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Uppsala. Tel. 070-39 366 39, bjornceder@gmail.com  

 

Röboområdet Uppsala 
Naturvårdsinventering av gaddsteklar och dagfjärilar 

2013-14 

 

Sammanfattning 

Under perioderna juni-augusti 2013 och april-maj 2014 inventerades Röbo friluftsområde 

norr om Uppsala med inriktning på gaddsteklar och dagaktiva fjärilar. Området har återställts 

efter avslutad täktverksamhet genom påförande av fyllnadsmassor, utjämning och plantering 

med bl.a. tall på några partier. Vid återställningsarbetet har särskilda ansträngningar gjorts för 

att bevara eller återställa den naturliga vegetationen på åsen och behålla den öppna aspekten. 

Detta har tilldelats en utmärkelse för naturanpassad återställning 1999.  

 

Inventeringen fokuserade på förekommande skyddsvärda arter. Syftet var också att föreslå 

åtgärder som kan gynna dessa arter genom att deras livsvillkor förbättras. Området besöktes 

en gång varannan vecka vid gynnsam väderlek under vegetationsperioden. Alla påträffade 

och identifierade arter har rapporterats på Artportalen (artportalen.se).  

 

Sammanlagt påträffades 64 arter av vildbin och 17 andra gaddstekelarter under 

inventeringen, varav 4 arter är rödlistade (2010). Av dagfjärilar kunde 20 arter observeras och 

ytterligare 5 dagaktiva arter påträffas, varav 5 arter är rödlistade. Tidigare kända, 

rapporterade rödlistade arter inom de aktuella artgrupperna har också inkluderats i rapporten. 

De rödlistade och i övrigt skyddsvärda arterna, deras livsmiljö och olika biotop- och 

substratkrav presenteras närmare. Artsammansättning och artgruppernas relativa abundans 

har analyserats i förhållande till vad som kan förväntas i en grustäktsmiljö i Uppsalatrakten. 

De föreslagna skötselåtgärderna tar fasta på de skyddsvärda arternas specifika biotopkrav 

samt ökad artrikedom av sandmarksarter.  

 

Åtgärder som föreslås är: 

- Utglesning och borttagning av uppväxande tallar, vilka inom kort kommer att försvåra och 

hindra de föreslagna restaureringsåtgärderna för den skyddsvärda sandmarksfaunan. 

- Tillskapande av ett antal s.k. bibäddar av lättgrävd finsand som används som boplatser av 

ett stort antal vilda biarter och andra gaddsteklar.  

- Insådd och utsättning av pluggplantor av betydelsefulla näringsväxter för vildbin och 

dagfjärilar föreslås ytterligare.  

mailto:bjornceder@gmail.com
http://artportalen.se/
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- Uppförande av några s.k. bihotell av anslagstavle-liknande design med lämpligt bomaterial 

för främst vildbin, ved med bohål, växtstänglar och bambupinnar, soltorkad lera mm.  

- Informationstavlor där projektet och de olika åtgärderna förklaras och några av de mer 

spektakulära arterna presenteras. Detta kan kombineras i utförandet av bihotell. 

 

Uppdraget 

Kontoret för samhällsutveckling, Uppsala kommun uppdrog i juni 2013 åt Björntjänst 

Naturvårdskonsult att ”redovisa förslag på hur naturvårdsåtgärder som gynnar sandlevande 

insekter ska kunna genomföras i Röboområdet. För att detta ska vara möjligt måste visst 

inhämtande av bakgrundsmaterial, samt en översiktlig inventering av relevanta arter 

genomföras”. Uppdragstagaren åtar sig att sammanställa relevanta och befintliga data från 

området, översiktligt inventera vilda biarter och övriga naturvårdsintressanta arter knutna till 

sandmarker i Röboområdet sommaren 2013 och våren 2014. Dessutom ska förslag 

presenteras på var naturvårdsåtgärder, såsom skapandet av sandbäddar, skulle vara mest 

lämpliga, samt på vilket sätt dessa ska utföras. Fynd av relevanta arter rapporteras på 

artportalen.se. Inventeringsresultat och förslagna åtgärder levereras i form av en rapport till 

uppdragsgivaren.  

 

 

 
 

Översiktskarta över norra Uppsala med inventeringsområdets läge markerat med röd färg.Se 

bilaga 1 för detaljkarta. © Uppsala Kommun.   

http://artportalen.se/


BJÖRNTJÄNST - NATURVÅRDSKONSULT   6 

 

Röboområdet 

Röbo friluftsområde ligger omedelbart norr om den rondell där Bärbyleden (väg 55) mot 

Enköping korsar väg 255 (förlängningen av Svartbäcksgatan) mot Björklinge från Uppsala.  

Inventeringsområdet avgränsas i norr av Banvallsvägen och i öster av den cykelväg som går 

mellan Svartbäcken och Uppsala högar. Den inventerade delen utgörs av de öppna 

grusmarker som bildats efter avslutad täktverksamhet som slutbehandlats med intentionen att 

restaurera landskapsbilden och återfå den naturliga vegetationen på åsen. En översiktlig 

vegetationsbeskrivning och uppdelning i olika skötselområden finns i Skötselplanen för 

området Gamla Uppsala, Tunåsen, Röboåsen och Lötenkullen (Länsstyrelsens Medd. 

2012:06). En ny karta med dessa skötselområden finns i bilaga 1. Restaureringen av 

Röboåsens åsrygg med påförande av åsmaterial (Skötselområde 3a:4) slutfördes redan 1985 

och där har nu en lågvuxen vegetation av backtimjan, fältmalört, tjärblomster, backnejlika, 

käringtand, blåeld med flera torrmarksväxter etablerat sig. Åskrönet och sluttningen mot norr 

(Skötselområde 3a:3) återfylldes med fyllnadsmassor och täcktes med åsgrus 1996/97. 

Användning av fröblandningar och pluggplantor har påskyndat örtvegetationens etablering 

med spåtistel, backsippa, backvicker, åkervädd och fältvädd. De dungar av tall som 

planterades vid restaureringen har utvecklats kraftigt och inkräktar snabbt på den öppna ås-

aspekten. De södra, flacka delarna (skötselområdena 3a:5-6) färdigställdes 2008 och 

återfyllnad gjordes huvudsakligen med fet lerblandad jord, endast krönen täcktes med åsgrus. 

Effekten har blivit att vegetationen har fått en utpräglad ruderatkaraktär med nästan 

heltäckande bladverk av tussilago under sommaren, samt stora bestånd av åkertistel, 

ryssgubbe, sötväppling och uppländsk vallört.  

 

Historisk återblick och aktuell situation 

Denna del av Uppsalaåsen har under lång tid nyttjats som betesmark, Gamla Uppsalalöten. 

