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VI SKALL STRÄVA EFTER 
STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR!

För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet måste vi visa att vi ställer krav på oss själva. 
Genom att skaffa oss egen erfarenhet av miljöledning blir vi en bättre samarbetspartner till företag, 
organisationer och enskilda i deras miljöarbete.

Miljöpolicy
Miljöförvaltningen arbetar på uppdrag av miljö- och klimatnämnden för att nå visionen om den långsik-
tigt hållbara utvecklingen av staden. För att vi ska bli framgångsrika är det viktigt att vi i alla situationer 
uppfattas som goda förebilder. 

Vår egen påverkan
Vi ska när vi utför vårt arbete vara medvetna om vår egen miljöpåverkan. 
Denna påverkan uppkommer som följd av innehållet i de tjänster vi producerar och hur vi till exempel 
utnyttjar våra lokaler, reser i tjänsten och gör våra inköp. 

Ständiga förbättringar
Vi ska arbeta för att åstadkomma ständiga förbättringar när det gäller vårt miljöarbete. 
Detta innefattar både direkt som indirekt påverkan. 

Bli ledande 
Vi ska med vår egen miljöanpassning ligga över de krav vi som tillsynsmyndighet ställer på andra. 
Detta innebär att vi med god marginal följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för vår verk-
samhet samt att vi med detta åtar oss att bedriva ett förebyggande miljöarbete. 

Samarbete med andra 
Vi ska ständigt arbeta med att utveckla miljöarbetet genom samarbete och utbyte med andra aktörer. 

Vi själva som resurs 
Vi ska nå goda resultat i miljöarbetet genom kunnig och engagerad personal som ansvarsfullt och med 
helhetsperspektiv tar aktiv del i arbetet. Förvaltningen satsar kontinuerligt på utbildning och information 
för att alla anställda ska kunna ta ansvar i enlighet med budget och interna miljömål.
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Förord 
Som en del av arbetet med att kartlägga känsliga och skyddade arter samt 
naturmiljöer i Göteborgs kommun, har miljöförvaltningen gett Pro Natura i 
uppdrag att inventera insektsfaunan i så kallade ruderatmarker (ytor som är 
starkt påverkade av mänsklig verksamhet, ofta sand- och grusmarker) och 
kraftledningsgator under 2012.  

Inventeringen är en pilotstudie där vi valde ut fem ruderatlokaler, baserat på en 
förstudie från 2011, och fem kraftledningsgator av olika karaktär. Syftet var att 
se vilka värden dessa har för insektsfaunan i Göteborg och vilken skötsel 
sådana lokaler bör ha. 

Inventeringen visar att även små ruderatmiljöer inne i staden kan ha en artrik 
insektsfauna. Insektsfaunan i kraftledningsgator påverkas mycket av hur den 
omgivande marken ser ut.  

Även om ingen av de undersökta lokalerna var extremt artrik så har dessa 
miljöer långt mer än hundra olika gaddsteklar bara i Göteborgs kommun. Det är 
viktigt att det finns många olika sådana lokaler utspridda i olika delar av 
kommunen för att kunna upprätthålla denna mångfald av arter. 

Inventeringsarbetet och framtagningen av rapporten har utförts av Camilla 
Finsberg och Thomas Appelqvist samt även av Vikki Bengtsson och Ola 
Bengtsson, Pro Natura. Alla artfynd som har gjorts i samband med 
inventeringen rapporteras till Artportalen, den nationella databasen för 
artobservationer. 
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Sammanfattning 
Miljöförvaltningen i Göteborgs kommun gav Pro Natura i uppdrag att inventera 
insekter i ruderatmarker samt i kraftledningsgator i Göteborgs kommun. Vi har 
under försommar och sommar 2012 inventerat utvalda sträckor av fem olika 
kraftledningsgator och fem stadsnära ruderatområden med avseende på insekter. 
Inventeringen skedde främst med olika typer av fällor (markfällor, gulskålar 
och vitskålar) samt i viss mån frifångst och varade mellan mitten av maj till 
mitten av augusti. Vid kraftledningsgatorna skedde också en sling-inventering 
av dagfjärilar. 

Fältarbetet utfördes huvudsakligen av Camilla Finsberg och Thomas Appelqvist 
samt även av Vikki Bengtsson och Ola Bengtsson. 

Rapportskrivningen har alla ovan bidragit till. Insektsmaterialet har främst 
bestämts av Thomas Appelqvist. Gaddsteklarna har till stor del bestämts av 
Lars Norén, Gnesta och Johan Abenius, Nynäshamn. 

 

Bakgrund 
Miljöförvaltningen i Göteborg ville inventera insekter i ruderatmarker och 
kraftledningsgator i Göteborgs kommun. Syftet var att få en bättre bild av 
insektsfaunan i dessa miljöer.  

Vid ett uppstartsmöte i maj tillsammans med Hannes Nilsson, 
Miljöförvaltningen, bestämdes att fem olika lokaler i kraftledningsgator och 
fem olika icke asfalterade men stadsnära områden skulle inventeras på vissa 
grupper av insekter.  

Avsikten med denna pilotundersökning var att undersöka hur stora naturvärden 
som egentligen finns i dessa typer av miljöer och om kommunen, med olika 
typer av naturvårdsinsatser, kan bibehålla eller förbättra dessa naturvärden. Vid 
urvalet av lokaler har vi därför undersökt områden med ganska olika karaktär. 
Förhoppningen var då att de olika lokalerna skulle visa sig ha tydliga skillnader 
i insektsfaunans sammansättning och att det då skulle gå att få tydliga 
fingervisningar kring hur man borde sköta de olika typerna av habitat. 
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Metoder 
För att samla in insekter användes olika typer av fällor, dels färgskålar (både 
gula och vita) dels fallfällor. De sistnämnda är burkar nedgrävda i marken så att 
kanten är jäms med markytan, för att fånga marklevande insekter. Färgskålarna 
är plastburkar, ca 20x20 cm stora i olika färger som drar till sig insekter. 
Färgskålarna placerades i de inventerade miljöerna tämligen öppet för att vara 
tydligt synliga för insekterna och fånga så bra som möjligt. Alla fällorna fylldes 
med vatten, lite diskmedel och ekologiskt nedbrytbar glykol. Detta för att fånga, 
dränka och konservera insekterna. Frifångst med håv har också utförts, framför 
allt under fjärilsinventeringen i kraftledningsgator, men även i de andra 
miljöerna. 

