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FÖRORD
De sandiga odlingsmarkerna kring Åhus har brukats av människan åtminstone sedan bronsåldern och uppvisar
ett säreget kulturlandskap med höga naturvärden. Markerna var så magra att de fick ligga i träda och samla
näring under långa perioder. Detta bruk tillsammans med ett varmt, soligt klimat och sandiga jordar, har gett
speciella förutsättningar som är gynnsamma för bl.a. många insekter.
Under senare år har betydande arealer sandiga odlingsmarkerna försvunnit och fragmenterats i allt större
utsträckning och Biosfärkontoret fann det därför angeläget att kartlägga värdena på en del av de främsta
områdena som finns kvar, för att framöver kunna planera för lämpliga åtgärder som gynnar både bevarande och
utveckling på ett ekologiskt hållbart sätt.
Markerna på Horna sandar, Ripa sandar och Sånnarna är välkända i entomologiska kretsar, men få inventeringar
är utförda.
För att få en bild av värdet på markerna ur insekts-synvinkel, gav Biosfärkontoret Mikael Sörensson, Lund, i
uppdrag att inventera de tre områdena med avseende på främst solitära bin, då dessa är en viktig grupp med
ekologiskt nyckelfunktion som ger bra indikatorer på områdenas status för insektslivet. I uppdraget ingick också
att ge förslag på lämpliga skötselåtgärder för de olika områdena.
Inventeringen finansierades av Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike samt med statliga medel från den lokala
naturvårdssatsningen (LONA).
Författaren ansvarar själv för innehållet i rapporten.
Carina Wettemark
Ekolog
Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

ABSTRACT
This report concerns an insect survey performed during the summer of 2006 in a sandy area around the
village of Ripa and west of Åhus in eastern Scania, southernmost Sweden. Although the survey focused on
solitary bee species other insect groups were sampled and documented as well. Altogether 47 nationally
redlisted species of insects were found, 22 of which were made up by solitary bee and bumble bee species,
among them the very rare Andrena bluethgeniEN Stoeck., A. morawitziEN Thoms., Dufourea inermisEN
(Nyl.) and Megachile lagopodaVU (L.). The remaining 25 redlisted insect species included several rare and
threatened indicators for sandy pastures, inland dunes and dry meadows, among them the beetles Harpalus
hirtipesEN (Panz.), H. melancholicusVU Dej., H. froelichiiNT Sturm, Copris lunarisVU (L.), Heptaulacus
susEN (Herbst) and H. villosusNT (Gyll.). Altogether eight species are targeted for national action plans for
conservation. In addition, numerous other more or less rare and/or ecologically specialized species of
various insect groups were recorded. It is assumed that the traditional use of fallows and cyclically
interrupted cultivation of land considerably contributed to a small-scale, mosaic landscape of high internal
dynamics where parameters such as rich and irregularly positioned floral resources, large floral variation,
presence of larger areas of open sand and rotating pasture use created an almost optimal environment for
many threatened insect species. In order to stabilize and enhance the species diversity in the future the
continued use of the traditional methods of farming and agriculture, including use of long-term fallows, is
strongly recommended.

INLEDNING
Föreliggande inventering, gällande faunan av solitära bin (Apoidea), genomfördes under
sommaren 2006. Syftet var att undersöka och kartlägga bifaunans artstruktur och fördelning
inom tre större områden väster om Åhus med särskilt fokus på rödlistade arter, samt för

1

bifaunan viktiga förekomster av nyckelväxter och landskapsstrukturer, och om möjligt även
presentera förslag till åtgärder som kan förbättra förutsättningarna för densamma.
Solitära bin är en viktig grupp av insekter med ekologisk nyckelfunktion. I Sverige finns ca
285 arter, i Skåne ca 250. Såsom pollinatörer av en lång rad örter, grödor, buskar och träd
uppbär de en viktig ekosystemfunktion i landskapet och representerar dessutom en djurgrupp
med långt driven ekologisk specialisering. Många arter är bundna till rikblommande
torrmarker, t.ex. torrängar av olika karaktär, där de ofta utgör ett pregnant och vackert inslag
bland blombesökande insekter.
Jordbrukets snabba rationalisering och kemifiering i Syd- och Mellansverige, på senare år
även omstrukturering och nedläggning, har inneburit att många förr vanliga och vitt spridda
arter starkt gått tillbaka över stora områden och numera mest träffas i torra trakter i södra och
sydöstra Sverige, t.ex. dynområden, längs vissa kuststräckor, på militära övningsfält och
andra ytor med varierande hävd. Flertalet av dessa är uppförda på den svenska rödlistan över
hotade arter (Gärdenfors 2005), och många av dem betraktas numera som starkt hotade. Detta
är en utveckling som fordrar bestämda åtgärder om den skall kunna vändas.
Generellt sett behöver marklevande solitära bin två saker för sin fortlevnad: riklig tillgång till
pollenkällor (volym av blommande örter och buskar) och soliga marker med glest bevuxna
ytor. Pollen används till att föda upp larverna med, och deras boceller ligger nergrävda 1-2
decimeter ner i marken. Vanligen står kraven i ett visst motsatsförhållande till varandra,
eftersom örterna som vissa arter specialiserat sig på bara blommar på ohävdade, igenväxande
markpartier. Så är det t.ex. för dådresandbiet Andrena bluethgeni som främst besöker sandvita
(Berteroa incana), för stortapetserarbiet Megachile lagopoda som gärna besöker väddklint
(Centauraea scabiosa) och vägtistel (Cirsium vulgare), samt för väddsandbiet Andrena
hattorfiana, som bara tar pollen från väddväxter, främst åkervädd (Knautia arvensis). Andra
hotade arter föredrar sälg och vide (Salix spp.), lucern (Medicago spp.) och blåklockor
(Campanulaceae).
Ungefär 50 arter av våra solitära bin kan betecknas som oligolektiska. De samlar alltså endast
pollen från en eller ett smärre antal närbesläktade växtarter. Denna egenskap gör dem känsliga
och särskilt utsatta när markanvändningen förändras på ett för värdväxterna ofördelaktigt sätt,
och flertalet är idag därför rödlistade och betraktas som hotade. Samma sak gäller för många
av det fyrtiotal arter som lever som boparasiter hos andra solitära bin, t.ex. gökbin (Nomada
spp.), blodbin (Sphecodes spp.) och kägelbin (Coelioxys spp.), och som är helt beroende av
stabila populationer av värdbiet.
Hela 34 procent (Gärdenfors 2005) av den totala svenska bifaunan betraktas idag som hotad,
varav det stora flertalet arter hör det öppna odlingslandskapet till. Hoten består främst i
minskningen i absoluta tal av volymen blommande näringsväxter (pollenkällor) per ytenhet
och den samtidiga minskningen av olika slags öppna torrmarker. Odlings- och betesmarker i
temporär vila, där blomreserven tillåts utveckla blommor och sätta frö under flera
växtsäsonger, har blivit allt sällsyntare i jordbrukslandskapet och upptar idag endast en
marginell del. Samtidigt har förr blomrika marker och kantzoner (vägrenar, brynmiljöer,
gårdar etc) under periodvis hävd växt igen eller trivialiserats genom nitrifiering och gödsling,
eller utplånats helt genom intensivutnyttjning i form av industriell uppodling. För tidig
vägkantsslåtter är en annan för bifaunan negativ åtgärd, liksom för övrigt besprutning med
insekticider lokalt fortfarande kan vara. Därtill har landskapet fragmenterats i större bitar,
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med längre avstånd mellan delarna. Många arter solitära bin och andra blombesökande och
växtlevande insekter har därmed fått ökande problem med att hitta gynnsamma livsmiljöer.
ÖVERGRIPANDE MÅL
Denna rapport visar att faunan av solitära bin mår bra under förhållanden som påminner om
hur kultur- och odlingslandskapet var strukturerat innan det industriella jordbruket slog
igenom kring förra sekelskiftet. Där spelade balansen mellan välhävdade och ohävdade
marker i ”närlandskapet” (inom varje kilometerruta) en viktig roll för upprätthållandet av en
stabil fauna av solitära bin. Solitära bin har normalt en rörelseradie på några hundra meter,
maximalt 500-1000 meter, och måste för att kunna överleva tillgå både ohävdade, blomrika
ytor och mer eller mindre hävdade sådana för bobyggande inom denna rörelsesfär. I det
moderna odlingslandskapet har avstånden vuxit mellan dessa storheter, och förmågan att nå
båda har tänjts till det yttersta för många arter.
För att optimera förutsättningarna för en rik fauna av solitära bin (och samtidigt många andra
växtlevande insekter) bör man således sträva efter att skapa ett mosaikartat, småskaligt
närlandskap (inom en kilometerruta) med varierad hävd, t.ex. växelvisa trädor, blomrika bryn,
kantzoner och vägrenar, och sandiga torrmarker i tidiga successionsstadier, där det alltid
någonstans och varje växtsäsong finns tillgång på en rikblommande flora av varierad
växtlighet samt välhävdade, solöppna backar, kanter och slänter med goda förutsättningar för
bobyggande. Den inneboende motsättningen mellan kraven på ohävd för ökad pollentillgång
och hävd för marker anpassade för bobyggande är då bara skenbar och upphävs genom
närlandskapets inre dynamik.
De åtgärdsförslag som nedan framförs syftar till att öka blomrikedomen och den topografisktstrukturella variationen inom närlandskapet. Målet med åtgärderna är att stabilisera
insektspopulationer på högre nivåer och skapa gynnsamma förutsättningar för även de mest
ekologiskt krävande livsformerna bland bin och andra insekter så att tillgången på
näringskällor (pollen, växtbiomassa, bytesdjur mm) och lämpliga marker för bobyggande
alltid är god.
Det bör samtidigt understrykas att målen och åtgärdsförslagen inte står i motsats till en
betydligt intensivare hävd på utvalda ytor (bete, motocross, ridning etc.). Högre slitage och
intensivare hävd är nödvändig för att återföra marker till tidiga successionsstadier, ty för låg
hävdintensitet leder ofelbart till förnaanrikning, ökad beskuggning, sänkt marktemperatur,
ökad humiditet och andra för sandmarksfauna och -flora negativa konsekvenser. Problemet
gäller hur bruket av markerna skall fördelas och kanaliseras för att optimal effekt på
biomångfalden skall uppnås.
För närvarande råder en hyfsad balans mellan intensivhävdade och extensivhävdade ytor inom
undersökningsområdet. Med enkla och kostnadseffektiva medel kan avsevärt mer göras för att
stärka denna. I grunden handlar det om upplysning och om människors intresse och vilja att
bidra till detta.
TIDIGARE INVENTERINGAR
För Åhus och områdena väster om samhället finns inga regelrätta inventeringar av
insektsfaunan gjorda. Däremot undersöktes sandfälten norr och nordväst om byn Ripa
(område A; se nedan) grundligt med avseende på skalbaggsfaunan under en följd av år 19753