Det har också bedrivits sandtäktsverksamhet och lertäkt till ett mindre tegelbruk. Det har 

varit en del av de sandmarker där Linné och Thunberg insamlade en del intressanta insekter 

och växter som sedan vetenskapligt beskrevs. Området passerades naturligt under denna tid 

på väg från centrala Uppsala via Tunåsen mot Uppsala högar och Gamla Uppsala. Åsen kan 

sägas ha utgjort typlokal för flera arter. Eftersom begreppet ännu inte myntats på denna tid, är 

det naturligtvis svårt att urskilja någon särskild lokals betydelse. Däremot kan man säga att 

det är ett ansvar för Uppsala stad att bevara de typiska öppna sandmiljöerna längs åsen med 

sin karakteristiska fauna och flora.  

 

En viktig förutsättning för biotopens bevarande är ett naturligt slitage, som tidigare pågått 

genom bete och samfärdsel under åtminstone dryga tusen år. Eriksleden (efter Erik den 

Helige), omedelbart öster om åsen, är sannolikt den forna väg på vilken man huvudsakligen 

färdades mellan gamla och nutida Uppsala. Åsen avskogades mycket tidigt i historiskt 

perspektiv, sannolikt på grund av vedtäkt och behovet av byggnadsvirke. Djurhållningen 

längs åsen har sedan gjort att den öppna landskapstypen med dess typiska flora och fauna 
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kunnat behållas. Det finns få platser i Sverige där man kan belägga mer än tusenårig 

kontinuitet av öppen ängs- och betesmark som här. Först under slutet av 1800-talet 

planterades Tunåsen och Röboåsen med bl.a. tall.  

 

Uppsala som stad växer snabbt och de flesta öppna sandfälten längs åsen är bebyggda eller 

exploaterade för vägar mm. På några håll har exploateringen periodvis hejdats som vid 

Pollacksbacken av militär övningsverksamhet och vid Sunnerstagropen av fritidsaktiviteter. 

På Tunåsen med sina vattenreningsdammar och Gamla Uppsala med Kungshögarna kommer 

olika aspekter av torrängsfloran att bevaras under överskådlig tid. För att bevara 

insektsfaunan på sandmark är det i högre grad betydelsefullt med en viss dynamik så att 

exponerad sand återskapas med jämna mellanrum och att exponerade sandytor hålls öppna 

under längre perioder.   

 

Röboåsen är ett område där sådana riktade naturvårdsåtgärder kan utföras utan att de 

nämnvärt inkräktar på andra målsättningar eller aktiviteter i området. Huvudsyftet med 

området från Lötenkullen till Högåsen är idag att bevara kulturhistoriska, geologiska och 

biologiska värden samt ge plats för turism och rekreation. De två första målen är inte 

relevanta för täktmiljön annat än att landskapsbilden har återskapats. Det kvarvarande målen 

är att förstärka de biologiska värdena i samklang med rekreationsmålet kvarstår dock. Den 

öppna aspekten av sandmarken med lågvuxen vegetation i behov av visst mekaniskt 

markslitage gör att förutsättningarna att förena dessa båda mål framstår som lätt att 

åstadkomma.  

 

Redan vid starten av detta inventeringsprojekt kunde några omedelbart identifierade åtgärder 

påbörjas. Utglesning av uppväxande tallar genomfördes under senhösten 2013 i 

nordsluttningen och på åsryggen. Ett mindre tallbestånd i västsluttningen (nära infarten) togs 

bort i sin helhet, inklusive stubbar. Där kommer finsand påföras för att skapa ett boområde 

för vildbin. Ytterligare några sådana ”bibäddar” har förberetts i södra delen av åsryggen.  
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Inventeringen 

Inom Röboområdet bedömdes de delar som påverkats av restaureringsåtgärder i första hand 

relevanta att inventera. Dessutom inkluderades den kvarvarande delen med äldre vegetation 

öster om åskrönet med backsippa, axveronika och ljung, samt Tegelmästarvillas trädgård när 

fruktträden blommade (se bilaga 2). Partier som enbart täckts av lerjord och utvecklat en 

ruderatflora av bland annat ryssgubbe, åkertistel och tussilago har givits lägre prioritet i 

undersökningen. Avgränsningen överensstämmer någorlunda väl med de olika 

skötselområdenas utsträckning i skötselplanen (se karta, bilaga 1). Eftersom olika delar har 

olika grundförutsättningar, har behandlats olika och har utvecklat olika vegetation, delades 

skötselområdena in i några mindre urskiljbara enheter.  

 

Skötselområde 3a i skötselplanen avser restaurerade åsmiljöer och 3b partier som behållit sin 

tidigare vegetation, och är nu huvudsakligen trädklädda. Här följer de olika delområdena i 

skötselplanen som inventerats och de ytterligare indelningar som tillämpats (se även 

kolumnerna i artlistan, bilaga 4).  

 

  

Figur 1. Vänster. Åssträckningen söder om krönet har ovanligt stora bestånd av backtimjan. 

Höger. Blommande backtimjan.  

 

3a:3 Området omfattar krönet på åsen med omgivande platå och den tallplanterade 

nordsluttningen samt parkeringsplatsen vid Banvallsvägen. I artlistan separeras 

åskrönet/platån och nordsluttningen/parkeringsplatsen. Platån söder om krönet har stora 

bestånd av tjärblomster, backnejlika, backtimjan och fältmalört vilka sträcker sig vidare längs 

åsryggen söderut in i område 3a:4. I den tämligen triviala nordsluttningen är det främst 

blombesök på åkervädd och fältvädd som varit av intresse samt förekomsten av sälg, och 

rikare örtflora (bl.a. vitplister) vid parkeringsplatsen som attraherat blombesökande insekter.  
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Figur 2. Vänster. Torrängsvegetation i västslänten. Markfuktigheten ökar successivt med 

ökande beskuggning av snabbt växande björkar. Höger. Backvicker i västslänten.   

 

3a:4 Åsryggen söder om krönet samt västsluttningen ned mot västra infarten, längs vägen 

mot tegelmästarvillan till och med vändplanen. Norr om infarten finns ett antal jordhögar 

som använts som hopp för BMX-cykelåkning och har särskilt undersökts som potentiella 

boplatser för grävande gaddsteklar. Från jordhögarna och norrut är vegetationen överlag mera 

ängsartad och örtrik med getväppling, stora bestånd av backvicker och lyckad etablering av 

backsippa. Vid infarten finns stora bestånd av uppländsk vallört och väddklint samt gul 

sötväppling och tynande plantor av backklöver, alla viktiga näringsväxter för humlor och 

solitära bin. Längs vägen fram till vändplanen bildar de planterade tallarna ett blomrikt bryn 

mot väster och söder.  

 

  

Figur 3. Vänster. Sydvänt bryn med kraftigt växande småtallar och blommande blåeld. Här 

påträffades sidenguldstekel klassad som Starkt hotad. Höger. Massbestånd av tussilago på 

lerrika fyllandsmassor väster om Tegelmästarvillan.  