Att vi använde olika färger (gul och vit) var för att se om det blir någon skillnad 
i fångst beroende på färg, vilket tidigare inventeringar antyder.  

De artgrupper som valdes ut för att inventeras i både ruderatmarker och i 
kraftledningsgator var gaddsteklar (färgskålar, frisök), marklevande djur som 
vivlar, bladbaggar, jordlöpare mm. (fallfällor, frisök) samt dagfjärilar specifikt i 
vissa utvalda avsnitt av kraftledningsgator. Vid dagfjärilsinventeringen 
användes den sk slingmetoden. Den går i stora drag ut på att man går en slinga i 
det aktuella området och noterar de dagfjärilar man ser inom ett område framför 
sig som sträcker sig fem meter framåt, uppåt och åt sidorna. Dessa fångas 
ibland tillfälligt för att säkerställa bestämningen, men släpps sedan. 

 

Genomförande 
Urval av lokaler 
Tio olika lokaler valdes ut tillsammans med Miljöförvaltningen att inventeras, 
fördelade på fem ruderatmarker och fem kraftledningsgator. De skulle 
representera olika typer av ruderatmarker och kraftledningsgator som 
förekommer i kommunen. De fem ruderatmarkerna är parkeringen på 
Amundön, Brudaremossen, Torsviken, Gunnilse deponi samt ett industriområde 
i Marieholm. Kraftledningsgatorna finns vid Årekärr, Mon vid Delsjön, längs 
Lillebyvägen, vid Karlsro, Stora Holm samt i Vättlefjäll. 

Vi eftersökte ruderatmarker med sand- och grusförekomster, havs- eller älvnära, 
samt att de olika ruderatmarkerna skiljer sig åt i utseende och läge. Störning i 
olika former är ett viktigt inslag i ruderatmarker och vi försökte få med några 
olika sorter i det avseendet. 

Kraftledningsgatorna var också av lite olika slag. Olika bredd på själva gatan 
samt olika omgivningar kring kraftledningsgatan valdes också. T ex sådan som 
löper i skog, men mellan öppen gräsmark söktes för att undersöka spridning av t 
ex fjärilar. 
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Både markfällor och färgskålar sattes ut under andra halvan av maj och tömdes 
i juni, juli och augusti. Fjärilsinventering i kraftledningsgator samt övrig 
frifångst gjordes både vid dessa tillfällen samt även andra dagar, beroende på 
när väderförhållandena var som bäst.  

 
Karta 1. Översikt över inventerade lokaler. 1. Amundön, 2. Brudaremossen, 3. 
Torsviken, 4. Gunnilse, 5. Marieholm, 6. Årekärr, 7. Mon, Delsjön, 8. 
Lillebyvägen, 9. Karlsro, St Holm, 10. Vättlefjäll. Bakgrundskarta från 
Lantmäteriet.  
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Beskrivning av de olika lokalerna. 

1. Parkeringen vid Amundön 
Själva parkeringsytan består av grus och sand och är mycket flitigt utnyttjad 
under sommartid. Marken är helt platt, förutom vallarna kring parkeringen. 
Marken är huvudsakligen torr men med friska och fuktiga inslag i kanterna.  

Centralt i parkeringsplatsen, men också i kanterna, finns buskage av viden, 
vresros, nypon och slån. Vid parkeringens södra sida förekommer enstaka unga 
exemplar av björk, sälg, rönn och asp och där ansluter parkeringen också till en 
stenlagd havsstrand. Floran i parkeringens kanter är tämligen rik med arter som 
vass, höst- och flockfibblor, rotfibbla, getväppling, rödklint, åkervädd, 
rödklöver och maskrosor, gullris, rölleka, hundäxing, timotej, gråbo, liten 
blåklocka och åkertistel. Mot havet finns strandmolke, smal käringtand, 
strandkvanne och havssäv. 

Här användes tre guleskålar och två vitskålar samt fem fallfällor. 

 
Bild 1. Parkeringen vid Amundön i maj. 
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2. Brudaremossen 
Brudaremossen är en gammal tipp som nu är överlagd och som i stort sett är en 
öppen gräsmarksmiljö. Här tippas för närvarande mycket lite, och då endast 
jord och lera utan miljöfarligt innehåll. Leran tippas idag för att förstärka täcket 
så att det inte kommer in vatten och urlakar innehållet i tippen. I övrigt 
deponeras en hel del gamla grova träd. Öppen grus- och sandförekomst finns 
endast i måttlig utsträckning sent på säsongen, tillsammans med den grusade 
gångvägen. Tidigare, i maj, fanns helt öppen nydeponerad lerjord. Man har 
även deponerat grova ädellövstockar, så dödvedstillgången är god denna 
säsong. 

Topografin är förutom den stora Brudarebacken en ganska jämn, men med en 
deponihög som ger både sydsida, rasbrant och variation i den annars flacka 
miljön. Markfuktigheten varierar från torr till fuktig i de olika delarna. 

Trädskikt finns bara längs kanterna på det undersökta området. Buskar, främst 
nypon, förekommer endast i liten utsträckning. I fältskiktet finner man bl a 
tistlar, vass, timotej, maskrosor och tussilago på den senaste lerhögen. Sent i 
augusti var lerhögen som varit bar hela säsongen täckt av midjehög gul och vit 
sötväppling. Jättebjörnlokor förekommer ställvis. 

Här användes tre gula och två vita skålar samt fem fallfällor. 

