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Sammanfattning
För att stoppa utdöendet av naturliga vilda biarter i Sverige har Naturvårdsverket fastställt
flera åtgärdsprogram. Ett har syftet att vägleda länsvisa insatser 2010 – 2014 för arterna
stortapetserarbi Megachile lagopoda och dess boparasit thomsonkägelbi Coelioxys
obtusispina. Föreliggande inventeringsrapport ger en programavslutande bedömning av
bevarandestatus 2014 hos de två målarterna i Gotlands län.
En inventering samt utvärdering av eventuell förändring i bevarandestatus hos 47 lokala
gotländska populationer under 2006 – 2014 redovisas. År 2006 hade stortapetserarbi setts
på 43 av lokalerna och thomsonkägelbi på 17. År 2014 sågs de på 39 respektive 5. De
totalt 8 på vilka stortapetserarbi inte återsågs 2014 bedömdes ändå utifrån sina kvalitativa
egenskaper kunna utgöra habitat. Det låga antalet lokaler som thomsonkägelbi återsågs på
var sannolikt inte direkt jämförbart med 2006 beroende på att ogynnsamt väder under
försäsongen 2014 orsakat relativt sen fenologisk utveckling, framkomst och flygtid.
Bedömning: Få, kanske ingen, av 2006 års 43 aktiva lokaler saknar stortapetserarbi 2014
men arten och även dess boparasit thomsonkägelbi återfanns på färre lokaler (och i färre
individer) och har sannolikt aningen sänkt, dvs. aningen mindre gynnsam,
bevarandestatus i Gotlands län 2014 jämfört med 2006.
Konstans och förändring i de 47 populationernas status uppvisar tydliga mönster. Totalt 26
(55 %) har likvärdig status som 2006 tack vare att deras lokaler har omärkliga eller små
förändringar. Övriga 21 (45 %) har påtaglig förändring, varav 17 (36 %) med tydligt sänkt
och 4 (9 %) med tydligt höjd status. Populationerna med sänkt status utgörs av 10 med
svagt och 7 med starkt sänkt status, medan de med höjd utgörs av 3 med svagt och 1 med
starkt höjd status. Samtidigt är de studerade populationerna geografiskt fördelade 3, 23
och 21 mellan södra, mittre och norra tredjedelen av Gotland, respektive. I dessa har 1, 9
och 16 likvärdig status medan 1, 12 och 4 sänkt status. Samtidigt domineras den mittre
tredjedelens 23 lokaler av två kluster, 13 på öns västra sida inom 5 km från Visby stad och
7 i grustäkter på öns östra del.
Bedömning: De flesta populationerna har en likvärdig status som 2006 men bland de som
har förändrad status är det fyra gånger fler som har en negativ än en positiv förändring.
De allra flesta med likvärdig status återfinns på öns norra tredjedel som mer sällan och i
mindre utsträckning utsätts för markant ändrad markanvändning. De flesta populationer
med sänkt status finns på öns mittre tredjedel där de har påverkats negativt av ändrad
markanvändning antingen i centralorten Visby stad med omnejd på västra sidan eller i
grustäkter på östra sidan.
Av de 47 populationerna har 40 (85 %) antropogena (= av människan orsakade) habitat
medan resterande 7 (15 %) har naturliga habitat av strandmark eller klintäng. Av
populationer i antropogena habitat har 20 statusförändring medan av de i naturliga habitat
högst 1 (enda fallet otydligt). Av antropogena habitat utgör 15 gamla eller aktiva
täktområden, 7 vägkantsmark, 7 övningsmark för sport eller militär, 6 industrimark och 5
lantbruksmark. Samtidigt är respektive antal populationer med sänkt status 7, 1, 2, 2 och 4.
Av de 13 främsta lokalerna (”kärnlokalerna”) med samförekomst av båda arterna 2006,
befanns 5 förekomster ha svagt sänkt och 3 starkt sänkt status 2014. Samtliga 8 är
resultatet av antropogena habitatförsämringar.
Bedömning: Påtaglig statusförändring inträffar praktiskt taget uteslutande för
populationer i antropogena habitat, medan någon statusförändring är knappt märkbar i
naturliga habitat. Täkter och lantbruksmark uppvisar flest förändrade habitat och den
direkta orsaken till att populationer där har sänkt status är ändrad användning eller
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skötsel av mark. Kärnlokaler med antropogena habitat uppvisar ofta populationer med
sänkt status som ett resultat av plötsligt och drastiskt ändrad markanvändning.
Grundorsakerna till sänkt bevarandestatus hos många populationer 2006 – 2014 (och trend
bakåt troligen till ca 1970) är dels en förändrad markanvändning för fortsatta inkomster
(f.a. från skogsbruk), men dels också okunskap, slentrian och ignorans (f.a. klippning av
födoblommor, användning av krossgrus som ytmaterial). De ingrepp och metoder som
utrotar är avplaning av kvarblivna täktstrukturer (”återställning”), återbeskogning,
klippning av blomrika vägkanter och av grönytor och marginalmark i bebyggelse, samt
spridning av krossgrus på ytor i bebyggelse och längs infrastruktur. Även exploatering av
örtrik mark för byggnation, gräsmattor m.m., eller för honungsproduktion med honungsbin
som konkurrerar med vildbina gör ekologisk hållbarhet alltmer avlägsen. Ett allmänt
ökande oerhört hot mot Gotland är vresrosens invasion. Pestväxten förstör allra först öns
genuina strandmiljöer – målarternas naturliga habitat.
Bedömning: Storbilden idag jämfört med på 1970-talet är att antropocentrisk behandling
av livsmiljön minskar vildbinas födoresurser, bomöjligheter och överlevnad.
Målarterna och andra vildbin uppnår KRAFTIGT HÖJD BEVARANDESTATUS på
Gotland om miljöansvariga:
1. Designerar 15 av täkterna som miljötäkt med enkel skötsel för boplatser och
födoblommor.
2. Designerar 19 av vägmarkerna som hänsynskrävande blomrik vägkant med klippning
tidigast 1 september.
3. Förstärker 12 av lokalerna med ekoplantering av främst födoblomman väddklint.
4. Avtalar med lokala biodlarna att inte ställa kupor med honungsbin närmare än 2 km från
naturreservat.
5. Utvecklar marginalmarken i bebyggelse med ekologisk skötsel som gynnar gotländska
örtblommor.
6. Inför miljöpraxis om minimal ytlig användning av krossgrus (vid infrastruktur,
bebyggelse osv.).
7. Utrotar vresros genom beslutsam kampanj som berör alla markägare, såväl offentliga
som privata.
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Summary
To stop the national extinction of natural wild bee species, the Swedish Environmental
Protection Agency has prescribed several action programmes. One has the purpose to
guide county wide efforts 2010 – 2014 for the two bee species Megachile lagopoda and its
nest parasite Coelioxys obtusispina. The present inventory report provides a concluding
assessment of the status 2014 of these two target bees on Gotland, the Baltic island that
constitutes Sweden’s as well as Europe’s last refugium harbouring the species C.
obtusispina.
An inventory and assessment of possible change of the conservation status of 47 local
Gotlandic populations across an eight-year span, 2014 versus 2006, are reported. In 2006,
M. lagopoda and C. obtusispina had been recorded on 43 and 17 of the localities,
respectively. In 2014 they were resighted on 39 and 5. The 8 localities without any seen
M. lagopoda were still from their qualities considered as possible habitat. Also, the low
number of C. obtusispina seen 2014 were probably caused by a cool pre-season that had
mainly delayed emergence of the parasite relative to the host.
Assessment: Very few, possibly none, of the localities from 2006 lack M. lagopoda 2014.
Still, M. lagopoda and especially its cleptoparasite C. obtusispina were resighted on fewer
localities and in lower number and have slightly less favourable conservation status on
Gotland.
Constancy and change in the status of the 47 populations show a number of distinct
patterns that further indicate a slight decrease. In total, 26 (55%) populations have an
equivalent status vs. 2006 due to hardly noticeable or small changes. The remaining 21
(45%) exhibit considerable changes, viz. 17 (36%) with lowered and 4 (9%) with
increased status. Of populations with a lowered status 10 have weakly and 7 strongly
lowered status, while of those with an increase 3 have weakly and 1 strongly increased
status. Furthermore, 3, 23 and 21 of the studied populations are located on the southern,
mid and northern third of Gotland, respectively. In these populations, 1, 12 and 4 have a
lowered and 1, 9 and 16 an equivalent status. The 23 localities on the “problematic” mid
third are dominated by two clusters: 13 situated in the western part within 5 km from
Visby town and 7 in the eastern part’s gravel pits.
Assessment: Most populations have an equivalent status vs. 2006, but among the rather
large rest there are four times as many with a negative than a positive change. Most with
an equivalent status vs. 2006 are on the northern third, where distinct changes in land use
are relatively infrequent. Most with a lowered status are located on the mid third of the
island and have suffered from a change in land use either in the Visby area on the west
side or in the gravel pits on the east side.
Of the 47 populations, 40 (85%) have anthropogenic habitats while the remaining 7 (15%)
have natural habitats of see shore or seacliff meadows. Of those in anthropogenic habitats
20 have status change, while in natural habitats maybe 1 (case unclear). Anthropogenic
habitats are diverse: 15 are old or active gravel-pits, 7 road sides, 7 training ground for
sports or the military, 6 industry land and 5 farm land. Their populations with lowered
status are 7, 1, 2, 2 and 4, respectively. Of the 13 populations in 2006 that ranked the
highest concern for conservation from the aspect of coexistence of host and parasite (”core
localities”), 5 have weakly and 3 strongly lowered status in 2014. All these 8 cases result
from anthropogenic habitat change.
Assessment: Status changes have almost exclusively occurred in anthropogenic habitats
while hardly at all in natural habitats. Gravel-pits and farm land contribute most of the
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changed local habitats. The reason why populations have suffered lowered status is
change in the use and management of land. Populations in core localities with
anthropogenic habitats have often got their status lowered by suddenly and drastically
changed land use.
The basic causes for lowered conservation status in rather many populations 2006 – 2014
are a change in land use for more income (esp. from forestry), but most of all the lack of
knowledge, jog-trot, and ignorance (cutting of food-flowers, surface use of crushed rock
material). The negative trend probably dates back some 30-40 years. Major actions and
methods that exterminate include bulldozing of left-over gravel-pit structures,
reforestation, mowing of flowering road sides and of green marginal land in settlement,
and spreading of crushed rock materials at infrastructure, settlement and industry. Also
exploitation of land for honey production with honeybees that compete with the natural
bees enforces less ecological sustainability. In addition, an increasing tremendous threat to
Gotland is the ongoing invasion by Rosa rugosa. The first to be destroyed by this pest are
the island’s genuine shore habitats – the natural ones of the target bee species.
Assessment: The big picture today vs. some few decades ago is that anthropocentric
treatment of the living environment lowers habitat quality in food, nesting sites and
survival for the target species and many other bees.
The target bee species reach much higher conservation status on Gotland if the
environmental authorities:
1. Designate 15 of the gravel-pits for management with respect to nesting sites and
flowering herbs.
2. Designate 19 of the road side habitats for late mowing (September 1st at the earliest).
3. Enforce 12 of the localities with ecoplantation of food-plants, preferably knapweed
Centaurea scabiosa.
4. Advice local honeybee keepers not to place bee hives within 2 km of nature reserves.
5. Execute ecological management of herb rich flowering marginal land in human
settlement.
6. Execute minimal superficial use of crushed rock materials at infrastructure, settlement
and industry.
7. Exterminate Rosa rugosa by a decisive campaign across the county of Gotland.
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INTRODUKTION & METODER
Bakgrund
Naturvårdsverket beslöt 2010 om genomförande av ett nationellt åtgärdsprogram (ÅGP)
2010-2014 för bevarande i Sverige av stortapetserarbi Megachile lagopoda och dess två
parasitiska arter storkägelbi Coelioxys conoidea och thomsonkägelbi C. obtusispina
(Nilsson 2010a). Nationell koordinator för detta ÅGP är Länsstyrelsen i Södermanlands
län. Båda biarterna är i rödlistan placerade i kategorin Sårbar (VU) (Gärdenfors red.
2010). Gotland hyser Sveriges största bestånd av stortapetserarbi och Europas enda
bestånd av thomsonkägelbi. Föreliggande programavslutande inventering 2014 av de två
arterna på Gotland genomfördes av EkoBi Natur i Uppsala AB på uppdrag av
länsstyrelsen i Gotlands län. Syftet med inventeringen var att jämföra bevarandestatus
2014 med den som förelåg vid inventeringen 2006 inför ÅGP (Nilsson 2007), för att efter
8 år vid programperiodens slut avläsa och jämförande bedöma utvecklingen av bestånd,
hot, åtgärdsresultat och framtida möjligheter på Gotland. För en längre översikt av arternas
utseende, levnadssätt, ekologi och status hänvisas till det aktuella åtgärdsprogrammet
(Nilsson 2010a). Nedan ges en kort presentation av de två aktuella arterna med särskilt
fokus på deras förekomst på Gotland.

Artpresentationer
Stortapetserarbi Megachile lagopoda (Linné)
Arten beskrevs för vetenskapen av Linné 1761, troligen på exemplar som någon av hans
studenter insamlat i Uppsala. Den har sannolikt tillhört Sveriges fauna sedan 1000-tals år
och uppvisar tecken på att egentligen vara en havsstrandsinsekt som genom människans
markstörning i landskapet kunnat kolonisera även uppkomna inlandsmiljöer dit biets
havsstrandspräglade födoväxter som väddklint och tistlar kommit att sprida sig.
Arten tillhör bifamiljen Megachilidae, buksamlarbin. Det svenska namnet anspelar på
honornas specialisering för polleninsamling med hjälp av en stor hårborste på bakkroppens
undersida. Släktet tapetserarbin Megachile har 12 arter i landet. Stortapetserarbi är den
största (14–17 mm). Artens hona känns igen på sin påfallande storlek, övervägande
gulbruna behåring och orange pollenborste som baktill är svart (Fig. 1). Hanen känns igen
på sin storlek, knubbigt kompakta kroppsform, kraftigt förtjockade bakben och skovellikt
utvidgade elfenbensvita framfötter (Fig. 2). Illustrerade moderna bestämningsnycklar finns
som är lätta att använda (f.a. Banaszak & Romasenko 1998, Scheuchl 2006).

Fig. 1-2. Stortapetserarbi hona och hane. Lägg märke till hanens vita skovellika framfot.
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Flygning sker juni – september, men toppar markant under högsommar och som regel
under 2:a eller 3:e juliveckan. Hanarna kommer fram lite tidigare än honorna för att
rekognosera, pränta in och utkämpa flygstrider om de bästa flygstråken när det gäller att
träffa på nyframkomna honor att para sig med. Hanarnas patrullering har blommande
plantor av värdväxten som fokalpunkter vilka ideligen avsöks i snabb flykt förutom att de
emellanåt besöks för tankning av flygbränsle – nektar. Parningen sker som oftast med
väddklintens blomkorg som säng. Efter parningen gräver honan ett bo vanligen i någon
grusig-sandig slänt som är m.e.m. sydvänd, exponerad och varm. Boet utgörs av en 12-17
cm lång, enkel eller högst engrenad tunnel vari 2-12 dricksglasformiga yngelceller byggs
linjärt i serie med sålunda den första/äldsta längst in. Bocellerna tillverkas av bladbitar,
”tapeter”, som honan skär ut med sina vasseggade käkar och flyger hem från närmsta
lämpliga vedväxt, som fågelbär, rosor, lönn, syrén m.m. Cellerna provianteras allteftersom
med pollen samlat uteslutande från storblommiga klint- (Centaurea) och tistelarter
(Carduus, Cirsium), växtfamiljen korgblommiga Asteraceae (Compositae). Biets
viktigaste födoväxter är väddklint Centaurea scabiosa och nicktistel Carduus nutans. Den
senare är betesresistent vilket gör att biet även kan överleva t.o.m. i områden med utbrett
fårbete som på Fårö på norra Gotland. Stortapetserarbiets bon parasiteras i Sverige av två
storvuxna kägelbin Coelioxys som lägger sina ägg i dess pollenförsedda yngelkammare.
Storkägelbi Coelioxys conoidea är känt från länen Skåne och Kalmar medan
thomsonkägelbi C. obtusispina från länen Östergötland, Uppsala och Gotland.
Stortapetserarbi är historiskt känt från landets södra och mellersta län, nordligast Uppsala.
Från Gotland finns arten först belagd under 1800-talets första hälft. Den kända
förekomsten på Gotland t.o.m. 2005 är fördelad på totalt 52 lokaler spridda i princip över
hela ön, från Vamlingbo i söder till Fårö i norr samt Karlsöarna men mönster av dessa
äldre uppgifter i tid och rum gav ingen indikation om förekomsttrend på ön (Nilsson
2007). Mängden data från Gotlands län indikerade däremot det viktiga faktum att
stortapetserarbi här har sin starkaste förekomst i Sverige.
Den riktade inventeringen på Gotland 2006 påvisade arten på totalt 43 lokaler varav ca 29
(67 %) var tidigare okända. Mörkertalet bedömdes dessutom vara ganska stort. Antalen
kan jämföras med de totalt 26 aktiva lokaler som var kända från föregående 25-årsperiod,
1980 – 2005. En viktig slutsats 2006 var att det inte fanns något stöd för att
stortapetserarbi har minskat på Gotland och att arten närmast är en allmän – tämligen
allmän art i länet (Nilsson 2007). Föreliggande jämförande programavslutande
inventering efter åtta år innebar möjlighet att avslöja en ev. förändring i bevarandestatus.
Thomsonkägelbi Coelioxys obtusispina Thomson
Även denna art upptäcktes och beskrevs av en svensk, nämligen lundensaren Carl Gustaf
Thomson (1824-1899) som hedrats genom biets svenska namn. Typexemplaret bär en
etikett ”G.” (= Gotland) och är sannolikt insamlat av Thomson själv under en resa 1870.
Thomsonkägelbi har likt sin värdart sannolikt tillhört Sveriges fauna sedan 1000-tals år
och är troligen likaså egentligen en havsstrandsart. Parasiten har även lyckats kolonisera
värdarten på åtskilliga genom människan uppkomna lokaler rätt långt innanför kusten.
Arten Coelioxys obtusispina tillhör likt sin värd familjen buksamlarbin Megachilidae. I det
genomgående parasitiska släktet Coelioxys saknar samtliga arter behåring för
pollensamling. Alla har svart kilformig kropp med fläckar och band av tillpressade vita
filthår vilket tillsammans med honornas kägellikt till en spets avsmalnande bakkropp och
hanarnas beväpning med grova svarta tornar baktill på bakkroppen ger släktet ett mycket
karakteristiskt utseende. I Sverige finns totalt åtta arter, varav flera anses svårbestämda.

-8-

Thomsonkägelbi är relativt storvuxet (12-15 mm) och har smala vita band på bakkroppen
(Fig. 3-4). Säker artbestämning kan ske genom att de bakre skenbenens yttre sporre är
uddspetsig, dvs. ser ”trubbig” ut. En fullgod bestämningsnyckel har gjorts av Warncke
(1992). Ser man en stor Coelioxys på väddklint på Gotland och stortapetserarbi flyger på
samma lokal kan man dock vara ganska säker på arten. Partnersök och parning sker på ett
liknande sätt som hos stortapetserarbi (se ovan) med fokus på attraktion till väddklint för
nektar, men hanens patrulleringsflykt är närmast blixtsnabb tack vare en kortare kilformig
kropp som de små vingarna ger en mer framåtriktad drivning genom luften.

Fig. 3-4. Thomsonkägelbi hona och hane.