1980, och resultatet av de undersökningarna finns också redovisade i Baranowski &
Sörensson (1981). Under de senaste åren har faunan av solitära bin i och runt Åhus undersökts
av L. Anders Nilsson (EBC, Uppsala), som också i en rapport (Nilsson 2006) och per brev
lämnat ett flertal uppgifter. De som rör delområdena i denna undersökning finns redovisade
nedan.
METODIK
Inventeringstid
Undersökningen genomfördes under fältsäsongen 2006 och omfattade ca 350 timmar under
tiden april-augusti, varav ca 60% användes för fältarbete. Eftersom solitära bin anpassat
aktivitetsperioderna till sina näringsväxters blomning var det nödvändigt att återbesöka
samma ytor upprepade gånger under säsongen.
Sammanlagt genomfördes 16 besök, det första 28 april, det sista 9 september. På grund av
inventeringsytornas storlek och antal kunde alla ytor inte inventeras samma dag. I möjligaste
mån genomfördes resterande undersökningar påföljande dag(ar). Det visade sig emellertid
snabbt vara omöjligt att täcka in alla ytor på ett tillfredsställande sätt, och därför
koncentrerades undersökningarna till vissa "hot spots" medan andra ytor endast tillfälligt
besöktes. Av dessa skäl kan inventeringen bara betecknas som översiktlig och gör inte
anspråk på fullständighet.
Genomförande
Initialt genomströvades samtliga undersökningsområden för generell orientering och
planering av inventeringens upplägg. Därefter besöktes de mindre delytor vilka bedömdes
som särskilt värdefulla, varvid uppgifter om för insektsfaunan värdefulla landskaps- och
terrängstrukturer noterades, liksom uppgifter om eventuellt värdefulla näringsväxter och
viktiga pollenkällor. Samtidigt noterades (genom fältbestämningar av arter) eller insamlades
(för bestämning på lab) insektsarter, företrädesvis solitära bin, men även skalbaggar och
representanter för andra insektsgrupper vilka bedömdes vara av intresse i sammanhanget.
Särskild tonvikt lades på rödlistade arter, sällsynta arter, samt arter karakteristiska för skånska
sandfält, inlandsdyner och andra exklusiva biotoper och växtassociationer (t.ex.
borsttåtelhed).
Förutom fokalgruppen solitära bin bedrevs i mån av tid och möjlighet extensiv dokumentation
och insamling av en rad andra gaddstekelfamiljer (rov-, väg-, guldsteklar, solitära getingar
m.fl.), av vissa skalbaggsfamiljer (jordlöpare, dyngbaggar, vivlar och bladbaggar, m.fl.),
skinnbaggar (Heteroptera) samt vissa tvåvingefamiljer (stilett-, vapen-, sväv-, rov-, kött- och
parasitflugor m.fl.
Samtliga i denna rapport redovisade insektsarter är bestämda av mig (undantaget de solitärbin
och skalbaggar som dokumenterats av andra vid tidigare inventeringar). Det insamlade
materialet förvaras torrpreparerat i coll. Sörensson på Zoologihuset i Lund. I denna rapport
redovisas samtliga dokumenterade solitärbin, samt ett urval arter av andra insektsgrupper.
Insamlingsteknik
Nästan allt material av flygande insekter, t.ex. solitära bin, steklar, flugor mm insamlades
aktivt med lufthåv. Passivt fångande fällor, t.ex. vit- och gulskålar fyllda med
konserveringsvätska, användes bara i förbigående. Vissa växtlevande arter insamlades med
hjälp av slaghåv, en stadigare typ av håv som används att slå på vegetation med. Mark- och
spillningslevande arter insamlades huvudsakligen manuellt, t.ex. under stenar och plankor, i
kaninhål, i kreatursspillning och vid växtrötter.
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Särskilt uppmärksammades ytor och markpartier, bl.a. trädor och torrängar, bevuxna med
bestånd av för bin och andra insekter viktiga örter, buskar och träd, t.ex. Salix, vårkorsört
(Senecio vernalis), sandvita (Berteroa incana), lucern (Medicago spp.) och andra ärtväxter,
hamnsenap (Sisymbrium altissimum), renfana (Tanacetum vulgare) m.fl. korgblommiga örter,
t.ex. hedblomster (Helichrysum arenarium), tistlar (Cirsium spp.), klintar (Centauraea spp.)
och fibblor (Hieracium spp., Hypochaeris radicata), blåklockor (Campanula spp.), monke
(Jasione montana) och åkervädd (Knautia arvensis). Andra viktiga ytor utgjordes av partier
med blottad, lös sand, sandiga betesmarker med kreatursspillning, sydvända bryn, vallar,
stengärden, sluttningar etc.
Väder
Fältsäsongen inleddes med ett stabilt högtryck som gav vackert, om än blåsigt väder under
aprils slutfas och de två första veckorna av maj. Temperaturen pendlade kring +18-23 grader,
och den av en lång vinter försenade våren var i stort sett ikapp. Främst Salix hade då en lång,
oavbruten blomningsperiod. Vid mitten av maj drog sig lågtrycksbanorna norröver mot
Skandinavien vilket gav en ostadig, blåsig och betydligt kyligare väderlek med nästan dagliga
inslag av skurar. Bifaunan var nu ordentligt igång, men de dagliga aktiviteterna begränsades
av det stötvisa regnandet.
Kring den 9 juni stabiliserades väderleken och ett högtryck gav för första gången under
sommaren högsommarvärme med temperaturer över +25 grader. Denna helg visade sig också
de första blommande individerna av några av de typiska sommarörterna, t.ex. sandvita,
prästkrage och getväppling. Längs vägarna blommade tjärblomster. I början av juli intog ett
högtryck stora delar av Europa och vädret blev mycket varmt och extremt nederbördsfattigt.
Värmen höll i sig ända till början av augusti då en välbehövlig kallfrontsperiod med
regnskurar avlöste den vid det laget svårartade torkan. Sommaren blev således ovanligt varm
och torr.
RESULTAT FRÅN TIDIGARE INVENTERINGAR
Rödlistade arter -solitära bin
Område A
Andrena bluethgeniEN [dådresandbi] - 1 hane insamlad på sandvita (Berteroa incana) 22 juli
2001 på gränsen mellan delyta E och den väster därom liggande kulturbetesmarken (delyta Eb)
vid Älleköpingegården (RN 1401627/6201037). Fyndplatsen utgjordes av en ca 10-20 meter
bred sandgrop med stor, tät mängd av sandvita, åkervädd, blåeld mm belägen ute på en träda,
numera omförd till betesmark strax sydost om gården.
Andrena nigrospinaNT [sotsandbi] - 1 hona tillsammans med föregående (se ovan).
Område B och C
Följande arter solitärbin har dokumenterats vid inventeringar inom område B (sandtäkten) och
på hedmark öster om B resp. C (vid golfbanan) under de senaste åren av L. Anders Nilsson
(LAN). Insamlade exemplar befinner sig i coll. LAN (Uppsala); se Nilsson (2006) för detaljer.
Andrena apicataNT [spetssandbi]
Andrena bimaculataVU [rapssandbi]
Andrena bluethgeniEN [dådresandbi]
5

Andrena morawitziEN [busksandbi]
Andrena nigrospinaNT [sotsandbi]
Colletes fodiensNT [hedsidenbi]
Colletes marginatusNT [klöversidenbi]
Halictus confususNT [bronsbandbi]
Halictus leucaheneusNT [stäppbandbi]
Lasioglossum tarsatumNT [dynsmalbi]
Rödlistade och andra arter av skalbaggar - område A (Ripa sandar)
Ett stort material av rödlistade, hotade, sällsynta och geografiskt inskränkta skalbaggsarter
finns dokumenterade sedan 1970- och 80-talet från område A (Ripa sandar). En stor del av
detta finns redovisat i Baranowski & Sörensson (1981). Materialet, som till delar insamlades
med hjälp av fallfällor, förvaras idag dels i de vetenskapliga samlingarna vid Zoologiska
Muséet i Lund, dels i coll. Sörensson.
Åren 1998 och 1999 undersökte Håkan Ljungberg östskånska sandstäppslokaler och besökte då
kort även Ripa och Älleköpingegård. Resultatet finns redovisat i Ljungberg (1999). Ytterligare
material insamlat och dokumenterat av andra entomologer från området finns i respektive
privatsamlingar, bl.a. coll. B. Andersson (Nybro), coll. A. Carlsson (S. Sandby), coll. P.
Cederström (Eslöv), coll. A. Dufberg (Malmö), coll. G. Gillerfors (Varberg), coll. C.
Holmqvist (okänd adress), coll. S. Ligaard (Norge) och coll. S. Lundberg (Luleå).
Nedan listas samtliga kända rödlistade skalbaggsarter från område A dokumenterade från tiden
1973-80 och från H. Ljungbergs undersökningar 1998-99, samt några andra av mer
anmärkningsvärt slag. Med undantag för några spillningslevande arter är samtliga arter
insamlade antingen på markerna runt Älleköpingegård (delyta E), och/eller vid den nordsydgående, sandiga markvägen sydväst om motocrossbanan (sydvästra kanten av delyta J).
Efter artnamnen anges om de återfunnits under denna inventering (= MS).
Hotkategori EN - starkt hotad
Harpalus hirtipes [platt frölöpare] - MS
Heptaulacus sus [ribbdyngbagge] - MS
Maladera holosericea [daggborre]
Hotkategori VU - sårbar
Harpalus melancholicus [dysterlöpare] - MS
Quedius vexans - [en kortvinge]
Copris lunaris [månhornbagge] - MS
Aphodius scrofa [hårdyngbagge]
Dicronychus equisetioides - [en knäppare]
Galeruca interrupta [sandstäppsbladbagge]
Hypera dauci [trädesvivel] - MS
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Hotkategori NT - missgynnad
Amara infima [ljungkornlöpare]
Harpalus anxius [smal frölöpare] - MS
Harpalus froelichii [klumpfrölöpare] - MS
Harpalus picipennis [knubbfrölöpare]
Harpalus servus [oval frölöpare] - MS
Laemostenus terricola [källarlöpare]
Agathidium haemorrhoum - [en mycelbagge]
Cypha imitator - [en kortvinge]
Diastictus vulneratus [hedrotkrypare]
Chrysolina analis - [mindre sandfältsbladbagge]
Psylliodes sophiae [stillfröjordloppa]
Apion filirostre - [svart gulspetsvivel] - MS
Apion sulcifrons [malörtspetsvivel] - MS
Ceutorhynchus griseus - [en vivel]
Ceutorhynchus puncticollis -[sandvitevivel] - MS
Ceutorhynchus sophiae [stillfrövivel] - MS
Gronops lunatus - [en vivel]

Månhornsbagge,Copris lunaris, en av karaktärsarterna på Ripa Sandar.
Foto Karin Magntorn
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OMRÅDESBESKRIVNINGAR OCH ARTDOKUMENTATION
Nedan beskrivs kortfattat olika områden och deras delytor vilka ingick i föreliggande
undersökning. För varje delyta anges entomologiskt särskilt värdefulla eller intressanta
egenskaper, om sådana finns. Därefter följer en förteckning över de rödlistade solitära bin
och andra insekter som dokumenterats under denna inventering.
För område A (Ripa Sandar) har Kjell-Arne Olssons (KAO) botaniska indelning i delytor
följts (A:A-Z) (Olsson 2005) medan område B (sandtäkten och heden söder och väster om
idrottsplatsen vid Horna Fure) av mig indelades i fyra delytor (B1-B4) och område C i två:
Ca = ”Sånnarna” och Cb = ”Grodgropen”. Område A-C bildar geografiskt en näst intill
sammanhängande större yta utsträckt i en ring runt västra och sydvästra Åhus, och förbinder
många av de värdefulla sandmarker som återstår inom området med varandra.

Översiktskarta över storområde A, B och C
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Område A - Ripa sandar
Undersökningsområde A (Ripa sandar) omfattar ca totalt 250 ha inklusive odlad åkermark och
utgörs av de omfattande sandmarkerna norr och nordväst om byn Ripa som i öster (norr om
byn Ripa) begränsas av vägen mellan Horna och Ripa, i väster av Helge å, i norr av gårdarna
Ripadal och Älleköpingegård och i söder-sydväst av vägen mellan Ripa och Härnestadgård
med dess fortsättning (se karta). Antalet påträffade rödlistade insektarter uppgår till 31, varav
bl.a. 12 solitära bin och humlor, och fem frölöpararter (Harpalus spp.). Fyra arter är i
skrivande stund föremål för nationella åtgärdsprogram, men sannolikt kommer ett par på vide
(Salix) levande sandbin också att föras dit (Andrena bimaculata (1 generationen), A.
morawitzi).
Rödlistade arter - område A
Andrena bimaculataNT [rapssandbi], Andrena bluethgeniEN [dådresandbi] (senast sedd
2001 i Eb), Andrena morawitziEN aff. [busksandbi], Andrena nigrospinaNT [sotsandbi],
Aphodius sordidusNT [heddyngbagge], Apion filirostreNT [svart gulspetsvivel],
Arachnospila wesmaeliNT [flygsandvägstekel], Bombus muscorumNT [mosshumla],
Ceutorhynchus puncticollisNT [sandvitevivel], Ceutorhynchus sophiaeNT [stillfrövivel],
Chrysolina sanguinolentaNT [större sandfältsbladbagge], Colletes fodiensNT [hedsidenbi],
Copris lunarisVU [månhornbagge], Halictus confususNT [bronsbandbi], Halictus
leucaheneusVU [stäppbandbi], Harpalus anxiusNT [smal frölöpare], Harpalus froelichiiNT
[klumpfrölöpare], Harpalus hirtipesEN [platt frölöpare], Harpalus melancholicusVU
[dysterlöpare], Harpalus servusNT [oval frölöpare], Heptaulacus susEN [ribbdyngbagge],
Heptaulacus villosusNT [ängsjordkrypare], Hypera dauciVU [trädesvivel], Lasioglossum
aeratumNT [guldsmalbi], Lestica subterraneaNT [en rovstekel], Megachile leachellaNT
[strandtapetserarbi], Nitidula rufipesNT [en glansbagge], Onthophagus fracticornisNT
[krokhorndyvel], Onthophagus nuchicornisNT [rakhorndyvel], Sphecodes reticulatusNT
[nätblodbi], Stelis breviusculaNT [småpansarbi] (mittemot 'I' på andra sidan vägen).
Arter föremål för nationella åtgärdsprogram (ÅGP)
ÅGP för frölöpare.
Harpalus hirtipesEN [platt frölöpare]
ÅGP för sandmarkskoprofager.
Copris lunarisVU [månhornbagge]
Heptaulacus susEN [ribbdyngbagge]
ÅGP för arter på stäppartad torräng.
Halictus leucaheneusVU [stäppbandbi]
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Älleköpingegården med omgivningar (delytor A-F)
Detta område omfattar ca 40 ha och delytorna A-F och utgörs av markerna runt
Älleköpingegården och dess omgivningar norr om motocrossbanan. Delytorna skiftar i storlek,
från ca 3 ha för de mindre (A, B) till drygt 20 ha för den största (F). Området inbegriper bl.a.
torra betesmarker (delytorna A, Ea, Eb (= kulturbete väster om Ea i direkt anslutning till
gården) och F), åkrar (C och D (potatis 2006)), trädor (B + markytor bakom (väster om) ladan),
vallodling (väster om D), sandiga vägar (gårdsinfarten) och några smärre, mycket blomrika och
värdefulla ruderatartade partier i gårdens omedelbara omgivningar.
Träd och buskar är få. Endast en solitär men mycket värdefull Salix finns inom området, strax
nordväst om gården vid vägen. Mer Salix finns västerut ner mot Helge å, men avståndet dit är
ansenligt.
Flera större och mindre delytor utgörs av sandig hed, ofta välhävdad genom bete, med inslag
av stäppvegetation (tofsäxing, sandnejlika mm), bl.a. A, E och F (Olsson 2005). Dessa ytor
besöks endast i ringa utsträckning av pollen- och blomsökande insekter, men troligen mer av
grävande, marklevande arter, t.ex. jordlöpare (Carabidae) och andra skalbaggar. Andra delytor
bär helt eller delvis en ruderatartad prägel med fina inslag av för bifaunan viktiga örter som
sandvita, lucern, sötväppling, åkervädd och hamnsenap, t.ex. Eb och de sandiga partierna med
åkerträdan bakom (växter om) ladan, inkl. vändplanen och dess omedelbara omgivningar.
En bred, finsandig, ca 200 meter lång öst-västorienterad markväg med varierade, solstekta
vägsidor bildar infart till gården. Norra vägkanten har små lodräta hak med blottad sand och
fläckvis utbildad hedflora. En solitär sälg (Salix caprea) flankerar vägen på norra sidan. Längs
denna väg (och delvis även på, särskilt vid vändplanen) hade vårsidenbi Colletes cunicularius
under våren 2006 ett stort boområde (ca 200 bon) med banflygande hanar längs vägens
sträckning. Detta visar tydligt att många grävande insekter är evolutionärt anpassade till
viltstigar och -passager med blottad mineraljord, och att man därför bör undvika att
hårdbelägga sådana ytor.