 
Bild 2. Stockar av ädellövträd längs grusväg i Brudaremossen i juli. 
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3. Torsviken 
Torsviken var en öppen vik ut mot havet till och med 1975, då det gjordes en 
invallning som skärmade av viken. Platsen användes sedan för avstjälpning av 
bland annat muddermassor från Göteborgs hamn. Dumpningen upphörde vid 
årsskiftet 2009/2010 och idag är delar av området i en restaureringsfas. I 
nuläget används Torsviken och närliggande områden till en mängd olika 
aktiviteter, till exempel golf, flygning av modellplan, rekreation, utvinning av 
vindkraft, kontorskomplex och hamn. Platsen är välkänt för sitt sällsynta 
fågelliv och är klassat som ett Natura 2000-område, men även floran i området 
anses speciellt värd att skydda. 

Torsviken har också ett förflutet som tipp och upplag. Idag har delar av området 
vuxit igen med buskar och högt gräs. Området har ett rikt fågelliv med en 
koloni med backsvalor i en stor hög med utlagd bergkross samt en hel del 
sjöfågel i dammarna. Hämpling uppträder i buskagen och på de nakna ler- och 
grusytorna häckar den mindre strandpiparen. Det finns gott om blottat grus och 
sand och det hålls delvis öppet av cyklande i området. Men igenväxning pågår. 
Topografin är huvudsakligen flack med enstaka låga deponihögar samt den 
stora svalkolonin. Marken är huvudsakligen frisk med en del fuktiga avsnitt. 

Trädskiktet är mycket ungt och består huvudsakligen av björk, asp, rönn, sälg 
och tall. Buskskiktet utgörs främst av viden med inslag av björnbär. Fältskiktet 
är rikblommigt med många olika ärtväxter som vitklöver, rödklöver, 
kärringtand, stor getväppling, gökärt, vit sötvedel samt lupiner bland andra. Här 
finns även stagg, vårtåtel, liten blåklocka, fårsvingel, hundäxing, gråfibbla, 
vårbrodd, rölleka, backtrav, renfana, tussilago, gullris och tistlar med mera. 

Här användes fyra gula skålar och en vit samt fem fallfällor. 
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Bild 3. Torsviken i maj. I bakgrunden skymtar backsvalekolonin. 
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4. Gunnilse deponi  
I Gunnilse i kommunens nordöstra del finns en gammal grustäkt som i dag 
används som deponi. Träd förekommer endast i utkanten av deponin och 
enstaka buskar inne i området.  

Öppen grus- och sandförekomst finns tämligen rikligt och störning sker ofta när 
nya deponier görs. Topografin är mycket varierad med större och mindre högar 
och gropar över hela området. Detta gör också att markfuktigheten varierar från 
torr till tidvis våt. 

De äldre grus- och sandhögarna är nu helt igenvuxna av jättebjörnloka, 
kanadensiskt gullris, baldersbrå, kungsljus, vit sötväppling, gul sötväppling, 
brännässlor och annan högvuxen vegetation. Här noterades också mer ovanliga 
arter som vattenstånds, gullkrage och purpurklätt samt vanliga arter som 
maskros, mjölkört, ängsvädd, kirskål, krusskräppa och tussilago. I deponins mer 
perifera delar finns stora ytor med ängsmarker där jättebjörnlokan har 
jätteförekomster. 

Här användes två gula och tre vita skålar samt fem fallfällor. 

 
Bild 4. Gunnilse deponi i augusti. 
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5. Marieholm 
Mellan den nya vägsträckningen av 45:an och Göta älv ligger industriområde 
Marieholm. Väster om motorväg och lokalkörbana ligger ett upplag med bl a 
stora högar med klenved, sannolikt röjningsmaterial. Ett dike löper på tvären ut 
i älven och här finns större och mindre byggnader. Mellan lokalvägen och 
industrierna finns flera ytor med gräsmark som ställvis är rikblommiga. 
Uppläggning och bortfortsling av makadam och grus förekommer samt slåtter 
av delar av vegetationen på sensommaren. Vägbanken intill motorvägen är 
sandig och tidigt på säsongen ganska öppen, men mer igenvuxen i augusti. 

Området är flackt och marken frisk, men fuktig till blöt vid diket. Några 
hästkastanjer växer i kanterna tillsammans med viden. Det växer gott om 
ärtväxter som bland andra vitklöver, rödklöver och kråkvicker. Gråbo, 
gulsporre, vitplister, nässlor, åkersenap, renfana, löktrav, krusskräppa och 
älggräs förekommer också. I augusti fanns här en massiv blomning av 
kanadensiskt gullris. 

Två gula och tre vita skålar samt femfallfällor användes. 

Bild 5. Marieholm i maj. 
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6. Kraftledningsgata vid Årekärr 
Längst i söder i kommunen vid Årekärr löper en bred kraftledningsgata över 
kalt berg och ner i frodiga dalar i en varierad topografi. Markfuktigheten är allt 
ifrån skarp på höjden till blöt i dalgången. Störning i form av röjning 
förekommer då och då, och strax söder om provytan betas det. Grusblottor och 
en hög med grus förekommer i området. 

Trädskiktet är mycket ungt beroende på att det röjs med jämna mellanrum. 
Däremot är det ställvis tämligen tätt mellan ungträden och buskarna. Det finns 
ungträd av asp, klibbal, björk, rönn, alm samt apel som är lite äldre. Det artrika 
buskskiktet utgörs av viden, olvon, druvfläder, slån, hägg, brakved, björnbär, 
nypon, samt en på torrare avsnitt. Död klenved förekommer i ganska stor 
mängd. I fältskiktet finns vanliga gräs som kruståtel, hundäxing och ängskavle. 
Örter som nässlor, maskros, humleblomster, blåklocka, kanadensiskt gullris, 
flockfibbla, förekommer rikligt. I fuktigare avsnitt finns älggräs, jättebalsamin, 
videört, veketåg och tuvtåtel. 

 Fem fallfällor samt två vitskålar och tre guleskålar användes i området. 
Slinginventering efter fjäril gjordes också. 