 

3a:5 Ruderatmarkerna väster och söder om Tegelmästarvillan domineras av tussilago, 

åkertistel, vit sötväppling, mm. Den upplagda grusåsen längs vägen väster om vändplanen 

och den uppbyggda höjden söder om villan har mer torrmarksprägel med blåeld, käringtand 

och sandvita.  
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3a:6 Ruderatmarken öster om villan, inhägnad för fårbete (den tidigare lertäkten) domineras 

av tussilago. Vid den damm som anlagts har också hanplantor gråvide planterats, en 

enastående rik pollen- och nektarkälla för vårflygande fjärilar, humlor och solitärbin.  

 

3b:2 Backsippegläntan öster om krönet har mer ursprunglig ljunghed med axveronika, 

backsippa och kattfot.  

 

Tegelmästarvillans trädgård mitt i område 3a besöktes vid ett par tillfällen när blomningen av 

fruktträd och bärbuskar förväntades ha lockat till sig en del av de omgivande markernas bin 

och fjärilar.  

 

Området besöktes i snitt varannan vecka vid lämplig väderlek under vegetationsperioden 

från1 juni 2013 till 30 april 2014 (se bilaga 5). Det blev sammanlagt 12 inventeringsbesök, 

samt ytterligare några besök för att rekognosera och utse lämpliga områden för åtgärder, samt 

kontrollera utförandet av dessa.  

 

Huvudfokus var vildbin (humlor och solitära bin). Även andra markboende gaddsteklar 

noterades (dock inte myror). Dagfjärilar var den andra artgruppen i fokus, men utvidgades till 

att även omfatta andra dagaktiva fjärilar. Tvåvingar av familjerna svävflugor och stekelflugor 

eftersöktes också eftersom flera av arterna är parasiter på bin eller deras bon. Alla dessa 

artgrupper påträffas under näringsbesök i blommor eller vilande, bosökande eller bobyggande 

på solexponerad mark. Visuellt eftersök passar därför bra som inventerings–metod för de 

utvalda insektsgrupperna framför användning av fällor (färgskålar), vilka fångar mer 

utskiljningslöst och dödar varje fångad insekt. Denna typ av fällor används ibland vid 

inventeringar av blombesökande insekter, men kan vara mycket destruktiva på lokala 

populationer och bör därför undvikas.  

 

De flesta arterna bestämdes i fält om nödvändigt efter insamling med insektshåv. Ett 

begränsat antal insektsarter som inte kunnat bestämmas i fält insamlades som belägg och 

kommer efter hand att överföras Evolutionsbiologiska Museet i Uppsala. Alla dagflygande 

fjärilar bestämdes i fält, likaså drygt hälften av vildbina. Detta kräver mångårig fälterfarenhet 

av gruppen för att kunna genomföras på ett tillförlitligt sätt.  
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Resultat 

Sammanlagt påträffades 64 arter vilda bin varav 18 arter humlor, samt honungsbi. Det utgör 

75% av de humlearter som finns i Uppland, men bara 43% av övriga vildbin. Detta kan till en 

del skyllas på att humlorna är aktiva under hela vegetationsperioden, vilket gör att chanserna 

att de påträffas ökar i förhållande till solitärbin, där varje art bara har en flygtid på drygt en 

månad. Vid en stickprovsmässig undersökning är detta en förväntad skillnad. Många 

solitärbin har också mer specialiserade habitatval, medan humlorna är mer av 

habitatgeneralister. Grusåsmiljön är också relativt enahanda beträffande urval av 

näringsväxter och kan inte förväntas erbjuda livsrum för alla specialiserade arter. Bland bina 

kunde bara en rödlistad art påträffas (kustbandbi). Ytterligare en rödlistad art är känd från 

Röboåsen (klöversidenbi), men kunde inte påträffas i denna undersökning, trots att den 

eftersöktes. Möjligen har den dött ut på lokalen.  

 

Av övriga gaddsteklar, guldsteklar, getingar, rovsteklar och vägsteklar, påträffades 17 arter. 

De ingick inte i uppdraget, så därför lades inte heller särskilt stor vikt vid att eftersöka dessa. 

Dock kunde 3 rödlistade arter påträffas (tagglergeting, virvelvägstekel och sidenguldstekel). 

De två senare var inte kända från Uppsalatrakten tidigare. Sidenguldstekel misstänktes vara 

försvunnen från Uppland och detta fynd var därför särskilt glädjande.  

 

Av dagfjärilar påträffades 20 arter, vilket är knappt 30% av de arter som normalt finns i 

Uppland. Många dagfjärilar är starkt knutna till vissa naturtyper som myrmarker, skog eller 

kust, vilket gör att de inte kan förväntas träffas på i Uppsala. Andra arter rör sig tämligen fritt 

i landskapet och kan stötas på tillfälligtvis även i miljöer där de inte reproducerar sig. 

Tillsammans med de arter som normalt finns i den stadsnära miljön och omgivande 

villaområden och odlingslandskap utgör de ett 50-tal arter. De arter som faktiskt haft 

reproducerande populationer i Röboområdet under inventeringstiden har dock med stor 

sannolikhet kunnat påträffas.  

 

Även andra dagflygande fjärilar eftersöktes med siktet inställt på att kunna påträffa 

bastardsvärmare eller andra rödlistade arter som är aktiva dagtid. Sammanlagt kunde två 

rödlistade arter påträffas under inventeringen (mindre blåvinge och smygstekellik glasvinge). 

Sedan tidigare är ytterligare tre rödlistade dagflygande fjärilar påträffade vid Röboåsen 

(almsnabbvinge, violettkantad guldvinge och sexfläckad bastardsvärmare), samt dessutom 

två mätare (glimfältmätare och dyster malmätare). Dessa arter presenteras mer ingående 

nedan.  
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Rödlistade arter 

Klöversidenbi, Colletes marginatus, Nära hotad NT 

Klöversidenbi förekommer lokalt på torrängar i finsandsområden med harklöver Trifolium 

arvense och andra småblommiga ärtväxter som sötväpplingarter Melilotus spp. från Skåne till 

Uppland. Den areella minskningen av sandfält med torrängsvegetation har medfört att många 

tidigare förekomster av arten försvunnit och populationer gått starkt tillbaka, trots att det 

totala utbredningområdet i landet inte minskat påtagligt. Klöversidenbi har tidigare påträffats 

i Röbo grustag, men kunde, trots riktat eftersök, inte påträffas under denna inventering. I 

Uppsala län är arten också känd från Sunnerstagropen, Pustnäs och Grindstugan (2009). 

Förekomsterna i Uppsala är de nordligaste i landet och geografiskt isolerade. Lokalen vid 

Grindstugan blev upplåten för en paintball-anläggning med marktäckande plastgräsmatta 

över boplatserna och populationen är nu sannolikt försvunnen.  

 

Kustbandbi, Halictus confusus, Nära hotad NT 

Denna art förekommer i grusmiljöer huvudsakligen runt våra kuster från Norduppland till 

Bohuslän. Arten är nära släkt med den mycket allmänt förekommande arten ängsbandbi H. 

tumulorum. Vissa individer är dessutom ibland mycket svåra att säkert bestämma. Endast en 

ganska sliten hona påträffades, vilket gör att arttillhörigheten ännu inte bekräftats. Uppgiften 

får tills vidare betraktas som preliminär (därför finns ett frågetecken vid arten i artlistan 

(bilaga 4).  