Efter parningen letar thomsonkägelbihonan efter stortapetserarbiets bon, i vilka hon
slinker in, bänder med sin spetsiga kägla till bakkropp upp en öppning mellan ”tapeterna” i
en bocell och lägger sitt eget ägg på proviantbollen av pollen. Efter en tid kläcks
kägelbiets larv och konsumerar såväl stortapetserarbiets larv som dess pollenförråd och
genomgår liknande utveckling som värdarten. Thomsonkägelbiets könsdjur toppar sin
flygning aningen senare än stortapetserarbiets eftersom arten som parasit är primärt
anpassad till färdigprovianterade yngelceller snarare än till födoväxtens blomning.
Första kända bevis på förekomst av thomsonkägelbi på Gotland är från ca 1847, enligt
exemplar på Riksmuseet. Gotland utgör det absoluta kärnområdet för thomsonkägelbi i
Sverige. Perioden 1847 – 2005 var 21 gotländska lokaler kända, från Vamlingbo i söder
till Fårö i norr och även båda Karlsöarna. Mönstret följer utan någon tydlig geografisk
inskränkning den belagda förekomsten av värdarten M. lagopoda på Gotland (Nilsson
2007). Från perioden 1970 – 2005 är antalet kända aktiva lokaler 11 varav 5 nya tillkom
åren 2000 – 2005. Under inventeringen 2006 konstaterades arten på totalt 17 lokaler, varav
11 (65 %) var tidigare okända. Det kända totala antalet lokaler på ön var därmed 32.
Mörkertalet bedömdes dessutom vara ganska stort. Även om de flesta populationerna
tycktes vara små var en slutsats 2006 att thomsonkägelbi inte kan påstås ha minskat utan
närmast är en spridd och ej sällsynt art på Gotland (Nilsson 2007).
Under 1900-talet dog värdarten stortapetserarbi ut i många fastlandslän, och så även dess
associerade kägelbin i länen Skåne, Östergötland och Uppsala. Alarmerande i denna
situation är att thomsonkägelbi i Europa endast är känt från Sverige och att således hela
det återstående europeiska beståndet numera är begränsat till Gotland.
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Metoder
Fältarbetet utfördes under veckorna 26 och 27, juni – juli, 2014 av en person (LAN). För
att få jämförelsedata med 2006 (Nilsson 2007) genomfördes återinventering 2014 enligt
följande prioritering:
1. Lokaler med observerad förekomst av minst en målart 2006. Det totala antalet
sådana lokaler var 43. Eftersom föregående del av juni 2014 varit sval och ostadig var
utvecklingen hos såväl födoväxters blomning som bins framkomst relativt sen. Detta ur
inventeringssynpunkt ovälkomna ”förseningsproblem” var nödvändigt att minimera. Om
inte ett första återinventeringstillfälle på en given lokal misstänktes ha givit ett rättvisande
resultat utifrån beprövade indikativa habitatkaraktärer för stortapetserarbi strävades därför
efter att försöka göra ytterligare besök vid en senare tidpunkt på lokalen. Detta kom att
påverkas av lokalens angelägenhetsgrad ur bevarandesynpunkt och vad som var praktiskt
möjligt utifrån tid, flygväder och geografisk belägenhet. Vissa lokaler kom därför att
besökas två eller t.o.m. tre gånger för att närvaro/frånvaro av målart om möjligt skulle
avslöjas.
2. Lokaler utan observerad förekomst 2006 men då bedömda som ”till synes lämpligt
habitat” eller ha stor blomresurs. Återinventering på sådana lokaler gjordes i den mån
extratid kunde lösgöras vid flygväder och geografisk belägenhet i samband med resor till
lokaler av prioritet 1. Påträffande av målart 2014 på inaktiv lokal 2006 innebar att aktuell
lokal kunde ingå i jämförelsen och bidra till ett säkrare resultat.
Arbetet på varje återinventerad lokal fokuserade på att genom observation och bedömning
så långt möjligt producera jämförbara data med 2006, dvs. både mellan enskilda lokaler
och totalt mellan år. Resultatet redovisas därför också lokalvis i stort sett på liknande sätt
som 2006 under ett antal för målarternas bevarande primärt relevanta faktaområden:
Beskrivning, Bakgrund, Återinventering, Blomresurs, Boplatsresurs, Hot, Status och
Åtgärder. Faktastyckena ”Bakgrund” och ”Status” har tillkommit 2014 medan
”Återinventering” har ersatt ”Biobservationer” från 2006. Detta för att skapa klarare
uppdelning av informationen och ökad inverkanskraft med hänsyn till att denna
inventering, till skillnad från den 2006, är såväl jämförande som programavslutande.
Faktastyckenas principiella innehåll anges närmare nedan:
Beskrivning. Ger en kort information om lokalens naturtyp och utmärkande drag samt
vilka påtagliga förändringar som eventuellt inträffat sedan 2006.
Bakgrund. Ger sammandrag av känd tidigare förekomst av målarter på lokalen inklusive
2006.
Återinventering. Ger 2014 års observationsresultat av målarternas närvaro/frånvaro, och
vid närvaro individantal, kön och slag av bedriven aktivitet. Binas användning av
näringsväxten noterades och anges genom förkortningar enligt: ns nektarsökande, ps
pollensamlande (görs av stortapetserarbiets honor enbart) och pat patrullerande (görs av
båda arternas hanar enbart). Patrullering är när en individuell hane återupprepat flyger
partnersökande snarare än födosökande längs blommande plantor av födoväxten.
Eventuella observationer av det införda och med målarterna potentiellt om nektar
konkurrerande honungsbiet Apis mellifera anges, eftersom detta husdjur kan utgöra ett hot
(Zurbuchen & Müller 2012).

- 10 -

Blomresurs. Anger den uppskattade tillgången 2014 av lokalens födoväxtresurs enligt
följande fem kategorier. Dessa antas koppla till en potentiell storlek av en population av
ena och/eller båda målarterna som rimligtvis skulle kunna produceras med den aktuella
mängden föda av pollen och nektar: liten (= bärande för en mycket liten population
bestående av ett litet fåtal individer, <3 individer), acceptabel (= bärande för en ganska
liten population, <20 individer), ganska stor (= bärande för en ganska stor population med
<50 individer), stor (= bärande för en stor population, <100 individer) och mycket stor (=
synbarligen närmast obegränsat stor i bärighet, <200 individer). Det bör påpekas att
”population” här används även för en liten i tid och rum tillfällig förekomst (kan i sin
extrem bestå av en ensam patrullerande, territoriell hane) som ofta ingår som delgrupp
vilken av och till deltar i genflöde inom en geografiskt större dynamisk struktur,
metapopulation, som bebor åtskilda habitatdelar inom en trakt. Vidare tar inte
kategoriseringen hänsyn till hur mycket av blomresursen som tas i anspråk av andra med
målarterna konkurrerande arter av blombesökare (humlor, honungsbi, andra solitärbin,
fjärilar m.fl.). Dessutom kan långa perioder med torka i stort sett helt eliminera relevansen
av en resursbedömning baserad på antalet värdväxtplantor, genom att såväl
nektaravsöndring som pollenpumpmekanismen hos väddklintens blommor upphör och
bina dör utan att ha producerat avkomma. Konsekvensen av den långa värmeböljan efter
inventeringen 2014 är inte känd.
Boplatsresurs. Redovisar tillgången 2014 på lämpliga markstrukturer och jordsubstrat för
bobyggnad av stortapetserarbiets honor. Klassificeras på motsvarande sätt som
”Blomresurs” ovan.
Hot. Redovisar de hot som 2014 sågs mot lokalens nuvarande och/eller framtida kvalitet.
Status. I föreliggande inventering 2014 är en lokal populations status ett relativt begrepp
på förändring i bevarandestatus jämfört med situationen 2006. I princip kan status vara
höjd, likvärdig eller sänkt. I underlaget för bedömning ingår individantal, lokalstorlek,
blomresurs- och boplatstillgång, konnektivitet, förekomsthistorik (= kontinuitet),
utvecklingsbarhet eller annat som kan innebära en påtaglig förändring. Som absolut
bevarandemått för praktisk miljövård vilken har att göra prioriteringar för investeringar på
olika platser användes, som 2006, utnämning av vissa lokaler till kärnlokaler. En
kärnlokal uppvisar som regel goda habitatkomponenter, stort individantal, lång
kontinuitet, konstaterad förekomst även av thomsonkägelbi samt goda
utvecklingsmöjligheter. Kategorin ges till lokaler av högsta relevans för fortgent
bevarandearbete som kan ge spridning och fler nya förekomster av de aktuella ÅGParterna.
Åtgärder. Ger lämpliga gynnande åtgärder på lokalen om så bedömdes relevant. Specifika
åtgärder ges utförligast för kärnlokaler, medan generella åtgärder (se nedan s. 13-20) oftast
ges för mer ordinära lokaler. Bland åtgärder föreslås i ett antal fall att länsstyrelsen
utnämner lokalen till miljötäkt, dvs. en gammal eller framledes avslutad täkt som med
enkla skötselåtgärder ger samhället fortsatt ”täkt” genom överlevnad och produktion av
nationellt värdefull biologisk mångfald.
Det måste förstås att miljötäkt representerar ett markobjekt med relativt hög
kvalitet och vars utnämning sker helt oberoende av alla eventuella ägar- eller
brukarintressen. Men eftersom alla i vårt samhälle förväntas bidra till en bättre
miljö innebär miljötäktinnehav att miljöhänsyn förväntas vid allas verksamhet i eller
intention med ett sådant kvalitetsutnämnt område. Miljötäktlokaler behöver förtecknas
av länsstyrelsen i särskild lista som möjliggör effektiv provinsiell miljöövervakning av
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status hos aktuella miljöer. Dessutom föreslås ibland ekoplantering, dvs. ett för artstöd
strategiskt planterat bestånd av en viss naturlig näringsväxt (här väddklint, nicktistel,
ulltistel). Ett riktmärke för en ekoplanterings storlek för arterna är 10 x 10 m, dvs. 100 m2.
Planteringen bör skyltas med intresseväckande text och bild på målarterna. Ett exempel på
skyltdesign för stortapetserarbi har gjorts av Kristianstads Vattenrike, Kristianstads
kommun. Även hänsynskrävande blomrika vägkanter utpekas i ett antal fall. Dessa
behöver förtecknas av länsstyrelsen i särskild lista som tillställs aktuella entreprenörer som
utför klippningsarbete.
De inventerade lokalerna redovisas i ordning från söder till norr på Gotland.
Församling/socken används som högsta geografiska indelning. Lokalnamnen har jämfört
med 2006 (Nilsson 2007) i en del fall ändrats 2014 för att öka precision geografiskt
och/eller begreppsmässigt samt underlätta koordination med resultat från lokaler som
också ingick i inventeringen av gaddsteklar i gotländska täkter av Bergsten (2009):
Bro skjutbana (Nilsson 2007) → Väskinde skjutbana
Hällarum NO (Nilsson 2007) → Hällarna NO
Langs hage V (Nilsson 2007) → Visby P18 MC-bana
Lojsta hed =77 (Bergsten 2009) → Stangsmyr O
Othem nord =25, Othem ost =26 (Bergsten 2009) → Othemars V
Sigvalde =64 (Bergsten 2009) → Sigvaldeträsk O
Stånga motionsspår =69, Stånga plogland =70, Stånga kraftledning =71 (Bergsten 2009)
→ Stånga S
Sundre V-kustvägen (Nilsson 2007) → Hallbjäns
Träkumla ind. täkt =12, Träkumla väst om väg =13 (Bergsten 2009) → Tjängdarve
Vibble (Nilsson 2007) → Vibble vägkorsning
Visborgs kungsladugård (Nilsson 2007) → Kungsladugårdshällarna.
Inventeringsarbetet utfördes på basis av inventerarens 45-åriga erfarenhet av habitat och
levnadssätt hos stortapetserarbi och thomsonkägelbi och av Sveriges bifauna i övrigt.
Varje lokal kunde emellertid med tillgänglig tid under acceptabla väderförhållanden då bin
flög under två allmänt ostadiga veckor ofta bara inventeras vid ett enda tillfälle. Detta
betyder att variationen i tidpunkt, bins och värdväxters fenologiska utveckling mellan
tillfällen kan ha påverkat resultatet. Inventeringen utfördes med observation utan
insamling av värdarten, medan av thomsonkägelbi en individ insamlades för säker
artidentifiering när det bedömdes nödvändigt (visade sig behövas i två fall). En i fält ofta
mycket lik och inte ovanlig art på Gotland under den aktuella tiden var långkägelbi
Coelioxys elongata. Fotografering bedrevs restriktivt eftersom många lokaler redan fanns
avbildade 2006 (Nilsson 2007) eller var föga förändrade.

Väder, blomning och flygtider 2014
Vädret under senvåren och ända fram till i början av juli i södra Sverige 2014 var ovanligt
”kastigt”, dvs. markant ostadigt och utan någon längre varm period. Skurar och låg
dygnsmedeltemperatur avbrutna av någon eller ett par dagar med omväxlande molnighet
och hårda kyliga vindar dominerade utvecklingen av växters blomning och värmeälskande
insekters framkomst och flygning. Denna utpräglat nyckfulla vädertyp fortsatte således
även efter midsommar under den s.k. ”almedalsveckan” och nästan hela det aktuella
inventeringsarbetet på Gotland. Sett till de inalles 13 inventeringsdagarna blev 28, 29 juni
och 1 juli helt utan biflygning genom häftiga eller ihållande regn, och 24 juni och 3 juli
utan flygning under halva dagen. Kvardröjande vatten på vegetation samt dagar med
tidvisa dimslöjor och kyliga vindar motverkade ytterligare ett optimalt resultat. Först den 4
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juli, när två inventeringsdagar återstod, inleddes en stabil och varm period. Denna
utvecklades senare till en extrem värmebölja som kom att pågå under en hel månad.
Den ganska ogynnsamma vädersituationen kom att ha påtagliga konsekvenser för
inblandade organismer, inklusive inventeraren. Utvecklingen av målarternas födoväxter, i
synnerhet den viktigaste väddklint, var relativt försenad inte bara vid inventeringens
början den 23 juni utan förseningen tilltog fram till sista dagen 5 juli. Utvecklingen av
väddklintens blomning gick mycket långsamt. Ännu vid inventeringens slut uppskattades
<1% av väddklintresursen ha slagit ut på var och en av de totalt 47 bedömda lokalerna.
Exempelvis, på kärnlokalen Kungsladugårdshällarna strax söder om Visby hade ännu den
5 juli bara <0,5 % av blomkorgarna slagit ut. Under hela inventeringen var därför såväl
blomningen som målarternas flygning starkt begränsade till särskilt mikroklimatiskt
gynnsamt stående plantor och/eller individuella blomställningar på lokalerna. Detta
innebar samtidigt att inventeringsresultat gynnades såtillvida att de bin som väl kommit
fram med stor sannolikhet avslöjades. Stor allmän blomning av blomresursen måste ha
inträffat senare under värmeböljan i juli, sannolikt under perioden 15-25 juli.
Utvecklingen av målarternas flygperioder var ungefär försenad på liknande sätt. Genom
att thomsonkägelbi fenologiskt som parasit är anpassad till att toppa sin flygning något
senare än värdarten stortapetserarbi för att tima dennas yngelcellsbyggande innebar det
ogynnsamma vädret att möjligheten att träffa på parasitarten var relativt begränsad jämfört
med värdarten under den aktuella tiden. Data på bevarandestatus hos thomsonkägelbi blev
därför knappa. Det finns dock utifrån resultatet från inventeringen 2006 (Nilsson 2007)
inget som tyder på att data på stortapetserarbi på Gotland skulle vara en dålig prediktor för
förekomsten av thomsonkägelbi.
Väderinverkan resulterade vidare i att, eftersom biarter som regel drivits av sexuell
selektion för relativt tidig hanlig framkomst som ger större parningsframgång, både
stortapetserarbi och thomsonkägelbi visserligen flög redan vid inventeringens början men
med relativt få individer och stor hanlig övervikt. Av thomsonkägelbi sågs uteslutande
hanar. Störst flygning av födosamlande respektive parasiterande honor inträffade
antagligen senare under värmeböljan, sannolikt under intervallet 10-25 juli.
Ur inventeringssynpunkt krävde det ostadiga vädret och den osedvanligt segdragna
fenologiska utvecklingen inte bara försök att återbesöka lokaler mer än en gång 2014 (se
Metoder ovan) utan också andra anpassningar av arbetet på plats för att uppfylla
huvudsyftet största möjliga statusjämförelse med 2006. På lokaler förelåg högre risk att
målarterna inte hunnit komma fram eller framkomna individer ännu var så få att de av
olika anledningar, t.ex. av ren slump, undgick upptäckt. Ett besläktat problem var att
populationers storlek 2014 inte lät sig uppskattas i samma utsträckning som 2006. Detta
gällde främst thomsonkägelbi men också stortapetserarbi eftersom många honor ännu inte
hade börjat födosamla eller kanske ens kommit fram. Sannolikheten att bin inte kläckts
minskade med tiden. En kompensatorisk åtgärd blev att invänta prognosmässigt relativt
gynnsamma väderdagar sent under 2:a inventeringsveckan för lokaler som låg geografiskt
avlägset vid öns av havsvindar kylda spetsar, dvs. Storsudret (2 juli) och Fårö (4 juli).
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RESULTAT & UTVÄRDERING
Resultatet av återinventeringen på de enskilda lokalerna redovisas under respektive lokal i
rapportens sista sektion (s. 20-46), där de har arrangerats efter sina koordinatvärden från
söder (Sundre) till norr (Fårö). I föreliggande sektion redovisas de översiktliga resultat,
bedömningar och slutsatser som framträder utifrån samtliga jämförelser i tid och rum inom
och mellan lokaler samt för olika kategorier av lokaler. Under inventeringen konstaterades
ett antal förändringar i bevarandestatus vilka resulterat från m.e.m. generella hot mot de
aktuella bina på Gotland (många andra bin har dessutom påverkats på liknande sätt).
Dessa hot behöver omedelbart tacklas av artansvariga myndigheter eftersom passivitet och
utrotning leder till ett och samma oacceptabla resultat: Sveriges 16:e miljömål uppnås inte.

Konstans och förändring
På de 43 aktiva lokalerna från 2006 sågs 2014 en eller båda målarterna på 35 (81 %), och
på 4 lokaler utan sedd förekomst 2006 men som återinventerades 2014 sågs
stortapetserarbi på samtliga. Av de resterande 8 på vilka ingen målart sågs 2014, vilka
utgjordes av lokaler som inte hann besökas en andra gång i bra flygväder och varav 5
(Österby O, Hällarna NO, Ekeskogs NO, Hammars ängar och Bästeträsk NV) dessutom
var av mycken liten betydelse ur bevarandesynpunkt, bedömdes ingen idag vara så
förändrad att den inte skulle kunna utgöra habitat. En slutsats är att mycket få, kanske
ingen, av 2006 års aktiva lokaler helt saknar arten 2014. Vid närmare granskning
framträder emellertid ett mer nyanserat och därmed detaljerat användbart resultat.
I Tabell 1 (s. 11) ges en översikt av de bevarandebiologiskt viktigaste bedömningarna av
statusförändringar och deras orsaker på de inalles 47 lokaler (43 observerat aktiva 2006
och 4 inventerade 2006 men först observerat aktiva 2014) som kunde användas för
jämförelser 2014 versus 2006. Bedömningarna gäller i första hand för stortapetserarbi men
säkerligen också för dess på ön välspridda specialiserade parasit thomsonkägelbi. Av
populationerna hade 26 (55 %) likvärdig status tack vare små eller omärkliga
habitatförändringar. Av de övriga 21 (45 %) hade 17 (36 %) påtagligt sänkt och 4 (9 %)
påtagligt höjd status. Av de med sänkt, hade 10 (21 %) svagt sänkt och 7 (15 %) starkt
sänkt, medan av de med höjd hade 3 (7 %) svagt höjd och 1 (2%) starkt höjd status. Att
endast ca en sjundedel bland populationerna uppvisar en starkt negativ statusförändring
och att det finns några populationer som uppvisar en positiv statusförändring samt att
uppkomsten av nya lokaler inte har studerats talar för att ingen dramatisk tillbakagång av
målarterna har skett. En slutsats är att de flesta av de 47 populationerna uppvisar en
likvärdig status efter 8 år, men att bland de övriga med påtaglig förändring är det ca fyra
gånger fler som har en negativ än en positiv förändring.
Av Tabell 1 framgår vidare, inte minst färgvisuellt, att lokaler och statusförändringar inte
är jämnt geografiskt fördelade. Sett från söder till norr på Gotland grupperar sig lokalerna
ungefär så att 3 ligger i sydliga, 23 i mittre och 21 i nordliga tredjedelen. Motsvarande
populationer med negativ statusförändring är 1 (2 %), 12 (26%) och 4 (9%), medan med
likvärdig status 1 (2%), 9 (19%) och 16 (34%), respektive. En slutsats är att det helt
dominerande antalet lokaler med populationer som uppvisar negativ förändring är
belägna på öns mittre tredjedel, medan de flesta lokaler med ”oförändrad”
populationsstatus ligger i dess norra.
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Tabell 1. Förändring av bevarandestatus hos 47 gotländska populationer av
stortapetserarbi på 8 år – enligt jämförelse 2014 med 2006. Observera att några lokaler
anges med annat namn än 2006, se Metoder s. 8.