 
Bild 6. Bred kraftledningsgata i Årekärr, maj. 
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7. Kraftledningsgata vid Mon, Delsjön 
Lokalen utgörs av en bred kraftledningsgata som sluttar åt nordost. Underlaget 
är gräsmark som går från frisk öppen slagen ängsmark till fuktig och blöt tätt 
videbevuxen buskrik sumpmark. En grusväg löper genom området och störning 
förutom slåtter är promenerande och frisbeegolfare. Ett golfmål finns i 
provytan. 

Träd växer i kanterna av ledningsgatan och i det fuktiga avsnittet i nordost finns 
en del ung björk, asp och sälg. Död klen ved kvar från röjning finns i den 
fuktigare delen. I den öppna marken finns ett par buskage med hägg, hassel och 
druvfläder. Inslag av brakved, hallon och björnbär finns samt viden och hägg i 
fuktiga lägen. I fältskiktet växer blandat frisk- och fuktmarksväxter som 
ängsvädd, kanadensiskt gullris, majsmörblomma, hundäxing, tuvtåtel, älggräs, 
kirskål. 

Fem fallfällor samt tre guleskålar och två vitskålar användes. Slinginventering 
efter fjäril gjordes också. 

 
Bild 7. Kraftledningsgata vid Mon, Delsjökolonin i maj. 
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8. Kraftledningsgata vid Lillebyvägen 
Inne i barrskog i havsnära miljö löper denna tämligen smala kraftledningsgata 
Marken utgörs huvudsakligen av hällmark med vegetation i skrevor. Varken 
grus eller sand förekommer öppet. Topografin är böljande med höjder av berg i 
dagen och små sänkor med mer jord och fukt. Här består det unga trädskiktet av 
tall, björk och asp. En del enbuskar står spritt i ledningsgatan. Även brakved 
och hallon förekommer. 

I fältskiktet finns gråfibbla, ljung, lingon, blåbär, kruståtel, fårsvingel, 
ängskovall, stensöta och knapptåg. Störning sker endast vid 
kraftledningsröjning med jämna mellanrum. 

Fem fallfällor, tre vitskålar och två guleskålar användes. Slinginventering efter 
fjäril gjordes också. 

 
Bild 8. Kraftledningsgata vid Lillebyvägen i maj. 
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9. Kraftledningsgata vid Stora Holm 
Mellan hästhagar annan gräsmark går denna tämligen smala gata som i söder 
mynnar vid en liten tjärn. Marken sluttar svagt åt sydväst och är huvudsakligen 
jämn så när som på viss tuvighet. Underlaget är friskt på höjden och fuktigt 
närmare tjärnen. Ingen öppen sand eller grusförekomst här, men en stor grusad 
motorbana finns strax nordväst om lokalen. 

I själva gatan växer bara ungträd, men den omges av högvuxen gran, björk och 
tall. Ungträden är också gran, tall och björk samt ek och rönn. Död ved finns i 
liten utsträckning, mest klent med enstaka träd som fallit in från skogen. 
Buskskiktet utgörs på den torrare höjden en och längre ner även viden och 
brakved. I fältskiktet finns blåbär, hallon, ljung, odon, kruståtel, blåtåtel, 
blodrot och ärenpris. 

Fem fallfällor, tre guleskålar samt två vitskålar användes. Slinginventering efter 
fjäril gjordes också. 

 
Bild 9. Kraftledningsgata vid Karlsro, Stora Holm, maj. 
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10. Kraftledningsgata vid Vättlefjäll 
Ledningsgatan ligger i stort sett omgiven av barrskog i norra delen av 
kommunen. I anslutning till ledningsgatan ligger ett av kommunens upplag av 
gamla grova träd och annat växtmaterial, vilket ger en ännu mer varierad 
biotop. Död ved förekommer även inne i själva gatan, främst tallved. Inom 
lokalen finns ganska stor höjdskillnad och marken går från torr på höjden till 
frisk med fuktiga inslag i sänkan. En grusig solbelyst brant och grusblottor 
förekommer.  

Runt ledningsgatan växer gran, tall, ek, rönn och björk. De ungträd som växer i 
gatan är av samma slag samt ett buskskikt av viden, brakved, en och hallon. 
Fältsiktet utgörs bl a av ljung, lingon, kruståtel, gråfibbla, timotej, vårfryle och 
blodrot 

Fem fallfällor, tre gula och två vita skålar användes. Slinginventering efter fjäril 
gjordes också. 

 
Bild 10. Kraftledningsgata i Vättlefjäll i maj. I vänsterkanten skymtar en del av 
upplaget med grova stockar. 
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Resultat 
Fynd samt skötselråd per lokal 
 

1. Amundön 

Insektsfauna: 
Parkeringen intill bron över till Stora Amundön har en rik och intressant 
insektsfauna med många olika bin men också en del vedskalbaggar som 
förmodligen ynglar i det utlagda virket. 

I den södra delen kring den utlagda dödveden noterades den sydliga 
långhorningen Rutpela maculata och tandsandbi Andrena denticulata på 
blommande kirskål. I gruset intill stigaran samlade det ganska ovanliga biet 
Hoplitis claviventris. På käringtand och smal käringtand noterades 
buksamlarbiet Megachile wihlugbiella och på höstfibblorna fanns citronbin 
Hylaeus sp och smalbin Lasiogossum sp. Här observerades också en hane av 
den rödlistade röd sammetsstekel Mutilla europaea (NT). Vid parkeringen 
noterades blåklockebiet Melitta haemorrhoidalis och bladskärarbiet Megachile 
versicolor sommaren 2011. Runt några plantor med flenört flög ett par 
flenörtssmalgetingar, Symmorphus gracilis, en art som är relativt sällsynt i 
västra Sverige. Svingelgräsfjäril Lasiommata megera noterades också. 

Skötsel:  
Det vore önskvärt att hålla efter buskarna i parkeringens kanter så att det mellan 
buskarna och parkeringen utbildas en smal bård med olika örter. Viktiga arter 
att gynna är fibblor (rotfibbla, höstfibbla och höstfibbla), ärtväxter och flera 
korgblommiga arter som gullris, röllika rödklint och blåklockor.  