 

Tagglergeting, Odynerus reniformis, Nära hotad NT  

Taggeting är en solitär getingart som varit utbredd från Skåne till Ångermanland, men 

förekommer numera i små och geografiskt isolerade populationer främst i sydöstra Sverige, 

från Öland upp till södra Dalarna och norrut längs kusten till södra Hälsingland (Abenius 

2012). Den kan påträffas i olika typer av solvarma miljöer som sandtäkter och vägskärningar. 

Honan gräver ut boet i lerhaltig sand, ofta i sluttningar eller lodräta hak. Även äldre 

husgrunder och väggar i korsvirkeshus är kända som boplatser. Honan tar bladätande vivel-

larver (släktet Hypera) och småfjärilslarver som mat till sina egna larver.  

 

Virvelvägstekel, Arachnospila opinata, Nära hotad NT 

Denna centimeterstora vägstekel är utbredd främst på Gotland, i Svealand och längs 

Norrlandskusten (Berglind 1999). Den förekommer oftast på varma grusmarker och i gles 

sandtallskog. Förutom vid Marma skjutfält är Röboåsen den enda kända lokalen för arten i 

Uppland.  

 

Sidenguldstekel, Pseudospinolia neglecta, Starkt hotad EN  

Denna vackra guldstekelart påminner om många andra guldsteklar i utseende. Huvud och 

mellankropp är blåmetalliskt glänsande medan bakkroppen är rödglänsande. Den fina jämna 

punkturen ger ett sidenliknande lyster. Arten har varit spridd i Syd- och Mellansverige och 

norrut till Gästrikland. Under 1900-talet gick den starkt tillbaka och befarades vara 

försvunnen från landet i slutet av 1900-talet baserat på avsaknaden av observationer. Under 

2000-talet har den dock åter rapporterats från något tiotal platser, sannolikt beroende på 

kraftigt ökade inventeringsinsatser av insekter i varma sandmiljöer. Flera varma somrar under 
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2000-talet har säkert också bidragit till att öka populationerna av flera värmeälskande steklar 

som denna 

 
Figur 4. Sidenguldstekeln är med sin blå/röda färgsättning och metallglans lätt att förväxla 

med många vanligt förekommande guldstekelarter. Denna är dock är en raritet som 

misstänktes vara försvunnen från Uppland innan den påträffades i Röboområdet norr om 

Vändplanen, Område 3a:4. Foto Christoffer Reisborg. 

 

och gjort att de blivit lättare att upptäcka. Klassningen ”Starkt hotad EN” i rödlistan 2010 

föreslås mildras till ”Sårbar VU” i den reviderade rödlistan 2015. Förekomsten av 

sidenguldstekel är dock mycket glädjande och anmärkningsvärd då det är första gången på 

över 30 år som den påvisats i Uppland och detta utgör den nordligaste aktuella förekomsten i 

landet.  

I artfaktabladet på ArtDatabankens hemsida föreslås att: ”De få populationer som finns kvar i 

landet bör gynnas genom att tillgången lämpliga boplatser för värdarterna säkras. … Ett sätt 

att direkt gynna värdgetingarna, och därmed sidenguldstekeln, är att skapa konstgjorda 

lodytor av lersten eller direkt av sandblandad lera som muras upp i träramar på gynnsamma 

ställen i landskapet, t.ex. i soliga bryn och på andra vindskyddade ställen. Dessa konstgjorda 

lodytor är billiga att förfärdiga och sköter sig själva. Den biologiska vinsten kan bli avsevärd, 

eftersom en mängd andra, mer eller mindre sällsynta gaddsteklar också gynnas.” (Sörensson 

& Cederberg 2014). 

Mindre blåvinge, Cupido minimus, Nära hotad NT 

Mindre blåvinge är vår minsta blåvingeart och har brun vingovansida och grå undersida med 

små svarta prickar. Hanar har ibland blåaktigt nyans på ovansidan. Arten har relativt stor 

utbredning i landet och påträffas i områden med gynnsamt lokalklimat där värdväxten 

getväppling Anthyllis vulneraria finns. Förutom på alvarmarker, förekommer arten på 

torrängar, betesmarker och vägslänter. Den utgör en bra signalart för värdefulla 

torrängsmiljöer för flera rödlistade fjärilar. Blåvingen är starkt lokaltrogen och kan ha hög 

populationstäthet där värdväxten är beståndsbildande (Eliasson 1995).  

Försök att bestämma antalet individ i Röbo-populationen genom upprepad individräkning har 

under de senaste åren (av Niklas Österberg, Uppsala). De har visat på stora fluktuationer 

mellan åren 2005 (11 ex); 2006 (0); 2007 (2 ex); 2008-2010 (-); 2011 (40 ex); 2012 (80 ex); 

2013 (9 ex); 2014 (20 ex). (Endast de högsta observerade individantalen återges). Antalet 
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besök har varierat mellan åren (0-5) och flygtiden har inte alltid kunnat prickas in rätt. Åren 

2011, 2012 har dock populationsräkning utförts vid 5 tillfällen och 2014 vid 4 tillfällen så 

dessa år är inventeringsinsatserna jämförbara och resultatet relativt tillförlitligt. 2013 utfördes 

räkning vid tre tillfällen och gav 2, 9 respektive 1 observerad individ. Observationerna 

gjordes i västslänten norr om cykelkullarna, där relativt glesa bestånd av getväppling växer. 

Genom att så in getväppling på flera delområden i täkten skulle sannolikt beståndet av 

mindre blåvinge lätt kunna ökas.  

 

Figur 5. Mindre blåvinge hane söker nektar på humlelusern. Ängsmarken i västsluttningen 

3a:4. 

Almsnabbvinge Satyrium W-album, Nära hotad NT 

Almsnabbvinge följer almens utbredning i landet och är en relativt vanlig art. Den håller till i 

kronorna av träden och man ser den mest när den kommer ner för att söka nektar i åkertistel 

mm. Den har dock snabbt blivit allt ovanligare i takt med att almsjukan dödar en så stor del 

av almarna. Arten har rapporterats från området 2007, 2008, 2010 och 2011, men därefter 

finns inga rapporter. Arten sågs inte heller under inventeringen. Arten är inte relevant för en 

sandmarksundersökning utan rör sig fritt i landskapet på jakt efter blommor och friska almar.  

Violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe, Nära hotad NT 

Arten har tillfälligt rapporterats från Röboområdet i ett exemplar (2010-07-11 av Kenth 

Kersrud). Arten påträffas på friska ängsmarker och betesmarker. Larven lever av ängssyra. 

Arten är utbredd i stort sett i hela landet, men har minskat i takt med igenväxningen av 

odlingsmarker i Norrland och Svealand, samt i Svealand och Götaland på grund av allt 

intensivare skötsel av ängsmark och vallar.  