Lokal
Hallbjäns
Bilds S
Brunns NO
Västerlaus NV
Stånga S
Alskog MC-bana
Snausarve SO
Stangsmyr O
Alskog k:a NO
Sigvaldeträsk O
Buttle k:a V
Blåhäll
Lillklint
Tjängdarve
Visby P18 MC-b
Högklint
Vibble vägkors
Kungsladugårds.
Rävhagen
Bäcks N
Österby O
Österby
Nybo SO
Hällarna NO
Ekeskogs NO
Katrinelund O
Bro flygraka
Väskinde skjutb
Tingstäde skans
Nystugu
Othemars V
Gåsmyr
Lickershamn
Skoldrebacke
Irevik
Kappelshamn
Gostäde S
Hyluvik
Dämbaträsk O
Bläse
Langmyr V
Hammars gård
Hammars ängar
Friggars N
Svarven
Bästeträsk NV
Langhammars

Habitat
Vägkanter
Lantbruksmark
Grustäktkomplex
Grustäktkomplex
Grustäktkomplex
Övningsmark
Grustäktkomplex
Grustäktkomplex
Vägkanter
Grustäktkomplex
Industrimark
Naturligt
Övningsmark
Grustäktkomplex
Övningsmark
Naturligt
Vägkanter
Övningsmark
Övningsmark
Grustäkt
Industrimark
Industrimark
Vägkantsmark
Bergtäkt
Grustäkt
Industrimark
Vägkanter
Övningsmark
Grustäkt m m
Övningsmark
Grustäktkomplex
Grustäktkomplex
Naturligt
Grustäktkomplex
Naturligt
Industrimark
Vägkanter
Naturligt
Lantbruksmark
Industrimark
Grustäktdepå
Lantbruksmark
Lantbruksmark
Naturligt
Naturligt
Vägkanter
Lantbruksmark

Status (L= likvärdig)
Höjd starkt
Sänkt svagt
L
Sänkt starkt
Sänkt starkt K
L
Sänkt svagt
Sänkt svagt
L
Höjd svagt
L
L
K
Höjd svagt
Sänkt svagt
K
L
Sänkt svagt -K
Sänkt svagt
K
Sänkt svagt
K
Sänkt starkt
Sänkt svagt
K
L
Sänkt starkt
L
L
L
Sänkt starkt -K
L
K
L
Sänkt svagt +K
L
L
L
L
K
Höjd svagt
L
K
L
L
L
Sänkt starkt
L
L
Sänkt starkt -K
Sänkt svagt
L
L
K
L
L

Orsak (HL= habitatförändring liten)
Ingen utförd vägkantsklippning
Vägbreddning, krossgrus
HL
SB, igenväxning, krossgrus
SB, igenväxning
HL
Igenväxning
Igenväxning
HL
Ingen utförd efterbehandling
HL
HL
Lämpligare störningsnivå
Igenväxning, vägkantsklippning
HL
Minskad blomresurs, krossgrus
Trafikökning, vägkantsklippning
SB, igenväxning, krossgrus
VKK, PK, krossgrus
Markexploatering
HL
Markexploatering
HL
HL
HL
Igenväxning, vägkantsklippning
HL
HL
VKK, PK, krossgrus
HL
HL
HL
HL
Lämpligare successionsfas
HL
HL
HL
HL
Återupptagen odling, krossgrus
HL
HL
SB, igenväxning
Igenväxning, slåtter
HL
HL
HL
HL
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De 23 lokalerna i den mittre, ”problematiska”, tredjedelen domineras helt av två
aggregationer, dels 13 lokaler belägna i västra delen inom 5 km från Visby stad och dels 7
lokaler belägna på östra sidan i grusformationer som finns i anslutning till sträckningen
Alskog – Stånga eller strax väster där om. Uppenbarligen kan man bland dessa totalt 20
lokaler finna den närmare anledningen till varför ett ganska stort antal populationer sedan
2006 råkat ut för negativ statusförändring. I Visbyområdet pågår relativ samhällstillväxt,
med exploatering av mark, anläggningsarbeten, hårdgörande med krossad sten, klippning
av marginalytor inklusive kanter av vägar, cykelbanor och parkeringar, medan en del mark
med obeslutad användning drabbas av vild igenväxning. Den östra aggregationen av
lokaler däremot utgörs nästan uteslutande av avslutade grustäkter som utsätts för
borttagning av uppkomna strukturer, dvs. efterbehandling genom maskinell avplaning, och
påföljande skogsplantering, dvs. odlad igenväxning. Dessutom är större vägar ofta dragna
på de naturliga grusavlagringarna vilket innebär återkommande vägförstärkning och
vägkantsklippning. En slutsats är att inom de två principiellt olika dominerande
aggregationerna av lokaler med sänkt status hos populationer är det i båda fallen
mänsklig ändrad markanvändning och bedriven skötsel som är orsaken.

Habitat
I Tabell 1 anges habitaten på de 47 lokalerna enligt sex kategorier för att ge en uppfattning
om såväl variation som kvantitativa förhållanden. Av lokalerna har 40 (85%) antropogena
(= av människan orsakade) habitat medan resterande 7 (15%) ”naturliga” habitat av
strandmark eller klintäng. Motsvarande antal populationer med förändrad status är 20
respektive möjligen 1. I det senare, enda fallet (Högklint NR) har anläggningsarbeten med
misstänkt negativ inverkan gjorts. En slutsats är att påtaglig statusförändring ofta har
inträffat i antropogena habitat medan ingen sådan är säkert påvisbar i naturliga habitat.
Av de 40 antropogena habitaten utgör 15 gamla eller aktiva täktområden, 7 vägkantsmark,
7 övningsmark för idrott eller militär, 6 industrimark och 5 lantbruksmark. Motsvarande
antal populationer med statusförändring är 9, 2, 3, 2 och 4, varav med negativ sådan 7, 1,
2, 2, och 4, respektive. Relativt tycks habitatkategorin lantbruksmark oftast ge förändring,
4 av 5 (= 80 %), men de få observationerna ger stor osäkerhet om så är fallet eller har
någon större betydelse. En slutsats är att populationer i täkter och lantbruksmark uppvisar
flest statusförändringar och att dessa är nästan uteslutande negativa. Orsakerna till detta
problem är främst skadlig strukturborttagning, igenväxning (skogsplantering eller vild)
och väghållning som berör lokaler (Tabell 1).

Kärnlokaler
Vid inventeringen 2006 utnämndes totalt 13 kärnlokaler (Nilsson 2007), men 2014
bedöms tre av dessa (Högklint, Katrinelund O, Hammars gårdar) inte längre kvalificera
medan en ny (Tingstäde skans) istället kvalificera (Tabell 1, och utförligt under respektive
lokal i sista rapportsektionen). Antalet kärnlokaler 2014 är därför 11. Fem av dem bedöms
ha populationer med likvärdig status som 2006 (Blåhäll, Bro flygraka, Lickershamn,
Irevik och Svarven). Fyra av dessa har naturliga habitat medan en (Bro flygraka) har
extremt blomrika och breda kanter utefter en lång väg/start- och landningsbana. En
slutsats är att kärnlokaler som har naturliga eller motsvarande habitat förändras relativt
långsamt. Strandområdena Lickershamn och Irevik hotas dock av att relativt snabbt,
kanske på bara något årtionde, förstöras för både människor och bin av invasiv vresros.
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Övriga åtta på 2006 års kärnlokaler uppvisar sänkt status, varav tre starkt och fem svagt.
På de första tre bedömdes populationen vid Stånga S ha tagit avsevärd skada av
omfattande täktavplaning och skogsplantering, den vid Katrinelund främst drabbats av
igenväxning, medan den vid Hammars gårdar av starkt förändrad användning av
lantbruksmark med ökad igenväxning och minskning av blomresursen. De fem med svagt
sänkt status (Tjängdarve, Högklint, Vibble vägkorsning, Kungsladugårdshällarna och
Bäcks N) uppvisar effekter av mycket olika och ofta flera orsaker: igenväxning (3 lokaler),
vägkantsklippning (2), krossgrusspridning (2), markexploatering (1), prydnadsklippning
(1), strukturborttagning (1), trafikökning (1) eller av okänd anledning minskad blomresurs
(1). En slutsats är att kärnlokaler med antropogena habitat riskerar att på allehanda sätt
utsättas för skadlig inverkan. Detta öppnar samtidigt stora möjligheter för artansvariga och
allmänhet att ändra utvecklingen till positiv för målarterna på kärnlokaler.
Endast en av kärnlokalerna har inom ramen för ÅGP mottagit en påtaglig åtgärd för
målarterna (och andra biarter), nämligen det nya naturreservatet Kungsladugårdshällarna.
Åtgärden består av en i sydvästra delen av den nedlagda skjutbanan skyltad och relativt
markplanet utgrävd anläggning, nedan kallad ”bianläggningen”, med gynnsamt vända
sandiga-grusiga slänter för bobyggnad och en gynnat ökad blomrik omgivning. Vid
inventeringsbesöket 5 juli 2014 fanns tecken på att arbetet med bianläggningen inte var
avslutat eftersom bl.a. en trave konventionella ganska klena stockar med okänd funktion
hade lagts nere på urgröpningens botten. Å andra sidan har lokalen efter 2006 utsatts för
två starkt negativa ingrepp ur miljösynpunkt. Efter militärens nedläggning av skjutbanan
tog man bort den stora skjutvallen, varvid stora delar av målarternas populationer säkert
dödades och mycket av deras levebröd väddklinten togs bort. Dessutom har krossgrus
spridits på områdets småvägar och parkering, vilket skadat bins och andra markboende
steklars möjligheter till bobyggnad. Sammantaget bedöms status 2014 som något sänkt
relativt 2006, men att bianläggningen efterhand kan komma att kompensera och kanske
vid noga uttänkt skötsel t.o.m. övertrumfa 2006 års bevarandestatus. Detta dock förutsatt
att inte som föreslagits i Skötselplanen (Ekologigruppen 2012) fårbete och slåtter införs
som skötselmetod. Betänk, att födoväxten väddklint och många andra örter har illustrativt
praktiskt taget utrotats av fårbete på norra Gotland, särskilt extremt på Fårö. Där har
målarternas existens räddats av de betesresistenta tistlarna nicktistel och vägtistel. Vem
vill ha ett på flora och fauna utarmat naturreservat med stickiga tistlar vid Visby?

ÅTGÄRDER FÖR HÅLLBARHET
Föregående sektion påvisade kvantitativt och kvalitativt att det är vi själva som behöver
vända utvecklingen till positiv genom åtgärder som anpassar markanvändning och skötsel
för hänsyn till bin. Nedan anges de åtgärder som behövs för att uppnå långsiktigt gynnsam
bevarandestatus hos målarterna (och som bonus många andra vildbin) på Gotland, ett av
Sveriges mest skyddsvärda län ur natursynpunkt.

Stoppa igenväxning
På 15 lokaler (32 %) föreligger tydligt kvalitetssänkande igenväxning, varav på 8 vild (=
spontan) och på 7 odlad genom planterad tall. De med odlad utgörs av gamla grustäkter.
Som regel är dock odlad igenväxning inte ensam, utan drar med sig även vild igenväxning
genom trivialväxter som olika vallgräs särskilt om allmän oriktad gödsling bedrivs.
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Fig. 5. Odlad igenväxning med tall av målarternas habitat, här grustäktområdet Stånga S vars strukturer
avplanades bort 2008 (foto 2014-06-23). Detta var ett av Gotlands läns artrikaste områden.

Åtgärder: Grustäkter är en mycket viktig lokalkategori för målarternas habitat. Odlad
igenväxning av täkter behöver stoppas innan förberedande strukturborttagning
(avplaning) som massdödar rödlistade arter görs. Värdefulla täkter behöver av
länsstyrelen designeras som miljötäkt. Följande 15 från föreliggande inventering behöver
utses till miljötäkter:
Alskog MC-bana
Bläse
Brunns NO
Bäcks N
Gåsmyr
Othemars V = Othem nord + Othem ost (Bergsten 2009)
Sigvaldeträsk O = Sigvalde (Bergsten 2009)
Skoldrebacke
Snausarve SO
Stangsmyr O = Lojsta hed (Bergsten 2009)
Stånga S = Stånga motionsspår + Spånga plogland + Spånga kraftledning (Bergsten 2009)
Tingstäde skans
Tjängdarve = Träkumla industritäkt + Träkumla väst om väg (Bergsten 2009)
Visby P18 MC-bana
Västerlaus NV.
Om inte länsstyrelse/kommun kan nedteckna överenskommelse om fullvärdig skötsel i en
del fall behöver åtminstone frivillig hänsyn till delobjekt som täktens arthotspot kunna
erhållas, dvs. dess artrikaste del vilken vanligen också är dess blomrikaste och
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mikroklimatiskt gynnsammaste. Klausul om miljötäkt eller hotspotbevarande behöver
skrivas in i täkttillstånd för ej avslutade (och ev. nya) täkter, varvid också anges i vilket
skick en sparad yta ska vara när den vid avslutad täkt ansluts till länets och kommunens
miljövårdsprogram. Vid igenväxning på andra kategorier av lokaler bör man tillämpa
kombinationen ryckning av vedväxter med skogsgrip samt, om det därefter behövs,
markytestörning med pinnharv eller plog. Bekämpning av hotet från invasiv vresros Rosa
rugosa kräver emellertid koordinerad aktion i länet och med nedan angiven metod.
AKUT UPPMANING: ”Miljökrig” mot vresros behöver utropas och bedrivas av myndigheterna på
Gotland. Samhällsförlusterna kommer annars att bli oöverskådliga eftersom sanering av växten från
ön redan idag skulle kosta 10-tals miljoner kronor. Kanske kan den annalkande miljömässiga och
ekonomiska katastrofen ännu utebli om länsstyrelsen och andra myndigheter agerar resolut.

Fig. 6. För sen ”livräddning”! Ireviken och andra genuina gotländska miljöer ska förstöras av invasiv
östasiatisk vresros enligt en hittills ignorerad och ostoppad utveckling (2014-07-03). Nämnt även 2006.

OMEDELBAR HANDLING krävs innan det är för sent! Miljösanering av vresros måste inte bara
göras på målarternas nu hotade kärnlokaler Lickershamn och Irevik som har naturligt habitat av
strandmark, utan allstädes på Gotland. Privata fastighetsägare behöver åläggas att utrota växten på
sina tomter. Såväl offentlig som privat bekämpning måste vara systemisk, dvs. till alla levande
delar inträngande, på växtens kloner. Systemisk effekt uppnås genom kapning med röjsåg av alla
buskstammarna vid markytenivå och anbringande av Roundup gel på de färska sågytorna. Allt
kapat material hopsamlas, flisas och eldas som biobränsle för att utesluta förnyad spridning.

Anpassa vägkantsklippning
Om bilvägskanter klipps vid fel tidpunkt bedöms negativ effekt på målarteras populationer
(och övrig blomberoende fauna) ske på 19 lokaler (40 %), med starkt negativ effekt på 11
(23 %). På kärnlokalen Tingstäde skans hade utefter cykelvägen längs sjön en onödig och
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skövlande klippning av väddklint och andra genuina örter gjorts i bästa blomningstid (Fig.
8). Gotländska ängsblommor bekämpas för sommarcyklare till badplatsen!

Fig. 7-8. Starkt miljöskadande klippning av väddklint längs vägkant (Tjängdarve, 2014-06-25) och cykelväg
(Tingstäde skans, 2014-04-24). Slaget material har lämnats och ger kvävande uppstackning som missgynnar
örter mot gräs. Hållbar skötsel→ Klippning tidigast 1 september och borttag av slaget material.

Åtgärd: Vägkanter och cykelvägskanter som bär väddklint klipps tidigast 1 september. De
19 lokalerna under klippningshot behöver av länsstyrelsen föras in i en objektförteckning
över Hänsynskrävande blomrik vägkant med respektive vägavsnitt markerat på karta.
Förteckningen överlämnas för tillämpning till anlitade entreprenörer inklusive de som
utför klippning av cykelvägskanter. Lokalerna är följande:
Alskog k:a NO
Bilds S
Bläse
Bro flygraka
Brunns NO
Gostäde S
Hallbjäns
Katrinelund O
Othemars V
Nybo SO
Rävhagen (även längs cykelväg)
Snausarve SO
Stangsmyr O
Stånga S
Tingstäde skans (även längs cykelväg)
Tjängdarve
Vibble vägkorsning (även längs cykelväg)
Västerlaus NV
Österby

Anpassa prydnadsklippning etc.
På sju (15 %) av målarternas lokaler bedrevs en skadande klippning av ytor med väddklint
i närmiljö: runt kontor och infarter (Tjängdarve), runt parkeringsplatser och hästhagar
(Rävhagen), marginalytor vid industri (Österby), ängsmark runt museum (Tingstäde),
strandäng vid båtar (Lickershamn), ängsytor runt hamnparkering (Kappelshamn) och längs
byväg (Hammars gårdar). Metoden ger dessutom klimatförstörande utsläpp. Det är okänt
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varför väddklint m.fl. gotländska ängsblommor utsätts för hätsk klippning snarare än
värnas för sin ekologiska livgivande roll. Länsstyrelsen behöver genom miljökrav ändra
attityden hos okunniga utförare. Vi måste alla och envar bidra till en bättre miljö.

Fig. 9-10. För bin och annan värdefull fauna starkt miljöskadande prydnadsklippning bedriven i bästa
blomningstid (Tingstäde skans, 2014-06-24) och på strandäng vid småbåtsförvar (Lickershamn 2014-0705). Hållbar skötsel→ Klippning tidigast 1 september och borttag av slaget material.

Åtgärd: En liten informationsfolder med färgbilder på ekologiska växter att värna för bin,
humlor, fjärilar etc. behöver tas fram av länsstyrelsen och spridas till alla fastighetsägare
på Gotland, såväl offentliga som privata. I den kan länsstyrelsen ge rekommendationer
och väddklint ha en framskjuten plats. Även en och annan trädgårdsväxt kan tas med,
exempelvis kronärtskocka Cynara scolymus som gärna besöks av stortapetserarbi.

Anpassa krossgrusspridning
På sju (15 %) av målarternas lokaler har krossgrus, ett på fel plats miljöskadligt material,
införts och sänkt habitatkvaliteten. Krossgrus i alla former är för målarterna och annan
markboende bifauna utrotande om det ligger ytligare än ca 30 cm på lös jord eftersom
grävning av bo omöjliggörs. Gruset är dessutom mycket energikrävande (som regel via
fossilbränsle!) vid tillverkning och inte billigt. Den enda berättigade rollen för krossgrus är
stagning under, och aldrig bredvid, annan hård beläggning, t.ex. asfalt. På NR-lokalerna
Högklint och Kungsladugårdshällarna har finkornigt krossgrus lagts ut på småvägar, vilket
förstört yta och kanter för bobyggnad. Det skarpkantade krossgruset, förutom att det
importeras och beständigt förvanskar genuina lokala reservat, skär och skrapar loss
fragment av gummi och plast från cykeldäck, rullstolsdäck, skodon etc. vilket ger
förorening med okänd effekt. Tillgänglighet för rörelsehindrade kan skapas genom stabil
nedläggning av rejäla tallplankor av gotländskt kärnvirke i naturgrus.
På tre av lokalerna (Kungsladugårdshällarna, Rävhagen, Tingstäde skans) har krossgrus
lagts på tidigare för bobyggnad lämpligt slitna sandjordsytor som utgjort besöksparkering
(Fig. 11). Förutom att detta orsakat död, förintelse och förstörda boplatser har ytorna nu
kommit bli tillfällig uppställningsplats även för dragkärror och tyngre fordon.
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Fig. 11-12. För bin starkt miljöskadande införd användning av krossgrus på gammal parkering (Tingstäde
skans, 2014-06-24), och i vägkant (Västerlaus N, mot Burs 2014-06-23). Hållbar skötsel→ Krossgrus på
parkering och utanför asfaltbelagd yta tas noggrant bort.

På tre andra lokaler (Bilds S, Västerlaus NV, Dämbaträsk O) har krossgrus inkommit vid
vägarbeten där man inte begränsat materialet till stagande under vägbanan utan även låtit
det spridas utefter asfaltkanter (Fig. 12). Att asfaltera och därmed förstöra traditionella
genuina gotländska kalkgrusvägar, som gjordes 2014 av den förbi Dämba – Ryssnäs NR
på Fårö, får dessutom betraktas som helgerån mot nationell miljövård. Allmänt vid
vägförstärkning av asfaltvägar sker tyvärr som regel en liten utvidgning av den
asfaltbelagda ytan vilket stegvis minskar den ofta viktiga delen av habitat som vägkanten
utgör för bobyggnad och örter.
Åtgärder: Av miljöskäl behöver krossgrus noggrant tas bort och ersättas med gotländskt
kärnvirke och sandigt-grusigt material för tillgänglighet för alla till naturområden.
Ansvarig vägbyggare åläggs att noggrant ta bort stenkross som hamnat utanför asfaltkant.

Annat som behöver miljöanpassas
Markexploatering
Sådan har skett på två lokaler (4 %), Bäcks N och Österby, båda belägna i östra
industriområdet i Visby. I Bäcks N har gräsmatta anlagts på en del av området och i

Fig. 13. Sedan 2006 skapad gräsmatta samt starkt miljöskadande prydnadsklippning bedriven i bästa
blomningstid på målarternas kärnlokal utanför kommunens Hjälpmedelscentral (Bäcks N, 2014-06-26).
Skötsel→ Ekoplantering av väddklint, klippning tidigast 1 september och borttag av slaget material.

- 22 -

Österby har en större återvinningsindustri byggts. Båda målarterna är kända från lokalerna.
Industriområden med infrastruktur och blomrik, ytstörd marginalmark bedöms som
särskilt gynnsamma för målarterna och många andra biarter. På ett modernt, ekologiskt
hållbart Gotland utsätts inte sådan mark för bekämpning med klippning utan används
smart som resursmark vilken bär öns genuina örtblommor inklusive väddklint för fauna.
Åtgärd: Länsstyrelsen och kommunen behöver ge en rekommendation till alla nuvarande
industrier på Gotland att byta till ekologisk skötsel av marginal- och grönytor vilka
därmed ändras från bekämpningsmark till resursmark för en bättre miljö med genuina
gotländska örtblommor. Dessutom behövs införande av praxis att en klausul om ekologisk
skötsel skrivs in i alla framtida exploateringsärenden som rör mark för industriändamål.
Trafikökning
På en relativt starkt vägdominerad kärnlokal, Vibble vägkorsning, bedömdes trafikökning
ha påtagligt sänkt status av målarternas populationer genom ökad mortalitet av att bin körs
ihjäl. Trafikökning under högsommartid gäller troligen f.n. hela Gotland och särskilt de
större vägarna, varför antalet trafikoffer allmänt är i ökande. Detta behöver tacklas genom
att bin attraheras bort från vägarna.
Åtgärd: Skyltad ekoplantering 100 m2 väddklint av gotländsk proviniens görs ett stycke
bort från vägen i samma område för att effektivt omdirigera målarternas flygning till föda
på säker plats. Planteringen kan t.ex. läggas invid södra parkeringen i naturreservatet.
Odling med trädesbruk
På en lokal, Dämbaträsk O på Fårö, förelåg 2014 odling på en åker som låg i träda 2006
och födoresursen för stortapetserarbi hade starkt minskat och arten sågs nu inte längre till.