Markväg vid Älleköpinge.
Foto Carina Wettemark
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Förekomsten av naken, lös, lätt humusinblandad sand är ganska stor längs vägen och bakom
ladan, och utgör en verklig ”hot-spot” för ett antal ekologiskt krävande marklevande insekter,
däribland den stora jordlöparen och nationella ÅGP-arten platt frölöpare Harpalus hirtipes.
Dessutom utgör den lösa sanden en viktig förutsättning för vidare växtsuccession på sikt. Det
är viktigt att lös sand alltid finns att tillgå, liksom att den sandiga vägen inte belägges med
annat material.
Inom och på gränsen till yta Eb finns flera sandiga gropar med stor rikedom på sandvita, en ört
av primär betydelse för bl.a. dådresandbiet Andrena bluethgeni. Det är viktigt att se till att
hästarna inte kommer åt denna resurs och att man även på sikt röjer om i marktäcket nere i
groparna för att förhindra igenväxning.
Sandvita och en i övrigt mycket blomrik flora finns f.ö. även bakom ladan, såväl längs vägen, i
sandgropen och i åkerträdan. Hela denna ruderatartade delyta med inslag av torrängsvegetation
är ytterst värdefull för insektsfaunan. Det är särskilt kombinationen av blottad flygsand och ett
glest men varierat fältskikt av en rad örter och gräs karakteristiska för inlandsdyner och
sandfält, bl.a. stora bestånd av fältmalört (Artemisia campestris), blåeld (Echium vulgare),
sandvita (Berteroa incana), gul fetknopp (Sedum acre) och klofibbla (Crepis tectorum) som
bidrar till utformandet av den rika och särpräglade faunan av insekter. Under denna inventering
var det påfallande att gång på gång uppleva mångfalden av arter och - inte minst - de ovanliga,
hotade och rödlistade arter som trängdes där. Helt enkelt ett lysande exempel på småskalig
variation inom en begränsad yta (20X50 meter) med förekomst av flera av de för många
insekter viktigaste och mest kritiska parametrarna: blottad sand med olika egenskaper (lös,
fast), växtsuccession, enorm blomrikedom, bladrosetter och markföremål (halmtappar mm)
som skydd och gömsle etc.
Betet av hästar med riklig förekomst av hästspillning på sandmark på delyta Eb är mycket
viktig för ÅGP-arten ribbdyngbagge Aphodius sus som här har sin kanske rikaste förekomst i
trakten. Övrig spillningsfauna hann dessvärre inte undersökas närmare, men förekomsten även
av heddyngbagge Aphodius sordidus indikerar att miljön är ypperlig för spillningslevande
arter. Man bör dock försöka rädda sandvitegroparna från hårdbetning, liksom den intressanta
och attraktiva lilla upphöjda åkerträdan med blåeld och sandvita mitt i Eb. Kanske kan den
temporärt stängslas in under blomningssäsongen (juni-augusti).
Den stora ytan F, som utgörs av en ganska hårdbetad träda med inslag av hed, men även
stäppartad torräng, hyste ÅGP-arten månhornbagge Copris lunaris i kospillning, men var i
övrigt mindre lämpad för blombesökande insekter. I norr övergår heden i en liten sydvänd,
fläckvis lucernbevuxen och kulturpåverkad vall där man med enkla insatser (pinnharvning)
skulle kunna skapa en ”hot-spot” för växt- och marklevande arter. Det gäller f.ö. även partiet
längs med delytans västra gräns (mot D).
Sammanlagt dokumenterades 16 rödlistade arter, varav fyra är föremål för nationella
åtgärdsprogram (ÅGP).
Rödlistade arter - A:A-F
Andrena bimaculataNT [rapssandbi], Andrena bluethgeniEN [dådresandbi] (senast sedd
2001 i Eb), Andrena morawitziEN aff. [busksandbi], Andrena nigrospinaNT [sotsandbi],
Aphodius sordidusNT [heddyngbagge], Colletes fodiensNT [hedsidenbi], Copris lunarisVU
[månhornbagge], Halictus leucaheneusVU [stäppbandbi], Harpalus anxiusNT [smal
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frölöpare], Harpalus hirtipesEN [platt frölöpare], Harpalus servusNT [oval frölöpare],
Heptaulacus susEN [ribbdyngbagge], Heptaulacus villosusNT [ängsjordkrypare],
Lasioglossum aeratumNT [guldsmalbi], Lestica subterraneaNT [en rovstekel], Onthophagus
nuchicornisNT [rakhorndyvel]
Arter föremål för nationella åtgärdsprogram (ÅGP) - A:A-F
ÅGP för frölöpare.
Harpalus hirtipesEN [platt frölöpare]
ÅGP för sandmarkskoprofager.
Copris lunarisVU [månhornbagge]
Heptaulacus susEN [ribbdyngbagge]
ÅGP för arter på stäppartad torräng.
Halictus leucaheneusVU [stäppbandbi]

Motocrossbanan och marker söder därom (delytor G-O)
Detta område ligger centralt inom Ripa Sandar och omfattar ca 50 ha fördelade över delytorna
G-O. Norrut begränsas området av motocrossbanan, söder därom av folkracebanan (delyta R),
några åkrar och en mindre, rektangulär talldunge nordväst om Ripa by. Förutom
motocrossbanan (H) upptar ytorna i norr ganska stora arealer med betad hedmark och
betesträdor (I, J och L) samt ohävdade trädor och gräshedar, bl.a. runt modellflygplatsen (MO). Österut närmast landsvägen finns en mindre träda där tall planterats. Hela detta delområde
gränsar mot vidsträckta, intensivodlade åkerstycken i den södra delen.
Flera trädor, bl.a. I och M, hyser mycket kanin, vars hålor syns överallt. De spelar sannolikt en
viktig roll för omrörningen i markskiktet genom uppdragning av färsk sand till markytan, något
som i sin tur är av stor betydelse för en mängd olika insekter, t.ex. jordlöpare, kortvingar,
vivlar, tvåvingar, solitära bin mm.
Motocrossbanan uppvisar särskilt i dess sydliga delar en mångfald intressanta och värdefulla
strukturer. Områden med lös sand är omfattande och täcker ansenliga ytor. Längs södra sidan
löper en yttre begränsningsvall, som till stora delar täcks av en rik, kulturpåverkad flora, samt
en inre, av sand uppkastad och med en tallridå bevuxen sandvall. Den senare är på sina ställen
rikligt bevuxen med hamnsenap, sandvita mm och bildar genom sitt sydvända vindskyddade
läge och fördelaktiga struktur en för insektsfaunan mycket attraktiv miljö. Den flacka, i östvästlig riktning utsträckta mellanliggande ytan omfattar bl.a. delar av själva mc-banan, men
även mellanliggande orörda partier med glest bevuxen sandvegetation (blåeld, sandvita,
borsttåtel mm). En del stenar, däck och andra lösa föremål fungerar som viktiga reträttplatser
och skydd för flera rödlistade jordlöpare, bl.a. olika frölöpararter såsom dysterlöpare Harpalus
melancholicusVU och den starkt hotade platt frölöpare Harpalus hirtipesEN, tillika en s.k.
ÅGP-art och föremål för ett nationellt åtgärdsprogram. De av motorcyklarna uppkastade
sandvallarna och slänterna är fläckvis tätt bebodda av olika solitära bin, bl.a. vårsidenbi
Colletes cunicularius och sälgsandbi Andrena vaga, vars bon anlagts i brinkar och hak. Dessa
klarar uppenbarligen åkningen och slitaget från fordonen bra.
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Längst i väster finns en mindre övningsbana för mc med stor blomrikedom och partier med
öppen sand. Även där påträffades flera hotade frölöpararter, liksom en del intressanta
solitärbin.

Västra delen av motocrossbanan.
Foto Carina Wettemark

Som helhet måste mc-banan och dess särpräglade sandmiljöer betraktas som en verklig ”hotspot” och en av de för insekter viktigaste ytorna i trakten. Det är alltså det kontinuerliga,
småskaliga och punktvisa slitaget som skapar optimala förutsättningar för faunan.
Övriga ytor söder om motocrossbanan är av varierande värde för insektsfaunan. De fläckvis
hårdbetade trädorna och fållorna i I och J, i viss mån även L, är av stort värde för åtminstone
spillningsfaunan. Där träffas bl.a. ÅGP-arterna månhornbagge Copris lunaris och
ribbdyngbagge Heptaulacus sus. Delyta I är intressant genom den i norr angränsande, örtrika
sandvallen och det därigenom varma, vindskyddade läget. En del kvardröjande lucern från
tidigare vallodling skapar också variation, liksom rikedomen på kaninhål. Sannolikt finns även
en intressant, marklevande fauna av främst skalbaggar på dessa delytor.
Delyta K är en hedartad ängsmark under igenväxning, bl.a. med en del ungtallar.
Blomrikedomen är därigenom ganska stor, vilket attraherar en del insekter. Försiktig röjning
och t.ex. pinnharvning måste dock till på sikt för att häva den gradvisa igenväxningen. Delyta
M är stor och ganska varierad med mycket kaninhål i söder, men en tråkig klippt ”gräsmatta” i
norr runt modellflygplatsen. Delyta N är liten men mer varierad med hus, buskar och
trädridåer, igenväxande hedvegetation samt en intressant sandgrop. Tallplanteringen i O är
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traktens mest onödiga då den ofelbart på sikt kommer att utplåna all värdefull markfauna. Där
borde åtminstone några större öppna ytor sparas.
Sammanlagt dokumenterades 16 rödlistade arter från delområdet (17 om småpansarbi Stelis
breviuscula också räknas in). Fyra arter är föremål för tre olika nationella åtgärdsprogram.
Rödlistade arter - A:G-O
Aphodius sordidusNT [heddyngbagge], Apion filirostreNT [svart gulspetsvivel],
Arachnospila wesmaeliNT [flygsandvägstekel], Bombus muscorumNT [mosshumla], Copris
lunarisVU [månhornbagge], Halictus confususNT [bronsbandbi], Halictus leucaheneusVU
[stäppbandbi], Harpalus anxiusNT [smal frölöpare], Harpalus froelichiiNT
[klumpfrölöpare], Harpalus hirtipesEN [platt frölöpare], Harpalus melancholicusVU
[dysterlöpare] Harpalus servusNT [oval frölöpare], Heptaulacus susEN [ribbdyngbagge],
Nitidula rufipesNT [en glansbagge], Onthophagus fracticornisNT [krokhorndyvel],
Onthophagus nuchicornisNT [rakhorndyvel], Stelis breviusculaNT [småpansarbi] (mittemot
'I' på andra sidan vägen).
Arter föremål för nationella åtgärdsprogram (ÅGP)
ÅGP för frölöpare.
Harpalus hirtipesEN [platt frölöpare]
ÅGP för sandmarkskoprofager.
Copris lunarisVU [månhornbagge]
Heptaulacus susEN [ribbdyngbagge]
ÅGP för arter på stäppartad torräng.
Halictus leucaheneusVU [stäppbandbi]
Området väster och sydväst om Ripa by (delytor P-Z)
Detta område omfattar ca 120 hektar och kännetecknas främst av stora arealer av sandiga
trädor, delvis betade, samt intensivodlade, sandiga åkrar. I öster når det in till Ripa by, i söder
landsvägen. Preliminärt ger området ett ganska homogent intryck, men vid närmare
skärskådande visar flera delytor upp speciella och för insektsfaunan intressanta egenskaper.
Några delytor är stora och uppgår till 10 ha eller mer. Flertalet trädor, t.ex. de stora delytorna
V, X och Y, är välhävdade genom bete och fattiga på för bin och andra insekter viktiga
värdväxter. De är i nuläget genom fläckvist slitage och stark solexponering främst värdefulla
för spillningslevande arter, samt för marklevande grävande former, t.ex. jordlöpare och olika
slags andra skalbaggsgrupper, samt skinnbaggar, vägsteklar och vissa tvåvingegrupper. De
uppvisar ofta en mager men fläckvis intressant sandhedsvegetation med bl.a. hedblomster.
Smärre fläckar med ren sandstäpp innehållande bl.a. tofsäxing finns inom V och X (Olsson
2005). Spår av provplöjning med delvis blottad sand finns inom delyta V på några ställen.
Denna typ av markomrörning verkar enbart ha haft positiv effekt på den mark- och
spillningslevande insektsfaunan och bör gärna fortgå i större omfattning.
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För bifaunan värdefulla örter och pollenkällor finns främst på ohävdade delytor och trädor som
W och Z, samt på överblivna mindre sidoytor (t.ex. den lilla lucerndominerade restytan sydväst
om W - en synnerligen värdefull insektslokal), längs markvägar, vägdiken och kantzoner.
Även i kanten av byn Ripa finns värdefulla ytor av olika storlek och hävd. I västra kanten av
byn, på ömse sidor om vägen i östligaste delen av delytorna U och V, innehåller två mindre
hästbeteshagar stora mängder blommande sandvita och blåeld på i övrigt starkt sliten, nästan
naken sand - båda värdefulla ytor för blombesökande och marklevande, grävande insekter. I
den norra kanten, precis väster om vägen innanför poppelridån, finns en med sandvita och
Potentilla sp. bevuxen restyta, vari bl.a. sotsandbi Andrena nigrospina och flera andra ovanliga
insekter observerades.