Glimfältmätare Perizoma hydrata, Nära hotad NT 

Denna art påträffades i ett tiotal exemplar 2012 (Niklas Österberg). Den förekommer 

tämligen sällsynt i södra delen av landet med tyngdpunkter i Mälarlandskapen och 

Östergötland (Eliasson 2006). Den tycks kräva stora bestånd av tjärblomster eller backglim, 

hos vilka larven lever i frökapslarna. Arten har minskat påtagligt under senare decennier. 
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Troligen beror detta främst att torrängslokaler inte förmår behålla sina bestånd av 

tjärblomster och backnejlika under lägre tid. Vägskärningar och grusmiljöer påverkas 

efterhand av bland annat kvävenedfall, eller redan vid anläggningen alltför ofta av gödslade 

gräsfröblandningar, med påföljande konkurrensstark ruderatmarksflora och förbuskning. 

Behovet av skötsel ökar och blir då ofta en omfattande vägkantsslåtter. Torrängar i 

odlingslandskapet utsätts också för gödselpåverkan och ofta hårt betestryck om de ingår i 

betesmarker. Röboåsen har stora bestånd av båda näringsväxterna och framstår idag som en 

av de bästa lokalerna för arten i Uppland.  

Dyster malmätare, Eupithecia orphnata, Nära hotad NT 

Denna lilla mal-mätare förekommer sällsynt i östra Sverige förutom på Öland, där den har 

större populationer. Arten är kustbanden längs ostkusten Blekinge – Uppland (Eliasson 

2010). Den uppträder huvudsakligen på hällmarker, alvar och störda grusmarker. Larven 

lever i blomställningar av flera olika örter (syror, malörter, rölleka, fibblor mm.), men tycks 

vara mer beroende av att växtplatsen är varm och öppen än av valet av värdväxt. Arten 

påträffades 2012 i ett exemplar (Niklas Österberg). Det är osäkert om det finns en 

stadigvarande population eller ej, men förhållandena på Röboåsen är till synes närmast 

optimala för en någorlunda långsiktig förekomst.  

     

Figur 6. Vänster. Planta av käringtand med grenar som börjar vissna (pil). De första spåren 

av att en larv av Smygstekellik glasvinge har gnagt av delar av roten. Höger. Nästa sommar 

är pålroten helt aväten så att den nu kraftigt decimerade plantan slutligen helt vissnat. 

Larven ligger kvar 1 dm ner i jorden. Platån område 3a:3. 

Smygstekellik glasvinge, Bembecia ichneumoniformis, Nära hotad NT 

Denna 1,5 cm långa glasvinge är svart med smala gula tvärband på bakkroppen och 

genombrutna, stekellika vingar. Den är vid första ögonkastet svår att skilja från en 

solitärgeting. Larven lever i pålroten av käringtand och getväppling (Eliasson 2010). 

Larvutvecklingen tar två år (i norra delen av utbredningsområdet). Äggen läggs under 

försommaren i den nedersta delen av grenarna och den nykläckta larven äter sig in i roten. 

Året därefter utvecklas plantan svagare och förmår sällan blomma. Under eftersommaren 

vissnar efter hand grenar i bladrosetten (med vitnande blad), vars ledningsvävnader äts av 

och då är det som lättast att upptäcka artens närvaro. Så småningom äts roten helt av och 

larven spinner en tubliknande gång upp till markytan, genom vilken puppan nästa vår kan 

kränga sig upp och kläckas. Arten är utbredd norrut till Siljanstrakten och är en god 

indikatorart för öppna sandmarksmiljöer. I norra delen av utbredningsområdet förekommer 
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arten mycket lokalt med isolerade förekomster. I Röboområdet skulle arten gynnas av att 

käringtand och getväppling sås in i flera delområden.  

Sexfläckig bastardsvärmare, Zygaena filipendulae, Nära hotad NT 

Sexfläckade bastardsvärmare skiljs lätt från liknande arter på att den svarta, grön-metalliskt 

glänsande framvingen har tre par röda fläckar. Bastardsvärmare är orädda och lätta att 

observera på nära håll när de besöker blommor; tistlar, åkervädd, väddklint och rödklöver 

mm. Larven lever på ärtväxter, främst käringtand. Arten är utbredd norrut till mellersta 

Dalarna och Hälsingland. Under inventeringen påträffades inte arten, trots att den eftersöktes. 

Både 2010 och 2011 observerades dock ett par individer på toppen av Röboåsen (Kenth 

Kärsrud). På Tunåsen (N 1 km) har populationen varit mer stabil och individrik under senare 

år.  

Prickig svävfluga, Bombylius medius, Sårbar VU 

Denna svävfluga är relativt stor och brunhårig, med små svarta prickar på vingarna. Den ses 

ofta hovrande besöka blommor av tjärblomster m.fl., ur vilka den suger nektar med sin långa, 

stela snabel. Blomrika torrängsmarker, betesmarker och vägskärningar är artens vanligaste 

habitat. Den parasiterar större solitära bin genom att skjuta in äggen i boöppningarna hos 

marklevande arter. När ägget kläcks söker larven upp någon av bocellerna och suger ur 

bilarven när den är fullvuxen. Arten ansågs vara nära att försvinna från landet under 1990-

talet, men efter ett antal varma somrar kunde den åter påträffas på flera håll. 

Utbredningstyngdpunkten i landet har det senaste decenniet legat i Östergötland och östra 

Svealand, och den påträffas numer ofta i Uppsalatrakten. Artens status som Sårbar VU 

(Rödlista 2010) kommer att revideras till Nära hotad NT eller Livskraftig LC i den 

kommande rödlistan 2015.  

 

Övriga anmärkningsvärda arter 

Blått träbi, Ceratina cyanea 

Röboåsen är en av de klassiska lokalerna i Uppsala för denna ganska sparsamt 

förekommande art. Populationen är ovanligt individrik jämfört med de flesta andra kända 

lokaler där arten påträffats. Biet bor i torra växtstänglar.  

Florsidenbi, Colletes floralis 

Denna sidenbiart är sällan påträffad i Uppsalatrakten. Ett 1800-talsfynd är känt och 2006 

påträffades arten några gånger vid Grindstugan. I övriga Uppsala län är den också känd från 

några platser längs Enköpingsåsen.  

Hartsbi, Trachusa byssina 

Detta är en biart som tycks ha särskild förkärlek för vialer och besöker ivrigt backvial i 

området. Bogångarna i sanden fodras med långs remsor av björkblad som sammanfogas med 

kåda.  

Snäckmurarbi, Osmia bicolor 

Biet anlägger boceller i tomma snäckskal, vilket det svenska namnet antyder. Det är en av de 

tidigaste biarterna som kan påträffas på våren. Honan murar ett par celler av lera efter att 
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snäckskalet rensats ur. De fylls med pollen och får varsitt ägg. Därefter muras öppningen 

igen. Under snäckskalet gräver honan en grop som snäckskalet så småningom trillar ner i. 

