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Sammanfattning 

I Sverige har mängden betesmark och slåtterängar minskat drastiskt om man 

ser tillbaka historiskt. Detta har lett till att den biologiska mångfalden har 

minskat, vilket gör att nya tidigare förbisedda marker blir intressanta i 

bevarandet av den biologiska mångfalden. Ett exempel på detta är 

kraftledningsgator som har visat sig ha en hög artrikedom när det gäller bl.a. 

fjärilar. I det här arbetet har områden från två olika kraftledningsgator i 

Fågelfors i Kalmar län undersökts. De har båda två höga naturvärden och 

särskilda skötselplaner men den ena sköts av EON och den andra av Svenska 

kraftnät. Kraftledningsgatorna går igenom det gamla odlingslandskapet och 

innehåller ett flertal olika rödlistade arter som trivs bäst i betesmark eller 

slåtterängar. Arbetet syftar till att ta reda på hur den utökade skötseln har gått 

och om det finns någonting att förbättra i den. Skötselplanerna har för EON 

gjorts av Länsstyrelsen i Kalmar län, personal från Länsstyrelsen har sedan 

varit till hjälp under hela arbetet. För Svenska kraftnät har Sweco genomfört 

skötselplanerna. Detta ihop med att skötseln från början skiljer sig åt gör att 

skötselarbetet varierar mellan kraftbolagen. Generellt går det att säga att 

planerna för områdena har följts av bolagen. Undersökningarna i områdena 

gjordes så pass snart efter röjningsåtgärderna att det inte går att dra några 

konkreta slutsatser av hur arbetet fallit ut. Däremot går det att konstatera att 

åtgärderna inte helt stämmer överens med vad hävdgynnade arter behöver då 

landskapet trots åtgärderna blir fragmenterat, igenväxt och gödslat. 

  



 

Abstract 

The areas of pastures and meadows have decreased considerably in Sweden 

compared with the historical landscape. As a consequence the biodiversity 

has also decreased, which makes former overlooked land, such as areas for 

power lines, interesting for conservation of biodiversity. Indeed, power line 

areas may host a high biodiversity of butterflies. In this work two areas of 

two different power lines in Fågelfors, the county of Kalmar, have been 

investigated. They both cross the old farming landscape and host a high 

number of red-listed species normally confined to pastures and mowed 

meadows and have special management plans. One is managed by the 

electric power company EON and the other by Svenska kraftnät. The 

objective of this study was to investigate the extended management and if it 

could be improved. The management plans are produced by the county 

administrative board of Kalmar for EON and by Sweco for Svenska kraftnät. 

The management differs between EON and Svenska kraftnät due to 

differences in the respective management plans. In general, the power 

companies have followed the plans. Since the study was performed just a 

year or two after the clearings, it has been difficult to draw any far-reaching 

conclusions of the implementations of the plans. However, it may be 

concluded that the management is not fully adapted to the requirements of 

the red-listed species, since the area of the power lines consists of patchy or 

fragmented habitats, which often are overgrown and fertilized.  
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1 Bakgrund 

Dagens intensifierade jordbruk har lett till större sammanslagna åkrar och en 

minskning av betesmarken. Ser man till hela landet räknar man med att 

enbart 3 % av betesmarken och 1 % av slåtterängarna som brukades under 

1850-talet fortfarande är i bruk (Stenudd, 2016). Sammanslagningen av 

mindre åkrar har till en stor har lett till att stenmurar, diken och alléer har 

tagits bort med förluster på den biologiska mångfalden som följd. De artrika 

ängs- och betesmarkerna försvinner eller rationaliseras bort då de ofta är 

svåra att bruka och planteras därför igen med gran eller tillåts växa igen. Det 

här gör också att det fåtal ängs- och betesmarker som finns kvar blir till 

isolerade öar i ett landskap täckt av skog. Dessa marker blir även i viss mån 

gödslade vilket minskar deras värde som bevarare för den biologiska 

mångfalden. På en gödslad betesmark minskar de hävdgynnade arterna 

medan de kvävegynnade arterna, ogräset, ökar (Ihse, 1995). 