Plöjningsförsök och nyfikna kor på Ripa Sandar
Foto Carina Wettemark

Under denna inventering har främst delyta Z med angränsande kantzoner undersökts. Denna
delyta utgörs av en flera år gammal träda med stor blomrikedom (bl.a. enorma mängder
sandvita, vanlig femfingerört och skatnäva, men fläckvis även stillfrö, hamnsenap, penningört,
nagelört, storskärvfrö, sandglim, bergsyra, oxtunga, blåeld, sandnarv, vårarv, gul fetknopp,
blålucern, duvvicker, grådådra, rockentrav, hedblomster, fältmalört, smörblomma, Bromus sp.,
Hypericum sp., Papaver sp. mm), samt värdefulla fläckar med blottad sand, kaninhål, upphöjda
solexponerade kanter, sandiga åkerrenar, ruderatmarksfläckar mm. Ytan uppvisar således en
påtagligt god strukturell och floristisk variation, och det gäller även de angränsande, sandiga,
blomrika åkerkanterna strax väster därom.
Sammanlagt påträffades 12 rödlistade insektsarter på delyta Z, varav fyra arter solitära bin och
humlor, samt fyra arter frölöpare (Harpalus spp.), däribland klumpig frölöpare H. froelichii
och den starkt hotade ÅGP-arten platt frölöpare H. hirtipes. Flera av arterna fanns även i den
sandiga åkerkanten, inkl. de nämnda frölöparna.
Vivelfaunan var mycket intressant med flera östskånska specialiteter, däribland
Ceuthorhynchus sophiae och C. puncticollis, samt den lokala C. rapae. Utöver dem
dokumenterades en lång rad andra mer eller mindre ovanliga sandmarksarter från delytan, bl.a.
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Amara fusca, A. ingenua, Phalacrus grossus, Eucinetus haemorrhoidalis, Limobius borealis,
Hypera meles, Gronops inaequalis, Phthiria canescens, Zodion cinereum, Thecophora atra,
Paragus albifrons och Besseria melanura.
Trots sin utpräglade exklusivitet kan nog faunan på delyta Z som helhet sägas representera
andra snarlika ytor i trakten. Man bör dock komma ihåg att denna typ av blomrika, sandiga
trädor numera är mycket ovanlig även i Östskåne och att de få som finns ligger mer eller
mindre glest och isolerade. De utgör idag ålderdomliga landskapselement av stort natur- och
kulturvärde, och bör gynnas så långt möjligt i naturvårdsarbetet.
Sammanlagt dokumenterades 19 rödlistade arter inom delområdet, varav tre är föremål för
nationella åtgärdsprogram.
Rödlistade arter - A:P-Z
Andrena nigrospinaNT [sotsandbi], Aphodius sordidusNT [heddyngbagge], Arachnospila
wesmaeliNT [flygsandvägstekel], Bombus muscorumNT [mosshumla], Ceutorhynchus
puncticollisNT [sandvitevivel], Ceutorhynchus sophiaeNT [stillfrövivel], Chrysolina
sanguinolentaNT [större sandfältsbladbagge], Halictus confususNT [bronsbandbi], Halictus
leucaheneusVU [stäppbandbi], Harpalus anxiusNT [smal frölöpare], Harpalus froelichiiNT
[klumpfrölöpare], Harpalus hirtipesEN [platt frölöpare], Harpalus servusNT [oval
frölöpare], Heptaulacus susEN [ribbdyngbagge], Hypera dauciVU [trädesvivel],
Lasioglossum aeratumNT [guldsmalbi], Megachile leachellaNT [strandtapetserarbi],
Sphecodes reticulatusNT [nätblodbi], Onthophagus nuchicornisNT [rakhorndyvel]
Arter föremål för nationella åtgärdsprogram (ÅGP)
ÅGP för frölöpare.
Harpalus hirtipesEN [platt frölöpare]
ÅGP för sandmarkskoprofager.
Heptaulacus susEN [ribbdyngbagge]
ÅGP för arter på stäppartad torräng.
Halictus leucaheneusVU [stäppbandbi]
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Område B - Sandtaget, heden och trädorna syd Horna Fure
Detta är ett långsträckt, nord-sydligt orienterat område, i huvudsak bestående av en äldre
sandtäkt samt hedmark och hedartade trädor. Ytan, som är belägen strax söder om Horna Fure,
väster och syd om idrottsplatsen, omfattar ca 40 hektar.
Område B indelades i fyra delytor. B1 och B2 omfattar sandtäkten i söder, medan B3 utgörs av
en äldre, sandig, hedartad torräng syd idrottsplatsen och B4 av en glest bevuxen, hedartad träda
strax väster därom. Medan sandtäkten präglas av kraftigt störd, ruderatartad och topografisktstrukturellt mycket varierad miljö, är markerna norr därom helt exponerade, nästan plana och
ganska homogena till sin karaktär. Samtliga delytor besitter mer eller mindre stora naturvärden,
bl.a. i form av ett antal rödlistade insektsarter och/eller ÅGP-arter. Sammanlagt
dokumenterades 26 rödlistade arter inom området, varav fem är föremål för nationella
åtgärdsprogram (ÅGP).
Rödlistade arter - B
Andrena apicataNT [spetssandbi], Andrena bimaculataNT [rapssandbi], (Andrena
morawitziEN[busksandbi] (sedd 2004 av LAN i täkten), Apion filirostreNT [svart
gulspetsvivel], Apion sulcifronsNT [malörtspetsvivel], Astata minorNT [en rovstekel],
Bombus muscorumNT [mosshumla], Ceutorhynchus javetiiNT [blåeldvivel], Chrysolina
hypericiNT [smal johannesbladbagge], Colletes fodiensNT [hedsidenbi], Colletes
marginatusNT [klöversidenbi], Crossocerus palmipesNT [en rovstekel], Cryptocephalus
sericeusNT [smaragdfallbagge], Dasypoda hirtipesNT [randbyxbi], Dufourea halictulaNT
[monkesolbi], Halictus confususNT [bronsbandbi], Halictus leucaheneusVU [stäppbandbi],
Harpalus anxiusNT [smal frölöpare], Harpalus hirtipesEN [platt frölöpare], Lasioglossum
aeratumNT [guldsmalbi], Lasioglossum tarsatumNT [dynsmalbi], Megachile lagopodaVU
[stortapetserarbi], Megachile leachellaNT [strandtapetserarbi], Panurgus banksianusVU
[storfibblebi], Panurgus calcaratusNT [småfibblebi], Sphecodes reticulatusNT [nätblodbi].
Arter föremål för nationella åtgärdsprogram (ÅGP) - B
ÅGP för särskilt utvalda arter med eget program.
Andrena apicataNT [spetssandbi]
Megachile lagopodaVU [stortapetserarbi]
ÅGP för arter på stäppartad torräng.
Halictus leucaheneusVU [stäppbandbi]
Dufourea halictulaNT [monkesolbi]
ÅGP för frölöpare.
Harpalus hirtipesEN [platt frölöpare]
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Delområden B1 och B2 -den aktiva och den nedlagda delen av sandtäkten
Dessa delytor, belägna strax norr om landsvägen mot Åhus, omfattar ca 16 hektar och utgörs
av en äldre, rektangulär sandtäkt bestående av en släntomgärdad, plan bottenyta, i södra delen
fortfarande under aktiv brytning. Täkten håller även smärre upplag av grus, ved mm. Området
är relativt öppet i söder, med buskar och träd, huvudsakligen av Salix, förlagda till
ytterkanterna, medan det i norr är mer igenvuxet med Salix. Väst-, nord- och östsluttningarna
är sedan tidigare avsläntade. Blomrikedomen är närmast bedövande och blomvolymen är
mycket stor. Det innebär att bifaunan har utomordentliga förutsättningar på platsen, eftersom
tillgången till öppen sand och solexponerade slänter för bobyggnad även är mycket god.
Den stora volymen Salix med olika blomningsavlösande arter är extremt viktig för flera
rödlistade solitära bin och torde genom sitt strategiska läge höra till en Sveriges absolut
värdefullaste. Det är av stor vikt för dessa solitärbiarter, liksom för många andra insekter, att
denna salixresurs vårdas och skyddas i framtiden.

Sälgen lockar både vildbin och tambin
Foto Sven-Erik Magnusson

Större bestånd av för olika solitärbin viktiga örter finns dessutom bl.a. av sandvita, hamnsenap,
maskrosor, blåeld, dillsenap, renfana, vårkorsört, väddklint, sandklint, bosyska, gullucern,
käringtand, prästkrage m.fl.
I täktens södra del är de topografiska skillnaderna som störst. I sydväst finns en nordvänd, flera
meter hög lodbrant med häckande backsvala. I övrigt finns gott om olika slags högar, vallar,
sänkor och gropar av sand eller grusblandad sand och i olika stadier av igenväxning, alltifrån
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helt blottade, över svagt och glest bevuxna med gräs och/eller örter, till ett tätare fältskikt av
allehanda ruderata sandmarksväxter.
Västra slänten har ett ganska väl utbildat mark- och fältskikt av gräs och örter, fläckvis av stor
blomrikedom framför allt av ruderatmarksörter, och där finns endast några få blottade
sandfläckar, vilka bl.a. hyser små kolonier av sälgsandbi Andrena vaga. Genom kaninernas
arbete har dock en del sand kommit i dagen. Ett fint stengärde utgör dess övre västra gräns. I
sydöst gränsar täkten till markvägen mot Horna Fure, och även där är blomrikedomen och
blomvolymen stor.
Strax utanför västra stengärdet finns en mycket fin torrängsyta med glesa tallar och
hedvegetation samt en större igenvuxen grop med mycket bosyska, tistlar och väddklint. Där
observerades en liten population av den rödlistade ÅGP-arten stortapetserarbi Megachile
lagopodaVU (se även ’B4’ nedan), en art med eget nationellt åtgärdsprogram. Gropen med
dess omgivande vegetation har följaktligen hög bevarandeprioritet.
Norra gränsen av B1 (se karta) markerar övergången till den del av täkten som sedan flera år
inte brukas längre och som till stora delar är bevuxen med olika, för bin värdefulla videarter,
interfolierade med trivialt gräs, fläckvis dock även av en del för bifaunan viktiga örter. Videt
växer enbart på bottenplanet och innefattar flera arter (bl.a. gråvide Salix cinerea) vars
blomning avlöser varandra under april-juni och som därför är av utomordentligt värde för
solitärbin och andra pollen- och nektarsökande insekter.
Trots igenväxningen finns fortfarande en del öppna ytor, särskilt centralt. Den för bin och
andra insekter mest värdefulla markbiten utgörs av den sydvända, sandiga, ca 5 meter höga
slänten i norr på gränsen mot delyta B3. På grund av solexponeringen är nordslänten
genomgående torrare och av mer hedartad karaktär än många andra delar av täkten och
attraherar därför många solitärbin för bobyggnad. Här konstaterades också bobyggande honor
av bl.a. rapssandbi Andrena bimaculata (VU) vid besök i maj 2006. Kaninernas grävande
aktivitet bidrar även aktivt till en ständig och viktig omrörning av det sandiga markskiktet.
Sammanlagt är 18 rödlistade arter dokumenterade från delområdet, varav tre är föremål för
nationella åtgärdsprogram.
Rödlistade arter - B1-2
Andrena apicataNT [spetssandbi], Andrena bimaculataNT [rapssandbi], (Andrena
morawitziEN[busksandbi] (sedd 2004 av LAN i täkten), Apion filirostreNT [svart
gulspetsvivel], Apion sulcifronsNT [malörtspetsvivel], Bombus muscorumNT [mosshumla],
Ceutorhynchus javetiiNT [blåeldvivel], Colletes fodiensNT [hedsidenbi], Colletes
marginatusNT [klöversidenbi], Dasypoda hirtipesNT [randbyxbi], Halictus confususNT
[bronsbandbi], Halictus leucaheneusVU [stäppbandbi], Harpalus anxiusNT [smal
frölöpare], Lasioglossum aeratumNT [guldsmalbi], Lasioglossum tarsatumNT [dynsmalbi],
(Megachile lagopodaVU [stortapetserarbi]), Panurgus calcaratusNT [småfibblebi],
Sphecodes reticulatusNT [nätblodbi].
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Arter föremål för nationella åtgärdsprogram (ÅGP) - B1-2
ÅGP för särskilt utvalda arter med eget program.
Andrena apicataNT [spetssandbi]
Megachile lagopodaVU [stortapetserarbi]
ÅGP för arter på stäppartad torräng.
Halictus leucaheneusVU [stäppbandbi]
Delområde B3 - Heden söder om idrottsplatsen
Denna delyta omfattar ca 10 hektar och utgörs till stor del av en sandig, lågvuxen, fin torräng
med hedartade inslag. Rotfibbla, maskrosor, äkta johannesört, hedblomster, monke, sandvita
mm intar ytan här och var. I väster löper ett stengärde som gräns mot en sandig åker och en
glesare, delvis lågvuxen tallplantering, i öster ett dike längs markvägen mot Horna Fure och i
norr en ny väg av krossten längs idrottsplatsens södra staket. Den sandiga vallen innanför
staketet är f.ö. bevuxen med en rad örter och utgör en intressant miljö för solitärbin.
Sammanlagt dokumenterades 11 rödlistade arter inom delområdet, varav två är föremål för
nationella åtgärdsprogram.
Rödlistade arter - B3
Andrena bimaculataNT [rapssandbi], Astata minorNT [en rovstekel], Chrysolina hypericiNT
[smal johannesbladbagge], Colletes marginatusNT [klöversidenbi], Crossocerus palmipesNT
[en rovstekel], Cryptocephalus sericeusNT [smaragdfallbagge], Dasypoda hirtipesNT
[randbyxbi], Dufourea halictulaVU [monkesolbi], Halictus confususNT [bronsbandbi],
Halictus leucaheneusVU [stäppbandbi], Panurgus banksianusVU [storfibblebi].
Arter föremål för nationella åtgärdsprogram (ÅGP) - B3
ÅGP för arter på stäppartad torräng.
Halictus leucaheneusVU [stäppbandbi]
Dufourea halictulaVU [monkesolbi]
Delområde B4 - den hedartade trädan väster om idrottsplatsen
Detta vidsträckta område omfattar de öppna markerna väster om idrottsplatsen och sträcker sig
från det långa, sydvända tallskogsbrynet i norr mot talldungen i söder, och från idrottsplatsen i
öster till rågåkrarna i väster. Ytan upptar ca 15 hektar. I öster löper en markväg med krossten
parallellt med idrottsplatsen, och däremellan ligger en entomologiskt intressant sandig grusplan
karakteriserad av borsttåtelhed med inslag av torrängs- och hedflora, främst hedblomster. På
grusplanens norra del ligger några smärre jordhögar och vedavfall. Östsidan flankeras av ett
bryn av yngre tallar. Den myckna blottade sanden och det solexponerade, vindskyddade läget
gör sandplanen till en extraordinär miljö för grävande insekter och bör värnas och skyddas mot
exploatering.
Resten av yta B4 upptas av en stor, från norr till söder sluttande, sandig åkerträda av hedartad
karaktär men med inslag av torrängselement. Enorma bestånd av hedblomster karakteriserar
heden medan sandvita, rotfibbla, flockfibbla, vårkorsört, monke, oxtunga, hundtunga m.fl.
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örter intar torrängsytorna. I västra delen, på gränsen till de odlade åkrarna ligger några
jordhögar med för bin attraktiv örtvegetation av vägtistel, bosyska, blåeld, och sandvita. Där
dokumenterades bl.a. en god population av stortapetserarbi Megachile lagopodaVU, en art med
eget nationellt åtgärdsprogram (se ’B3’ ovan). I närheten fanns även stora och värdefulla
bestånd av sandvita.
Norra delen utgörs av ett särskilt intressant och värdefullt tallskogsbryn. Brynmiljön är
sydvänd och därför helt solexponerad. Heden strax utanför kan närmast betecknas som en
inlandsdyn (grå dyn) med delvis lös sand och är bl.a. bevuxen med stora ytor av sandstarr
(Carex arenaria) och monke. Sandiga stigar löper parallellt med brynet. Denna
inlandsdynmiljö är extremt värdefull för insektsfaunan, vilket närvaron av flera rödlistade
insekter och ÅGP-arter visar, t.ex. platt frölöpare Harpalus hirtipesEN och monkesolbi
Dufourea halictulaVU. Sammanlagt dokumenterades 10 rödlistade arter inom delområdet,
varav tre är föremål för nationella åtgärdsprogram.
Rödlistade arter - B4
Astata minorNT [en rovstekel], Ceutorhynchus javetiiNT [blåeldvivel], Colletes fodiensNT
[hedsidenbi], (Dasypoda hirtipesNT [randbyxbi]), Dufourea halictulaVU [monkesolbi],
Halictus confususNT [bronsbandbi], Harpalus hirtipesEN [platt frölöpare], Megachile
lagopodaVU [stortapetserarbi], Megachile leachellaNT [strandtapetserarbi], (Panurgus
calcaratusNT [småfibblebi]).
Arter föremål för nationella åtgärdsprogram (ÅGP) - B4
ÅGP för särskilt utvalda arter med eget program.
Megachile lagopodaVU [stortapetserarbi]
ÅGP för arter på stäppartad torräng.
Dufourea halictulaVU [monkesolbi]
ÅGP för frölöpare.
Harpalus hirtipesEN [platt frölöpare]