Vid parkeringen södra kant finns en del utlagd dödved vilket ytterligare gynnar 
artrikedomen. Dessa utlägg bör därför fortsätta. 

 

2. Brudaremossen 

Insektsfauna: 
Insektsfaunan är helt trivial och bara arter som finns vid vägkanter och 
igenväxningsmarker verkar trivas där idag. Även om det finns förutsättningar 
för fler arter i och med den utlagda lövveden. Vid undersökningarna noterades 
Psylliodes picina - en mindre vanlig jordloppa som lever av Lysimachia-arter. 
Här finns också sköldbaggen Cassida rubiginosa på tistlar. Många exemplar av 
den relativt ovanliga snytbaggen Barynotus obscurus observerades också här.  
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Gaddstekelfaunan var torftig med endast några få småvuxna arter såsom 
Hylaeus communis och Lasioglossum fulvicorne.  

De utlagda stockarna märktes märkligt nog inte alls i det insamlade materialet 
men vid frisök noterades ändå att vissa vedinsekter gynnas av åtgärden. Då 
observerades getingbock och det svamplevande djuret Tritoma bipustulata. 

 
Bild 11. Getingbock Clytus arietis vid Brudaremossen. 

 

Skötsel:  
Röj jättebjörnloka i backen intill. Denna vidsträckta yta med gräsmarker har en 
stor potential som en framtida lokal för både gaddsteklar och andra insekter. 
Man kan försöka att få till en mer kortvuxen vegetation på vissa platser och där 
kanske också lägga ut sand och/eller mer död ved. Denna lokal borde vara 
utmärkt för att testa olika naturvårdsåtgärder för att sedan utvärdera dem. 

 

3. Torsviken 

Insektsfauna: 
Här finns en artrik och intressant gaddstekelfauna med arter som Episyron 
rufipes, Andrena denticulata, Nysson trimaculatus, Nysson spinosus, 
Argyrogorytes mystaceus, Ammophila sabulosa, Oxybeles uniglumis. På 
palsternacka noterades det sydliga florsidenbiet Colletes floralis. En stor 
population av lergetingar Odynerus spinipes finns också i området. Lokalen är 
välkänd och många andra arter har samlats här under de senaste åren. 
Jordlöparna Lebia crux-minor och Acupalpus parvulus hittades här. 

Den lilla kortvingen Parocyusa rubicunda som påträffades här en mycket 
sällsynt art (se artförteckningen). 

Bland fjärilar noterades kålfjäril Pieris brassicae, citronfjäril Gonepteryx 
rhamni, aurorafjäril Anthocaris cardamine och luktgräsfjäril Aphantopus 
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hyperantus. Här noterades dessutom ett ex av den rödlistade fjärilen 
smygstekellik glasvinge Bembecia ichneumoniformis (NT) i en av 
markfällorna.   

Skötsel:  
Röj vissa delar framförallt kring backsvalekolonin och se till att grus och 
sandblottor förekommer. 

 

 
Bild 11. Luktgräsjäril i Torsviken. 

 

4. Gunnilse deponi  

Insektsfauna: 
Vid fältbesöken kunde vi konstatera viveln Sitona gressorius (se 
artbeskrivningen nedan) här. Den är mycket ovanlig i västra Sverige men anses 
förbisedd eftersom den möjligen har ökat i sen tid. 

Vildbifaunan var måttligt rik med 8 noterade arter där exempelvis 
ärttapetserarbiet Megachile circumcincta ingår. Detta är den enda av 
Megachile-arterna vars honor anlägger bon i sand. 

Hedblåvinge Plebejus idas flög i området. 
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Skötsel: 
Denna lokal kan bli en stor tillgång för biodiversitet i kommunen, men man bör 
vänta tills dess att deponin ligger i restaureringsfas. 

5. Marieholm 

Insektsfauna: 
Trots att denna lokal ligger urbant så har den en artrik och intressant 
insektsfauna. Här noterades de marklevande skalbaggarna Omonadus floralis 
tillsammans med Monotoma picipes. Här fanns också en del intressanta 
växtätande skalbaggar som jordlopporna Psylliodes picina, P. affinis och P. 
napi. Den sällsynta skalbaggen Collenis immunda fanns med i fällmaterialet. 
Den lever förmodligen av mycel i förnaskiktet.  

Jordlöparfaunan är också ganska artrik i området. Arter som Harpalus affinis, 
Harpalus rufipes, Harpalus latus och Calathus erratus är ganska vanliga. 
Jordlöparfaunan är typisk för torrängar och grusmarker med flera olika Amara-
arter, Anchomenus dorsalis och Pterostichus versicolor. 

Gaddstekelfaunan är tämligen artfattig men ett par intessanta vildbin noterades. 
Det var ljunggökbiet Nomada rufipes och höstgökbiet Nomada robertjeotiana. 
Den förstnämnda lever som foderparasit på ljugsandbiet Andrena fuscipes. 
Höstgökbiet är en sällsynt art som har sin utbredningstyngdpunkt i de sydvästra 
delarna av Sverige. Stockbiet Heriades truncorum är ett ovanligt bi som 
noterades. Faunan med grävsteklar är också intressant med några arter som är 
minde vanliga i kommunen såsom Lindenius albilabris, Oxybeles uniglumis 
och Cerceris rybyensis. Här finns också den lilla grävstekeln Entomognathus 
brevis; en art som samlar jordloppor till sin avkomma. Luktgräsfjäril 
Aphantopus hyperantus noterades. 

Skötsel:  
Här sker tillfällig dumpning av jord- och grushögar, vilka flyttas inom ganska 
kort tid. Slåtter sker i slutet av sommaren. Störningsmomenten är alltså 
flertaliga och sker fortlöpande, vilket är bra för ruderatväxter vilka drar till sig 
insekter av olika slag. 