Kraftledningsgator, vilka ungefär upptar en lika stor areal i Sverige som 

ängs- och betesmarken, kan här spela en roll för den biologiska mångfalden. 

En studie gjord på fjärilar visade en större rikedom sett både till arter och 

individer i kraftledningsgator jämfört med vägrenar och betesmarker. 

Fjärilarnas habitat i ledningsgatan möjliggjorde även spridning av arterna till 

närliggande betesmarker, ett ökat avstånd till ledningsgatan ledde till mindre 

fjärilar i betesmarken (Berg et al., 2016).  Kraftledningsgatan som är relativt 

öppen och sträcker sig över längre sträckor kan därmed bidra till att olika 

arter sprids. Omkringliggande marker fungerar som varandras 

spridningskällor och denna spridning försvåras av fragmentering och 

isolering av betesmarkerna (Dahlström, 2006).  

Kraftledningsgatorna som i många fall sträcker sig genom det gamla 

odlingslandskapet kan alltså, med rätt åtgärder, bidra till den biologiska 

mångfalden. Dels genom att vara en spridningskälla för isolerade 

betesmarker men även genom sin egen artrikedom. Områdena kan dock 

behöva annan form av skötsel, exempelvis kortare röjningsintervall. I vanliga 

fall röjs ledningsgatorna med ett intervall på 6–8 år, vilket bl.a. har visat sig 

missgynna vissa fjärilsarter med ett behov av marker med kortare gräs (Berg 

et al., 2016). Att gynna alla arter blir dock väldigt svårt.  

En finsk studie (Lampinen et al., 2015) visar på att den historiska 

markanvändningen har effekter på artrikedomen. Områden som historiskt har 

varit hagmark hade en större mängd gräsmarksarter än andra områden. Detta 

gällde särskilt om områdena runt omkring inte var allt för beskogade. 

Omkringliggande skog möjliggör att buskar etablerar sig vilket gör att den 

öppna och solexponerade miljö som gynnar gräsmarksarterna försvinner. 

Kraftledningsgator som går igenom marker som är torra, gärna i sydsluttning 

och har en historia som hagmark kan därmed vara viktiga för att bevara 
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hävdgynnade gräsmarksarter. Ett svenskt projekt med slåtterhävd i 

kraftledningsgator visar på samma resultat. I provområdena har buskar och 

gammal gräsförna tagits bort och slåtterhävd införts. Detta har medfört att de 

hävdgynnade arterna har ökat i de hävdade områdena (Svensson et al., 2015).  

Svenska kraftnät har tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län 

genomfört en inventering av sina kraftledningsgator i hela Sverige med hjälp 

av GIS-analyser. I detta projekt har man utnyttjat information från 

Artdatabankens register. Resultatet blev att 318 rödlistade arter hittades i 

eller i närheten av kraftledningsgatorna. När projektet genomfördes 2008 

ansågs kraftledningsgator inte har något speciellt värde för den biologiska 

mångfalden. Inventeringar hade därmed inte genomförts i någon stor 

utsträckning i kraftledningsgatorna. Resultaten ansågs därmed vara lite 

missvisande och man trodde att kraftledningsgatorna borde ha ett högre 

värde med fler rödlistade arter. Projektet var dock en indikation på att det 

fanns värden på ett tidigare bortglömt område (Länsstyrelsen i Jönköpings 

län, 2008). Ett antal projekt har startats upp, ofta ihop med Länsstyrelsen, för 

att bevara värdena i områdena. Länsstyrelsen i Jönköpings län har t.ex. haft 

ett projekt mellan 2010–2014 ihop med EON där deras kraftledningsgator i 

länet inventerades. De områden som då bedömdes ha särskilda värden fick 

skötselplaner speciellt anpassade efter deras naturtyp. Åtgärderna varierade 

mycket från att rycka upp granplantor med rötterna, röja sly, köra bort 

röjningsavfallet, påbörja bete med får till att sätta upp biholkar 

(Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2015). Att köra bort röjningsavfallet och 

även att påbörja bete är framförallt viktigt för att bevara de näringsfattiga 

hävdade markerna. Floran är dessutom anpassad till bra ljusförhållanden och 

en näringsfattig mark och har därmed svårt att kunna etablera sig när marken 

blir både näringsrikare och ljusfattigare (Lampinen et al., 2015). 