21

Område C - Sånnarna och Grodgropen
Detta område utgörs av två strukturellt olikartade delområden: den sydliga, hedartade
betesmarken Ca (Sånnarna) och det nordliga, ruderatartade delområdet Cb (Grodgropen), som
bl.a. rymmer en f.d. sandtäkt. De avskiljs genom ett vackert öst-västgående stengärde. Båda
delområdena innehåller blottad sand, Cb dock i betydligt större utsträckning än Ca.
Rödlistade arter - C
Andrena bimaculataNT [rapssandbi] - Ca, (Andrena bluethgeniEN [dådresandbi] (sedd 2002
i västra kanten av golfbanan av LAN)), Andrena hattorfianaVU [väddsandbi] - Cb, Aphodius
sordidusNT [heddyngbagge] - Ca, Apion sulcifronsNT [malörtspetsvivel] - Ca, Arachnospila
wesmaeliNT [flygsandvägstekel] - Cb, Colletes fodiensNT [hedsidenbi] - Cb, Copris
lunarisVU [månhornbagge] - Ca, Dasypoda hirtipesNT [randbyxbi] - Cb, Dufourea
halictulaNT [monkesolbi] - Ca, Dufourea inermisEN [blåklocksolbi] - Cb, Heptaulacus
susEN [ribbdyngbagge] - Ca, Onthophagus nuchicornisNT [rakhorndyvel] - Ca, Panurgus
calcaratusNT [småfibblebi] - Cb, Sphecodes reticulatusNT [nätblodbi] - Cb.
Arter föremål för nationella åtgärdsprogram (ÅGP) - C
ÅGP för vildbin på ängsmark.
Andrena hattorfianaVU [väddsandbi]
ÅGP för arter på stäppartad torräng.
Halictus leucaheneusVU [stäppbandbi]
Dufourea halictulaNT [monkesolbi]
ÅGP för sandmarkskoprofager.
Copris lunarisVU [månhornbagge]
Heptaulacus susEN [ribbdyngbagge]

Delområde Ca - Sånnarna
Området utgörs av en helt öppen, långsträckt, sandig och hedartad yta som tidigare använts för
militära övningar, vilket rester av gamla skyttevärn vittnar om. Numera betas ytan av kor vilket
gör att blomningen av för insekter viktiga örter är närmast obefintlig. Området karakteriseras
av torrängsvegetation, stundom hedartad, och ger ett relativt magert intryck. Bland viktiga
blommande örter må främst nämnas monke (Jasione montana), gul fetknopp (Sedum acre) och
timjan (Thymus serpyllum).
Delytan inramas i väster, norr och öster av vackra stengärden. I söder gränsar den mot liknande
betesmarker via taggtrådsstaket. Längs västra gränsen löper ett tallskogsbryn och en sandig
markväg, och där gränsar ytan även mot den gamla landningsbanan, numera intagen av en
mycket värdefull hed- och torrängsmiljö. En liten insådd försöksyta samt en informationsplats
finns i den nordvästra delen. Ett antal ingångshål av kanin visar att populationen av kaniner är
stor, vilket bidrar till värdefull markomrörning. I övrigt består den topografiska variationen av
halvt igenfyllda och igenvuxna skyttevärn.
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Utemuseum Sånnarna beskriver de sandiga odlingsmarkerna och särskilt området Sånnarna. Bredvid skyttevärnet syns en av
ytorna i demonstrationsodlingen, där råg av en äldre sort såtts. Foto Carina Wettemark