Fig. 14. Sedan 2006 med spannmål återuppodlad stenig åker med blomresurs endast i kanterna
(Dämbaträsk O, 2014-07-04). Hållbar skötsel→ Ekoplantering av en parcell nicktistel utanför åkern.

Åtgärd: Skyltad betesresistent ekoplantering 100 m2 nicktistel eller ulltistel görs bredvid
åkern för att buffra de enorma bortfallen i födoresurs som orsakas av odlingsår.
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Oförklarad blomresursminskning
På en kärnlokal (Högklint) 2006 förelåg 2014 minskad blomresurs utan synlig orsak.
Åtgärd: Skyltad ekoplantering 50 m2 väddklint av gotländsk proviniens.
Konkurrens från honungsbin
På fyra lokaler (Alskog k:a NO, Tjängdarve, Kungsladu-gårdshällarna, Bro flygraka) sågs
honungsbin besöka väddklint för nektar, trots att <1% blomning förelåg och växten inte
vid så låg nivå kunde ha funktionen av dragväxt. Detta pekar på att väddklint senare under
blomningen på ett antal lokaler, sannolikt många fler än fyra, fick rollen som dragväxt och
honungsbin där blev ett hot mot målarternas nektarförsörjning och därmed flygning och
produktion av avkomma. Forskning har nämligen visat att honungsbiodling minskar
antalet arter, individer, bon och t.o.m. kroppsstorleken hos de vilda bin som bebor det
området (Zurbuchen & Müller 2012). Att utröna hur stort problemet är för de aktuella
ÅGP-arterna på Gotland hade krävt en senare inventering vid riklig blomning under
värmeböljan som följde. Det ska påpekas att honungsbin däremot inte utgör någon
konkurrent om väddklintpollen eftersom de, till skillnad från stortapetserarbi, inte verkar
ha förmåga lära sig använda klintblommans intrikata pollenpumpmekanism (för
beskrivning, se s. 27 i ÅGP, Nilsson 2010a).
Åtgärd: Länsstyrelsen och kommunen behöver se till att honungsbiodling inte sker inom 2
km från naturskyddade områden. Exploatering för kommersiell honungsproduktion som
minskar överlevnad av vildbin och annan biologisk mångfald är varken relevant eller
rimligt i sådana områden eftersom det går emot själva idén om skydd av natur och miljö.

Skapa nya kärnlokaler
Följande sju lokaler bedöms att med enkla skötselåtgärder lätt kunna kvalitetuppgraderas
från ordinära lokaler till kärnlokaler för stortapetserarbi och thomsonkägelbi:
Lokal
Bläse
Brunns NO
Lillklint
Nybo SO
Skoldrebacke
Stangsmyr O
Västerlaus NV

Åtgärder
Ekoplantering. Vägkantsklippning i by och hamn tidigast 1/9.
Utse miljötäkt, vägkantsklippning tidigast 1/9.
Ekoplantering.
Vägkantsklippning tidigast 1/9.
Utse miljötäkt och ryck bort tallbuskarna.
Utse miljötäkt, vägkantsklippning tidigast 1/9.
Utse miljötäkt och ryck bort tallbuskarna.

Genom att åtgärda ovanstående lokaler kan länsstyrelsen snabbt och effektivt uppnå en
kraftigt höjd bevarandestatus hos målarterna på Gotland och nationellt. Förslaget är gjort
utifrån rent bevarandebiologiska grunder, utan eventuella motstående ägarrättsliga
förhållanden och gällande avtal om markanvändning för respektive objekt.

Skapa ekoplanteringar
Följande 12 lokalers populationer av målarterna bedöms reagera kraftigt positivt, à la
”boost”, på anläggning av ekoplantering 10 x 10 m väddklint (pluggplantor eller massiv
fröspridning på avbanad rå, grusig-sandig yta) eller på Fårö nicktistel:
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Lokal
Bläse
Bäcks N
Dämbaträsk O
Gåsmyr
Högklint
Irevik
Kappelshamn
Katrinelund N
Kungsladugårdshällarna
Lillklint
Vibble vägkorsning
Visby P18 MC-bana

Placering
Vid hamnen eller högen eller helst bådadera.
Höjdryggen i Hjälpmedelscentralens gräsmatta.
Nära åkermarken (OBS, nicktistel måste användas).
I täktens mellersta del.
Inom 200 m från parkeringen, ju närmare desto bätte.
Vid hamnen.
Vid hamnparkeringen.
Invid hörnet med jordupplag.
Invid var och en av de fyra parkeringarna.
2 st. inom 150 m från förrådsbyggnaderna.
Vid parkeringen till NR väster om vägkorsningen.
På sydöstra hörnet av öppenmarken utanför banan.

ÅTERINVENTERADE LOKALER
Hallbjäns (Sundre fg) (RN 631440/164230)
Beskrivning: Vägkanter längs liten asfalterad kustväg nedanför västsluttning ca 150 m
från havet (Fig. 15). Lokalen står under ”Sundre V-kustvägen” i Nilsson (2007). Till
skillnad från 2006 hade vägkantsklippning (ännu?) inte gjorts 2014.
Bakgrund: 2006-07-18 blomresurs av väddklint skövlad genom vägkantsklippning; lokal
i övrigt bedömd lämpligt habitat, men ingen målart sedd (Nilsson 2007:44).
Återinventering: 2014-07-02 2(-3)♂♂ M. lagopoda ns pat väddklint i det enda större
beståndet som sågs av växten på lokalen.
Blomresurs: Enligt knoppmängden acceptabel, av väddklint, och endast utefter västra
vägkanten nära en färist.

Fig. 15. Hallbjäns, hela blomresursen av väddklint utefter vägkanten kvar 2014 – och stortapetserarbi sågs
nu till skillnad från 2006 då blomresursen skövlats genom klippning (2014-07-02).
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Boplatsresurs: Till synes obegränsat stor i närliggande stora betade kustsluttning.
Hot: Synnerligen starkt från vägkantsklippning, genom att väddklint på lokalen är
aggregerad till ett enda parti längs vägen.
Status: Markant högre jämfört med den 2006, eftersom blomresursen 2014 inte hade
klippts av. Liten randpopulation, troligen utsatt för stor variation i individantal mellan år
och temporära utdöenden. Sannorlikt del i vidsträckt metapopulation.
Åtgärder: Vid förra inventeringen skrev jag: ”OBS. Vägkantsslåtter utförd på ett mycket
blomskövlande och faunaskadande sätt längs och invid vägen S om Sundre (värst skadade
området som sågs av förf. på Gotland 2006)”. Länsstyrelsen behöver införa lokalen på
listan Hänsynskrävande blomrik vägkant som överlämnas till skötselentreprenör.
Vägkantsklippning tidigast 1 september i hela Sundre-området.

Bilds S (Vamlingbo fg) (RN 63161/16491)
Beskrivning: Ytor kring liten helt öppet liggande småvägskorsning, med vägkanter längs
liten asfaltväg och anslutande grusväg, aktiv kobetesmark, betesträda, blomrikt ängshörn
vid åker (Fig. 16), slåttermarkskanter och liten sandig vägskärning. Asfaltväg nyligen
utvidgad och förstärkt i kanterna med miljöskadligt krossgrus som delvis hamnat bredvid.
Bakgrund: [Förekomst i ”Vamlingbo” av M. lagopoda belagd 1942 och 1956 (E.
Wieslander), och C. obtusispina 1956 (O. Lundblad)]; 2006-07-18 betesäng med
sandblottor, blomresurs stor av väddklint, boplatsresurs stor i småhak. Till synes lämpligt
habitat, men ingen målart sedd (Nilsson 2007:44).
Återinventering: 2014-07-02 2-3♂♂ M. lagopoda ns pat väddklint.
Blomresurs: Enligt knoppmängden stor, av väddklint.

Fig. 16. Generöst ängshörn med stor kommande blomresurs av väddklint invid åkermark och betesmark.
Stortapetserarbi sågs på lokalen först 2014 (Bilds S, 2014-07-02).
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Boplatsresurs: Acceptabel, i sandiga småhak utefter skärning för asfaltvägen samt kanter
av sandblottor på betesmark och vid infarten till gård.
Hot: Starkt från vägkantsklippning, utspritt krossgrus längs vägkanter, samt hårdbete
alternativt betesnedläggning eller omvandling till ytterligare slåttermark.
Status: Något sänkt jämfört med 2006, trots att målart på lokalen sågs först 2014.
Sänkningen beror på att asfaltvägen utvidgats och förstärkts med krossgrus i kanterna,
vilket minskat bins boplatsmöjligheter. Enkla åtgärder kan ge statushöjning.
Åtgärder: Länsstyrelsen inför lokalen på listan Hänsynskrävande blomrik vägkant som
överlämnas till skötselentreprenör. Vägkantsklippning tidigast 1 september. Länsstyrelsen
kontaktar markägarna att allmänt värna och gynna blomrikedom för bin i området. Av
miljöskäl behöver de ansvariga vägbyggarna åläggas återvända och noggrant skrapa/kratta
upp den annars fortgent skadliga stenkross som hamnat utanför asfaltkanten. Ytterligare
införsel av krossgrus på andra ytor i området behöver förhindras.

Brunns NO (Grötlingbo fg) (RN 63384/16539)
Beskrivning: Sandigt litet grustagskomplex i vägklyka inklusive vägkanter söder om
tallskogsbryn öster om väg 142.
Bakgrund: 2006-07-18 blomresurs acceptabel av väddklint samt lite ull- och piggtistel,
boplatsresurs stor i slänter och kanter, samt målart inte sedd men bedömt till synes möjligt
habitat (Nilsson 2007:44).
Återinventering: 2014-07-02 2♂♂ ns pat och 1♀ M. lagopoda ns på väddklint (Fig. 17).
Blomresurs: Enligt knoppmängden stor, av väddklint, i vägkanter och strött i och vid
täkten, dittills <1% utslagen.

Fig. 17. Stortapetserarbi sågs på lokalen 2014 men inte 2006. Denna helt nyutsprungna hona (se hennes
oslitna vingkanter!) började genast söka nektar när solen bröt fram (Brunns NO, 2014-07-02).

Boplatsresurs: Mycket stor och fin, i och vid täktens slänter, hak och kanter.
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Hot: Mycket stort från vägkantsklippning. Mortalitet sannolikt betydande genom den
närgående och under bästa flygtiden vältrafikerade väg 142. Dessutom från igenläggning
och avplaning av täktområdet för annan användning, t.ex. skogsbruk.
Status: Bedöms likvärdig den 2006 trots att någon målart då inte sågs. Fint uppfyllda
habitatkrav, och om blomresursen framgent inte reduceras under flygtiden finns utmärkt
potential för utveckling till en stor population.
Åtgärder: Länsstyrelsen inför lokalen på listan Hänsynskrävande blomrik vägkant som
överlämnas till skötselentreprenör. Vägkantsklippning tidigast 1 september. Området utses
till miljötäkt samt täkttillståndet omförhandlas med avseende på justering av
efterbehandling.

Västerlaus NV (Rone fg) (RN 63505/16601)
Beskrivning: Grustagskomplex med både äldre igenväxande och aktiva delar, omgärdat
av tallskog (Fig. 18). Området begränsas i väster av väg 144 och i söder av avtagsvägen
till Burs. Strax söderut ligger en stor, djup och igenvuxen, ännu äldre grusgrop och norrut
kärnlokalen Stånga S, se nedan. Områdets norra del används för ridsport medan dess
mellandel, ned mot den aktiva södra täkten, är obrukad hedartad igenväxande mark som
ställvis är blomrik men domineras av tallbuskar. Sedan 2006 har i täktmiljöer gjorts
omfattande sidoavplaning och dessutom skogsplantering, medan krossgrus och klippning
införts på en del ytor och vägkanter.
Bakgrund: 2004-07-09 3♂♂3♀♀ M. lagopoda, 2006-07-11 1♂ pat och 1♀ M. lagopoda
ns ps väddklint (Nilsson 2007:35).
Återinventering: 2014-06-23 1♂ M. lagopoda ns pat väddklint längs den relativt vid
tillfället från kyliga vindar skyddade sandiga norra täkthakskanten där 36 blomkorgar av
väddklint var utslagna.
Blomresurs: Enligt knoppmängden totalt stor av väddklint, men dittills <0,5 % utslagen.
Största mängderna vid nordvästra täktkanten, i mellanområdet, på grushögar ute på det
aktiva täktplanet samt längs vägkanterna.

Fig. 18. Västerlaus, norra täkthaket där hane av stortapetserarbi patrullerade (2014-06-23).
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Boplatsresurs: Mycket stor, i sandiga slänter, kanter och hak.
Hot: Successiv katastrofisk förstöring av stort antal bon inklusive avkomma och
minskning av blomresurs genom schaktning och sidoavplaning. Dessutom igenväxning
som följd av skogsplantering och störningsbrist i marginalmark, krossgrusspridning på
vägkanter, markvägar och ridytor, vägkantsklippning, klippning av marginalmark i
hästsportområdet samt bortröjning av bomaterialväxter (Prunus, Salix etc.). I gamla
täktdelar hade, enligt kvarsittande stubbar, de ur miljösynpunkt värdefullaste vedväxterna
systematiskt röjts bort.
Status: Markant lägre än den 2006, p.g.a. täktavplaning, igenväxning, spridning av
krossgrus och också den stora igenplanteringen av närliggande lokalen Stånga S som
sammantaget sannolikt givit starkt negativ trend i individantal. Kontinuitet, blomresurs,
boplatsresurs och konnektivitet pekar ändå på närvaro av en ganska stor population av
stortapetserarbi. Lokalen bedöms lätt med åtgärder kunna utvecklas till kärnlokal.
Thomsonkägelbi har ännu inte setts, men dess närvaro bedöms som mycket sannolik
genom den närbelägna, om än också starkt försvagade, kärnlokalen Stånga S.
Åtgärder: 1. Området utses till miljötäkt samt täkttillståndet omförhandlas med avseende
på justering av efterbehandling för stor biologisk mångfald. 2. Habitatminskning stoppas
genom att tall på täktslänterna längs båda sidorna av avtagsvägen mot Burs avverkas och
marken ytstörs. 3. Födoväxtökning erhålls genom ryckning av småtall med skogsgrip
(kapning och lämnade stubbar inte tillämpligt för örter!) norr om aktiva täktområdet. 4.
Bomaterialväxter (Prunus, Salix, Sorbus) ges röjningsfred under 4 år, varefter eventuellt
överflöd rycks bort. 5. Ekologisk skötsel genomförs på ridmarken, varvid krossgrus tas
bort och blommor värnas. 6. Länsstyrelsen inför lokalen på listan Hänsynskrävande
blomrik vägkant som överlämnas till skötselentreprenör. Vägkantsklippning tidigast 1
september. 7. Av miljöskäl behöver de ansvariga vägbyggarna åläggas återvända och
noggrant skrapa/kratta upp den annars i evighet skadlig stenkross som hamnat utanför
asfaltkanten längs avtagsvägen till Burs (Fig. 12).

Stånga S (Stånga fg) (RN 63520/16603)

KÄRNLOKAL

Beskrivning: Nedlagt stort, efter 2006 avplanat och övervägande tallplanterat grustagskomplex (Fig. 5), med gropar både öster och väster om väg 144, vägkanter och markvägar.
I mellandelen väster om väg 144 pågår ännu hantering med materialhögar och lastfordon,
och tvärs över dess södra del går en stor grusbank på vilken det går en liten grusväg. Öster
om väg 144 finns bl.a. en i åsen borrad tappanläggning för vattenhämtning med tankbil
(motsv.) främst för jordbruksändamål (anslag om förbud mot tömning av tankrester av
vatten med bekämpningsmedel finns). Tappen sitter vid kanten av en stor asfalterad
parkeringsplatta. Lokal också känd med anledning av andra bin (Nilsson 2005, 2010b) och
inventering 2008 med inriktning på gaddsteklar i Gotlands täkter (Bergsten 2009,
inbegriper där lokalerna ”Stånga motionsspår”, ”Stånga plogland”, ”Stånga kraftledning”).
Bakgrund: 1997-07-04 1♀ M. lagopoda vid Blautåmyr (L. Norén), 2004-07-09-11 talrika
♂♂♀♀ M. lagopoda och ca 3♂♂2♀♀ C. obtusispina), 2006-07-11 ca 5♂♂ pat ns och
5♀♀ M. lagopoda ns ps väddklint, 2006-07-18 ca 10♂♂5♀♀ M. lagopoda samt 1♀ C.
obtusispina ns väddklint (Nilsson 2007:35). 2008-07-21 1♂1♀ M. lagopoda (Bergsten
2009: 88-89), 2010-07-20 ingen målart sedd trots gynnsamt väder (Nilsson 2010b:12).
Återinventering: 2014-06-23 1♂ ns och 1♀ M. lagopoda ns ps väddklint bland småtall i
nyplanterade delen söder om bygdegården, samt 1♀ M. lagopoda ns väddklint längs
asfaltplattan öster om väg 144. 2014-07-02 (kompletterande eftersök) 2-3♂♂ M. lagopoda
pat väddklint i mellandelen nära väg 144 på den tvärgående grusbanken med småväg.
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Blomresurs: Enligt knoppantalet stor, av väddklint, och utspridd över många delar av
området dock endast obetydligt vid de södra täktytorna. Den 23 juni var <0,5 % utslagen
och den 2 juli var <1%, vittnande om den långsamma utvecklingen under intervallet.
Boplatsresurs: Ännu stor, upptill i exponerade avplaningar, slänter och hak.
Hot: Ytterligare skogsplantering och igenväxning från redan planterad tall, samt
vägkantsslåtter utefter väg 144. Nuvarande utveckling innebär omvandling till skoglig
produktionsmark utan miljöhänsyn.
Status: Markant lägre än den 2006, och nu med betydligt sämre prognos. Området var
2006 en av Gotlands läns artrikaste, och också en av länets starkaste kärnlokaler för de två
målarterna. Området har därefter råkat ut för att den värdefullaste, norra delen avdödats
genom omfattande grusomflyttningar med maskin. Större delen av norra täktområdet
väster om väg 144 samt de två sydligaste täkterna öster om vägen avplanades redan 2008
(J. Bergsten pers. medd.). Lokalens storlek och komplexitet har ändå givit kontinuitet,
blomresurs, boplatsresurs och konnektivitet tillräcklig för att den ännu 2014 kan uppvisa
närvaro av en sannolikt ganska stor och utbredd population av stortapetserarbi.
Thomsonkägelbi sågs inte, men finns med stor sannolikhet kvar. Lokalen bedöms tills
vidare som kärnlokal, om än en påtagligt försvagad sådan.
Åtgärder: Förslag om att Stångatäkterna efter avslutad grustäktverksamhet skulle ges
skötselplan och ingå i naturvårdsområde med fokus på biologisk mångfald och friluftslivet
gavs 2006 (Nilsson 2007:35). Förslag om att omedelbart stoppa efterbehandlingar m.m.
gavs av Bergsten (2009: 88-89, lokaler där betecknade Stånga kraftledning, Stånga
plogland och Stånga motionsspår). Förslag om miljövårdstäkt och naturvårdsavtal gavs
senare (Nilsson 2010b:12). Det är okänt vilka möjligheter som finns idag 2014 att behålla
någon del av eller åtminstone några miljökvaliteter i området för framtiden. Området
behöver utses till miljötäkt. Stora möjligheter finns att enkelt och till låg kostnad skapa
exceptionellt artrika marker även på en eller flera av de ännu inte skogsbevuxna mindre
delarna väster om väg 144. I första hand bedöms de gamla täktgroparna söder och norr om
den tvärgående sandryggen (med grusvägen) i mellandelen ge stor vinst i artskydd per
investerad åtgärd. Främst behövs röjning av en del småtall samt att slänterna längs
sandryggen och anslutande västra sidan av väg 144 exponeras och ytstörs mot den kraftiga
igenväxningen med vallgräs etc. Även norra delen av det avplanade området söder om
Stånga bygdegård har särskilt stor potential (Fig. 5). Men då skulle den behöva hållas
fortsatt obeskogad, vilket i praktiken innebär att tallplantorna på den svagt stigande, ännu
värdefulla finsandiga norra sluttningen behöver snarast ryckas bort till förmån för örter,
bin, de annars försvinnande paren av sånglärka m.fl. Dessutom, länsstyrelsen inför lokalen
på listan Hänsynskrävande blomrik vägkant som överlämnas till skötselentreprenör.
Vägkantsklippning tidigast 1 september.