Syftet med det här arbetet var att göra en uppföljning på områden som har 

inventerats och fått en skötselplan. Enligt Länsstyrelsen i Kalmar län kan det 

finnas ett behov av att följa upp och förändra skötselarbetet. Jag vill se om 

det stämmer eller om åtgärderna brister och behöver förändras. Åtgärderna 

syftar i huvudsak till det utökade röjningsarbete som genomförs i form av 

sparande av vissa träd och att lägga röjningsavfallet i högar eller köra bort 

det. Skötselarbetet som genomförs ska göra det möjligt för hävdgynnade 

arter att trivas utan att kräva för stora resurser.  

De frågeställningar jag arbetar utifrån är: 

• Finns några brister i arbetet med åtgärderna i skötselplanen?  

• Om det finns brister, var brister det?  

• Har entreprenörerna fått tillräcklig information för att kunna göra de 

åtgärder som krävs enligt skötselplanen?  

• Sker skötseln enligt de fastställda planerna? 
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2 Material och metod 

Detta arbete genomförs tillsammans med Länsstyrelsen Kalmar län vilket gör 

att de områden som har valts ut finns i Kalmar län och är sådana som 

Länsstyrelsen där har varit, eller är, delaktiga i. Områdena har skötselplaner 

vilka har utnyttjats som referenser vid besöken av områdena. Skötselplanerna 

har i huvudsak fått stå som grund till att kunna dra slutsatser om områdena 

har skötts planenligt. Områdenas tidigare markanvändning har med hjälp av 

kartor från Lantmäteriets tjänst Historiska kartor, Riksantikvarieämbetets 

tjänst Fornsök och Jordbruksverkets tjänst TUVA undersökts. Ytterligare har 

jag använt mig av Artdatabankens tjänst Artportalen för att få reda på vilka 

arter som hittats i områdena vid inventeringar. Utöver det har efter besöken 

vissa slutsatser om skötseln kunnat dras vilka baseras på de källor som det 

refereras till i det här arbetet. Tre besök till områdena har genomförts. Det 

första var enbart en koll på områdena för att se om de uppfyllde kraven för 

uppgiften. Det två andra besöken syftade till en ordentlig genomgång och 

dokumentation av resultaten. Under de besöken gicks områdena över för att 

se om skötseln hade genomförts i enlighet med skötselplanerna. Detta 

innebar t.ex. att patrullstigen stegades på Svenska kraftnäts ledningsgator för 

att se om den var breddad och ifall det var öppnat på gräsmarksgläntor både i 

Svenska kraftnäts och E.ON:s ledningsgator. 