Slutligen täcker hon skalet med avbitna torra grässtrån eller tallbarr. Pollen samlas från 

diverse vårblommor, tussilago, sälg, scilla, maskros, körsbär, mm. Arten har en påtagligt stor 

population i området.  

  

Figur 7. Vänster. Hane av snäckmurarbi väntar på att en parningsvillig hona ska krypa fram 

ur snäckskalet. Ruderatmarken väster om Tegelmästarvillan område 3a:5. Höger. Arbetare 

av backhumla födosöker på väddklint.  

Backhumla, Bombus humilis 

Backhumla betraktas som en av de mindre vanliga humlearterna, men i Röboområdet är den 

en karaktärsart. Backvial, blåeld och vallört är viktiga näringsväxter för denna art.  

Vallhumla, Bombus subterraneus 

Bestånden av tjärblomster, vallört och blåeld innebär en stark lockelse för vallhumla. Arten 

har rönt särskilt intresse i media eftersom den under de senaste åren varit föremål för 

återetableringsförsök till England med drottningar från södra Sverige. Vallhumla är 

fortfarande en relativt vanlig humleart i Uppland och en av de oftast påträffade under 

inventeringen. 

Bivarg, Philanthus triangulum 

Flera ganska små kolonier av arten finns i området. Arten tar honungsbin som byte för sina 

larver. Honorna är lätta att lägga märke till när de kommer in till bogången med byte. De är 

aktiva under ganska lång tid under högsommaren och är goda indikatorer på att marken är 

möjlig för steklar att gräva ut bon i. De är mindre kräsna när det gäller kornstorlek, men är 

starkt värmeälskande och väljer oftast de varmaste platserna.  

En rovstekel, Lestica clypeata 

Denna rovstekel tar småfjärilar som byte till larverna. Den anlägger bona i död ved gärna 

solbelysta partier med kläckhål av vedskalbaggar. Detta vittnar den enda påträffade honan om 

som sökte/hade boplats i ett av de grova stamblock som ligger vid vändplanen. Arten har en 
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utpräglat sydöstlig utbredning i Sverige och förekommer i Mälarlandskapen och östra 

Småland.    

Videfuks, Nymphalis xanthomelas 

Denna dagfjäril har under de senaste åren på ett enastående sätt lyckat etablera ett stort 

bestånd öster om en linje mellan Uddevalla och Umeå. Den ses fortfarande som lite exklusiv 

och för många känns det något osäkert om arten ska lyckas överleva på sikt, även om arten på 

mycket kort tid blivit vanligt förekommande på många håll. Arten ser ut som en stor 

nässelfjäril och kan vara svår att skilja från körsbärsfuks om man inte får se den på nära håll.  

  

Figur 8. Klöverblåvinge är en av de dagfjärilar som inte längre är rödlistad och har stabila 

förekomster i Uppsalatrakten.  

Klöverblåvinge, Glaucopsyche alexis 

Denna vackra blåvinge art missgynnades under flera decennier i slutet på 1900-talet och hade 

gått tillbaka så pass kraftigt att den rödlistades som Missgynnad (=Nära Hotad) 2000. Under 

00-talet skedde en återhämtning och arten kunde dras bort vid revisionen av listan redan 

2005. I Uppsala-trakten har nu glädjande nog arten stabila populationer lite överallt, så även 

vid Röboåsen. Larverna lever, som namnet antyder, av olika ärtväxter som käringtand, 

sötväppling mm.  

 

Sandstäppblomfluga, Paragus albifrons 

Denna lilla svarta blomfluga känns bl.a. igen på sin röda teckning mitt på bakkroppsryggen. 

Biologin är fragmentariskt känd, men den kan påträffas på diverse olika blommor, i Röbo på 

revsmörblomma (en hane 2014-05-30). Larven lever av bladlöss (sl. Aphis) och har 

observerats på tistlar, haverot och andra örter. Sandstäppblomfluga tycks hysa förkärlek för 

sandiga, varma habitat som dynområden, gles sandtallskog och sandtäkter. Arten är utbredd 

främst i Sydsverige (Skåne, Blekinge, Öland och Gotland). Det finns också enstaka fynd 

gjorda i Svealand, men med stora utbredningsluckor (Bartsch 2009). Den har tidigare inte 

påträffats i Uppsala län, men väl ett par gånger i Upplands Väsby kommun.   
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Bristanalys 

Den mest karakteristiska artgruppen i nedlagda sandtäkter bland vilda bin är inte förvånande 

de arter som bygger sina bon i sandmark. Främst är det arter inom släktena sandbin Andrena 

och sidenbin Colletes som fullständigt kan dominera bilden, särskilt under tidig vår. 

Vårsandbi C. cunicularius och sälgsandbi A. vaga bildar ofta stora kolonier med ibland 

många hundra honor. Hanarna av båda arterna parningsflyger i boområdena på jakt efter 

oparade honor över vegetationsfattig sandmark och flyger ofta bara en decimeter ovan 

markytan. I individrika kolonier, vilket förekommer på flera platser i Uppsalatrakten, kan det 

upplevas svårt att ens sätta ner fötterna utan att trampa på ett bi under svärmningstid. 

Eftersom dessa arter har en kroppsstorlek 1-1,5 cm, misstas de inte sällan för svärmande 

arbetare av tambin. Intrycket förstärk av de båda arternas boparasiter storblodbi Sphecodes 

albilabrum med blodröd lysande bakkropp respektive sälggökbi Nomada lathburiana som är 

mer getinglikt färgad i svart och gult också flyger omkring i boområdet. 

 

 
Figur 9. Vårsandbi hör till de sandbiarter som specialiserat sig på pollen från sälg och 

videarter som föda till sina larver. 

 

Just sandbin, Andrena är normalt företrädda av ett stort antal arter i sandtäkter. I Uppsala 

skulle man kunna förväntas hitta åtminstone 20, och kanske närmare 30 arter av släktet vid en 

noggrannare inventering. Av de oftast artspecifika kleptoparasitiska gökbina skulle normalt 

mellan 10 och 20 arter kunna påträffas. I denna inventering inriktad på vildbin kunde14 arter 

sandbin och endast tre arter gökbin påträffas, ett uppseendeväckande svagt resultat. Av de 

flesta arterna sågs dessutom bara enstaka individ. Som jämförelse kan nämnas att vid en 

liknande inventering (dessutom med lägre inventeringsinsats) på Kungshögarna i Gamla 

Uppsala påträffades 20 arter sandbin och 6 arter gökbin. Resultatet är likartat för andra 
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markboende vildbisläkten som normalt finns i sandtäkter t.ex. bandbin Halictus, smalbin 

Lasioglossum och blomsterbin Melitta.  