Alskog MC-bana (Alskog fg) (RN 63589/16689)
Beskrivning: Motocrossbana med kanter, hoppkullar, skräpmark och ruderatvegetation i
och kring en gammal grustäkt strax nordväst om väg 144. Lokal också inventerad 2008
med speciell inriktning på gaddsteklar av Bergsten (2009).
Bakgrund: 2006-07-11 2♀♀ M. lagopoda ns väddklint (Nilsson 2007:35), 2008-07-21
2♀♀ M. lagopoda (Bergsten 2009:88).
Återinventering: 2014-06-23 1♂ M. lagopoda ns pat väddklint i nordvästra,
vindskyddade delen.
Blomresurs: Enligt knoppmängden stor, av väddklint, men dittills <0,5 % utslagen.
Boplatsresurs: Mycket stor, i talrika småslänter, kanter och hak.
Hot: Inga påtagliga.
Status: Likvärdig den 2006. Liten till synes stabil population av M. lagopoda i bra habitat.
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Åtgärder: Flera förslag gavs av Bergsten (2009:88). Lokalen utses till miljötäkt.

Snausarve SO (Alskog fg) (RN 63591/16693)
Beskrivning: Två sinsemellan närbelägna mindre sandtäkter i tallskog strax sydöst om
väg 144. Den nordliga är gammal, avplanad, f.d. betad, och värdefullt hedartad i västra
delen, men tallplanterad, kraftigt gödslad och igenväxt i östra delen. Den södra är minst,
och aktiv husbehovstäkt. Kanterna av väg 144 är mycket blomrika. Sedan 2006 har den
gamla norra täkten drabbats av kraftig igenväxning i sin östra del.
Bakgrund: 2006-07-11 2♂♂ ns pat och 2♀♀ M. lagopoda ns väddklint (Nilsson
2007:35).
Återinventering: 2014-06-23 2♂♂ M. lagopoda ns, pat och slåss inbördes vid väddklint i
södra täkten som vid tillfället hade 29 utslagna blomställningar, alla belägna nere i täktens
varmaste del. Där sågs också 1♀ av svartpälsbi Anthophora retusa som vilade på lös sand
nedanför blommande blåeld och oxtunga i själva täktslänten.
Blomresurs: Enligt knoppmängden stor av väddklint i vägkanterna och hygglig mängd i
täkterna, dittills <0,5 % utslagen. I norra täkten var plantorna småvuxna och hade få
blomställningar varav ingen ännu slagit ut.
Boplatsresurs: Mycket stor, i slänter.
Hot: Fortsatt igenväxning av den norra täkten, och nedläggning och påföljande
igenväxning av den södra täkten, samt vägkantsklippning.
Status: Något sänkt sedan 2006. I södra täkten likvärdig den 2006 men i norra markant
försämrad ur miljösynpunkt p.g.a. superstark gödsling (på vattenförande mark!) av
tallplanteringen på den östra halvan.
Åtgärder: Lokalen utses till miljötäkt. I den sandiga, hedartade delen av norra täkten har
många hotade arter noterats (t.ex. ÅGP-arten gräshoppsstekel, LAN pers. obs.). Den västra
delen ges miljövårdsplan som säkerställer markstörning särskilt av de syd- och västvända
slänterna samt stora blomresurser. Länsstyrelsen inför lokalen på listan Hänsynskrävande
blomrik vägkant som överlämnas till skötselentreprenör. Vägkantsklippning tidigast 1
september.

Stangsmyr O (Lojsta fg) (RN 6360-6/16545-9)
Beskrivning: Stort grustagskomplex i tallskog, med täkthak, materialhögar, skräpjord,
betongskrot, trädgårdsavfall och vägkanter, på båda sidor av väg 142. Stor del av
nordöstra och sydvästra delarna är tallplanterade, ungtallen nu 4-6 m hög. Sedan 2006 har
igenväxningen markant ökat. I väster finns en stort gammal flack täktbotten med utbredda
tjärnliknande vatten. Lokalen inklusive delar av Stangsmyr NR är ett av de artrikaste, mest
varierade och biologiskt värdefulla gamla grustäktkomplexen på Gotland (LAN pers.
obs.). Den är även känd för att hysa andra anmärkningsvärda bin (Nilsson 2005, 2010b).
Lokal också inventerad 2008 med speciell inriktning på gaddsteklar av Bergsten (2009,
lokal ”Lojsta hed”).
Bakgrund: 2004-07-08 4♂♂ M. lagopoda, 2006-07-14 ca 5♂♂ ns pat och 10♀♀ M.
lagopoda ns ps väddklint (Nilsson 2007:35). 2010-07-21 ingen målart sedd trots gynnsamt
väder (Nilsson 2010b:12).
Återinventering: 2014-06-25 1♂ M. lagopoda ns pat väddklint på stor jordhög i
ungtallskog ca mitt i området och 1♂ ns pat väddklint nordväst om täktsjön väster om väg
142, samt 1♂ ns pat väddklint längs det långa täkthaket strax öster om väg 142.
Blomresurs: Enligt knoppmängden stor, av väddklint, men mycket ojämnt fördelad inom
området och störst mängd längs kanterna av väg 142.
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Boplatsresurs: Mycket stor, närmast obegränsad, i slänter, högar och kanter.
Hot: Vägkantsklippning och ytterligare skogsplantering och annan igenväxning. Redan
befintlig tallplantering kommer att successivt minska habitat för M. lagopoda.
Status: Något lägre än den 2006 beroende på ökad igenväxning, men M. lagopoda finns
ännu på lokalens samtliga större öppna delar. Möjlig kärnlokal förutsatt enkla åtgärder.
Åtgärder: Förslag om miljövårdstäkt och naturvårdsavtal gavs 2010 (Nilsson 2010b:12).
Området utses till miljötäkt. Länsstyrelsen inför lokalen på listan Hänsynskrävande
blomrik vägkant som överlämnas till skötselentreprenör. Vägkantsklippning (som ju redan
är obehövlig i blomningstid eftersom det gäller en raksträcka!) tidigast 1 september.

Alskog k:a NO (Alskog fg) (RN 63600/16703)
Beskrivning: Kanter av liten sandig-moig markväg i brynläge, vägkant och ganska liten
sandig torrängskil nordväst om väg 144 vid avtag Bofride. Västerut ligger en åsrygg med
vidsträckt fårbetad, idag som följd helt blomlös, gödslad mark och väster om denna en
sandig åker med sura läckande gödselupplag och nyligen röjda och klippta kanter.
Bakgrund: 1927-08-28 1♀ M. lagopoda ”N om k:a” (A. Jansson), 2006-07-11 1♀ M.
lagopoda ns väddklint (Nilsson 2007:36, lokal som ”Alskog NO”).
Återinventering: 2014-06-23 1♂ M. lagopoda ns pat sju korgar av väddklint längs den
sandiga brynvägen. 1 arbetare av honungsbi nektarsökte väddklint invid väg 144.
Blomresurs: Enligt knoppmängden ganska stor, av väddklint i torrängskilen och
vägkanter, dittills <0,5 % utslagen.
Boplatsresurs: Stor, i små slänter längs finsandig markväg och betesmark.
Hot: Vägkantsklippning, igenväxning, samt konkurrens från honungsbin. Stor odling av
italienskt honungsbi (Apis mellifera ras ligustica) ligger i lokalens västra kant. Vid
samspråk med biodlaren ifråga framkom att han hållit ligustica sedan 30 år och att
åsiktsskillnader förelåg med markägaren som hade gödselupplag på närliggande åkern.
Status: Likvärdig den 2006 (och kanske kontinuitet sedan 1927!). Liten lokal med
beständig förekomst tack vare tursamt varaktigt habitat.
Åtgärder: Länsstyrelsen för in lokalen på sin lista Hänsynskrävande blomrik vägkant som
överlämnas till skötselentreprenör. Vägkantsklippning tidigast 1 september. Dessutom,
västra kanten av torrängskilen ytstörs här och där med järnkratta för att blotta sand.

Sigvaldeträsk O (Etelhem fg) (RN 63605/16645)
Beskrivning: Mindre grustäktkomplex, med högar av grusmaterial varav en del påfallande
grovt. Omgärdas av barrskog. Sedan 2006 bär ett par jordhögar mer blomresurs. Täkten
också inventerad 2008 med inriktning på gaddsteklar av Bergsten (2009, lokal Sigvalde).
Bakgrund: 2006-07-20 1♂ M. lagopoda ns väddklint (Nilsson 2007:36).
Återinventering: 2014-06-25 1-3♂♂ M. lagopoda pat ns väddklint nere i det skyddade,
varma nordvästra hörnet (Fig. 19). 1♀ svartpälsbi Anthophora retusa födosamlar i blåeld.
Blomresurs: Enligt knoppmängden acceptabel, men större än 2006, av väddklint, mest
invid och på en stor jordhög där infartsväg kommer från nordväst, samt spridda plantor
söderut. Dittills <1% utslagen.
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Fig. 19. Sigvaldeträsk O, med jordhögen patrullerad av stortapetserarbi (2014-06-25).

Boplatsresurs: Mycket stor, i slänter och jordhögar.
Hot: Inget påtagligt.
Status: Något stärkt sedan 2006. Födoresurs större, vilket sannolikt gynnat populationen.
Åtgärd: Området utses till miljötäkt samt täkttillståndet omförhandlas med avseende på
justering av efterbehandling.

Buttle k:a V (Buttle fg) (RN 636740/166335)
Beskrivning: Trädomgiven flack industrimark med utbredd, mycket blomrik ruderatäng
(Fig. 20). Industribyggnaderna är något sjangserade, och marken kring dem bär olika
upplag, tippmaterial, avfall, skrot, plast m.m. I södra kanten finns en väg och ett par villor.
Bakgrund: 2006-07-20 ingen målart sedd, men blomresurs ganska stor av väddklint och
boplatsresurs acceptabel i högar och kanter (Nilsson 2007:45).
Återinventering: 2014-07-02 1♂ M. lagopoda ns pat väddklint längs huvudbyggnadens
sydsida precis där det var som varmast.
Blomresurs: Enligt knoppmängden stor, av väddklint, dittills <1% utslagen.
Boplatsresurs: Ganska stor, främst i högar och kanter med blottad grusig jord.
Hot: Avhyvling av området för nytt ändamål, t.ex. tomter. Lokalen ger genom sin
inramning intryck av att vara något isolerad.
Status: Bedöms likvärdig den 2006 trots att ingen målart då sågs. Ganska bra uppfyllda
habitatkrav men populationsstorleken är sannolikt liten.
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Fig. 20. Buttle k:a O. Stortapetserarbi påträffades 2014 men sågs inte 2006 (2014-07-02).

Blåhäll (Tofta fg) (RN 63825/16386)

KÄRNLOKAL

Beskrivning: Västvänd klinthylla med klapperstensfält som bär gles torrängsvegetation,
små korsande grusvägar och i kanten ett litet fiskeläge. Österut stiger en grusig, med
buskar och blandskog bevuxen slänt upp till själva övningsfältet. Området också känt med
anledning av andra bin (Nilsson 2005).
Bakgrund: 1990-08-02 1♂1♀ M. lagopoda (B. Cederberg), 2004-07-08 1♂ M. lagopoda,
2006-07-19 ca 10♂♂ ns 10♀♀ M. lagopoda ns ps samt 1♂ C. obtusispina ns väddklint
och 1♂ M. lagopoda vilande på spåtistel Carlina vulgaris (Nilsson 2007:36).
Återinventering: 2014-06-27 4♂♂ M. lagopoda ns pat väddklint, samt 1♂ C. obtusispina
ns skogsfibbla Hieracium sylvaticum invid grusvägskanten strax söder om fiskeläget.
Blomresurs: Utspridd och enligt knoppmängden stor, av väddklint, dittills <0,5 % i blom.
Boplatsresurs: Stor, i grusiga kanter och hak. Bomaterial finns rikligt, bl.a. på fina
småträd av fågelbär längs den öppna klinthyllan.
Hot: Inget påtagligt, men det är viktigt att marken i fiskeläget sköts ekologiskt.
Status: Likvärdiga de 2006. Mycket fin och välfungerande kärnlokal för båda målarterna.
Åtgärder: Förslag om att inte tillåta ytterligare sommarbebyggelse och att bete bör
miljöanpassas på skjutfältet gavs 2006 (Nilsson 2007:36). Vidare här, ängsblommor bör
inte slås av i fiskeläget. Skyltning om stortapetserarbi och thomsonkägelbi bör göras.

Lillklint (Västerhejde fg) (RN 638705/16419)
Beskrivning: Grusvägskanter och gläntor i barrskog samt ruderatmark runt militärförråd
invid klint. 2014 sågs vägkanter och öppna ytor ha fått större och bättre blomresurs.
Bakgrund: 2004-07-20 1♂1♀ M. lagopoda (N. Ryrholm), 2006-07-19 3♂♂ ns pat och
1♀ M. lagopoda ns ps samt 1♂ C. obtusispina ns väddklint (Nilsson 2007: 36-37).
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Återinventering: 2014-06-27 2♂♂ M. lagopoda pat krustistel längs grusvägen mellan
skjutfältsporten och avtaget ner till Lillklint, 1♂ M. lagopoda ns väddklint vid
betongskydd söder om dito avtag, samt 2-3♂♂ M. lagopoda pat ns väddklint i störd
ängsglänta norr om Allhagemyr. Ett honungsbi ns väddklint sågs vid sistnämnda glänta.
Blomresurs: Enligt knoppmängden mycket stor och utspridd, av väddklint, dittills <0,5%
utslagen. Dessutom utspritt plantor av krustistel och vägtistel, mest i grusiga vägkanter.
Boplatsresurs: Stor, i småslänter längs grusvägar och på militärstörd mark.
Hot: Inget påtagligt.
Status: Något stärkta. Födoresurs större och finare än 2006, vilket sannolikt gynnat något
större populationer av målarterna. Området bedöms lätt kunna utvecklas till kärnlokal.
Åtgärder: Ekoplanteringar 2 st. inom 150 m från de militära byggnaderna. Helst också
något ökad markstörning på öppen mark vid bryn.

Tjängdarve (Träkumla fg) (RN 63873/16490)

KÄRNLOKAL

Beskrivning: Stort gammalt och delvis aktivt grustagskomplex på båda sidor av väg 142,
med stor och aktiv betongindustri (Skanska) och tillhörande byggnader, upplag, jordhögar,
slänter och vägkanter. Strax söder om väg 142 ligger en sjö som frekventeras för bad, och
delar öster om vägen har använts för hästhagar, ridsport, MC-körning och paintball.
Området är allmänt ett av de artrikaste på Gotland (LAN pers. obs.). Sedan 2006 har
såväl igenväxning som klippning av väddklint längs vägkanter och vid kontor ökat samt
delar av norra täktområdet avsläntats. Området inventerades 2008 med speciell inriktning
på gaddsteklar av Bergsten (2009, lokaler Träkumla industritäkt och Träkumla väst väg).
Bakgrund: 2004-07-04 1♂1♀ M. lagopoda, 2006-07-15 ca 15♂♂ ns pat och 25♀♀ M.
lagopoda ns ps, samt ca 3-4♂♂ C. obtusispina ns pat väddklint (Nilsson 2007:37), 200807-16 5♂♂6♀♀ M. lagopoda (Bergsten 2009:86).
Återinventering: 2014-06-25 1♂ C. obtusispina vilar i blomkorg av åkervädd Knautia
arvensis i vägbankens slänt mot sjön, 20014 -07-05 1♀ M. lagopoda ns ps på sjöslänten,
1♀ ns ps vid kontoret till Skanskas ”Visby Cementvaror” väster om väg 142, samt 3♂♂ ns
pat väddklint vid ”Betongindustri” och där grusiga kanter öster om väg 142. Honungsbin
sågs besöka väddklint både vid sjöslänten och vid betongindustrin.

Fig. 21-22. Thomsonkägelbi Coelioxys obtusispina hane från Tjängdarve (2014-06-25).

Blomresurs: Enligt knoppmängden stor i mellersta och södra delarna, av väddklint, dittills
<1% utslagen. På jordhögar norr om betongindustrin också krustistel utspritt.
Boplatsresurs: Mycket stor, närmast obegränsad i slänter, hak och kanter.
Hot: Täktavsläntning, igenväxning, oekologisk “prydnadsklippning” vid infart och kontor
samt konkurrens från honungsbin. Särskilt skadligt var att vägkantsklippning hade gjorts
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upptill på den stora vägbanksslänten i ytterkurvan mot sjön (Fig. 7). Eftersom klippaggregatet inte nått att slå längs själva metallräcket utan där lämnat en extra attraktiv rad
av blommande väddklint invid vägbanan hade dödsrisken från biltrafik gjorts extra hög.
Status: Bedöms något sänkta jämfört med 2006. Sänkningen beror mest på minskad
blomresurs genom igenväxning av området söder om väg 142 och ökad såväl
vägkantsklippning som mortalitet på sjöslänten samt prydnadsklippning vid Skanskas
kontor. Nedanför vägbanken finns på fuktöversilad mark ner mot sjön bl.a. en unikt tät och
vacker förekomst av kärrknipprot Epipactis palustris.
Åtgärder: Förslag att inte avslänta i området samt ta fram naturvårdsplan gavs 2006
(Nilsson 2007:37). Förslag gavs också av Bergsten (2009:86). Inga miljöförslag verkar ha
beaktats. Området utses till miljötäkt samt täkttillståndet omförhandlas med avseende på
justering av efterbehandling. Området är ett av Gotlands allra artrikaste och behöver få
en miljövårdsplan som innebär att det sköts ekologiskt både för sitt värdefulla innehåll av
biologisk mångfald och för friluftslivet (bad, joggning, promenader). Det ska vara möjligt
att gå på en liten fin markstig runt sjön. Främmande material som krossgrus eller täckbark
ska dock aldrig införas. Igenväxande ytor behöver röjas på tall, björk och al. Däremot
lämnas all vide och sälg (Salix-arter) eftersom de utgör en särskilt värdefull resurs för
många djur (särskilt bin, humlor, nattfjärilar och fåglar). Först när mängden uppnått starkt
gynnsam storlek kan viss selektiv röjning av Salix komma ifråga. Ytterligare avsläntning,
schaktning, dumpning och igenfyllning skulle skada strukturrikedom och miljövärdena
och ska inte tillåtas. Skanska behöver kontaktas av länsstyrelsen och föreslås sköta infart
och kontorsomgivning på ett sätt som tillåter genuina gotländska örtblommor för bl.a.
stortapetserarbi. Länsstyrelsen för in lokalen på listan Hänsynskrävande blomrik vägkant
som överlämnas till skötselentreprenör. Vägkantsklippning tidigast 1 september.

Visby P18 MC-bana (Västerhejde fg) (RN 63885/16484)
Beskrivning: Motocrossbana på sand, ruderatmark inom och utanför banavspärrningar,
samt omgivande markvägskanter och torr hedartad mark (Nilsson 2007, lokal ”Langs hage
V”). Ger intryck av gammal ytlig sandtäkt. Ligger i tallskog väster om väg 142. Området
inventerades 2008 med speciell inriktning på gaddsteklar av Bergsten (2009).
Bakgrund: 1998-07-19 1♂1♀ M. lagopoda (L. Norén), 2006-07-19 2♂♂ ns och 3♀♀ M.
lagopoda ns ps väddklint (Nilsson 2007:37), 2008-07-15 2♂♂ M. lagopoda (Bergsten
2009:84), 2010-07-26 1♀ C. obtusispina ns Epilobium angustifolium (Nilsson 2010b:13).
Återinventering: 2014-06-25 ingen målart sedd, 2014-07-05 2♂♂ M. lagopoda ns pat
väddklint på den sydöstra och östra delen av ruderatmarken utanför MC-banan.
Blomresurs: Enligt knoppmängd acceptabel av väddklint, mest på ruderatmarken utanför
banavspärrningen samt utspritt inom banan. Den 5 juli hade dittills <0,5 % slagit ut.
Boplatsresurs: Mycket stor, i sandiga-grusiga slänter inom MC-banan och i kanter.
Hot: 2010 noterades utbredd klippning utan miljöhänsyn i området (Nilsson 2010:13),
men 2014 inget påtagligt.
Status: Likvärdiga de 1998 – 2010. Populationerna av de två målarterna är inte stora
beroende på födobegränsning men har ändå troligen kontinuitet, vilket är av stort
principiellt intresse. MC-banan med närområde råkar tydligen skötas på ett närmast
optimalt sätt som trots blygsam födoväxtmängd skapar ekologisk hållbarhet för arterna
(och många andra bin i området). En slutsats är att återkommande varierad ytstörning (och
födoväxter) behövs i ett för målarterna långsiktigt framgångsrikt bevarandearbete.
Åtgärder: Flera förslag gavs av Bergsten (2009:84). Kontakt mellan länsstyrelsen och
MC-klubben för skötselutveckling föreslogs därefter (Nilsson 2010b:13). Vidare här,
området utnämns till miljötäkt. Blomresurs gynnas genom spridning av lokalt frömaterial
(väddklint). Förstärkning med ekoplantering 10 x 10 m väddklint görs i östra delen av
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öppenmarken. Området hålls fritt från stenkrossmaterial (krossgrus river loss MCdäckfragment som förgiftar jord och luft). Klippning tidigast 1 september.