Huvuddelen av delytan bör i fortsättningen även härbärgera betesdjur. Man skulle dock kunna
avsätta vissa fredade kantzoner som trädor för blomväxter, vilket kraftigt skulle gynna
bifaunan. Betesrotation mellan angränsande ytor är också en tänkbar brukningsmodell.
Sammanlagt dokumenterades sex rödlistade arter inom delområdet, varav två är föremål för
nationella åtgärdsprogram. Om även monkesolbiet Dufourea halictulaVU, som påträffades på
heden i golfbanans västra kant, inräknas är antalet sju resp. tre.
Rödlistade arter - Ca
Andrena bimaculataNT [rapssandbi], Aphodius sordidusNT [heddyngbagge], Apion
sulcifronsNT [malörtspetsvivel], Copris lunarisVU [månhornbagge], Dufourea halictulaVU
[monkesolbi], Heptaulacus susEN [ribbdyngbagge], Onthophagus nuchicornisNT
[rakhorndyvel].
Arter föremål för nationella åtgärdsprogram (ÅGP) - Ca
ÅGP för sandmarkskoprofager.
Copris lunarisVU [månhornbagge]
Heptaulacus susEN [ribbdyngbagge]
ÅGP för arter på stäppartad torräng.
Dufourea halictulaVU [monkesolbi]
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Delområde Cb - Grodgropen
Detta är ett starkt kulturpåverkat område, ursprungligen med torrängsvegetation, men genom
deponering av sand, jord och grus delvis omformat. Uttag av sand har tidigare skett, vilket
lämnat en stor (60X120 meter) igenväxande sandgrop vars botten delvis ligger i paritet med
grundvattennivån. Täktbotten är igenväxande med fuktmarksvegetation. På några ställen har
smärre vattenhål grävts för att gynna faunan av sällsynta och hotade groddjur, bl. a.
förekommer strandpadda i området. Gropens sidor är branta, ca 3-5 meter höga, och består
delvis av blottad, lös sand. Smärre buskar av vide (Salix spp.) finns här och var.
I omgivningarna växer en ymnig flora av diverse örter, på och närmast jordhögarna av
kulturkaraktär, i periferin mer av torrängskaraktär. Sandvita, renfana, baldersbrå, prästkrage,
hamnsenap, stillfrö, blåeld, oxtunga och vallmo är vanliga arter kring jordhögarna. Gul
fetknopp, flockfibbla, lucern och gulmåra på torrängspartierna. Kring och strax utanför
stengärdet längs västra gränsen finns även lite åkervädd och liten blåklocka, värdörter för
ÅGP-arten väddsandbi Andrena hattorfiana (VU) och det mycket ovanliga blåklocksolbiet
Dufourea inermis (EN).
Såväl de perifera torrängspartierna som den ymniga ruderatfloran och videbuskagen utgör
mycket värdefulla pollenresurser för solitärbifaunan och bör gynnas så långs som möjligt. Flera
ÅGP-arter och rödlistade arter visar också på detta. Förekomsten av ganska omfattande ytor av
lös sand i de centrala och södra delarna, liksom sand- och jordhögar, samt smärre gropar och
vallar bidrar ytterligare till att öka värdet. Dessutom gränsar delytan i norr och väster till fina
torrängsytor, i öster till extremt fin sandhed längs golfbanans västra gräns, sammantaget för
bifaunan mycket värdefulla och varierade ytor. Övriga insektsgrupper hann inte undersökas
närmare, men sannolikt finns mycket kvar att upptäcka, t. ex. av skalbaggar och tvåvingar vid
en närmare granskning.
Tyvärr har en del krossten och oljegrus tidigare deponerats vid infarten till delytan. Om möjligt
bör detta avlägsnas, dock helst utan att skada det ymniga och mycket täta beståndet av
femfingerört och lucern. Däremot bör de stora sandhögarna få vara kvar.
Sammanlagt dokumenterades åtta rödlistade arter inom delområdet (nio om dådresandbiet
Andrena bluethgeniEN, påträffat i golfbanans nordvästra kant, inkluderas), varav en är föremål
för nationellt åtgärdsprogram.
Rödlistade arter - Cb
Andrena bimaculataNT [rapssandbi], (Andrena bluethgeniEN [dådresandbi] (sedd 2002 i
västra kanten av golfbanan av LAN)), Andrena hattorfianaVU [väddsandbi], Arachnospila
wesmaeliNT [flygsandvägstekel], Colletes fodiensNT [hedsidenbi], Dasypoda hirtipesNT
[randbyxbi], Dufourea inermisEN [blåklocksolbi], Panurgus calcaratusNT [småfibblebi],
Sphecodes reticulatusNT [nätblodbi].
Arter föremål för nationella åtgärdsprogram (ÅGP) - Cb
ÅGP för vildbin på ängsmark.
Andrena hattorfianaVU [väddsandbi]
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RESULTAT
Drygt 800 exemplar insekter insamlades under inventeringen varav merparten bestämts till
art. Sammanlagt insamlades 328 exemplar av solitära bin fördelade på 75 arter (se artlista
nedan). En knapp tredjedel (23) utgörs av s.k. oligolektiska arter, d.v.s. arter mer eller mindre
hårt specialiserade på en enda växtfamilj, stundom ett enda släkte eller t.o.m. art (se artlista
nedan). De växtfamiljer, –släkten och –arter som berörs i detta sammanhang är Salix, Jasione
montana, Campanula spp., Knautia arvensis, Asteraceae, Fabaceae och Lamiaceae, vilka
därmed bildar en viktig kärna av basala pollenresurser i undersökningsområdet.
Sammanlagt 17 arter hör till en speciell ekologisk grupp av boparasiterande solitärbin. De är
specialiserade på att tränga ner i ett värdbis bo och ta över pollenresursen för uppfödning av
sin egen larv. De är därmed helt beroende av god tillgång till värdbin. Om dessa drastiskt
minskar hotas de boparasiterande av utrotning. Till deras ekologiska sensitivitet bidrar även
det faktum att många är bundna till ett mycket snävt urval av värdarter och är därmed
känsliga för populationsfluktuationer. Av boparasiterande solitärbin är släktena Epeolus
(filtbin), Nomada (gökbin), Sphecodes (blodbin) och Stelis (pansarbin) representerade i
denna undersökning.
Av listans 75 arter är 22 upptagna på den svenska listan över rödlistade och hotade arter
(Gärdenfors 2005). Tolv av dessa är oligolektiska och två arter är dessutom boparasiter hos
andra solitärbin (se nedan).
Såväl regionalt som nationellt utgör förekomsten av 22 rödlistade solitära bin och humlor,
ytterligare 25 rödlistade arter ur andra insektsgrupper och ett stort antal stenotopa, mer eller
mindre ovanliga sandmarksspecialister, samt därtill minst 8 arter föremål för nationella
åtgärdsprogram (ÅGP), en närmast unik företeelse och särskilt värd att uppmärksammas. I
skrivande stund placerar sig området som god trea bland rikets finaste och mest värdefulla
lokaler för solitära bin (om endast recenta förekomster räknas). Bara Aledal på Öland (27
rödlistade biarter) och det i och för sig mycket större Revingefältet utanför Lund (>27) i
Skåne överträffar Ripa/Åhus med nuvarande kunskapsläge.
Resultatet från inventeringen visar entydigt att samtliga undersökningsområden och delytor
har så pass stora entomologiska värden att de berättigar till särskilda brukningssätt som med
avsikt skonar och gynnar den speciella floran och faunan. Resultatet visar dessutom att
tidigare undersökta delytors ekologiska kvalitéer som helhet knappast har försämrats sedan
1970-talet (Baranowski & Sörensson 1981) utan lyckats bevara flertalet naturvärden intakt.
Artlista – solitära bin
Samtliga under inventeringen 2006 dokumenterade arter av solitärbin listas i bokstavsordning
med auktor nedan. Adderats har även det rödlistade dådresandbi Andrena bluethgeni, känt
genom fynd från område A (2001) och nära område C (2004). Efter namnet anges i vilka
områden (A, B, C) respektive arter dokumenterats samt deras näringsstrategi.
Det bör anmärkas att listan ingalunda skall betraktas som fullständig. Ett antal mer eller
mindre vanliga arter ”fattas” – arter som säkert finns inom undersökningsområdet men som
av ett eller annat skäl missades - och artlistan bör med relativt ringa insatser kunna
kompletteras ytterligare. Polylektisk = samlar pollen från olika växtfamiljer
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(pollengeneralist); oligolektisk = samlar pollen från en viss växtfamilj, ibland endast ett
släkte (pollenspecialist).
Andrena albofasciata Thoms. – ABC - oligolektisk (Fabaceae)
Andrena apicata Smith – B – oligolektisk (Salix)
Andrena barbilabris (Kirby) – ABC - polylektisk
Andrena bicolor F. – C - polylektisk
Andrena bimaculata (Kirby) – ABC - polylektisk
Andrena bluethgeni Stoeck. - polylektisk
Andrena carantonica Per. – B - polylektisk
Andrena fucata Smith – C - polylektisk
Andrena haemorrhoa (F.) – ABC - polylektisk
Andrena hattorfiana (F.) – C - oligolektisk (Dipsacaceae, ssk Knautia)
Andrena minutula (Kirby) – B - polylektisk
Andrena minutuloides Perk. – AC - polylektisk
Andrena morawitzi aff. Thoms. – A - oligolektisk (Salix)
Andrena nigriceps (Kirby) – AB - polylektisk
Andrena nigroaenea (Kirby) – AC - polylektisk
Andrena nigrospina Thoms. – A - polylektisk
Andrena praecox (Scop.) – BC - oligolektisk (Salix)
Andrena tibialis (Kirby) – C - polylektisk
Andrena vaga Panz. – C - oligolektisk (Salix)
Anthidium manicatum (L.) – B - polylektisk
Anthophora furcata (Panz.) – B – oligolektisk (Lamiaceae)
Chelostoma campanularum (Kirby) – A - oligolektisk (Campanula spp.)
Chelostoma rapunculi (Lep.) – AC - oligolektisk (Campanula spp. )
Colletes cunicularius (L.) – ABC - oligolektisk (Salix)
Colletes daviesanus Smith – BC - oligolektisk (Asteraceae)
Colletes fodiens (Geoffr.) – ABC - oligolektisk (Fabaceae)
Colletes marginatus Smith – B - oligolektisk (Fabaceae)
Colletes similis Schenck – C - oligolektisk (Asteraceae)
Dasypoda hirtipes (F.) – BC - oligolektisk (Asteraceae, ssk fibblor)
Dufourea halictula (Nyl.) – BC - oligolektisk (Jasione montana)
Dufourea inermis (Nyl.) – C - oligolektisk (Campanulaceae)
Epeolus cruciger Panz. – B – boparasit hos andra solitärbin
Epeolus variegatus (L.) – BC – boparasit hos andra solitärbin
Halictus confusus Smith – AB - polylektisk
Halictus leucaheneus Ebmer – AB - polylektisk
Halictus tumulorum (L.) – ABC - polylektisk
Hoplitis claviventris (Thoms.) – A - oligolektisk (Fabaceae)
Hylaeus angustatus (Schenck.) – B - polylektisk
Hylaeus annularis (Kirby) – B - polylektisk
Hylaeus brevicornis Nyl. – C - polylektisk
Hylaeus communis Nyl. – B - polylektisk
Hylaeus confusus Nyl. – A - polylektisk
Hylaeus hyalinatus Smith – B - polylektisk
Lasioglossum aeratum (Kirby) – AB - polylektisk
Lasioglossum calceatum (Scop.) – AC - polylektisk
Lasioglossum leucopus (Kirby) – AB - polylektisk
Lasioglossum leucozonium (Schr.) – ABC - polylektisk
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Lasioglossum morio (F.) – ABC - polylektisk
Lasioglossum quadrinotatum (Schenck) – A - polylektisk
Lasioglossum semilucens (Alfk.) – A - polylektisk
Lasioglossum tarsatum (Schenck) – B - polylektisk
Lasioglossum villosulum (Kirby) – C - polylektisk
Megachile lagopoda (L.) – B - oligolektisk (Asteraceae, ssk tistlar, klintar)
Megachile leachella (Curtis) – AB - polylektisk
Megachile versicolor Smith – ABC - polylektisk
Megachile willughbiella (Kirby) – A - polylektisk
Melitta leporina (Panz.) – AB - oligolektisk (Fabaceae)
Nomada alboguttata Herr.-Sch. – AB – boparasit hos andra solitärbin
Nomada flavopicta (Kirby) – A – boparasit hos andra solitärbin
Nomada fulvicornis F. – BC – boparasit hos andra solitärbin
Nomada goodeniana (Kirby) – B – boparasit hos andra solitärbin
Nomada leucophthalma (Kirby) – A – boparasit hos andra solitärbin
Nomada marshamella (Kirby) – BC – boparasit hos andra solitärbin
Nomada rufipes F. – BC – boparasit hos andra solitärbin
Osmia leaiana (Kirby) – A – oligolektisk (Asteraceae)
Panurgus banksianus (Kirby) – B - oligolektisk (Asteraceae, ssk fibblor)
Panurgus calcaratus (Scop.) – BC - oligolektisk (Asteraceae, ssk fibblor)
Sphecodes albilabris (F.) – A – boparasit hos andra solitärbin
Sphecodes crassus Thoms. – AB – boparasit hos andra solitärbin
Sphecodes ephippius (L.) – A – boparasit hos andra solitärbin
Sphecodes geofrellus (Kirby) – AB – boparasit hos andra solitärbin
Sphecodes monilicornis (Kirby) – A – boparasit hos andra solitärbin
Sphecodes pellucidus Smith – B – boparasit hos andra solitärbin
Sphecodes reticulatus Thoms. – ABC – boparasit hos andra solitärbin
Stelis breviuscula (Nyl.) – A – boparasit hos andra solitärbin
Rödlistade arter - solitära bin och humlor
Nedastående lista innefattar samtliga vid denna inventering påträffade rödlistade arter, samt
arter föremål för nationella åtgärdsprogram (ÅGP), inklusive dådresandbi Andrena
bluethgeniEN som L. A. Nilsson dokumenterade vid besök år 2004 men som ej påträffades
vid årets inventering. Svenska namn, kategori i rödlistan, samt hänvisning till respektive
arters näringsekologiska bredd (gällande pollenföda) anges också (se ovan).
Tre arter är f.n. bedömda som starkt hotade (EN): Andrena bluethgeni, A. morawitzi och
Dufourea inermis, medan fem arter bedöms som sårbara (VU): Andrena hattorfiana,
Dufourea halictula, Halictus leucaheneus, Megachile lagopoda och Panurgus banksianus.
Övriga bedöms som hänsynskrävande (NT) (Gärdenfors 2005).
Andrena apicataNT [spetssandbi] - Salix
Andrena bimaculataNT [rapssandbi] - polylektisk
Andrena bluethgeniEN [dådresandbi] - polylektisk
Andrena hattorfianaVU [väddsandbi] Dipsacaceae, främst åkervädd Knautia arvensis
Andrena morawitziEN aff. [busksandbi] - Salix
Andrena nigrospinaNT [sotsandbi] - polylektisk
Bombus muscorumNT [mosshumla] - polylektisk
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Colletes fodiensNT [hedsidenbi] - Fabaceae
Colletes marginatusNT [klöversidenbi] - Asteraceae
Dasypoda hirtipesNT [randbyxbi] - Asteraceae, främst flockfibbla och andra fibblor
Dufourea halictulaVU [monkesolbi] - monke Jasione montana
Dufourea inermisEN [blåklocksolbi] .- Campanula spp., här liten blåklocka
Halictus confususNT [bronsbandbi] - polylektisk
Halictus leucaheneusVU [stäppbandbi] - polylektisk
Lasioglossum aeratumNT [guldsmalbi] - polylektisk
Lasioglossum tarsatumNT [dynsmalbi] - polylektisk
Megachile lagopodaVU [stortapetserarbi] - Asteraceae, här främst Cirsium och Centauraea
Megachile leachellaNT [strandtapetserarbi] - Fabaceae
Panurgus banksianusVU [storfibblebi] - Asteraceae, främst fibblor, här främst rotfibbla
Panurgus calcaratusNT [småfibblebi] - Asteraceae, främst flockfibbla och andra fibblor
Sphecodes reticulatusNT [nätblodbi] - boparasit
Stelis breviusculaNT [småpansarbi] - boparasit
Rödlistade arter - övriga insekter
Här listas på liknande sätt alla rödlistade arter ur övriga insektsordningar (skalbaggar och
steklar) som påträffades under årets inventering. Två arter bedöms som starkt hotade (EN)
och tre som sårbara (VU) i rödlistan (Gärdenfors 2005), övriga som hänsynskrävande (NT).
Aphodius sordidusNT [heddyngbagge]
Apion filirostreNT [svart gulspetsvivel]
Apion sulcifronsNT [malörtspetsvivel]
Arachnospila wesmaeliNT [flygsandvägstekel]
Astata minorNT [en rovstekel]
Ceutorhynchus javetiiNT [blåeldvivel]
Ceutorhynchus puncticollisNT [sandvitevivel]
Ceutorhynchus sophiaeNT [stillfrövivel]
Chrysolina hypericiNT [smal johannesbladbagge]
Chrysolina sanguinolentaNT [större sandfältsbladbagge]
Copris lunarisVU [månhornbagge]
Crossocerus palmipesNT [en rovstekel]
Cryptocephalus sericeusNT [smaragdfallbagge]
Harpalus anxiusNT [smal frölöpare]
Harpalus froelichiiNT [klumpfrölöpare]
Harpalus hirtipesEN [platt frölöpare]
Harpalus melancholicusVU [dysterlöpare]
Harpalus servusNT [oval frölöpare]
Heptaulacus susEN [ribbdyngbagge]
Heptaulacus villosusNT [ängsjordkrypare]
Hypera dauciVU [trädesvivel]
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Lestica subterraneaNT [en rovstekel]
Nitidula rufipesNT [en glansbagge]
Onthophagus fracticornisNT [krokhorndyvel]
Onthophagus nuchicornisNT [rakhorndyvel]
Arter föremål för nationella åtgärdsprogram (ÅGP)
Här listas de arter som är föremål för något av de åtgärdsprogram som Statens
Naturvårdsverk tagit fram och som delvis administreras av berörda länsstyrelser.
Åtgärdsprogrammen är av olika typer och fokuserar dels på specifika arter, dels på specifika
biotoper eller substrat vilka omfattar en grupp av fokalarter.
Denna inventering dokumenterade sammanlagt 8 arter som omfattas av olika nationella
åtgärdsprogram. Programmen, sammanlagt fem till antalet, fokuserar både på enskilda arter
(2 inom undersökningsområdet) och på biotoper eller substrat . I de senare fallen listas enbart
de under denna inventering dokumenterade arterna (6 arter). Flertalet av programmen var i
december 2006 fortfarande under utformning och ännu inte publicerade.
Troligen kommer även ett nytt program gällande de av Salix beroende hotade arterna att
lanseras under 2007. Det kan ev. komma att innefatta rapssandbi Andrena bimaculataVU och
busksandbi A. morawitziEN, utöver spetssandbi A. apicataNT som i dagsläget uppbär ett eget
program (se nedan) vilket i så fall upphör.
ÅGP för särskilt utvalda arter med eget program.
Andrena apicataNT [spetssandbi]
Megachile lagopodaVU [stortapetserarbi]
ÅGP för vildbin på ängsmark.
Andrena hattorfianaVU [väddsandbi]
ÅGP för arter på stäppartad torräng.
Halictus leucaheneusVU [stäppbandbi]
Dufourea halictulaNT [monkesolbi]
ÅGP för sandmarkskoprofager.
Copris lunarisVU [månhornbagge]
Heptaulacus susEN [ribbdyngbagge]
ÅGP för frölöpare.
Harpalus hirtipesEN [platt frölöpare]