Intervjuer med kraftnätsbolagen E.ON och Svenska Kraft och E.ON:s 

underentreprenör har varit semistrukturerade intervjuer genomförda över 

mejl under mars och april 2018 efter en mall med frågor. Samma frågor har 

ställts till alla tillfrågade. Kontakt till ansvarig för E.ON och Sweco fick jag 

genom Susanne Forslund på Länsstyrelsen i Kalmar län. E.ON:s ansvarige 

gav sedan kontaktuppgifter till sin underentreprenör. Eva Grusell på Sweco 

gav mig kontaktuppgifter till en på Svenska kraftnät som arbetar väldigt 

mycket med den anpassade skötseln i ledningsgatorna. Totalt togs därmed 

kontakt med tre av de fyra som jag önskat svar från. De fyra jag önskat svar 

från var E.ON, Svenska Kraftnät och varsin underentreprenör till respektive 

kraftnätsbolag. Jag fick ingen kontakt med någon underentreprenör till 

Svenska kraftnät. Jag fick ett svar på mina frågor i april 2018. Ett bolag 

återkom med kontaktuppgifter till sin underentreprenör och skulle 

återkomma med svar på frågorna. Jag fick inga svar och påminde därför en 

gång i april 2018 men utan resultat. Den tredje jag hade kontakt med fick jag 

tag på över telefon i april 2018 då jag inte fått svar på mitt mejl. Svaret löd 

att det inte fanns någon kraftledningsgata i Fågelforsområdet som hade 

anpassade skötselåtgärder. Därav fick jag inte heller någon kontakt till någon 

underentreprenör. Se bilaga 1 för frågeställningar. 
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3 Områdesbeskrivning 

Områdena som valts ut till den här studien ligger i Fågelfors i Högsby 

kommun, Kalmar län (Fig. 1). I området sträcker sig en ledningsgata från 

E.ON och en från Svenska kraftnät parallellt med varandra. Båda 

ledningsgatorna är inventerade och flera rödlistade arter har hittats.  

Enligt Artportalen inventerades Svenska kraftnäts ledningsgata 2011. När 

den andra rapporten skrevs 2016-08-29 hade redan åtgärder påbörjats 

(Sweco/ Grusell, 2016–08). Åtgärderna är i den här rapporten generellt 

skrivna och samma åtgärder gäller för alla marker av samma karaktär. I 

Swecos tidigare rapport förtydligas åtgärderna och tanken med dem. Skötsel 

sker vart åttonde år då ledningsgatan röjs, patrullstigen kalröjs då och ses 

sedan till efter fyra år då ”tillsyn och erforderliga åtgärder genomförs”. De 

områden som har setts ut som områden med särskilda värden att bevara har 

fått anpassade skötselåtgärder. Dessa är följande: 

• Bredda patrullstigen till 6 m  

• Bredda generellt kring gläntor (områden för gläntor finns med på 

kartorna i rapporten från 2016-08-29)  

• Spara en och andra bärande buskar under faslinorna  

• Spara hassel utanför faslinorna.  

• Röjningsavfall ska tas bort på patrullstigen, i sand- och 

gräsmarksområden och läggas på områden där fältskiktet är begränsat 

eller det växer bredbladiga gräs (Sweco/ Grusell, 2016–02). 

E.ON:s kraftledningsgata inventerades 2015 för dagfjärilar och ska enligt 

datum registrerat i Artportalen.se vegetationsinventerats 2013. Skötselplanen 

för E.ON:s ledningsgator i Fågelfors gjordes i april 2017 i vilken det står att 

röjningen ska ha genomförts av E.ON under år 2017. I skötselplanen står det 

dels generella riktlinjer men även uppdelade ansvarsområden för E.ON och 

Länsstyrelsen. Under de generella riktlinjerna står det bl.a. att röjningsavfall 

ska läggas på hög på skuggsidan och inte på gräsrika marker i alla 

ledningsgatorna. Röjningsavfall får inte heller läggas på kulturlämningar 

eller i vattendrag. En, hassel, buskformig ek och bärande buskar ska sparas 

utanför faslinorna, körskador i sydsluttningar ska läggas igen. De åtgärder 

E.ON är ansvariga för är följande: 

• Skogsgatorna röjs år 2017 och därefter med 8 års intervall för 

regionnätet och 7 år för lokalnätet. 

• Röjningsavfallet ska inte läggas på gräsmarker eller örtrika marker. 

• Röjningsavfallet ska läggas på hög eller i strängar på skuggsidan. 

• Borttransport av röjningsavfall ska ske från särskilt utpekade 

områden (dessa redovisas i kartbilagor som jag ej fått tillgång till). 

• En, hassel och andra bärande buskar ska sparas för att skapa 

vindskyddade gläntor och bryn. 
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• Vid trädsäkring ska det efter kontakt med markägaren sträva efter att 

ta ner barrträd, topp-/grenkapa lövträd eller lämna som högstubbar, 

grova ekar bör friställas. Grova grenar av ek lämnas i solbelysta 

lägen i ledningsgatan övriga grova grenar och stammar 

borttransporteras.  