Högklint (Västerhejde fg) (RN 63886/164325)
Beskrivning: Torr klintäng på inåt beskogad hög utsiktsudde samt kanter till asfalterad
besöksparkering. Sedan 1988 naturreservat. Efter 2006 har gångslinga för rörelsehindrade
anlagts söderut till kombinerad utsikts- och rastplats. Slingan belagd med faunaskadande
krossgrus (trä hade varit bättre). Örtskikt i den glesade skogen extremt dominerat av
spenört. Skyddsstaket mot nedstörtning från klinten verkade 2014 vara under uppsättning.
Bakgrund: 1946-07-12 1♀ M. lagopoda, 1946-07-13 1♀ C. obtusispina, 1946-07-17
2♀♀ do. art (D. Gaunitz). 2006-07-19 1♂ ns, 1♂ vilar och 1♀ M. lagopoda ns ps samt
2♀♀ C. obtusispina ns väddklint; blomresurs liten (eller, kanske rättare, knappt
acceptabel), av endast två små bestånd väddklint, det ena i liten svacka ute på själva
klippan och det andra vid parkeringen (Nilsson 2007:37).
Återinventering: 2014-06-27 ingen målart sågs.
Blomresurs: Liten eller knappt acceptabel. Beståndet på klippan sågs inte längre, och det
vid parkeringen var uteslutande i knopp och enligt knoppmängden litet som 2006.
Boplatsresurs: Ingen uppenbar. Kanske i kanter invid parkeringen, fläckar från
markslitage eller blottade partier av jord på klippor.
Hot: 2006 angavs blomresursfall under bärande nivå som påtagligt hot. Eftersom detta
inte har tacklats kan sänkning ha infriats, antingen vid reservatarbetena eller spontant.
Status: Något sänkta, genom minskad blomresurs och införsel av krossgrus. Inverkan av
anläggningsarbetena oklar. Arterna har antagligen försvunnit eller finns nu bara tillfälligt
på lokalen. Förekomsten klassades 2006 som kärnlokal mest för den troliga minst 60-åriga
kontinuiteten av båda målarterna och stor potential med ekoplantering av födoväxter. Det
senare har inte genomförts. Området kvalificerar inte längre som kärnlokal.
Åtgärder: Förslag om att gynna väddklint eller anlägga en ekoplantering i området gavs
2006 (Nilsson 2007:37). Ytor är små men väddklint behöver gynnas, t.ex. genom
utsättning av pluggplantor längs parkeringens och den nya gångslingans sidor, till
sammanlagt ca 50 m2 (gotländsk proviniens). Enklare är att sprida ymnigt med frön på
lämpliga småställen. Man kan också använda en mer enhetlig yta någonstans i närområdet,
helst inom 200 m. Ekoplantering kan skyltas med bild och text om biarterna av
länsstyrelsen. Den extremt stora mängden spenört, normalt en värdefull växt, sänker
reservatets kvalitet mycket och behöver bekämpas. Av miljöskäl behöver krossgruset
noggrant tas bort och ersättas av rejäla träplankor, helst kärnvirke av gotländsk tall.

Vibble vägkorsning (Västerhejde fg) (RN 63897/16466)

KÄRNLOKAL

Beskrivning: Vägkorsning invid grusig kulle, med slänter mot väg 140 och cykelvägar.
Sedan 2006 har biltrafiken ökat markant och vägkantsklippning pågått. Nordvästra delen
ingick i insektsinventering (Ivarsson 2010, 2013), och ingår i NR Kungsladugårdshällarna.
Bakgrund: [Förekomst i ”Vibble” eller ”Kneippbyn” av M. lagopoda belagd 1924, 1931
och 2004 samt av C. obtusispina 1924 och 2004.] 2006-07-19 2♂♂ M. lagopoda ns och
3♂♂ C. obtusispina vilar i korgar av väddklint (Nilsson 2007:37). 2010 6 M. lagopoda
och 1 C. obtusispina (Ivarsson 2010:45). 2013 10 M. lagopoda (Ivarsson 2013:12).
Återinventering: 2014-06-27 3♂♂ pat väddklint nedtill i slänter längs cykelvägar.
Blomresurs: Enligt knoppmängden ganska stor av väddklint på vägkanter inemot
vägkorsningen och utefter cykelvägar, men reduceras starkt genom vägkantsklippning.
Boplatsresurs: Stor, i fina och delvis breda slänter väster om cykelvägstunneln.
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Hot: Starkt från mortalitet genom trafiken samt vägkantsklippning vid vägkorsningen.
Status: Något försvagade av den ökade biltrafiken och mångårig vägkantsklippning under
binas flygtid. Förekomster har troligen minst 90-årig kontinuitet. Lokal fin och typisk.
Klassningen som kärnlokal bör kvarstå så länge inte avgjort negativa antal bin noteras.
Åtgärder: Mortalitetssänkande ekoplantering föreslogs 2006 (Nilsson 2007:37). Någon
sådan har inte anlagts. Eftersom födoresurs klipps tvingas bin sökflyga relativt mycket
inom lokalen. Den mördande trafiken tar då fler offer. Det är tvunget att skapa en både
större och mer skyddad blomresurs. Enkelt vore att på södra sidan strax efter avtaget mot
Vibble, nära (<100 m bort) men helt utanför trafikområdet, bana upp en grusjordig yta på
10 x 10 m vilken besås med väddklint och inblandad ulltistel och nicktistel. Alternativt,
och troligen bättre ur skötsel- och informationssynpunkt, kan ytan skapas invid södra
parkeringen till reservatet. Kommunen skyltar ytan som ekoplantering med bild och
upplysande text om stortapetserarbi och thomsonkägelbi. Lokalen införs också på
länsstyrelsens lista Hänsynskrävande blomrik vägkant som överlämnas till
skötselentreprenör, även den för cykelvägar. Klippning vid den ganska farliga korsningen
utförs så att väddklint sparas i den mån det går ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Cykelvägskanter klipps tidigast 1 september.

Kungsladugårdshällarna (Västerhejde fg) (RN 63908/16469)

KÄRNLOKAL

Beskrivning: Stort klintområde med värnruiner väster om väg 140 strax söder om Visby.
Tidigare militär övningsmark som köptes 2007 av Region Gotland (kommunen), varvid
Fortifikationsverket utförde ”återställning” och bl.a. grävde bort skjutvallen som hyste
många bin och blommor. Sedan inventering av målarterna 2006 (Nilsson 2007, lokal
”Visborgs kungsladugård”) finns ett par bredare insektsinventeringar gjorda (Ivarsson
2010, 2013). Området kom att planeras för kommunalt naturreservat, och skötselplan togs
fram av Ekologigruppen (2012). Reservatet vann laga kraft 2014. I beslutet står att
området ska tjäna både rekreation och skydd av biologisk mångfald, syften som inte
behöver vara motstående (rekreation står normalt för ”återhämtande av krafter genom
vistelse i avkopplande miljö”). Man har nu grävt ett för bl.a. målarterna passande
släntsystem och travat trä med borrade hål för andra vildbins bobyggande (= bianläggning,
Fig. 23). Men samtidigt, kanske av slentrian, hårdgjort några småvägar och parkering med
inforslat krossgrus, vilket dödat och fortgent missgynnar bin. Markparkeringen söder om
Kungsladugården var reservatets bästa ställe för många steklars bobyggande.
Bakgrund: [”Visby” för M. lagopoda först belagt 1920 (O. Ringdahl) och C. obtusispina
1931 (C.B. Gaunitz)] 2004-07-08 12♂♂4♀♀ M. lagopoda och 7♂♂ C. obtusispina, 200607-19 ca 15♂♂ ns pat och 20♀♀ M. lagopoda ns ps väddklint och 1♀ M. lagopoda
besökte korgar av rödklint Centaurea jacea, samt 1♂ C. obtusispina ns väddklint. Klassad
som kärnlokal 2006 (Nilsson 2007: 37-38). 2010 10 M. lagopoda och 1 C. obtusispina
(Ivarsson 2010:45). 2013 16 M. lagopoda och 2 C. obtusispina (Ivarsson 2013:12).
Återinventering: 2014-07-05 4♂♂ M. lagopoda pat ns nicktistel kring bianläggningen,
samt ca 5♂♂ M. lagopoda pat ns väddklint och 1♂ ns blåeld på värnvallen och jordhögar
ca 500 m norrut. Honungsbin sågs besöka väddklint vid platsen för gamla kulfånget.
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Fig. 23-24. Kungsladugårdshällarnas bianläggning under byggnad samt numera för cykling krossgrusbelagda klintväg förbi värnruiner och jordhögar vid gamla Visborg (2014-07-05).

Blomresurs: Enligt knoppmängden totalt stor, av väddklint, särskilt på rester av tidigare
kulfånget, igenväxande torrängsmark på f.d. skjutbanans norra del, samt på värnvallen och
jordhögar ca 500 m längre norrut. Dittills (5 juli!) hade ännu bara <0,5 % av väddklinten
slagit ut. Dessutom ganska talrikt med nicktistel kring själva bianläggningen.
Boplatsresurs: Mycket stor, i slänter, kanter och jordhögar.
Hot: Mycket starkt från förslag om införande av fårbete och tidig slåtter enligt
Ekologigruppen (2012), skötsel som skulle kraftigt minska blomrikedom och därmed göra
att ett stort antal hotade arter försvann från området. Dessutom från ytterligare införsel av
miljöskadande krossgrus och ev. andra främmande material (i stängsel m.m.), igenväxning
av sandig ängsmark p.g.a. upphörd ytstörning, och konkurrens från honungsbin på
väddklint. Enligt uppgift står kuporna uppställda i skogen strax bakom Kungsladugården.
Status: För målarterna något försvagade jämfört med 2006. Detta beror främst på att den
stora skjutvallen med födoväxter och innehåll av bin grävts bort samt att igenväxningen på
banans ängsmark framskridit och minskat blomresursen trots att nicktistel inkommit
(fanns inte i området 2006). Bianläggningen bedöms ännu inte ha kompenserat för
bortfallet hos målarterna men ha stor potential förutsatt att värdväxtmängden av särskilt
väddklint i närområdet blir rejält stor. Kaniners grävaktivitet har starkt ökat i jordvallar
och allmänt i området jämfört med 2006 vilket sannolikt är gynnsamt för målarterna. Den
tidigare lilla markvägen som löpte genom hela området mellan Visby och Vibble har som
följd av NR graderats upp till underhållen cykelväg vilket inneburit markant förhöjd
genomfartstrafik med tillhörande störning (cykelbana, asfalterad, fanns redan längs
angränsande väg 140). Ändring av småvägar och parkeringar till sterila krossgrusförsedda
ytor har allmänt sänkt habitatkvaliteten. Thomsonkägelbi sågs inte 2014, men bedöms
säkert finnas kvar tack vare områdets storlek, komplexitet och konnektivitet; arten återsågs
året innan av Ivarsson (2013). Lokalen bedöms (förutsatt utbrett flora- och faunaskadande
skötselmetoder som fårbete och slåtter inte används!) vara fortsatt kärnlokal med god
prognos.
Åtgärder: Förslag om sen klippning samt bibehållande av skjutvallen gavs 2006 (Nilsson
2007:38). De följdes inte, men lokalen tycks vara den enda av de aktuella gotländska som
fått en ÅGP-åtgärd, nämligen bianläggning. Följande råd ges i nuläget: 1. För att infria
reservatssyftet i skötselplanen att området ”långsiktigt ska hysa stor artrikedom”
(Ekologigruppen 2012) och fortsatt vara av riksintresse för bevarande av hotade arter
behöver det skötas på annat sätt än med fårbete och slåtter som olyckligtvis föreslagits.
Tvärtemot, stor artrikedom bibehålls och stärks om blomrik, älsklig fas parat med
selektiv begränsad markstörning görs till riktmärke för all skötsel av områdets
öppenmark inklusive ängsmark. Röjning av vedväxter i området behöver vara artselektiv

- 39 -

ur produktionssynpunkt för biologisk mångfald och ske enligt råd från entomologisk
expertis. 2. Eftersom konkurrens från honungsbin föreligger om väddklintens nektar
riskerar biodlingen målarternas reproduktion och överlevnad i området och konkurrensen
på andra blommor riskerar allmänt andra vildbins antal (se s. 19). Biodlingen behöver
därför enligt säkerhetsprincipen flyttas till lämpligare plats minst 2 km från reservatet. 3.
Ekoplantering anläggs vid samtliga fyra NR-parkeringar. 4. Ängsmark som uppvisar
igenväxning med gräs ytstörs (kan skrapas med skopa) för mer örter, som väddklint etc.
Särskilt den norra halvan av gamla skjutbanan i Skötselområde 8 behöver omgående sådan
skötsel. 5. Krossgrus på småvägar minimeras eftersom det inneburit en sänkning av
kvaliteten för miljö och rekreation till förmån för genomfart. Vägar för rörelsehindrade bör
istället beläggas med tallplankor av gotländskt kärnvirke. Parkeringar var genom slitage på
sandig-moig markyta viktiga boplatser för många steklar. Helst skulle därför det
förkättrade krossgruset noggrant tas bort och grundsubstratet hyvlas fram, varefter, där
utjämning behövs, sandigt-grusigt material från Viborgsslätt-området läggs på och plattas
ut. Då erhålls likvärdig funktion utom möjligen för tunga fordon vars markstörning likväl
är gynnsam (Sveriges militära övningsfält hyser störst artrikedom!). Om parkeringar med
krossgrus ökar tillgänglighet mer än stockinramade markparkeringar är oklart.

Rävhagen (Visby fg) (RN 63916/16508)
Beskrivning: Idrottsområde strax norr om väg 143, med bollplaner (en konstgräs, en
krossgrus) i västra delen och ridsportanläggning i östra, samt infrastruktur av småvägar,
cykelvägar och parkeringar (största ligger i nordöstra delen, asfalterad). Biologiskt
produktiva delar i kanter, hästhagar och rester av torräng i sandiga bryn. Jämfört med 2006
sågs starkt intensifierad oekologisk klippning av kantstrukturer.
Bakgrund: 2006-07-13 ca 10♂♂ ns pat och 10♀♀ M. lagopoda ns ps väddklint (Nilsson
2007:38).
Återinventering: 2014-06-27 1♂ ns åkervädd och vilar i varm slänt på liten sandhög
invid cykelvägen utanför nordvästra hörnet av konstgräsplanen, samt 2-3♂♂ pat ns
väddklint i vägkanten utanför stora ridbyggnaden.
Blomresurs: Enligt knoppmängden acceptabel, av väddklint, i vägkanter och slänter vid
bryn. 2006 var resursen ganska stor.
Boplatsresurs: Stor, i slänter och kanter utefter bollplaner, småvägar och bryn.
Hot: Fortsatt utökad idrottslig aktivitet utan tänkande på vare sig miljö eller hållbar
utveckling, genom klippning av naturligt blomförande kanter och ytor längs cykelbanor,
vägar, planer och parkeringar, samt påförsel av blästergrus, makadam, asfalt etc.
Status: Markant sänkt jämfört med 2006. Skötsel i området nu påtagligt mer skadlig för
blomresursen, varför en betydande minskning av binas individantal rimligtvis inträffat,
uppskattningsvis 80 %.
Åtgärder: Kommunen inför miljökrav för områdets skötsel – alla i samhället förväntas
bidra till en bättre miljö, även idrottsutövare. Blommor och bin ska gynnas – inte
bekämpas. Klippning av blommor på marginalytor samt hårdgörande påförsel av krossgrus
och asfalt ska göras så lite som möjligt. Länsstyrelsen för upp lokalen på listan
Hänsynskrävande blomrik vägkant som överlämnas till skötselentreprenör. Vägkantsklippning och klippning runt parkeringar etc. tidigast 1 september.
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Bäcks N (Visby fg) (RN 63925/16515)

KÄRNLOKAL

Beskrivning: Liten sandmark med gammalt sandtag och ruderatkanter. Området omges av
industrier, äldre bostadsbebyggelse och vägar och är beläget strax väster om byggnaden
för Gotlands kommun Hjälpmedelscentral. Det är troligen den artrikaste lokalen på urban
industrimark på Gotland och utgör en värdefull miljöresurs inom Visby stad. Sedan 2006
har en invid Hjälpmedelscentralens byggnad parallell yta tagits i anspråk för gräsmatta
(Fig. 13), vilket minskat blomresursen och produktiv artrik sandmark.
Bakgrund: 2006-07-13 ca 20♂♂ ns pat och 15♀♀ M. lagopoda ns ps väddklint, 2006-0722 1♂ ns pat väddklint, blomresurs ganska stor (Nilsson 2007:38).
Återinventering: 2014-06-26 3♂♂1♀ M. lagopoda ns pat väddklint och 2♂♂ C.
obtusispina ns pat dito växtart på släntkrön i sandtaget.
Blomresurs: Enligt knoppmängden nu bara acceptabel, påtagligt mindre än 2006, av
väddklint, samt en del krustistel på jordhögar i södra delen.
Boplatsresurs: Stor och fin, i sandiga slänter, hak och kanter.
Hot: Risk för exploatering av den lilla återstående spillran av stadsnära högkvalitativ
artrik sandmark förefaller uppenbar genom läget i redan utbredd bebyggelse.
Status: Sammantaget något sänkta. Thomsonkägelbi påträffades nu för första gången,
vilket stärker status, medan minskningen av habitat och blomresurs försvagar. God
konnektivitet förväntas ännu föreligga med andra subpopulationer inom östra Visby.
Åtgärder: Förslag om att området ska ingå i Visby stads planering för en rik närmiljö och
få skötselplan gavs 2006 (Nilsson 2007:38). Inget verkar ha gjorts, varför habitatkvaliteten
inte oväntat har försämrats. Området behöver utses till miljötäkt som tas med i Visby stads
strategiska planering för en rik närnatur och förses med ekologisk skötselplan. En rejäl
supplementär fröspridning av väddklint under augusti-september kan göras för en snabb
förstärkning av blomresursen. Dessutom behöver förstärkning med ekoplantering 10 x 10
m av väddklint göras, bäst längs ovanpå sandryggen i gräsmattan vid
Hjälpmedelscentralen. Kommunen behöver också allmänt byta till ekologisk skötsel av
marginal- och grönytor vilka därmed blir produktiv mark för en god miljö med genuina
gotländska örtblommor.

Österby O (Visby fg) (RN 63925/16520)
Beskrivning: Dynamisk industriruderatmark mellan Österby och väg 147, med småtippar,
jordhögar och skräp. Diverse materialborttag och omschaktningar har gjorts sedan 2006.
Bakgrund: 2006-07-22 2♂♂ M. lagopoda ns kardvädd Dipsacus fullonum på jordhög
(Nilsson 2007:38). Vid tillfället rådde i det närmaste extrem torka.
Återinventering: 2014-06-28 ingen målart sågs, men väder dock mulet och svalt.
Blomresurs: Liten, av glest strödd väddklint, invid staketet till Snicken, Värmeverket och
invid Gotlands Markservice.
Boplatsresurs: Stor, i slänter och jordhögar.
Hot: Blomresursfall under bärande nivå, ”uppsnyggning” och kanske markexploatering
för industriändamål.
Status: Likvärdig den 2006. Den lilla pollenresursen antyder främst närvaro av enstaka
territoriella hanar. Sannolikt instabil, föga viktig del av metapopulationer hos målarterna.

Österby (Visby fg) (RN 63929/16518)
Beskrivning: Industri- och varuhusmark, sandig störd skräpmark och vägkanter. Som
befarades 2006 förelåg risk för exploatering. Huvudytan av den då öppna marken hyser
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2014 anläggningen Gotlands recykling och stor del av återstående mark är antingen
igenväxt eller utsatt för prydnadsklippning som upprepat skadar blommor och bin.
Bakgrund: 2006-07-13 ca 10♂♂ ns pat och 8♀♀ M. lagopoda ns ps samt 1♀ C.
obtusispina ns väddklint (Nilsson 2007:39).
Återinventering: 2014-06-26 3♂♂ M. lagopoda ns pat väddklint efter nordvästra
vägkanten, varav 2♂♂ framför Mekonomen och 1♂ framför Snicken.
Blomresurs: Enligt knoppantalet stor, av väddklint, i vägkanter och på industritomter,
dittills <0,5 % i blom.
Boplatsresurs: Stor, i kanter, småslänter och jordhögar.
Hot: Vägkantsklippning genom Österby (vägen går nordöstut vidare genom lokalen Nybo
SO, se nedan), och ytterligare exploatering, hårdgörande av markytor och ”uppsnyggning”
utan tanke på miljövård och ekologisk hållbarhet.
Status: Markant sänkta sedan 2006 beroende på markexploatering, igenväxning och mer
klippning av vägkanter och marginalytor. Förekomsterna är en bland ett antal stadsnära
subpopulationer i två metapopulationer som visar tydliga tecken på att försvagas genom
ökad oekologisk mänsklig påverkan.
Åtgärd: Länsstyrelsen inför lokalen på listan Hänsynskrävande blomrik vägkant som
överlämnas till skötselentreprenör. Vägkantsklippning tidigast 1 september. Länsstyrelsen
och kommunen ger en rekommendation till Gotlands recycling att byta till ekologisk
skötsel av marginal- och grönytor vilka behövs som ekologisk resursmark för produktion
av genuina gotländska örtblommor (inklusive väddklint).