 

6. Kraftledningsgata vid Årekärr 

Insektsfauna: 
Här noterade vi bingeljordloppan Hermaeophagus mercurialis (NT) som utanför 
Skåne är mycket sällsynt och förut var känd från Årekärrslunden som den enda 
lokalen i vårt län. Här noterades också den sydliga arten Oedemera flavipes. I 
markfällorna fanns flera ex av de stora kortvingarna Platydracus fulvipes och 
Platydacus latebricola.  
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Gaddstekelfaunan var tämligen artrik på denna plats men inga mer 
anmärkningsvärda arter noterades. 

Bland fjärilarna noterades citronfjäril Gonepteryx rhamni, aurorafjäril 
Anthocaris cardamines, rapsfjäril Pieris napi och luktgräsfjäril Aphantopus 
hyperantus. 

Skötsel: 
Inga specifika åtgärder utöver regelbunden röjning. 

 

7. Kraftledningsgata vid Mon, Delsjön 

Insektsfauna: 
Denna lokal var relativt artfattig men innehöll en del intressanta skalbaggar och 
fjärilar ofta arter med en sydlig utbredningsbild i Sverige. Vivlarna Leiosoma 
deflexum och Tapinotus sellatus fanns med i materialet tillsammans med den 
kamhornade trägnagaren Ptilinus pectinicornis. Här noterades också den vackra 
jordlöparen Lebia chlorocephala. 

Gaddsteklar var sällsynta i materialet men här påträffades exempelvis 
smultrontapetserarbi Megachile alpicola. 

Bland fjärilarna noterades citronfjäril Gonepteryx rhamni, kamgräsfjäril 
Coenonympha pamphilus rapsfjäril Pieris napi, ängssmygare Ochlodes sylvanus 
och luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus. 

Skötsel: 
Slå sent på säsongen då de flesta växter blommat klart. I övrigt inga specifika 
åtgärder. 

 

8. Kraftledningsgata vid Lillebyvägen 

Insektsfauna:  
Denna lokal var helt fattig med avseende på steklar men har en del intressanta 
fjärilar. Ett intressant fynd här var hagtornsfjärilen som fanns med i fällorna 
både i juni och i juli. Arten är ovanlig i trakten. Arter som är knutna till ljungen 
påträffas också i dessa fällor som den lilla viveln Micrelus ericae och 
bladbaggen Lochmaea suturalis.  

Bland fjärilar noterades hedblåvinge Plebejus idas, slåttergräsfjäril Maniola 
jurtina, samt dessutom hagtornsfjäril Aporia crataegi som numer är tämligen 
sällsynt i kommunen och uppträder oregelbundet längs västkusten. 
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Skötsel: 
Inga specifika åtgärder utom återkommande röjning. 

 

9. Kraftledningsgata vid Stora Holm 

Insektsfauna: 
Här fanns en hel del typiska barrskogsarter med i materialet. Här noterades 
exempelvis Abdera triguttata - an art som förr fanns med på rödlistan. 

Skalbaggen Spavius glavra, som lever som gäst i myrstackar, den paranta 
kamhornade knäpparen Ctenicera pectinicornis och björkrullvivel Deporaus 
betulae hittades alla i området. 

Här noterades dessutom den vackert grönglänsande viveln Polydrusus 
formosus- en sydlig art som endast har några få fynd i Göteborgstrakten. 

Gaddstekelfaunan var tämligen artrik på denna plats men inga mer 
anmärkningsvärda arter noterades. Några arter som noterades var Nysson 
spinosus och gökbina Nomada panzeri och Nomada ruficornis. 

Citronfjäril Gonepteryx rhamni i enstaka exemplar noterades. I övrigt fanns 
fjärilar - exempelvis ängssmygare, luktgräsfjäril och slåttergräsfjäril - i den 
öppna kulturbetesmarken alldeles intill i norr. Inga av dem letade sig in i 
kraftledningsgatan.  

Skötsel: 
Inga specifika åtgärder. 

 

10. Kraftledningsgata vid Vättlefjäll 

Insektsfauna: 
Insektsfaunan i denna kraftledingsgata visar en del tydliga spår på att här är en 
riklig tillgång på död ved. Här noterade således arter som humlebaggen 
Trichius fasciatus, gulröd blombock Anoplodera rubra, fläckhornad blombock 
Stictoleptura maculicornis och allmän blombock Stenurella melanura. Här 
noterades dessutom Abdera triguttata - en art som förr fanns med på rödlistan. 

Här finns också en del soliga och med öppna ställen med arter som Ammophila 
sabulosa och grön sandjägare Cicindela campestris. Här noterades flera 
exemplar av ljungsandbiet Andrena fuscipes och blåbärssandbiet Andrena 
lapponica. De samlar pollen på ljung respektive blåbär och lingon. 

Även gaddstekelfaunan uppvisar flera arter som har sin bon i ved och här kan vi 
nämna Omalus auratus, Tropoxylon attenuatus och Ectemnius guttatus. 
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Här fanns också ett par sällsyntare vägsteklar som är marklevande. Det var 
Anoplius tenuicornis och Arachnospila abnormis. Den sistnämnda arten var 
med på rödlistan 2005. 

Noterade fjärilar är ängssmyg Ochlodes sylvanus, luktgräsfjäril Aphantopus 
hyperantus, tosteblåvinge Celastrina argiolus, eksnabbvinge Favonius quercus, 
citronfjäril Gonepteryx rhamni samt hedblåvinge Plebejus idas. 

Skötsel: 
Se till att det fortsättningsvis finns god tillgång på död ved. I övrigt inga 
specifika åtgärder. 

 

 
 
En komplett förteckning av funna arter finns på Stadens hemsida.  
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Faunan i kraftledningsgator 
De olika sträckorna är utlagda så att de har olika karaktär. Gatan vid Stora 
Holm är relativt smal och löper genom ett barrskogsdominerat område. Även i 
Vättlefjäll är gatan omgiven av barrskog men här finns dessutom en del död 
ved. Lilleby ligger också omgiven av barrskog men mer kustnära och delvis 
genom marken med kustljunghedar, medan Årekärr och Mon löper genom mer 
lövskogsdominerade områden. 