Länsstyrelsen ansvarar bl.a. för uppföljning med vegetations- och 

dagfjärilsinventeringar, kontakt med markägare för påbörjad eller fortsatt 

bete eller slåtter, följa igenväxningen och påbörja t.ex. röjning, vidga gläntor 

och bryn samt revidera skötselplanen vid behov. (Länsstyrelsen Kalmar län, 

2017). 

 
Figur 1. Karta över området kring Fågelfors som har valts ut för uppgiften. Den vänstra ledningen är 

E.ON:s ledningsgata och den högra Svenska kraftnäts. De röda linjerna visar ungefärlig sträckning av 

de utvalda områdena för uppgiften. 

3.1 E.ON:s ledningsgata 

 

3.1.1 Lilla Klobo 

Ledningsgatan genom Lilla Klobo har enligt den ekonomiska kartan från 

1941 sin sträckning igenom det gamla odlingslandskapet och passerar 

igenom flera gamla åkrar (Fig. 2). Ledningsgatan sträcker sig igenom eller i 

närheten av flera kulturlämningar bl.a. fossila åkrar och husgrunder. 

Jordbruksverkets betesmarksinventering har också funnit områden av 

intresse i eller i närheten av ledningsgatan, antingen handlar det om 

befintliga beten eller marker som är möjliga att restaurera. 

I skötselplanen beskrivs området som igenväxt av hassel i nordöst medan det 

söderut finns artrika blommande områden som betas sommartid 
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(Länsstyrelsen Kalmar län, 2017). Sammanställning av vilka rödlistade arter 

som hittats i området finns i tabell 1. 

 
Figur 2. Kartan t.v. är den ekonomiska kartan från 1941 hämtad från Lantmäteriets tjänst Historiska 

kartor. Kartan i mitten är hämtad från Riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök vilken visar 

kulturlämningar i området. Kartan till höger är hämtad från Jordbruksverkets tjänst TUVA och visar på 

resultatet från ängs- och betesmarksinventeringen. De gröna linjerna visar området Lilla Klobos 

sträckning. 

3.1.2 Kisebast 

Området Kisebast sträcker sig enligt den ekonomiska kartan från 1941 

igenom det gamla odlingslandskapet och passerar genom flera gamla åkrar 

och öppna betesmarker (Fig. 3). Det ligger i närheten av flera olika 

kulturlämningar bl.a. fossila åkrar och en husgrund. Enligt 

betesmarksinventeringen går även kraftledningen i eller i närheten av 

betesmark eller restaurerbar mark.  

Enligt skötselplanen är ledningsgatan kraftigt igenväxt av hassel men har på 

sina ställen en rik flora. Det finns odlingsrösen med lind och marken är i den 

södra delen öppnare med rester av gamla betesmarker (Länsstyrelsen Kalmar 

län, 2017). Sammanställning av vilka rödlistade arter som hittats i området 

finns i tabell 1. 
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Figur 3. Till vänster den ekonomiska kartan från 1941 hämtad från Lantmäteriets tjänst Historiska 

kartor. Överst till höger karta från Riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök. Nere till höger karta från 

Jordbruksverkets tjänst TUVA. De gröna linjerna visar områdets sträckning. 

3.2 Svenska kraftnäts ledningsgata 

 

3.2.1 Lilla Klobo 

Området Lilla Klobo sträcker sig enligt den ekonomiska kartan från 1941 till 

viss del genom gammal åkermark men mestadels går sträckningen genom 

tätare till halvöppna skogsmarker (Fig. 4). Det finns inga områden upptagna i 

Jordbruksverkets betesmarksinventering. Ledningsgatan går däremot i nära 

anslutning till en gammal husgrund. Laga skifteskartan från 1895 visar att 

Lilla Klobos åkermark sträckte sig ner till ledningsgatans sträckning vilket 

tyder på att marken har varit uppodlad. Detta bekräftas också av 

skötselplanen där det står att floran är hävdgynnad (Sweco/ Grusell 2016-

08). Sammanställning av vilka rödlistade arter som hittats i området finns i 

tabell 1. 