Nybo SO (Visby fg) (RN 63931/16525)
Beskrivning: Grusiga vägkanter efter avtaget från väg 147 västerut mot Österby, delvis
med intilliggande skräpmark, jordhögar och torr ängsmark.
Bakgrund: 2006-07-13 ca 10♂♂ ns pat och 6♀♀ M. lagopoda ns ps samt 1♂ C.
obtusispina ns väddklint (Nilsson 2007:39).
Återinventering: 2014-06-27 ingen målart sedd, 2014-07-03 ca 4♂♂ ns pat och 2♀♀ M.
lagopoda ns väddklint.
Blomresurs: Enligt knoppantalet ganska stor, av väddklint, särskilt aggregerad i själva
vägkanterna, dittills <1% utslagen.
Boplatsresurs: Stor, i vägdikesslänter och jordhögar.
Hot: Mycket starkt vid vägkantsklippning.
Status: Likvärdiga de 2006. Potentiell kärnlokal förutsatt enkla åtgärder.
Åtgärd: Vägsträckan från avtaget västerut från väg 147 och fram t.o.m. vägkorsningen vid
Snicken införs på listan Hänsynskrävande blomrik vägkant som överlämnas till
skötselentreprenör. Vägkantsklippning tidigast 1 september. Får lokalen detta garanterade
fönster med födoresurs för bin bedöms den snabbt kunna bli kärnlokal.

Hällarna NO (Hejdeby fg) (RN 63935/16537)
Beskrivning: Gammalt inaktivt kalkbrott med branta sidor, norr om väg 147.
Bakgrund: 2006-07-13 1♂ M. lagopoda pat väddklint (Nilsson 2007:39).
Återinventering: 2014-06-27 ingen målart sedd.
Blomresurs: Liten, av enstaka väddklint.
Boplatsresurs: Mycket stor, i täktkanter, slänter och jordhögar.
Hot: Inget påtagligt.
Status: Likvärdig den 2006, blomresurs inte bärande. Lokalen kan högst vara tillfällig för
enstaka patrullerande hanar eller habitatsökande unga honor i en metapopulation.
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Ekeskogs NO (Källunge fg) (RN 63938/16672)
Beskrivning: Gammalt igenväxande (huvudsakligen tallplanterat) litet grustagsområde,
markvägar, högar och vägkanter, på båda sidor av väg 147. Omgivet av skog och inäga.
Bakgrund: 2006-07-18 1♀ M. lagopoda ns väddklint (Nilsson 2007:39).
Återinventering: 2014-06-26 ingen målart sedd.
Blomresurs: Enligt knoppmängden acceptabel, av väddklint, men endast i östra delen norr
om väg 147 samt vid infarten till delen söder om vägen, dittills <0,5 % i blom.
Boplatsresurs: Stor, i småkanter och vägslänter.
Hot: Fortsatt igenväxning. Lokalen ger ett isolerat intryck.
Status: Likvärdig den 2006, förekomst liten och obetydlig eller utgången.

Katrinelund O (Visby fg) (RN 63943/16521)
Beskrivning: Igenväxande alvarliknande äng som omvandlats till skräpmark, jordupplag
och vägkanter strax öster om flygplatsen och norr om väg 148. Sedan 2006 markant ökad
igenväxning genom knylhavre och andra örtkvävande vallgräs, upphörd MC-körning och
därmed bortfall av ytstörning, samt borttagning av jordtäcket på en del av ängsmarken.
Bakgrund: 2006-07-13 ca 20♂♂ ns pat och 15♀♀ ns ps väddklint och 1♀ M. lagopoda
ns ps ulltistel, samt 1♂ C. obtusispina ns väddklint; klassad kärnlokal (Nilsson 2007:39).
Återinventering: 2014-06-27 ingen målart sedd, 2014-07-03 1-2♂♂ M. lagopoda ns pat
väddklint.
Blomresurs: Enligt knoppmängden acceptabel men utspridd, av väddklint, men ulltistel
fanns inte längre kvar jämfört med ganska stor av både väddklint och ulltistel 2006.
Boplatsresurs: Stor, i slänter, jordhögar och grusiga kanter.
Hot: Fortsatt igenväxning, vägkantsklippning och markexploatering.
Status: Förslag om att klassa området som resurs för fauna och flora gavs 2006 (Nilsson
2007:39). Populationsstatus markant sänkta sedan dess genom minskad födoresurs. Lokal
nu av relativt låg kvalitet och bedöms inte längre som kärnlokal.
Åtgärder: Länsstyrelsen inför lokalen på listan Hänsynskrävande blomrik vägkant som
tillställs skötselentreprenör. Vägkantsklippning tidigast 1 september. Förstärkning med
ekoplantering 10 x10 m väddklint nära jordupplagen behöver göras.

Bro flygraka (Bro fg/Väskinde fg) (RN63986/16580)

KÄRNLOKAL

Beskrivning: Breddade grusiga kanter av rak väg/flygbana genom torr hällmarkstallskog.
Bakgrund: 2003-07-23 1♂1♀ M. lagopoda (B. Cederberg), 2006-07-13 3-4♂♂ ns pat
och 1♀ M. lagopoda ns ps och 2-3♂♂ C. obtusispina pat ns väddklint (Nilsson 2007:40).
Återinventering: 2014-06-26 nordvästra delen: 1♂ M. lagopoda pat väddklint vid infart
till Väskinde skjutbana, sydöstra delen: ingen målart sedd. 2014-07-03 sydöstra delen:
3♂♂ M. lagopoda ns pat, 1♀ ns och 1♀ ns ps väddklint, 1♂ ns rödklint. Honungsbin sågs
mycket talrikt besöka blåeld och några även rödklint men vid tillfället inte väddklint.
Blomresurs: Mycket stor, av väddklint, och dessutom mycket stor av rödklint. Flygrakans
breda vägkanter är otroligt blomrika, bland de allra bästa förf. sett i Sverige.
Boplatsresurs: Stor, i småslänter och kanter.
Hot: Vägkantsklippning. Vid utblomning av blåeld och rödklint eller vid torka föreligger
hot att väddklint blir dragväxt för honungsbi som konkurrerar om nektar.
Status: Likvärdiga de 2006. Mycket fin och värdefull lokal. Populationen av M. lagopoda
sannolikt <200 och av C. obtusispina < 100, klassningen kärnlokal odiskutabel.
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Åtgärder: Förslag om sen vägkantsklippning gavs 2006 (Nilsson 2007:40). Länsstyrelsen
inför lokalen på listan Hänsynskrävande blomrik vägkant som överlämnas till
skötselentreprenör. Vägkantsklippning tidigast 1 oktober. Flygrakans kanter ska inte betas.

Väskinde skjutbana (Bro fg) (RN 63990/165820)
Beskrivning: Skjutbana samt norrut fårbetad mark och gammal kalktäkt med tippmassor.
Lokalen står som ”Bro skjutbana” i Nilsson (2007). Ligger enligt karta i Bro fg men är
skyltad Väskinde skjutbana.
Bakgrund: 2006-07-13 2-3♂♂ M. lagopoda ns pat och 1♀ C. obtusispina ns väddklint
(Nilsson 2007:40).
Återinventering: 2014-06-26 1♂ M. lagopoda pat väddklint på kulfånget.
Blomresurs: Enligt knoppmängden acceptabel av väddklint, inklusive särskilt nedanför
kulfånget och vid nedfarten till täkten, dittills <0,5% i blom.
Boplatsresurs: Stor, i skjutvallar och täktkanter.
Hot: Inget påtagligt, men skulle bli katastrofalt om bark eller krossgrus läggs på kulfånget.
Status: Likvärdiga de 2006. Små men stabila förekomster som är del av större
metapopulationer med tyngdpunkt troligen på Bro flygraka (se ovan).
Åtgärd: Länsstyrelsen kontaktar skyttegillet och försäkrar sig om att kulfång och vallar
förblir av naturligt sandigt-grusigt material, utan påförsel av bark, spån eller krossgrus.

Tingstäde skans (Tingstäde fg) (RN 64050/16677)

KÄRNLOKAL

Beskrivning: Gammalt grustag och nedlagd massiv betongförstärkt militär anläggning,
med omgivningar av torr ängsmark och marginaler mot markvägar, samt lång sandiggrusig bank och slänt längs väg 148. Skans sedan 2006 museum skött av Fastighetsverket
som belagt markparkeringen med krossgrus och slår av örtblommorna på ängsmarken.
Bakgrund: 1944-08-10 1♀ M. lagopoda på lokalen ”Tingstäde” (K. Ander), 2006-07-10
ca 20♂♂ pat ns och 15♀♀ M. lagopoda ns ps väddklint (Nilsson 2007:40).
Återinventering: 2014-06-24 1♂ M. lagopoda helt fräsch ses flyga lågt över och för
solbad sätta sig nedanför enstaka utslagna väddklint i slänt längs parkeringen, samt 1♂ C.
obtusispina nektarsöka i bitterfibbla Picris hieracioides på grusvallen invid väg 148.
Blomresurs: Enligt knoppmängden mycket stor, av väddklint, i hela området.
Boplatsresurs: Mycket stor och fin, i glesbevuxna sandiga-grusiga slänter.
Hot: Spridning av krossgrus (Fig. 11, jämför med Fig. på s. 14 i ÅGP!), klippning i bästa
blomningstid av ängsytor inom skansen (Fig. 9, avsevärd del hade skövlats bara någon dag
innan besökstillfället!), och kanske också vid parkeringarna. Dessutom klippning längs
väg 148 och av bl.a. riklig väddklint och åkervädd längs cykelvägen som löper på östsidan
om väg 148 (Fig. 8). Bortklippning av blommor fortsätter förstöra Sveriges miljö och kan
nog tillskrivas bristande elementära skolkunskaper i ekologi.
Status: Något sänkt jämfört med 2006, men sannolikt är mängden bin ännu stor. Nu
konstaterad närvaro av C. obtusispina motiverar uppgradering till kärnlokal. Vid designad
skötsel bedöms bina på lokalen, trots de negativa förändringarna bort från ekologisk
hållbarhet som inträffat sedan 2006 (införsel av krossgrus samt ”snyggklippning” i bästa
örtblomningstid), kunna utveckla stora värdefulla populationer av målarterna.
Åtgärder: Området utses till miljötäkt. Länsstyrelsen förhandlar med Fastighetsverket att
klippning ska ske tidigast 1 september och klippt material tas bort för att inte skapa
gradvis kvävande uppstackning och därmed förstöring av områdets ängsmark. Vedväxter
inom skansen kan röjas bort. Av miljöskäl tas utlagt krossgrus bort inklusive högen som
sågs dumpad söder om andra parkeringen. Underlaget i åsformationen utgörs redan av
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slitbart grus och körning på marken innebär gynnsam störning för många arter. Som
föreslogs redan 2006 bör länsstyrelsen inte missa möjligheten att informera om målarterna
vid den av allmänheten välbesökta skansen. Detta kan enkelt göras eftersom tavlor för
information redan finns uppsatta utanför ingången där inträdesbiljetter säljs. Länsstyrelsen
för in lokalen på listan Hänsynskrävande blomrik vägkant som överlämnas till
skötselentreprenör. Såväl vägkants- som cykelvägkants-klippning tidigast 1 september.

Nystugu (Tingstäde fg) (RN 64062/16688)
Beskrivning: Igenväxande (nedlagd?) skjutbana samt kanter av körväg till målområdet.
Bakgrund: 2006-07-10 1♂ pat och 1♀ M. lagopoda ns ps väddklint (Nilsson 2007:40).
Återinventering: 2014-06-24 (mulet, svalt, bin flög inte), 2014-07-03 2♂♂ M. lagopoda
ns väddklint nedtill i kulfånget.
Blomresurs: Enligt knoppmängden ganska stor, av väddklint, på körvägskanter,
skjutvallar och allra mest inom 75 m från kulfånget, dittills <1% utslagen.
Boplatsresurs: Stor, i vallar och slänten nedanför kulfånget som dock är nordvänt.
Hot: Fortsatt igenväxning, en del björkar ute på själva banan är nu upp till 7 m höga.
Status: Likvärdig den 2006. Liten och stabil förekomst, sannolikt del av metapopulation.
Åtgärd: Borttagning av vedväxter från skjutbanan, med skogsgrip eller traktor + kätting.

Othemars V (Othem fg) (RN 64062-5/16721-4)
Beskrivning: Två närliggande grustäktområden nordnordväst om väg 148, det västra
(tillika södra) till stor del nyligen igensläntat, avsläntningen invid vägen nu med enorm
förekomst av blåeld (Fig. 25). Området dessutom med diverse utrustning, maskiner, skjul
och materialhögar. Det östra (tillika norra) täktområdet är tallplanterat men har ännu
öppen karaktär med en del grusmaterial i högar samt en asfalterad platta i västra delen.
Båda områdena inventerades också 2008 med speciell inriktning på gaddsteklar av
Bergsten (2009, lokaler angivna som Othem nord respektive Othem ost).

Fig. 25. Othemars V, mycket blomrikt täktkomplex som avplanats invid väg 148 varvid bin utrotats vid
materialomflyttningar men överlevt i obearbetade delar (2014-06-24).
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Bakgrund: 2004-07-07 1-3♂♂ M. lagopoda i västra täkten, 2006-07-10 2♂♂ M.
lagopoda pat i västra täkten, 1♂ pat och 2♀♀ i ns ps väddklint i östra täkten (Nilsson
2007:40).
Återinventering: 2014-06-24 två skilda tidpunkter, målart inte sedd, 2014-07-03 målart
inte sedd, 2014-07-04 1♂ M. lagopoda pat i västra täkten och 1-2♂♂ pat väddklint i östra.
Blomresurs: Enligt knoppmängden stor, av väddklint, i och kring både västra och östra
täkten, dittills <1% utslagen.
Boplatsresurs: Mycket stor, i täktslänter och hak.
Hot: Igenväxning genom planterad tallskog, samt ytterligare täktavplaningar.
Status: Likvärdig den 2006, men kommer successivt sänkas genom igenväxning p.g.a.
planterad tallskog. Miljötäkt möjlig men då behövs borttagning av en del tallplantor.
Åtgärd: Området utses till miljötäkt samt täkttillståndet omförhandlas med avseende på
efterbehandling. Länsstyrelsen inför lokalen på listan Hänsynskrävande blomrik vägkant
som överlämnas till skötselentreprenör. Vägkantsklippning tidigast 1 september.

Gåsmyr (Rute fg) (RN 64144/16826)
Beskrivning: Långsträckt grustagsområde utefter sydsydväst gående åsformation, delvis
igensläntat i mellersta och norra delarna där också högar av skräpjord lagts vid sidorna.
Bakgrund: 2006-07-17 1♂ M. lagopoda ns väddklint (Nilsson 2007:40).
Återinventering: 2014-06-30 1♂ pat ns och 1♀ M. lagopoda ns nicktistel på
skräpjordhög i mellandelen.
Blomresurs: Enligt knoppmängden knappt acceptabel, av utspridd väddklint och några få
plantor av krustistel och nicktistel växande på skräpjordhögar, dittills <1% utslagen.
Boplatsresurs: Stor, i täktslänter och jordhögar.
Hot: Upphörande av täkt följt av skogsplantering eller annan igenväxning.
Status: Likvärdig den 2006, men först 2014 erhölls indikation på reproduktiv lokal genom
anträffande av en hona. Populationen liten och sannorlikt del av metapopulation.
Åtgärd: Området utses till miljötäkt samt täkttillståndet omförhandlas med fokus på
efterskötsel. Förstärkning med ekoplantering 10 x 10 m väddklint i mellersta täktdelen.

Lickershamn (Stenkyrka fg) (RN 64148/16615)

KÄRNLOKAL

Beskrivning: Strandvallar, hamnomgivning, ruderatmark, badplatskanter, små strandhak,
marginaler av torrängsmark, grusvägskanter.
Bakgrund: 2006-07-22 1♂ C. obtusispina vilar i korg av väddklint (Nilsson 2007:41).
Återinventering: 2014-07-05 1♂ M. lagopoda ns krustistel i kanten av hamnparkeringen,
och 5♂♂ pat ns och 4♀♀ ns ps väddklint längs strandvallen/strandvägen norrut.
Blomresurs: Enligt knoppmängden mycket stor, av väddklint, utefter kanterna mot
stranden och på torr ängsmark, bl.a. nedanför campingplatsen för husvagnar, dittills <0,5%
utslagen. Dessutom enstaka plantor av krustistel på skräpjord invid hamnen.
Boplatsresurs: Stor, i strandhak, sandvallar och kanter.
Hot: Ett ANNALKANDE FÖRÖDANDE HOT MOT OMRÅDET utgörs av massiv
invasiv spridning av vresros. Dessutom finns växten aningslöst planterad som häckväxt
vid campingen (Fig. 26) och på andra fastigheter (Fig. 27). Hot utgörs också av utläggning
av krossgrus (singel etc.) samt klippning av inre strandvegetation vid småbåtar (Fig. 10).
Status: Likvärdiga de 2006, kärnlokalklassning kvarstår tack vare lokalens storlek och
gynnsamma komplexitet. Målarternas populationer på lokalen förblir sannolikt stora och
välfungerande tills miljön markant förändras, genom t.ex. invasiv vresros.
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Åtgärder: Förslag om att hindra igenväxning gavs 2006 (Nilsson 2007:41).
BEKÄMPNING AV VRESROS MÅSTE GENAST GENOMFÖRAS (se s. 14-15) för
att inte fina Lickershamn och närliggande Ireviken (se nedan) ska förstöras för människor
och miljö. Heden öster om fornlämningen samt inre stranden norrut behöver hindras från
igenväxning (vresros, slån, tallbuskar m.m.). Användning av krossgrus bör endast tillåtas
ske rakt under byggkonstruktioner. Klippning av strand vid båtar tidigast 1 september.

Fig. 26-27. Lickershamn, med vresroshäckar på campingen samt invasiv vresros i full färd med att
förstöra traktens ängs- och strandmarker (2014-07-05). Åtgärd: Totalbekämpning av vresros.

Skoldrebacke (Rute fg) (RN 64153/16838)
Beskrivning: Gammalt stort skogomgärdat grustagskomplex beläget strax sydöst om väg
148. Sedan 2006 delvis tallplanterat men ytor nu utbrett i en fas gynnsamt öppen för bin
och örter. I nordöstra delen har många högar med gödselbemängd skrotjord lagts.
Bakgrund: 2006-07-17 1♂ M. lagopoda pat väddklint (Nilsson 2007:41).
Återinventering: 2014-06-30 1♂ M. lagopoda pat väddklint i mellersta delen, 1♂ pat i
södra delen, och ca 4♂♂ ns pat nicktistel på jordhögar i nordöstra delen.
Blomresurs: Stor, av väddklint, i slänter och kanter i södra och mellersta delarna, men
även acceptabel i norra delen. Mängden tydligt större än 2006 beroende på gynnsam
successionsfas. I nordöstra och norra delarna nicktistel ganska talrik på jordhögar.
Boplatsresurs: Stor, i slänter och jordhögar.
Hot: Fortsatt grusomflyttning och därmed förstöring av bins bon och avkomma. Dessutom
skogsplantering och annan igenväxning som äntrar en senare successionsfas.
Status: Något högre än den 2006, i blomresurs och individantal av M. lagopoda. Lokalen
kan bli kärnlokal, men då behövs mer miljöhänsyn och C. obtusispina konstateras.
Åtgärder: Länsstyrelsen omförhandlar täkttillståndets design av efterbehandling. Området
behöver efter avslutad grusexploatering utses till miljötäkt och tallbuskar ryckas bort.

Irevik (Hangvar fg) (RN 64162/16653)

KÄRNLOKAL

Beskrivning: Strandvallar och sanddyner längs västvänd havsbukt, samt ruderat- och
ängskanter vid liten båthamn, café, parkeringar, badplats och småvägar.
Bakgrund: M. lagopoda upptäckt vid ”sanddyner” 1944 (K. Ander), 1980 (L.A. Nilsson),
1993 och 2001 (J. Abenius), och 2006 (J. Abenius, L. Norén, L.A. Nilsson); C.
obtusispina 1982 (L.A. Nilsson) och 2006 (J. Abenius, L. Norén) (Nilsson 2007:41).
Återinventering: 2014-07-04 6♂♂ ns pat och 6♀♀ M. lagopoda ns väddklint samt 3♂♂
C. obtusispina ns pat väddklint, alla flygande i den flacka zonen ovanför nedersta strandsluttningen inklusive södra delen av dynområdet. Bina var helt fräscha, nyframkomna.
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Blomresurs: Enligt knoppmängden ganska stor, av väddklint, större och bättre än 2006.
Boplatsresurs: Stor i strandvall, dynkanter, rothak och av badare trampslitna strandbryn.
Hot: Ett SNABBT ÖKANDE FORMIDABELT HOT föreligger från invasiv vresros.
Denna införda östasiatiska växt fanns 2006 endast på ett ställe långt norrut vid Ireviken
men har därefter slagit till på ett flertal platser även längs södra delen (som förutsågs i min
skarpa varning 2006!). Kostnaden för miljösanering är redan idag kanske tio gånger högre
än 2006. Om inget görs under nästa 8 år kommer kostnaden för sanering sannolikt att
skena till hundratusentals kronor för att rädda Ireviken för människor och miljö.
Status: Likvärdiga de 2006. Gamla, fint fungerande populationer av båda målarterna.
Åtgärder: Förslag om ekoplantering och bekämpning av vresros gavs 2006 (Nilsson
2007:41). Dessa har inte genomförts. För att stärka målarternas populationer behöver
ekoplantering 10 x10 m av väddklint göras invid hamnen. Vresros måste snarast bekämpas
i hela Ireviken inklusive på bebyggda fastigheter (för beskrivning av effektiv
saneringsmetod, se under Stoppa igenväxning Akut uppmaning s. 14-15).