Gaddstekelfaunan är helt ordinär i de utvalda sträckorna och förmodligen finns 
inte optimala habitat för dessa arter här. Vit- och gulskålar arbetar inte heller på 
ett bra sätt i denna typ av vegetation i sommarens senare skede då fältskiktet är 
högt och/eller tätt med buskar och ungträd. Möjligen är det så att fönsterfällor 
med artinsamlingar mer riktade till klenvedsarter skulle ha gett ett annat resultat 
men detta återstår att prova i framtiden. 

Faunan är delvis präglad av den omgivning som luftledningen löper igenom så 
att långt flera lövskogsarter återfinns vid Mon och vid Årekärr än vid de övriga 
lokalerna. Vid Årekärr återfanns också den rödlistade bingeljordloppan 
Haemophaga mercurialis och vitsippeviveln Leiosoma deflexum vid Mon. 
Vitsippeviveln fanns förr med på rödlistan men har ganska starka populationer 
just runt Göteborg. Här påträffades också en nordlig utpostlokal för den sydliga 
blombesökaren Oedemera flavipes. 

Vid Vättlefjäll noterades en lång rad vedanknutna arter vilket kan förklaras med 
den död ved som fanns i anslutning till den lokalen. Här fanns en hel del 
blombesökande vedskalbaggarr som blombockar av släktena Leptura, 
Anoplodera och Stenurella men också en hel del andra vedlevande 
blombesökare som Cetonia, Trichius, Mordella och Oedemera med flera. Några 
vedlevande blomflugor kunde också konstateras såsom Ferdinandaea cuprea 
och Temnostoma vespiforme. 

Här noterades också ett par intressanta vägsteklar (se den kommenterade 
artlistan). 

Detta visar tydligt att en kraftledningsgata med blommande buskar och örter 
blir en mycket viktig delbiotop för skogens vedlevande insektsfauna. 

 

Faunan i ruderatmarkerna 
Gaddstekelfaunan verkar vara relativt utarmad i Göteborgstrakten och endast 
helt få arter kunde konstateras vid Gunnilse deponi och vid Brudaremossen. 
Sällsynta eller rödlistade arter är nu mycket sällan observerade i kommunen och 
till stora delar koncentrerade till skärgården. Arter som fortfarande håller 
ställningarna där är exempelvis bronsbandbi Halictus confusus, guldsandbi 
Andrena marginata och silversandbi Andrena argentata och det finns 
förmodligen fler arter kvar att upptäcka i havsbandet. Ruderatmarker i 
anslutning till havet har därför också de artrikaste artuppsättningarna. I årets 
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undersökningar kan man räkna Torsviken och Stora Amundön till denna 
kategori och här fanns också - helt enligt förväntningarna - en delvis artrik och 
naturvårdsintressant fauna.  

Lokalen vid Marieholm har fortfarande en ganska artrik fauna med många 
regionalt intressanta arter även om vi inte kunde konstatera några rödlistade 
arter i denna undersökning. Vid denna lokal, men också vid Brudarebacken 
borde man med olika typer av naturvårdsåtgärder försöka att förbättra 
situationen för gaddsteklar och marklevande insekter som är beroende av att 
hitta öppna vegetationsfria partier. 
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Skillnader mellan de olika fälltyperna 
Guleskålar verkar vara bäst på att fånga gaddsteklar. 

Markfällor är nödvändiga för att få en mer fullständig bild av den marklevande 
fauna som jordlöpare men de fångar också ganska mycket växtätande djur (som 
vivlar och bladbaggar) och faktiskt också en hel del gaddsteklar. Detta är 
således den mest effektiva fällan om man vill ha i så mycket data som möjligt 
om en lokal med en snabb insats. 

 

Några intressanta arter 
Skalbaggar 

Acupalpus parvulus 
Denna lilla jordlöpare fanns vid Torsviken. Den är relativt ovanlig och påträffas 
främst i dammar och pölar på störda ställen som grus- och sandgropar. 

Arrhenopeplus tesserula 
En säregen och sällan samlad kortvinge. Funnen vid Karlsro. 

Atemeles emarginata 
Denna säregna kortvinge lever tillsammans med myror. 

Parocyusa rubicunda 
Första fyndet i Västra Götaland län av denna sällsynta kortvinge. Närmast 
funnen vid ruderatmarker i Karlstad för snart 50 år sedan. 

Charopus graminicola 
Denna lilla blåsbagge är relativt sällsynt och har en sydlig utbredning i Sverige. 
Den förekommer främst i torra gräsmarker och i dyner vid havet. Den hade bara 
ett par tre äldre fynd i Västra Götalands län. 

Funnen vid Karlsro och vid Torsviken. 

Ptilinus pectinicornis 
Ett exemplar av denna vedlevande skalbagge fanns med i materialet från Mon 
vid Delsjön. 

Oedemera flavipes 
Några exemplar av denna art påträffades vid luftledningen vid Årekärr. Det 
första fyndet av denna sydliga art i Västra Götalands län på mer än femtio år. 



Insekter i ruderatmarker och kraftledningsgator i Göteborgs kommun- R: 2013:6 

28 
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 

Abdera triguttata 
Denna skalbagge lever av violtickor (Trichaptum) på gran och tall. Funnen vid 
luftledningarna både vid Kalsro och i Vättlefjäll. 

Hermaeophaga mercurailis (NT) 
Denna blåglänsande jordloppa som lever av skogsbingel är norr om Skåne 
mycket sällsynt. I detta län är den förut känd från Årekärrslunden. 

Hippuriphila moderii 
Denna jordloppa lever av fräkenväxter (Equisetum) och är ganska sällsynt. 
Funnen vid Marieholm. 

Mecinus pascuorum 
Denna lilla vivel har inte samlats så mycket i denna del av Sverige varför det 
var ett ganska oväntat fynd. Den lever av olika Plantago-arter såsom 
svartkämpar. 