 
Figur 4. Till vänster den ekonomiska kartan från 1941 hämtad från Lantmäteriets tjänst Historiska 

kartor. Den översta röda linjen visar sträckningen Lilla Klobo, den undre röda linjen visar del av 

området Hässleås. Den svarta linjen visar ledningsgatans fortsatta sträckning. Till höger karta från 

Riksantikvarieämbetes tjänst Fornsök, den röda linjen visar området Lilla Klobos sträckning. 
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3.2.2 Hässelås 

Området Hässleås går mellan vägen från Gamlehult och Lilla Klobo. Det 

sträcker sig enligt den ekonomiska kartan från 1941 genom ett gammalt 

odlingslandskap och genom flera gamla åkrar och öppna betesmarker eller i 

närheten av dessa (Fig. 5). Området innehåller inga spår efter 

kulturlämningar och är inte upptaget i Jordbruksverkets betesinventering. 

Sammanställning av vilka rödlistade arter som hittats i området finns i tabell 

1. 

 
Figur 5. Den röda linjen visar ungefär området Hässleås sträckning, den svarta linjen visar hur 

kraftledningsgatan fortsätter. Kartan är den ekonomiska kartan från 1941 hämtad från Lantmäteriets 

tjänst Historiska kartor. 

3.2.3 Sjövik 

Området Sjövik börjar vid riksväg 37 och sträcker sig i nordostlig riktning. 

Kraftledningsgatan går enligt den ekonomiska kartan från 1941 igenom ett 

tidigare hävdat område framförallt i den nordligaste delen där gatan passerar 

genom flera gamla åkermarker (Fig. 6). Området innehåller inga spår efter 

kulturlämningar och är inte upptaget i Jordbruksverkets 

betesmarksinventering. Sammanställning av vilka rödlistade arter som hittats 

i området finns i tabell 1. 
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Figur 6. Den röda linjen visar ungefär området Sjöviks sträckning och den svarta linjen fortsättningen 

på kraftledningen. Kartan är den ekonomiska kartan från 1941 hämtad från Lantmäteriets tjänst 

Historiska kartor. 

 Lilla 

Klobo 

(E.ON) 

Kisebast 

(E.ON) 

Lilla 

Klobo (Sv. 

kraftnät) 

Hässelås 

(Sv. 

kraftnät) 

Sjövik 

(Sv. 

kraftnät) 

Slåttergubbe (VU) X    X 
Slåtterfibbla (VU)   X  X 
Spindelört (NT) X X X X X 
Sommarfibbla (NT) X X  X X 
Klasefibbla (NT)  X    
Backklöver (NT) X X    
Ljus solvända (NT) X     
Spindelörtsskinnbagge (NT) X  X X X 
Mindre bastardsvärmare (NT) X X X X X 
Klubbsprötad bastardsvärmare 

(NT) 
X X  X X 

Bredbrämad bastardsvärmare 

(NT) 
X     

Sexfläckig bastardsvärmare 

(NT) 
 X    

Åkerväddsantennmal (VU) X X  X X 
Slåttergubbemal (VU)     X 
Almsnabbvinge (NT)    X X 
Violettkantad guldvinge (NT) X X  X X 
Gullvivefjäril (VU)  X    
Ängsmetallvinge (NT) X X    
Väddgökbi (VU)  X    
Smalvingad blombock (NT)  X    

Tabell 1. Tabell 1 sammanställer vilka rödlistade arter som finns i områdena baserat från inrapporterad 

data på Artportalen samt vad som står i Svenska kraftnäts skötselplan (Sweco/ Grusell 2016-08) 
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4 Rödlistade arter 