Kappelshamn (Hangvar fg) (RN 64178/16770)
Beskrivning: Omgivning till liten hamn, med ängskanter längs asfalterad parkering och
väg, samt norrut en igenväxande ängsmark nära ett par småhus.
Bakgrund: 2006-07-17 3♂♂ ns pat och 1♀ M. lagopoda ns väddklint (Nilsson 2007:41).
Återinventering: 2014-06-30 1♂ M. lagopoda pat väddklint strax norr om parkeringen.
Blomresurs: Enligt knoppmängden ganska stor på ängen norr om parkeringen.
Boplatsresurs: Ingen uppenbar, troligen liten begränsad i strandhak eller ruderatkant.
Hot: Klippning som orsakar bortfall av blomresursen.
Status: Likvärdig den 2006. Liten beständig population.
Åtgärd: Tillåt Gotlands typiska vackra och ekologiskt värdefulla blommor som väddklint
att stå runt parkeringen och hamnen. Länsstyrelsen behöver informera skötselansvarig för
hamnområdets marginalytor. Klippning tidigast 1 september. Förstärkning med
ekoplantering 10 x 10 m av väddklint behöver göras norr om parkeringen.

Gostäde S (Hangvar fg) (RN 64191/16764)
Beskrivning: Lokalen är i princip östvänd och ligger 1,5 km söder om Gostäde. Den
utgörs av vägkanter till en asfalterad väg längs ett öppet-halvöppet klapperstensområde
som visar gamla spår av stentäkt, ca 200 m från västra stranden av Kappelshamnsviken.
Bakgrund: 2006-07-17 1♀ M. lagopoda ns väddklint (Nilsson 2007:41-42).
Återinventering: 2014-06-30 1♂ M. lagopoda ns väddklint vid infart i västra vägkanten.
Blomresurs: Enligt knoppmängden ganska stor, av väddklint, men ca 25% nyligen kapat
genom vägkantsklippning i innerkurva. Mängden väddklint hade dock varit föga
skymmande i just den kurvan. Ett bestånd av orkidén rödsyssla Cephalanthera rubra
(Sårbar VU) hade tursamt undgått att klippas.
Boplatsresurs: Troligen stor, i vägdikesslänter.
Hot: Vägkantsklippning samt igenväxning av vägnära gläntor och stentäktsytor.
Status: Likvärdig den 2006. Liten beständig population.
Åtgärd: Länsstyrelsen inför lokalen på listan Hänsynskrävande blomrik vägkant som
överlämnas till skötselentreprenör. Vägkantsklippning tidigast 1 september.
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Hyluvik (Fårö fg) (RN 64196/16972)
Beskrivning: Naturliga strandvallar av klappersten, sandiga partier och kanter längs
strandskog. Miljön fortsätter söder om ett staket direkt i Ryssnäs NR.
Bakgrund: 2006-07-12 2♂♂ pat ns och 2♀♀ M. lagopoda ns ps nicktistel (Nilsson
2007:42).
Återinventering: 2014-07-04 1♂ M. lagopoda ns nicktistel på strandvallen.
Blomresurs: Enligt knoppmängden ganska stor, av nicktistel och senare vägtistel.
Boplatsresurs: Stor, i småslänter.
Hot: Inget påtagligt.
Status: Likvärdig den 2006. Troligen medelstor beständig förekomst som utgör del i
gammal metapopulation.

Dämbaträsk O (Fårö fg) (RN 64209/16974)
Beskrivning: Klapperstensdominerad spannmålsodlad åker (2006 förelåg träda) som är
inhägnad och omges av strövbetesmark med får. En liten väg löper strax öster om åkern
medan på västra sidan sluttar marken mot träsket som är en kilometerlång sjö. Den typiska
genuint gotländska lilla knaggliga kalkgrusvägen ”utvecklades” i juni 2014 genom att
beläggas med krossgrus, kantförstärkas och sedan asfalteras för mer och fortare biltrafik.
Bakgrund: 2006-07-12 2♂♂ pat och 2-3♀♀ M. lagopoda ns nicktistel. Blomresurs
mycket stor på hel trädesåker, av nicktistel (Nilsson 2007:42).
Återinventering: 2014-07-04 målart inte sedd, negativt resultat.
Blomresurs: Acceptabel, av nicktistel, med glest stående plantor utefter åkerkanten (Fig.
14, s. 18) och i betesmarken, samt ett hyggligt stort, ca 1 x 4 m bestånd strax nedanför,
söder om åkern, som frekventerades av vanliga arter av humlor.
Boplatsresurs: Acceptabel, i småslänter och vägkanter.
Hot: Stora svängningar i blomresurs genom odling/träda systemet kan orsaka lokalt
utdöende. Återkolonisering vid träda kräver att Fårö har metapopulation av M. lagopoda.
Status: Markant sänkt genom stort bortfall i blomresurs (men i praktiken kanske ganska
likvärdig den 2006 såtillvida att odling/träda antagligen tillämpats under lång tid). Om
boplatser förstörs i samband med att trädan bryts är inte känt, men bedöms vara mindre
sannolikt. Vägbyggets hårdgörande har också bidragit till kvalitetssänkning av habitatet.
Åtgärd: Skyltad ekoplantering 100 m2 nicktistel och/eller ulltistel görs bredvid åkern för
att buffra de enorma bortfallen i födoresurs som orsakas av odlingsår. Av miljöskäl
behöver de ansvariga vägbyggarna åläggas återvända och noggrant skrapa/kratta upp den
annars i evighet skadliga stenkross som hamnat utanför asfaltkanten längs den 2014 till
sist asfalterade klassiska småvägen sträckan Fårö k:a – Dämba – Broa.

Bläse (Fleringe fg) (RN 64232/16797)
Beskrivning: Stor kalkstenshög med stig till toppen och ruderatartad påväxt och
omgivning (Fig. 28), samt grusvägskanter, industrispår och hamn för f.d. kalkindustri.
Bakgrund: 2006-07-17 1♂1♀ M. lagopoda ns väddklint samt 1♀ C. obtusispina flygande
över stenskravel (Nilsson 2007:42).
Återinventering: 2014-06-30 3♂♂ M. lagopoda pat nicktistel på högen.
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Fig. 28. Bläse, habitat med nicktistel på en stor hög efter kalkbrytning (2014-06-30).

Blomresurs: Ganska stor av väddklint på och runt högen och av nicktistel ca 35 plantor på
högen. Väddklint och nicktistel även på torr ängsmark norr om högen samt i vägkanter.
Boplatsresurs: Mycket stor, i slänter och kanter. Bomaterial rikligt.
Hot: Klippning av vägkanter, industrispår och ytor i byn. Invasiv pipört Centranthus
ruber ymnigt väster och norr om högen, troligen flykting från någon närbelägen trädgård.
Status: Likvärdiga de 2006 eller något högre. Kanske föreligger kärnlokal, men för att
utröna detta behövs inventering runt tidpunkten för väddklintens blomningstopp.
Åtgärder: Förslag om anläggande av ekoplantering gavs 2006 (Nilsson 2007:42). Sådan
har inte gjorts. Området behöver utses till miljötäkt. Eftersom utveckling till kärnlokal
ligger inom nära räckhåll behöver ekoplantering på 10 x 10 m av väddklint för mer
födoresurs, biskådningsplats och spektakulärt element anläggas i anslutning till högen eller
hamnen, helst båda. En kan placeras just invid där en stig går upp på högen. Länsstyrelsen
skyltar planteringarna med upplysande bild och text om de två biarterna samt inför lokalen
på listan Hänsynskrävande blomrik vägkant som överlämnas till skötselentreprenör.
Vägkantsklippning längs byns småvägar samt klippning vid de gamla järnvägsspåren och
kring hamnområdet tidigast 1 september.

Langmyr V (Fårö fg) (RN 64236/16978)
Beskrivning: Alvarmark som tagits som förvaringsyta för diverse materialhögar av grus
och krossmaterial samt högar av fet skräpjord (Fig. 29). En stor jordhög ligger i sydligaste
delen och flera i nordligaste. Samtliga jordhögar är starkt bevuxna med ruderatgynnade
örter av vilka tistlar och i synnerhet nicktistel dominerar.
Bakgrund: 2006-07-12 2-3♀♀ M. lagopoda ns nicktistel (Nilsson 2007:42).
Återinventering: 2014-07-04 1-3♂♂ M. lagopoda pat nicktistel på sydliga jordhögen
samt 1♂ pat bestånden vid norra högarna.
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Fig. 29. Langmyr V, habitat med blomresurs av nicktistel på feta jordhögar (2014-07-04).

Blomresurs: Mycket stor, av nicktistel.
Boplatsresurs: Stor, i jordhögars sidor.
Hot: Borttagning av jordhögarna skulle terminera förekomsten av målarten på lokalen.
Status: Likvärdig den 2006. Populationen utgör sannolikt del i metapopulation.

Hammars gårdar (Fårö fg) (RN 64239/16986)
Beskrivning: Gårdskanter, liten tidigare dynghögsplats, ruderataktig mark vid vedkap,
dyngjordhög på fårbetesmark. Den huvudsakliga fastigheten gav intryck av förändring av
ägare eller inriktning jämfört med 2006. Vid gården inklusive trädgård och vägkanter
dessutom nu påtagligt klippt och ”städat” och dynghögar vid ladugård borttagna samt
fodermarker slåttrade.
Bakgrund: [2003-07-19-20 lokal angiven ”Hammars” ca 30♂♂60♀♀ M. lagopoda och
1♂ C. obtusispina (B. Cederberg)], 2006-07-12 ca 4♂♂ M. lagopoda pat nicktistel och 1♀
C. obtusispina ns flockfibbla Hieracium umbellatum; utnämnd kärnlokal (Nilsson
2007:43).
Återinventering: 2014-07-04 1-2♂♂ M. lagopoda pat nicktistel på en näringsrik tidigare
plats för en dynghög sydöst om gården.
Blomresurs: Acceptabel, av nicktistel, men betydligt mindre och plantor klena jämfört
med 2006. På tidigare plats för en gödselhög ca 60 m sydöst om gården växte ett ganska
litet, aggregerat bestånd. På fårbetesmark söder om vedkapen stod en del vägtistel i knopp.
Boplatsresurs: Liten och otydlig, troligtvis i små jordiga kanter.
Hot: Från att 2006 hot bedömts som ”inget påtagligt” förelåg nu ett ganska omedelbart om
blomresursens snara fall under bärande nivå och att målarterna försvinner från lokalen
genom igenväxning och ”uppsnyggning” inklusive klippning av marginalmark.
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Status: Starkt sänkt jämfört med den 2006. En markant negativ trend tycks f.ö. ha börjat
tidigare, eftersom mycket stor förekomst av M. lagopoda noterats 2003. Den minskade
blomresursen och otydliga boplatsresursen 2014 gör att populationen av M. lagopoda
sannolikt är liten och C. obtusispina kanske inte finns kvar. Habitat inte längre kärnlokal.
Åtgärder: Enligt rapporten från 2006: ”Närliggande fastighetsägare bör informeras av
länsstyrelsen att värna och gynna stor blomrikedom”. Detta verkar inte ha gjorts vilket kan
ha orsakat att förekomst av ÅGP-arterna (och andra bin) sågs ha minskat starkt i området.
Förslaget kvarstår. Länsstyrelsen behöver informera skötselansvarig för byvägen att av
miljöskäl för bin behöver klippning ske tidigast 1 september och slaget material tas bort.

Hammars ängar (Fårö fg) (RN 64244/16987)
Beskrivning: Torra, tidigare 2006 betade och nu 2014 igenväxande ängar på markant
avsats ett stycke ovanför stranden av Östersjön. Nordvästra delen slåttrad 2014.
Bakgrund: 2006-07-12 1♂ M. lagopoda ns nicktistel, blomresurs liten, av nicktistel och
boplatsresurs stor i småslänter (Nilsson 2007:43).
Återinventering: 2014-07-04 ingen målart sedd.
Blomresurs: Någon sådan inte sedd.
Boplatsresurs: Stor, i småslänter.
Hot: Fortsatt igenväxning och slåtter.
Status: Något sänkt, främst genom att varken någon födoresurs eller målart sågs; lokalen
hade 2006 troligen bara tillfällig förekomst av enstaka hanar av stortapetserarbi.

Friggars N (Fårö fg) (RN 64248/16980)
Beskrivning: Strandvallar utefter en nordexponerad 500 m lång nordöstvänd buktsträcka
ner till litet fiskeläge med några båtar invid en svag udde, samt en liten ruinrest med murar
ovanför körvägen invid en intilliggande talldunge i väster.
Bakgrund: 2006-07-12 1♂ pat ns vid ruinmur och 3♂♂ pat ns och 1♀ M. lagopoda ns ps
nicktistel på strandvallen (Nilsson 2007:43).
Återinventering: 2014-07-04 ingen målart sågs trots upprepad, enveten avspaning.
Blomresurs: Mycket stor, av nicktistel och vägtistel på strandvallen och jordhögar, även
vid fiskeläget, medan på ruinen fanns ett 10-tal ganska småväxta nicktistelplantor.
Boplatsresurs: Stor, i jordhögar och småslänter.
Hot: Inget påtagligt.
Status: Likvärdig den 2006. Troligen berodde avsaknaden av observation 2014 på att bina
ännu inte kommit fram. Lokalen ligger fullt exponerad för nordanvind vid Östersjön

Svarven (Fleringe fg) (RN 64257/168015)

KÄRNLOKAL

Beskrivning: Klint på liten västudde, med värnruiner och grusvägskanter.
Bakgrund: 2006-07-17 4♂♂ ns och 6♀♀ M. lagopoda ns ps väddklint samt 1♀ C.
obtusispina ns blåeld (Nilsson 2007:43).
Återinventering: 2014-06-30 2-3♂♂ M. lagopoda pat väddklint.
Blomresurs: Enligt knoppmängden stor av väddklint, något större och av bättre kvalitet
än 2006, dittills 2014 dock <0,5 % utslagen. Dessutom av tre plantor nicktistel.
Boplatsresurs: Stor, i småhak och jordkullar.
Hot: På sikt igenväxning med en och tall, men succession långsam.
Status: Likvärdiga de 2006. Sannorlikt kontinuitet genom gamla medelstora populationer
av båda målarterna.
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Åtgärd: Förslag om skyltning gavs 2006 (Nilsson 2007:43). Sådan har inte gjorts. Platsen
besöks, kanske tack vare den genuina och lite äventyrligt knaggliga vägen, av
förvånansvärt många naturälskande personer. Länsstyrelsen kan med fördel sätta upp en
skylt med upplysande bild och text på de två biarterna invid körvägen.

Bästeträsk NV (Fleringe fg) (RN 64264/16842)
Beskrivning: Torr strandäng och vägkanter längs liten slingrande körväg nära Östersjön.
Ligger vindexponerat från norr och strax väster om naturreservatet ”Gamla hamn”.
Bakgrund: 2006-07-17 1♂ ns och 2♀♀ ns och 1♀ M. lagopoda ps väddklint (Nilsson
2007: 43-44).
Återinventering: 2014-06-30 ingen målart sågs.
Blomresurs: Ännu inte blommande genom exponeringen. Enligt knoppmängden liten, av
väddklint, och till synes samma mycket begränsade bestånd av plantor vid grusvägskanten
som 2006. Resurs kanske bärande för enstaka bo. Ca 150 m söderut fanns ett ganska litet
bestånd av rödklint Centaurea jacea, som kanske också kan användas.
Boplatsresurs: Stor, i strandvall och grusvägskanter.
Hot: Isolering påtaglig, och lokalen med den lilla blomresursen kan sannolikt utgöra
dödsfälla vid torka som orsakar nektarbrist.
Status: Likvärdig den 2006. Endast liten population möjlig, och denna sannolikt inte
beständig utan del i fluktuerande metapopulation. Lokal av marginell betydelse.

Langhammars (Fårö fg) (RN 64342/16988)
Beskrivning: Kanter och betesmark vid Langhammars gård, enbuskhed och kalkhällmark
norr där om, samt stängslade ytor av fodermark nordöst och sydöst om gården.
Bakgrund: 2006-07-12 1-2♂♂ M. lagopoda pat ns nicktistel och vägtistel (Nilsson
2007:44).
Återinventering: 2014-07-04 1♂ M. lagopoda patrullerade upprepat mycket snabbt och
svepande det största nicktistelbeståndet.
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Fig. 30. Marginalmark vid Langhammars gård, utpostlokal för stortapetserarbi. Blomresursen utgörs
uteslutande av betesresistent nicktistel och vägtistel (2014-07-04).

NY LOKAL
Hulehällar (Hamra fg) (RN 631890/165135)
Beskrivning: Område med enorm mängd tippade jordmassor från större grävprojekt,
kanske muddring e.dyl. (Fig. 31). Massorna har okänsligt lagts direkt på alvarängsmark
som därmed förstörts. Tippmaterialet utgör idag ett ogräsdominerat ruderatområde. Intill
tillfartsvägen ligger också ett par sandiga jordhögar ymnigt bevuxna med gulreseda.
Bakgrund: Område upptäckt under bilfärd till inventeringslokal på södra Gotland 2014.
Inventering: 2014-07-02 1♂ M. lagopoda vilken uppvaktar 1♀ som ns ps väddklint på
massornas sydslänt just där tippvägen stiger upp på själva jordmassorna.
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Fig. 31. Hulehällar, område med stor kulle av tippade jordmassor bevuxna med ruderatvegetation, tidigare
okänd lokal med stortapetserarbi (2014-07-02).

Blomresurs: Liten, av väddklint, endast bestående av ett 10-tal mycket utspritt stående
plantor på jordmassornas slänter och några plantor längs tillfartsvägens kanter.
Boplatsresurs: Till synes obegränsat stor, i slänter och jordhögar.
Hot: Påtagligt, att blomresursen sjunker under bärande nivå.
Status: Låg. Liten population till synes starkt begränsad av blomresursen. Troligen utsatt
för stor variation i antal och lokal reproduktion mellan år samt utgör instabil del i
vidsträckt metapopulation. Lokal principiellt intressant men av marginell betydelse.
Tack
David Lundgren, ansvarig för hotade arter på Länsstyrelsen Gotland, ombesörjde de administrativa
aspekterna av projektet och gav synpunkter på ett utkast till rapporten. Jimmy Holpers, Gotlands kommun,
gav kompletterande uppgifter och konstruktiv kritik angående tolkning av förutsättningar och skötsel för NR
Kungsladugårdshällarna. Vad som framförs i rapporten är helt konsultens oberoende tolkningar och
ståndpunkter och inte nödvändigtvis länsstyrelsens eller kommunens uppfattningar eller ställningstaganden.
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Fig. 32. Thomsonkägelbi, här en hane, finns i Europa numera bara på Gotland och utgör länets största
ansvar och prioritet inom bevarandet av europeisk och svensk biologisk mångfald.
♥♥♥

Text och bild: L. Anders Nilsson, EkoBi Natur i Uppsala AB, Malma Bergsväg 34A, SE-756 45 Uppsala,
e-post: anders.nilsson@ebc.uu.se. Copyright till bilder i denna rapport tillhör L.A. Nilsson.

Foto: Scandinav Bildbyrå

Vi tar Gotland längre
- i dialog och med helhetssyn
Länsstyrelsen ska se till att regeringens och riksdagens beslut, som påverkar länet, får så bra effekt
som möjligt. Länsstyrelsen är den mest mångsidiga
av Sveriges myndigheter. Våra ansvarsområden och
vår kompetens spänner över hela samhällsområdet.

Foto: Scandinav Bildbyrå

Vi arbetar med:
• att ge råd och information
• att bedriva tillsyn och kontrollera att olika
verksamheter följer lagar och riktlinjer
• att ge tillstånd, pröva överklaganden av kommunala beslut och sammanställa information
• att samordna länets krafter genom att ta
initiativ till olika möten och aktiviteter
• att ge bidrag till verksamheter av olika slag.
Läs mer på www.lansstyrelsen.se/gotland

Länsstyrelsen i Gotlands län
Besöksadress: Visborgsallén 4, 621 85 VISBY
Telefon: 010-223 90 00, e-post: gotland@lansstyrelsen.se