29

Nyckelväxter för påträffade rödlistade arter av solitära bin
Av ovanstående uppräkning framgår att 12 av 22 dokumenterade rödlistade solitärbin och
humlor är oligolektiska och mer eller mindre hårt bundna till ett fåtal näringsväxter, vars
pollen larverna är beroende av. Utöver dem spelar några andra allmänt förekommande örter
en viktig roll för faunan av sällsynta och hotade polylektiska solitärbin. Följande inom
undersökningsområdet dokumenterade örter och pollenresurser är således av stor betydelse
för den samlade bifaunan och bör särskilt gynnas.
Sandvita: Andrena bluethgeniEN, A. bimaculataVU, Andrena nigrospinaNT
Harklöver: Colletes marginatusNT
Vägtistel:
Megachile lagopodaVU
Väddklint: Megachile lagopodaVU
Flockfibbla: Dasypoda hirtipesNT, Panurgus calcaratusNT
Rotfibbla: Panurgus banksianusVU
Renfana:
Colletes fodiensNT
Hedblomster: Colletes fodiensNT
Liten blåklocka:Dufourea inermisEN
Monke:
Dufourea halictulaVU
Åkervädd Andrena hattorfianaVU
Salix : Andrena apicataVU, A. bimaculataVU, A. morawitziEN
Övriga ovanligare arter och stenotopa biotopspecialister - ett urval
Ett stort antal andra insekter dokumenterades parallellt med de rödlistade arterna under
inventeringen. Många av dessa anses också mer eller mindre ovanliga och ses
överhuvudtaget sällan. Majoriteten består av sandmarksspecialister med tät bindning till torra
sandmarker i olika växtsuccessionsstadier. Många är dessutom sol- och/eller torrälskande och
kräver öppna, värmegynnade, ofta väldränerade marker för sin larvutveckling. I det moderna
industriella jordbrukslandskapet har även de drabbats av de öppna sandmarkernas
tillbakagång, om än kanske ännu inte lika hårt som de rödlistade och hotade arterna. Trots
detta tror jag det är på sin plats att uppmärksamma dem, eftersom hoten mot de öppna
torrmarkerna accelererar.
Nedan följer en uppräkning av en del av de under denna inventering dokumenterade s.k.
ekologiska sandmarksspecialisterna bland skinnbaggar, skalbaggar, övriga steklar och
tvåvingar. Arter som av andra skäl är intressanta tas också upp. Efter det latinska namnet
anges auktor, och för flertalet arter anges inom fyrkantsparentes även inom vilket
område/delyta dokumentationen gjorts.
Skinnbaggar (Hemiptera-Heteroptera)
Faunan av skinnbaggar (och för den delen även stritar och andra släktingar) på sandmarker är
i Sverige generellt artrik, och säkert också artrik inom undersökningsområdet. Den borde vid
tillfälle bli föremål för en särskild undersökning. Under denna inventering noterades endast i
förbifarten några arter, av vilka må nämnas tornbenskinnbaggarna (Cydnidae) Legnotus
picipes (Fall.) [B2] och Thyraeocoris scarabaeoides (L.) [A:Z]. Den förra arten är bunden till
Galium-arter på sanddyner och sandfält, främst längs kusterna. En utpräglad sandmarksart är
även sköldbärfisen (Scutellaridae) Odontoscelis fuliginosa (L.) [A:Z] monofag på små
ärtväxter och f.ö. rödlistad i Danmark, i Sverige med utpräglat sydlig utbredning. De två
bredkantskinnbaggarna (Coreidae) Arenocoris falleni (Schill.) [A:Älleköp.] och Bathysolen
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nubilus (Fall.) [A:Z] är också utpräglade torrmarksarter med sydöstlig utbredning i landet.
Den förra träffas bl.a. på sandiga trädor där näringsväxten skatnäva (Erodium cicutarium)
växer.
Övriga gaddsteklar
Bland gaddsteklarna, en grupp som utöver humlor och bin bl.a. även inbegriper myror,
getingar, väg-, rov- och guldsteklar, påträffades flera arter, vilka av olika skäl bör
uppmärksammas. Några av dem har en begränsad utbredning i landet, andra ses av olika skäl
sällan, eftersom de uppträder mycket lokalt och fåtaligt. Samtliga uppvisar en mer eller
mindre stark dragning till öppna, gärna torra och sandiga marker, med eller utan utvecklat
fältskikt.
Till den senare kategorin hör gråmyra Formica cinerea Mayr, en rent östskånsk angelägenhet
bunden till äldre talldyner längs kusten och med starkt fragmenterad utbredning i övriga
landet, troligen till följd av nedsatt spridningsförmåga. Möjligen är förekomsten på
grusplanen vid idrottsplatsen [B4] den västligaste i Skåne. Andra anmärkningsvärda arter på
delyta B4 var vallhumla Bombus subterraneus (L.), den vackra guldstekeln Holopyga
generosa (Först.) och den lilla stritsäckstekeln (Hym. Dryinidae) Gonatopus formicarius
(Ljungh).
Bivargen Philanthus triangulum (F.) sågs framför allt i den stora täkten [B1] där smärre
kolonier även fanns. Bland övriga rovsteklar märktes tre av våra fyra Astata/Dryudella-arter,
förutom den sällan dokumenterade, rödlistade sandmarksspecialisten Astata minor Kohl (se
ovan), även dess vanligare släktingar A. boops (Schr.) [B4] och Dryudella pinguis (Dahlb.)
[A].
Endast några få solitära getingar (Eumenidae) tillvaratogs, däribland Ancistrocerus parietum
(L.) [A:I]. Av vägsteklar (Pompilidae) sågs, utöver den rödlistade Arachospila wesmaeli
Thoms., sex mer eller mindre utbredda och vanliga arter, varav flera dock är starkt anpassade
till ett liv på öppna sandmarker med gles vegetation, t.ex Ceropales maculata (F.). Mer lokalt
uppträdande är den kleptoparasitiskt levande arten Arachnospila minutula (Dahlb.) [A:I, C2].
Skalbaggar (Coleoptera)
Skalbaggsfaunan inom område A (Ripa Sandar-Älleköpingegården) är sedan de omfattande
undersökningarna under 1970-talet välkänd (Baranowski & Sörensson 1981). Då användes
en delvis annan insamlingsteknik, utöver håvning och manuella insamlingar, även fallfällor
och sållning, något som inte varit möjligt att tillämpa denna gång. Årets inventering medgav
således ingen möjlighet till fördjupning, men i mån av tid och möjlighet insamlades ändå en
del material av skalbaggar, främst marklevande grupper, men även i arter i spillning och på
örter. Resultatet blev trots den ringa insatsen gott, och hela 20 rödlistade arter noterades (se
ovan) utöver en lång rad andra intressanta arter. Flertalet här påträffade, rödlistade arter
dokumenterades redan av Baranowski & Sörensson (1981) i deras inventering (se ovan), men
några arter tillkommer nu, bl.a. ängsjordkrypare Heptaulacus villosusNT och den vid gammal
åtel levande glansbaggen Nitidula rufipesNT. Sannolikt fanns dessa arter inom området redan
på 1970-talet.
Nedan listas ett urval av de övriga (icke-rödlistade) arter som påträffades under årets
inventering, med angivande av område och delyta inom fyrkantsparentes. Här är inte plats att
närmare kommentera varje enskild art, men det bör understrykas att ganska många av dem,
bl.a. Amara fusca, A. ingenua, Harpalus smaragdinus, Cymindis angularis, Aleochara
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cuniculorum, Aphodius ictericus, Eucinetus haemorrhoidalis, Gronops inaequalis och
Ceuthorhynchus geographicus föreföll mer eller mindre allmänt förekommande inom
respektive delytor. Övriga arter observerades mest enstaka eller i få individer.
Nomenklaturen följer Silfverberg (2004).
Övriga intressanta (ej rödlistade) arter
Amara fusca Dej. [A:Z]
Amara ingenua (Duft.) [A:Z]
Harpalus serripes (Quens.) [B]
Harpalus smaragdinus (Duft.) [A:H,Z]
Cymindis angularis Gyll. [A:Z, B4]
Hypocaccus metallicus (Hbst) [A:X]
Acrolocha pliginskii Bernh. [A:X]
Aleochara cuniculorum Kr. [Ca]
Aleochara binotata Kr. [A:H]
Amphimallon fallenii (Gyll.) [Ca]
Aphodius ictericus (Laich.) [A]
Psammodius sulcicollis (Ill.) [B2]
Cardiophorus asellus Er. [C]
Eucinetus haemorrhoidalis (Germ.) [A:Z]
Porcinulus murinus (F.) [C]
Phalacrus dieckmanni Vogt. [A:Z]
Meligethes matronalis Aud. & Sp. [B1]
Anidorus nigrinus (Germ.) [A:Z]
Longitarsus jacobeae (Waterh.) [B3]
Longitarsus kutscherai (Rye) [A]
Cassida sanguinolenta Müll. [B]
Apion pomonae (F.) [B1]
Apion pubescens Kirby [A]
Hypera meles (F.) [A]
Limobius boealis (Payk.) [A:Z]
Baris artemisiae (Hbst) [B2]
Gronops inaequalis Boh. [A:Z]
Tychius breviusculus Desb. [B2]
Ceuthorhynchus geographicus (Goeze) [AB]
Ceuthorhynchus sulcicollis (Payk.) [A:Z]
Ceuthorhynchus rapae Gyll. [A:Z]
Ceuthorhynchus inaffectatus Gyll. [B1]
Stenocarus umbrinus (Gyll.) [B]
Tvåvingar
Tvåvingar omfattar flugor och myggor och är den efter steklarna artrikaste insektsgruppen i
vårt land, sannolikt innehållande mer än 7000 arter. En mindre andel, särskilt arter av vissa
fluggrupper, är knutna till öppna, varma torr- och sandmarker. Nedan behandlas under
särskild rubrik en av våra ca 77 flugfamiljer, parasitflugorna.
Bland övriga, under inventeringen dokumenterade flugarter, finns företrädare för flera av de
basala familjerna, bl.a. stilettflugor (Therevidae), svävflugor (Bombyliidae), rovflugor
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(Asilidae), vapenflugor (Stratiomyiidae), blomflugor (Syrphidae), stekelflugor (Conopidae)
och styltflugor (Dolichopodidae). Av de yngre (’högre’) grupperna finns gråsuggeflugor
(Rhinophoridae) och köttflugor (Sarcophagidae) representerade.
Basala fluggrupper
Den på Skånes sandmarker utbredda och karakteristiska vitborstiga rovflugan Philonicus
albipes (Meig.) observerades på flera ställen inom undersökningsområdet. Arten är sydlig,
med isolerad förekomst i Värmland.
Stilettflugorna representeras i undersökningen dels av den i kustdyner och andra sandmarker
ej ovanliga Dialineura anilis (L) [A:Z], dels den sällsynta, på skånska och öländska dyner
och sandfält förekommande Thereva marginula Meig. [B4]. Den senare har en märkligt
isolerad utbredning i Skåne och på Öland, de enda förekomsterna i Nordeuropa. I Skåne är
den sedan gammalt känd från flera kustlokaler, men dess nuvarande status är okänd.
Tre arter svävflugor med markerat sydöstlig utbredning i Sverige och främst förekommande
på torrängar och sandfält i Skåne och på Öland är Systoechus ctenopterus (Mik.) [A:E],
Phthiria canescens Loew [A:Z] och Ph. pulicaria (Mik.) [A:Älleköp.]. Alla tre sågs i
myckenhet ute på de blomrika trädorna och sandfälten vid Ripa, bl.a. i blommor av sandvita.
Två vapenflugor som förirrat sig upp från fuktmarkerna vid den närbelägna Helge å var de i
södra Sverige ganska lokalt förekommande Nemotelus uliginosus (L.) [A] och Stratiomys
furcata (F.) [A:Ripa by]. Larverna utvecklas i vatten.
Stekelflugorna är representerade av tre ganska ovanliga, sydliga arter, varav den
utseendemässigt stekellika Physocephala rufipes (F.) [B3,B4] väl är den i landet mest
utbredda av de tre. Arten parasiterar humlor. De två övriga arterna, Thecophora atra (F.)
[A:Z] och Zodion cinereum (F.) [A:Z], ses endast på torrmarker och sandfält och är mer
sällsynta och utpräglat sydliga. De parasiterar möjligen smärre solitärbin. Riklig förekomst
av stekelflugor indikerar normalt att faunan av humlor och solitära bin är varierad och
mångformig.
Ganska få av våra ca 385 arter blomflugor är strikt knutna till torrmarker. De som finns är
ofta små och oansenliga. Larverna minerar bl.a. i rot och stjälk av örter, eller livnär sig på
bladlöss. Två av de arter som påträffades under inventeringen är utpräglade sandmarksarter
och träffas bara i öppna, varma, sandiga lägen. Den dovt blodröda Eumerus sabulonum
(Fall.) [A:H] uppträder både i kustdyner och på inlandsfält i de sydligaste landskapen medan
den lilla Paragus albifrons (Fall.) [A:Z] mest verkar finnas på kustnära lokaler. Endast en
handfull östsvenska lokaler är kända av den senare arten.
Styltflugor representeras på torrmarker kanske främst av släktena Sciapus och Medetera.
Släktet Sciapus representerades av den på torrmarker relativt allmänna S. wiedemanni (Fall.)
samt den betydligt ovanligare, med sydlig utbredning, S. zonatulus (Zett.) [A:H]. Flera arter
av släktet Medetera observerades, men endast den ej ovanliga och ganska utbredda M.
plumbella Meig. bestämdes. Samtliga tre arter kunde ofta ses vilande i solen på den
exponerade sanden.
Slutligen må av flugor även nämnas de på torrängar i sydligaste Sverige förekommande
gråsuggeflugorna Rhinophora lepida (Meig.) [B1] och Phyto melanocephala (Meig.) [B1],
båda ganska lokala, den senare dock på spridning i södra Sverige. Den på gaddsteklar
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parasiterande underfamiljen Miltogrammatinae bland köttflugorna representerades bl.a. av de
sydliga och lokalt förekommande arterna Metopia staegerii Rond. [A:H] och Hilarella
stictica (Meig.) [A:H]. Båda förekommer huvudsakligen i sandområden, där de särskilt
angriper rovsteklar.
Parasitflugor (Tachinidae)
En särskild familj bland de "högre flugorna" utgörs av parasitflugorna (Tachinidae). De är
medelstora flugor som står nära bl.a. köttflugor och spyflugor och som utvecklat ett på andra
insekter och leddjur parasitiskt levnadssätt. Familjen omfattar 370 svenska arter och angriper
särskilt fjärilslarver men även skalbaggar, skinnbaggar, larver av växtsteklar och harkrankar,
samt tvestjärtar och enkelfotingar. En artrik fauna av parasitflugor antas vara ett tecken på att
den övriga mångfalden är rik och att ekosystemet är väletablerat och visar på lång
kontinuitet.
Tiden medgav inte en målinriktad insamling av parasitflugor, men eftersom många arter
gärna exponerar sig sittande i blommor passade jag på att håva in sådana som ändå kom i
min väg. Sammanlagt erhölls 26 arter på detta sätt, varav 25 bestämts till art.
Cirka en tredjedel utgörs av på olika slags öppna ängsmarker allmänna och i landet vitt
utbredda arter: Eriothrix rufomaculata (DeG.) [B], Meigenia mutabilis (Fall.) [A:E],
Cylindromyia brassicariae (F.) [B3], C. pusilla (Meig.) [Ca], Blondelia nigripes (Fall.) [B],
Phasia obesa (F.) [A:Z], P. pusilla Meig. [B] och Gymnosoma nudifrons Hert. [B].
Resterande arter har en i vårt land mer fragmenterad och inskränkt utbredning, ofta sydöstligt
betonad, och parasiterar värdar som främst förekommer på varma, torra, gärna öppnahalvöppna ängsmarker, inkl. brynmiljöer.
Några av arterna är utpräglade sandmarksarter eller förekommer särskilt på värmegynnade
torrmarker. Dit hör t.ex. de mer eller mindre sällsynt och lokalt förekommande arterna
Brachichaeta strigata (Meig.) [B2], Periscepsia carbonaria (Panz.) [A:H], Clytiomyia
continua (Panz.) [A:H,Z], Catharosia pygmaea (Fall.) [A:Z], Peleteria rubescens (Rob.Des.) [B4], Masicera silvatica (Fall.) [A:E], Demoticus plebeius (Fall.) [B3], Prosena
siberita (F.) [B1], Lydella ripae (Brisch.) [A:I] och Besseria melanura (Meig.) [A:Z]. Några
av dessa är i Skåne bara kända från exklusiva sandfält i östra delen, t.ex. Besseria melanura
och Lydella ripae.
Mer utbredda i Götaland och Svealand och stundom förekommande i delvis andra biotoper
(skog, buskmarker, bryn) är Gonia picea (Rob.-Des.) [A], Tachina ursina (Meig.) [B2],
Nowickia ferox (Panz.) [Cb], Dinera grisescens (Fall.) [A:Z], Thelaira nigripes (F.) [A:E],
Pryxe magnicornis (Zett.) [A] och Cistogaster globosa (F.) [B].
För några av de ovan nämnda arterna känner man inte till värdarna (d.v.s. det finns i
litteraturen inga uppgifter från försök med kläckning från potentiellt värdmaterial), men för
flertalet vet man vilka de är. Sannolikt gäller dock att samtliga värdar inom
undersökningsområdet är mer eller mindre vanligt förekommande, om ock i flera fall
begränsade till torrängar och sandfält.
Dagfjärilar
Ett exemplar av hagtornsfjäril Aporia crataegi observerades 30 juni flygande längs västra
kanten av golfbanan strax utanför område C.
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Övriga observationer
Under inventeringens gång (maj-juni) noterades spel av häckande par av storspov ute på den
hedartade trädan på B4. Där sågs och hördes även fältpiplärka. I talldungen strax norr om
delyta B4 (Horna Fure) hördes vid några tillfällen i slutet av juni sommargylling.
ÅTGÄRDSFÖRSLAG
De biologiskt värdefulla sandmarkerna runt Åhus och Ripa bildar i alla väderstreck en näst
intill sammanhängande ring och länk. För att trygga hotade, sällsynta och ekologiskt
specialiserade arters överlevnad på sydsvenska sandmarker är det på sikt ytterst angeläget att
försöka bevara och om möjligt utvidga dessa ytor och förbindelserna däremellan. Utan tvivel
bör det vara möjligt att även i angränsande, "brukade" områden (golfbanor, bebyggelse, åkrar
etc) införa en naturvårdande hänsyn, ett brukarkoncept som i bästa fall integrerar och gynnar
såväl människan och hennes verksamhet som den unika fauna som intar sandmarkerna runt
Åhus. Detta fordrar dock en förhöjd medvetenhet hos markägarna och -brukarna, vilket åvilar
bl.a. kommunens styrande att förmedla. Till syvende och sist är människor, fauna och flora
betjänta av att markerna används, slits och brukas - annars hotar igenväxning och
försvinnande.
Ett övergripande mål för områdets (och Åhustraktens) sandfält och sandmarker i sin helhet
bör vara att utforma en varierad markanvändning som på landskapsnivå leder till en
mosaikartad vegetations- och markstruktur. Målet bör vara att det inom en radie på 500-1000
meter (= närlandskapsnivå) var som helst inom området alltid skall finnas mindre eller större
ytor som representerar alla stadier av växtsuccession och markstabilisering, från rena
flygsandsfickor med naken lös sand till naturligt igenväxande, örtrika ängspartier. För detta
ändamål kan, och bör, i stort sett vilka ytor som helst användas: markvägar, vägkanter,
åkerkanter, s.k. skräpmarker, överblivna småytor, trädor, beteshagar, skogsbryn, täkter,
jordhögar, gropar, tippar, mc-banor, racingbanor, travbanor mm mm. Individuella
markägaravtal och olika slags miljöstöd bör vara styrmedel som prioriteras i de flesta fall,
men i fall som angår särskilt värdefulla markobjekt bör uppköp för legaliserat skydd
övervägas.
Nedan ges några allmänna råd och åtgärdsförslag för Åhus/Ripa-området, som om de följs
mer eller mindre momentant kommer att gynna faunan av insekter bundna till öppna, sandiga
erosionsmarker.
För att skapa optimala förutsättningar på landskapsnivå är så stor variation i topografi och
markstruktur som möjligt önskvärt. Därvidlag är det viktigt att, utöver trädor, åkerkanter och
betesfållor, även inkludera skräpmarker och kantzoner, såsom täkter, jordhögar, gärden,
vägkanter, ruderatfläckar etc, biotoper som vanligen saknar plats i naturvårdssammanhang
men som i själva verket uppbär en stor och betydande del av artmångfalden på öppna
torrmarker.
En i absoluta tal starkt ökad blomvolym samt en ökad andel blottade ytor med sand är
oundgängliga medel (och delmål) för att nå dit.
För vildbin och övrig insektsfauna prioriterade örter och buskar på områdets sandmarker är:
viden av olika slag (Salix), ärtväxter (Fabaceae), fibblor och övriga korgblommiga
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(Asteraceae), väddväxter (Dipsacaceae), monke (Jasione montana) och övriga klockväxter
(Campanulaceae), sandvita (Berteroa incana) och andra korsblommiga (Brassicaceae) samt
flockblommiga (Apiaceae).
Det utbredda trädesbruket, där utvalda delytor får vila under längre perioder (flera-många år)
och sköta sig själva, bildar tillsammans med betesmarkerna ryggraden och den bärande
skötselidén inom området. Olika typer av trädesytor (t.ex. delytorna B4 och A:Za; se karta)
utgör artpooler ur vilka betydande delar av områdets flora och fauna rekryteras.
Likaså bildar alla slags övergångszoner mellan odlade eller betade delytor och de omgivande
kanterna ytterst betydelsefulla ledelement och reproduktionsorter för fauna och flora. Inte
minst områdets sandiga, ofta örtrika åkerkanter, utgör goda exempel (t.ex. delytorna A:Z och
sydvästra kanten av B3).
Områdets alla sandiga markvägar, gång- och kreatursstigar utgör viktiga regenerationsytor
och ledelement för en rad insekter och örter. Särskilt de sandiga kanterna och
övergångszonerna längs vägar och stigar är värdefulla, men även de gräs- eller tuvklädda
mittsträngarna är artrika. All onaturlig hårdbeläggning (krossten, oljegrus, asfalt och
liknande) bör därför undvikas, helst förbjudas helt.
Mänskligt implementerade aktiviteter som i förstone kanske ser fula ut men som bidrar till att
hålla landskapet öppet, och som leder till nyskapande av öppna, rörliga sandytor och ökning
av områdets naturliga ört- och blomrikedom bör stödjas och inte undanröjas. De f.n. bästa
exemplen är motorcrossbanan (A:H) och den stora sandtäkten (B1-2) med sina blottade,
delvis lösa sandytor. Andra exempel är uppkastade jord- och stenhögar där för insekter
viktiga skräpmarksväxter kan ta sin boning (tistlar mm; t.ex. delyta B4), eller smärre
husbehovstäkter som öppnar nya möjligheter för tidiga växtsuccessionsstadier.
Ogräsbevuxna ytor på sandmarker kan vara mycket artrika på insekter.
Kvarlämnad halm, sten, rishögar, plankor och annat "skräp" är ofta av stor betydelse för
många marklevande insekter, t.ex. jordlöpare och kortvingar. Flera av områdets 'rariteter'
bland skalbaggarna är främst kända från sådana miljöer, och det är därför mycket viktigt att
städinstinkten inte tillåts ta överhanden inom området.
Den betesgång som redan äger rum på vissa ytor bör kvarstå volym- och intensitetsmässigt
men kan med längre årsmellanrum rotera mellan olika delytor (hagar). Vikigt är att det alltid
betas någonstans inom nämnda radie, och helst med en total representation av alla djurslagen
(kor, häst och får).
OBS! Ytor med markbärande florala resurser av nyckelkaraktär för faunan av solitära bin och
med stor blom- och pollenvolym får ej betas! Det är alltså viktigt att betespåsläpp sker med
stort omdöme, helst på redan väl inbetade ytor.
På utvalda betesytor som inte hotar de florala resurserna är hög betesintensitet med åtföljande
markslitage för skapande av sandiga markblottor en viktig förutsättning för att behålla
betesmarkerna i en tidig successionsfas och därmed skapa gynnsamma förutsättningar för de
allra mest krävande spillningsarterna bland dyngbaggar, stumpbaggar, kortvingar m.fl.
skalbaggsgrupper. Viktigt är också att på sådana ytor bör betet komma igång redan i maj
eftersom flera hotade arter av dyngbaggar m.fl. har sin aktivitetsperiod förlagd till
försommaren.
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Tills sist bör områdets kanske mest okända viltvårdare nämnas: kaninerna (samt enstaka
hare, grävling och räv) som starkt bidrar till att hålla ytor öppna, vegetationen nere och
marktopografin varierad. Ett ganska stort antal sällsynta skalbaggar är dessutom bundna till
kaningångar och deras bon, och flera ovanliga arter solitära bin bygger gärna sina bon i
ingångshålens lodräta väggar. Kaninerna bör således vårdas ömt!