I kraftledningsgatorna i Fågelfors har det enligt inrapporterade resultat på 

Artportalen, vilka för Svenska kraftnäts ledningsgator styrks av deras 

skötselplan (Sweco/Grusell 2016-08), hittats 20 olika rödlistade arter. Av 

dessa är 14 stycken klassade som nära hotade (NT) och 6 stycken klassade 

som sårbara (VU). Ett flertal av arterna t.ex. spindelört, spindelörtskinnbagge 

och klubbsprötad bastardsvärmare är arter som främst växer i östra delarna 

av Småland. Dessa arter beskrivs närmare i bil. 2. I fig. 7 beskrivs de olika 

arternas krav på habitat i vilken det går att konstatera att arterna 

huvudsakligen trivs i jordbruksmarker. 

 

Figur 7. Sammanställning av arternas krav på habitat enligt information från Artfakta. Dominerande är 

arter som är beroende av betesmarker eller slåtterängar, arterna kräver då hävd men gärna i form av 

extensivt bete eller sen slåtter. De arter som är beroende av skog behöver ofta glesa skogar, skogsbryn 

eller lövskogar. 

5 Resultat 

5.1 EON:s kraftledningsgata 

 

5.1.1 Lilla Klobo 

Den norra delen av området går i närheten av en gård vars betesmarker betas 

årligen av nöt eller får. Markägaren vill hålla marken runt gården öppen och 

jobbar för att hålla betesmarkerna öppna och få en öppen lövskog runt 
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gården. Länsstyrelsen har kontakt med markägaren för att se till att detta sker 

(fig 8, 9). Längre söderut går ledningen längre bort från bebyggelsen. Spåren 

av det gamla odlingslandskapet syns i form av stenmurar och bärande träd 

och buskar. Marken hävdas dock inte längre vilket gör att området växt igen 

(fig 10). Det går att hitta gläntor med gräs men dessa är stundtals otydliga. 

Röjningsavfallet ligger i stor utsträckning kvar under ledningsgatorna 

bortsett från tydliga gräsmarksgläntor. Vid besöket blommade tibast och 

blåsippor i området. 

 
Figur 8. Sträckningen Lilla Klobo där den går igenom hävdad betesmark. 
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Figur 9. Här syns gränsen för den hävdade marken och där EON själva har ansvarat för bortplockandet 

av röjningsavfall. Marken här är gammal betesmark och gränsar till en mosse. 

 
Figur 10. Öppen gräsmark i de södra delarna av området. Visst röjningsavfall ligger kvar, bl.a. lite på 

stenmuren i övrigt är marken öppnad. 
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5.1.2 Kisebast 

Området Kisebast går igenom det gamla odlingslandskapet vilket syns tydligt 

då det domineras av gammal åker- och betesmark, stenmurar och 

odlingsrösen vissa med uppslag av lind i. I den södra delen av området finns 

rester av gamla torp vilka tagits fram. Det finns även åkerholmar som röjts 

fram och där röjningsresterna har plockats bort (fig. 11). Runtomkring 

området är det lövskog som sköts av markägarna själva vilka vill bibehålla 

lövskogskaraktären. Marken har varit hävdad vilket fortfarande syns, någon 

enstaka åker slås även under Länsstyrelsens försorg. Markerna utanför 

kraftledningsgatorna har betats eller betas fortfarande. Under faslinorna är en 

sparad och hassel är sparad utanför faslinorna, det fanns även blommande 

tibast och blåsippor i området. Det hade även genomförts ett stolpbyte på en 

sträcka vilket har lett till körskador i marken och en röjning utöver den 

Länsstyrelsens skötte (fig.12). Röjningsavfall ligger i huvudsak kvar bortsett 

från tydliga gräsmarksgläntor (fig. 13, 14).  

 
Figur 11. Mycket fin åkerholme som röjts fram, den omkringliggande åkern slogs första gången förra 

året efter Länsstyrelsens försorg vilka arbetar för en fortsatt årlig slåtter. 
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Figur 12. Körskador i området Kisebast efter stolpbyte under vintern. 