Sitona gressorius 
Detta är vår största Sitona art och den lever specifikt på lupiner i solvarma 
miljöer. I Västra Götalands län är den förut känd från sandtaget vid Gråbo. 

Polydrusus formosus 
En ganska stor och vacker vivel som är sällsynt med bara ett tiotal moderna 
fynd i Sverige. 

Leiosoma deflexum 
Vitsippeviveln leve specifikt på vitsippa och är en sällsynt art i Sverige. I 
göteborgstrakten tycks den däremot vara ganska utbredd och den är känd från 
många lokaler i stadsnära miljöer som Vitsippsdalen vid Botaniska och i 
Slottskogen. Den fanns förr med på rödlistan. 

 

Steklar och bin 

Mutilla europea 
Denna stora och paranta stekel lever som boparasit hos humlor. Honan är 
vinglös och man anser därför att arten är svårspridd men verkar fortfarande vara 
relativt utbredd i västra Sverige. Vi känner den exempelvis från Särö 
Västerskog, Sillvik (Hisingen) och Kuröds skalgrusbank vid Uddevalla. 

Symmorphus gracilis 
En smalgeting med ett specialiserat levnadssätt eftersom den lever av 
slemvivlar (släktet) Cionus på flenört. Ovanlig i västra Sverige. 
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Odynerus spinipes 
Ingen av våra lergetingar är särskilt allmänna. Detta är vår vanligaste art och 
den tycks ha en stor population vid Torsviken. 

Heriades truncorum 
Detta vildbi har inte samlats så mycket i denna del av Sverige varför det var ett 
glädjade fynd. 

Arachnospila  abnormis Finmovägstekel 
En svart vägstekel med röd bakkroppsbas som ofta är något större än sina nära 
släktingar, men i fält knappast går att skilja från dessa. Bona anläggs i marken 
och provianteras med krabbspindlar (Thomisidae). Finmovägstekeln trivs bäst i 
ett störningspräglat landskap där det kontinuerligt skapas blottad mark med 
finsand, där den kan anlägga sitt bo. Den förekommer i mellersta och norra 
Sverige bl.a. i sydvända slänter längs skogsvägar i tallhedar och i de 
solexponerade sandiga miljöer som uppstår genom naturlig sandomlagring 
längs större vattendrag. Arten har spridda förekomster i stora delar av Sverige 
men är ovanlig och var med på rödlistan 2005. 

Anoplius tenuicornis Fjällvägstekel 
En nordlig art med bara enstaka fynd i Götaland. Det var intressant att den 
påträffades på Vättlefjäll som också har en del nordliga lavar 

Fjärilar 

Bembecia ichneumoniformis (NT) 
Den sällsynta smygstekellik glasvinge lever i rötter av diverse ärtväxter såsom 
getväppling och käringtand. Sällan funnen i Västra Götaland. 

 
Slutsatser 
 

Även om ingen av de undersökta lokalerna var extremt artrik så visar det sig att 
de tillsammans kan härbärgera ett stort artantal med olika gaddsteklar. I denna 
undersökning konstaterades ca 40 olika vildbin, 25 grävsteklar och 17 
vägsteklar plus ett mindre antal av olika andra gaddstekelgrupper som 
spindelsteklar och guldsteklar. Tillsamman finns således i denna typ av miljöer 
långt mer än hundra olika gaddsteklar bara i Göteborgs kommun. Detta betyder 
att det är viktigt att det finns många olika lokaler av denna karaktär utspridda i 
olika delar av kommunen för att kunna upprätthålla denna biodiversitet. 

Markfaunan blev betydligt sämre undersökt och detta beror främst på att 
lokalerna hade för hög och frodig vegetation. Detta ledde till att fällorna blev 
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mer eller mindre invuxna framåt sommaren men den påföljden att sniglar, 
snäckor, grodor och möss trillar ner i dem. När förruttnelsen startar kommer 
dessa fällor att i stort sett bara samla in aslevande djur. 

Detta kan i framtiden förhindras dels genom att tömma fällorna oftare eller att 
mekaniskt hålla vegetationen borta från fällornas närhet. Dessa åtgärder kräver 
dock en större arbetsinsats och mer tid.  

Kraftledningsgatornas fauna präglas till största delen av den omgivning som de 
löper genom. Faunan kan förbättras, förmodligen på ett dramatiskt sätt, genom 
olika typer av åtgärder. Den utlagda dödveden vid Vättlefjäll syns bra i 
materialet. Det är därför lätt att tänka sig att solbelyst ved, utlagd sand eller 
nektarrika ängar kan vara ett bra sätt att få dessa marker mer artrika. 

Dagfärilfaunan vi funnit är mestadels trivial med undantag av hagtornsfjärilen 
som är mer ovanlig. Smala kraftledningsgator omgivna av högvuxen barrskog 
verkar inte vara en trivsam miljö för denna djurgrupp. 

Vid studiet av ruderatmarkerna kunde vi konstatera att även små ytor kan vara 
mycket artrika och även ytor som ligger tämligen urbant. Detta samtidigt som 
mycket större områden med en hel del naken sand och grus kunde vara mer 
artfattiga. 

Detta betyder att det är en del andra faktorer som styr artförekomsterna. Det kan 
vara så att bara lugna, och därmed igenväxande ytor får en rik fauna varför hårt 
utnyttjade eller instabila ytor är mer artfattiga. Närheten till våtmarker, död ved, 
nektarrika blommor är också betydelsefulla faktorer. 
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Bilaga 1 
Kartor över varje lokal med läge för fällorna. 
Skala 1:2 000. 
 

1. Amundön  

 
 

2. Brudaremossen  
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3. Torsviken 

 
 

4. Gunnilse deponi 
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5. Marieholm 

 
 

 

6. Årekärr 
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7. Mon, Delsjön 

 
 

8. Lillebyvägen 
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9. Stora Holm 

 
 

10. Vättlefjäll  
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