TACK
Jag är Carina Wettemark och Sven-Erik Magnusson (Biosfärkontoret Kristianstad
Vattenrike) tack skyldig för praktisk hjälp och råd av olika slag. Roy Danielsson gav mig
godhetsfullt tillstånd att studera insektssamlingarna på Zoologiska Muséet i Lund och L.
Anders Nilsson lämnade generöst uppgifter från sina egna undersökningar i området. Till alla
ett varmt tack!
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BILAGOR
Karta 1: Klassning av område A, Ripa sandar, norra delen

Mycket värdefullt objekt. Skyddsvärt.
Värdefullt objekt. Skyddsvärt. Stor framtida potential.
Viktigt men i dagsläget mindre värdefullt objekt. med framtida potential.
I dagsläget mindre viktigt objekt.
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Karta 2: Klassning av område A, Ripa Sandar, mellersta och södra delen

Mycket värdefullt objekt. Skyddsvärt.
Värdefullt objekt. Skyddsvärt. Stor framtida potential.
Viktigt men i dagsläget mindre värdefullt objekt. med framtida potential.
I dagsläget mindre viktigt objekt.
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Karta 3: Klassning av område B, sandtaget, heden och trädorna syd Horna Fure

Mycket värdefullt objekt. Skyddsvärt.
Värdefullt objekt. Skyddsvärt. Stor framtida potential.
Viktigt men i dagsläget mindre värdefullt objekt. med framtida potential.
I dagsläget mindre viktigt objekt.
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Karta 4: Klassning av område C, Sånnarna och grodgropen

Mycket värdefullt objekt. Skyddsvärt.
Värdefullt objekt. Skyddsvärt. Stor framtida potential.
Viktigt men i dagsläget mindre värdefullt objekt. med framtida potential.
I dagsläget mindre viktigt objekt.
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Karta 5: Hotspots i område A, Ripa sandar, norra delen
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Karta 6: Hotspots i område A, Ripa sandar, mellersta och södra delen
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Karta 7: Hotspots i område B, sandtaget, heden och trädorna syd Horna Fure
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Karta 8: Hotspots i område C, Sånnarna och grodgropen
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