 

Ett förvånande positivt resultat var att snäckmurarbi, Osmia bicolor fanns i en så individrik 

population. Arten anlägger sitt bo i tomma snäckskal, ett bomaterial som ofta är mycket 

påtagligt begränsat jämfört med sand - i en sandtäkt. En belysande ögonblicksbild kan ges av 

inventeringstillfället den 21 april 2014 vid blommande hanbuskar av gråvide Salix cinerea i 

fårhägnet. På en halvtimme kunde drygt 30 humledrottningar av 4 arter räknas, vidare 50 

arbetare av honungsbi, 7 honor av sandbin (vårsandbi och sälgsandbi), 3 hanar och 1 hona av 

vårsidenbi, inget gökbi, men samtidigt ca 100 honor av snäckmurarbi! Detta visar tydligt att 

arten har goda förutsättningar på platsen med gott om tussilagoblommor som näringskälla. 

Därefter gott om stora tussilagoblad, som skuggar marken och ger livsrum för många 

snäckor, i vars tomma skal biet anlägger sina yngelceller. Men främst visar resultatet 

påfallande låga populationer och förvånansvärt låg artrikedom av sandbin.  

 

En annan påtaglig brist är antalet vildbin som anlägger sina bon i död ved. Man kan spontant 

invända att sandtäkter inte kan förväntas erbjuda dylika boplatser, men soliga bryn med 

torkskadade eller mekaniskt skadade träd är precis vad man ofta finner i kanten av 

täktmiljöer. Vedens placering är viktig för att den ska vara attraktiv, nämligen i varma lägen 

gärna till en del solbelyst, samt i närhet till blomrika marker. Boplatserna utgörs av kläckhål 

och larvgångar efter vedlevande skalbaggar, murken lättbearbetad ved, men också märgen i 

avbrutna stänglar av fläder, hallon eller rosor eller t.o.m. i vinterståndare av en del örter med 

vedartad stam. De vilda bin som bebor dessa bosubstrat finner man främst bland märgbin 

Ceratina, blomsovarbin Chelostoma, citronbin Hylaeus, tapetserarbin Megachile och 

murarbin Osmia. Av dessa påträffades bara 7 av 22 möjliga arter som är vedboende, även 

detta ett förvånansvärt svagt utfall. Den sannolika förklaringen är även här bristen på 

bomaterial i Röboområdet. Det finns mycket liten tillgång på äldre träd med döda, solbelysta 

stampartier eller nedfallna döda grenar i sol-exponerade lägen. Däremot finns en hel del 

rosenbuskar och vinterståndare som kan nyttjas av småväxta arter. Trots detta är det 

underrepresenterade antalet arter också klart individfattiga, utom en art cyanmärgbi Ceratina 

cyanea, vilken uppenbart har en ovanligt god population på platsen.  

 

Dagfjärilfaunan liknar mer det man kan förväntas finna i en grustäkt i Uppsalatrakten. De 29 

arterna som påträffades kan alla sägas vara förväntade. Dessutom skulle man kunna förväntat 

ytterligare ca 5 arter i denna miljö. Detta kan knappast betraktas som en bristfaktor utan beror 

troligen på slumpmässiga faktorer. Skillnaden mot vilda bin är att de är betydligt mer 

stationära eftersom de anlägger bon och till stor del påträffas i sitt idoga sökande efter pollen 

för att föda upp sina larver. Dagfjärilar är mycket mer rörliga i landskapet i sitt sökande efter 

värdväxter att lägga ägg på för honornas del eller bevaka och patrullera för hanarnas del - i 

hopp om att stöta på honor. Det gör att det är betydligt svårare att konstatera om en påträffad 

art reproducerar sig på platsen eller ej. Därför är det också svårt att konstatera att någon 

eventuell brist föreligger.  
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För de rödlistade arternas del kan dock en tydlig brist påtalas. Mindre blåvinge är tvärt emot 

många andra fjärilar mycket stationär och håller sig i närheten av bestånd av sin näringsväxt 

getväppling. Av getväppling finns bara några tiotal plantor och det finns en klar risk att arten 

av detta skäl försvinner från lokalen.  

 

En möjlig brist i Gamla Uppsalaområdet är att svartfläckig blåvinge Phengaris arion numer 

saknas. Det är en skyddsvärd art, vars habitat skulle kunna återskapas på åsen. Arten fanns 

kvar vid Vallsgärde (ca 5km N) fram till slutet av 1900-talet varefter den inte påträffats och 

ansågs helt utdöd i Uppland. Den återupptäcktes dock i Örsundsbrotrakten och visar sig där 

finnas på flera närliggande lokaler. Honan lägger ägg i blommorna av backtimjan och den 

unga larven äter fröämnena. Redan som liten adopteras larven av rödmyror, företrädesvis 

hedrödmyra Myrmica sabuleti, som bär hem larven till sitt bo där den äter myrlarver. Genom 

att producera en vätska som myrorna begärligt slickar i sig får larven skydd i myrsamhället. 

Bestånden av backtimjan är idag tillräckligt välutvecklade för att hålla en population av 

fjärilen, men artsammansättningen av myror är inte känd, men borde undersökas för att 

området ska kunna bedömas som habitat eller inte. I så fall är spontan spridning knappast att 

vänta. Däremot skulle larver från Enköpingstrakten kunna flyttas så att arten återetableras i 

Röboområdet, Tunåsen och Kungshögarna.   

 

Föreslagna naturvårdsåtgärder 

A. Urhuggning och stubbrytning 

Den mest akuta naturvårdsåtgärden är att förhindra ytterligare igenväxning och beskuggning 

med vedväxter. Det sker en kontinuerlig etablering av främst fröplantor av tall och björk, 

men också en stark förtätning av planerade tallbestånd som tenderar att bli ogenomträngliga. 

Utskuggning är ett pågående, stort hot mot den nu etablerade sandmarksfloran med viktiga 

näringsväxter (backtimjan, backglim, tjärblomster, käringtand, getväppling m fl) för flera 

rödlistade skyddsvärda fjärilar och vildbin. Främst bör de planterade tallbestånden decimeras 

och luckigheten ökas, på vissa ställen kan man behålla och förstärka brynstrukturen och på 

andra skapa soliga varma, gläntor. Sådana åtgärder är relativt lätta och kostnadseffektiva att 

utföra innan träden vuxit sig alltför stora. Stubb-brytning bör också ske för att skapa viss 

omrörning i övre markskiktet. Detta arbete påbörjades redan hösten 2013 och bör successivt 

fortsätta periodiskt under kommande år. Det nu störst behovet av glänthuggning av tall är 

längs åsryggen söderut från topp-platån till vändplanen (område 3a:3). I västslänten med 

torrängsvegetation område (3a:4) bör uppväxande björkar tas bort. Flera stor björkar som 

bildar ridå mot Björklingevägen bör också tas bort. 

 

Röjning för större solinsläpp i skogen närmast öster och söder om ’Ljunggläntan’ (område 

3b:2) skulle gynna förekomsterna av backsippa. Där skulle också avbränning av ljungen med 
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5-10 års intervall vitalisera beståndet och dessutom minska risken för vådabrand i anslutning 

till grillplatsen.  

 

B. Bibäddar 

Allt tyder på att på bristen på finsand i täkten begränsar möjligheterna till bobyggnad för 

vilda biarter. De sandkörtlar som tidigare exponerades i täkten har grävts ut och täckts med 

fyllnadsmassor. Åsmaterial i form av grövre isälvsgrus utgör nu det övre markskiktet. Gruset 

ger god dränering och ökar chansen att den s k ’bibädden’ blir framgångsrikt koloniserad.  

 

Lämpligt tillvägagångssätt är att först välja ut platser där det på sikt kommer att vara solöppet 

mot söder under överskådlig tid. Platser som sluttar mot sydost till sydväst är att föredra men 

även plan mark kan fungera bra om dräneringen är god med t.ex. näringsfattig grusmark (ej 

lerjord). En grusyta 3x5 m eller större schaktas av så att etablerade vedväxter och andra 

perenna storväxta växter avlägsnas. På planare mark kan en vall läggas upp mot nordväst-

nordost för att få sluttning på marken och för att få en stabil upphöjning där avschaktade 

plantor kan fortsätta växa och bilda lä mot norr. Finkornig natursand (0-2 mm eller 0-1 mm 

om det finns att tillgå) som inte är svallad (ger jämn kornstorlek) läggs ut i ett halvmeter 

tjockt lager. Ytan kommer att efterhand dra till sig bosökande bihonor av olika arter under 

kommande år.  

 

Bibäddar anläggs dels på den yta vid västra infarten där ett mindre tallbestånd helt 

avvecklades hösten 2013, samt på de förberedda avschaktade ytorna mellan infaren och 

vändplanen (område 3a:4). Efter ett par år när effekten kunnat bedömas kan någon ytterligare 

yta tillskapas i något av de övriga skötselområdena.   

 

C. Stödplantering 

Tidigare insådd med frön av ängsväxter och pluggplantor har av allt att döma fallit ut väl. Ås 

vegetationen har ett tämligen naturligt utseende med några få undantag av vissa exoter som 

sannolikt härstammar från fröblandningar. Trots detta finns anledning att ytterligare förstärka 

födoresurserna för vissa av de skyddsvärda arter av vildbin och dagfjärilar som finns i 

området med betydelsefulla näringsväxter.  

 

Den idag allt mindre populationen av mindre blåvinge tycks vara nära att försvinna. Därför 

bör de sparsamma bestånden av artens näringsväxt getväppling snarast ökas med hjälp av i 

första hand pluggplantor, som planteras i västsluttningen med ängsvegetation (område 3a:4), 

men också av frön på ett par ytterligare platser (område 3a:3, i sydsluttningen söder om 

platån; område 3a:4, bibäddarna från infarten till vändplanen och område 3a:5 på den flacka 

kullen söder om villan).  
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Klöversidenbi, om den inte redan försvunnit från Röboområdet, skulle gynnas av att 

beståndet av harklöver ökade. Fröspridning direkt på sanden i samband med anläggning av 

bibäddar skulle därför vara lämplig.   

 

Gråvide visar sig vara en mycket betydelsefull pollenväxt för flera sandbiarter. Det 

planterade beståndet vid vattensamlingen i fårhägnet (område 3a:6) är mycket attraktivt för 

bin, humlor och vårfjärilar och hårt utnyttjat. Det vore önskvärt att ytterligare bestånd av 

hanplantor planteras. Svackan söder om västra infarten och i de lägre liggande delarna söder 

om tegelmästarvillan kan vara tänkbara platser (område 3a:5).          

 

D. Bihotell 

Den uppmärksammade bristen på biarter som utnyttjar hål i död ved kan säkerligen åtgärdas 

genom att s.k. bihotell sätts upp. Utförandet kan varieras men principen är genomgående den 

för en anslagstavle-liknande design är en ram med fackverk där varje fack är ca 60x40cm och 

ca 20 cm djupa. I facken placeras lämpliga bomaterial av olika slag som fungerar som boplats 

för olika gaddsteklar, främst vildbin.  

 

Kluvna vedträn med förborrade bohål, knippen av avkapade växtstänglar med porös märg 

och bambu-störar, soltorkad lera mm. Diametern på de borrade hålen kan varieras 4-10 mm. 

Det är viktigt att använda en vass borr (gärna skärande med centrumpigg) så att insidan blir 

slät och fibrerna i hålet inte reser sig efteråt. Hålens djup har mindre betydelse och får 

bestämmas av borrens längd. Rundvirke är olämpligt att använda (jmf. Fig. 10 vänster) 

eftersom de ofta spricker upp radiärt och öppnar möjligheten för parasiter att ta sig in i bona. 

Alltför känsliga material som vassrör spricker ofta sönder efter en säsong eller hackas sönder 

av mesar. Avkapade buntade stänglar av fläder, hallon, björnbär eller blomstörar av bambu 

håller längre, men måste också bytas ut efter något år. Då bör de inte tas bort från platsen 

utan läggas upp i närheten så att bilarver och puppor får kläckas ut i sin rätta miljö.  

 

  

Figur 10. Exempel på utförande av ”bihotell”. Ett stort antal utföranden kan man hitta på 

internet om man använder sökord som Bee houses, Wildbienenhaus, Bienenhotel, och 
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Wildbienenschutz. Facken har tät baksida (board) och innehåller olika material som är 

lämpade till bobyggnad för gaddsteklar däribland vildbin.  

 

Om framsidan täcks med kycklingnät kan man hindra att buntar med stänglar trillar ut och 

man undviker angrepp av hungriga fåglar eller andra marodörer. Soltorkad sandig lera, 

lersten eller klinvägg är också bra för flera arter, t ex lergetingar som är värdarter för 

sidenguldstekeln, ett av guldkornen i Röboområdet. Genom att borra någon cm djupa 

anvisningar till bohål (4-6 mm i diameter) i den hårda leran, ökar man chanserna att de 

efterhand koloniseras av bin och lergetingar.  

 

Bihotellet bör placeras så att framsidan blir solbelyst under åtminstone en del av dagen. 

Placering i brynläge är att föredra framför helt vindexponerade lägen. Vildbin är 

värmeälskande och gynnas av varmt mikroklimat och trivs i gläntor och bryn där det finns lä 

för vinden. Konstruktionen utgör dessutom ett ansenligt vindfång och kan skadas av kraftig 

vind om inte den är väl förankrad i marken och eventuellt har stödsträvor. Tyngre material 

placeras med fördel i de lägre facken.  

 

E. Informationstavlor 

Bihotellen fyller inte bara en brist på bomaterial för vilda bin, de har också en viktig 

pedagogisk funktion för besökare i området. De stimulerar till att mindre skala göra liknande 

konstruktioner i den egna villaträdgården eller andra lämpliga platser. Med fördel kan 

baksidan av hotellet användas som anslagstavla, där information om de olika bomaterialen 

och innevånarna presenteras. Även de övriga åtgärderna som vidtagits förtjänar att informera 

om. Då kanske ytterligare anslagstavlor behöver sättas upp exempelvis direkt i anslutning till 

platsen för bibädden vid västra infarten. I bilaga 3 anges några förslag till placering av 

bihotell kombinerat med informationstavlor.  
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