 
Figur 13. Ett område i Kisebast som tidigare varit betesmark (se gärdsgården i bakgrunden), 

röjningsavfallet ligger fortfarande kvar. 
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Figur 14. Den andra sidan av vägen som syns på föregående bild. Här går det att ana en patrullstig 

under kraftledningsgatan där röjningsrester plockats bort. 

 Lilla Klobo Kisebast 

Röjning genomförs 

2017 
X X 

Röjningsavfall ej på 

gräsmarker/ örtrika 

marker 

/ / 

Högläggning av 

röjningsavfall på 

skuggsidan 

/ / 

Borttransport av 

röjningsavfall särskilt 

utpekade områden 

?* ?* 

En, hassel och andra 

bärande buskar sparas 
X X 

Vid trädsäkring, spara 

löv, friställ ek och ta 

högstubbar 

?** ?** 

Tabell 2. En sammanställning av hur åtgärderna genomförts i E.ON:s kraftledningsgata (X = åtgärd 

utförd, / = åtgärd delvis utförd). *Det är oklart vilka de särskilt utpekade områdena är då karta saknas. 

** Oklart om några trädsäkringsåtgärder genomförts, markägarna själva vill ha en lövskog kring dessa 

områden. 

Utifrån tabell 2 går det att få en överblick av resultaten från 

skötselåtgärderna. Röjningen är genomförd i ledningsgatorna. Bärande 

buskar har sparats, då framförallt en och mindre buskar som nypon och slån 



 

16(32) 

 

under faslinorna och hassel utanför faslinorna. Ett visst uppslag av hassel har 

sparats även under faslinorna. Röjningsavfall ligger inte utspritt på extremt 

tydliga gläntor som gamla åkrar omgärdade av stenmurar utan har höglagts. 

Högläggningen sker dock inte tydligt på skuggsidan utan kan t.ex. ligga på 

två sidor om ett odlingsröse. Mindre gräsmarksområden har inte rensats från 

röjningsavfall. På vissa sträckor går det att se en patrullstig där 

röjningsavfallet är höglagt på båda sidor om stigen. 

5.2 Svenska kraftnätsledningsgata 

 

5.2.1 Lilla Klobo 

Området Lilla Klobo är kulligt och blockigt med öppna gräsmarkspartier. 

Runtomkring dominerar barrskog och området innehåller många arter, det 

fanns bl.a. apel, nypon, blad av smultron och fibblor samt blommande 

blåsippor. Patrullstigen var breddad till sex meter och det var tydligt öppnat 

och bortdraget ris från gräsmarksgläntorna. Gräsmarksytorna var generellt 

sett utan örnbräken eller med litet inslag. Hassel fanns sparat men det skulle 

gå att spara mer, utanför faslinorna fanns sparade ekar och under faslinorna 

fanns ek i buskform. Någon apel hade blivit nedsågad (fig. 15,16). 

 
Figur 15. Apel i förgrunden, i bakgrunden syns patrullstigen och en tydlig breddning kring den 

gräsmarksglänta som finns precis vid stolparna. Här syns även sparad en. 
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Figur 16. Patrullstigen som fortsätter mellan de sparade enarna. Här något smal men i gengäld är 

enarna sparade. 

5.2.2 Hässleås 

Hässleås är ett varierat område som innehåller torra gräsmarker, blockiga 

partier, torra ljungmarker, berg i dagen med mycket lava och spår efter det 

gamla odlingslandskapet på flera ställen i form av stenmurar, odlingsrösen 

och gammal åkermark. Runtomkring området dominerar barrskog bortsett 

från de sydligaste delarna vid Sjötorp där det är lövskog med tydliga tecken 

från det gamla odlingslandskapet. I den här delen av området finns bl.a. fina 

stora odlingsrösen med uppslag av lind i och öppen gräsmark mellan dessa 

(fig. 18). Flera av odlingsrösena var täckta av röjningsrester (fig. 19). Här 

fanns förutom lind även slån, nypon, hassel, fibblor, blommande tibast och 

blåsippor. Patrullstigen är mestadels breddad, på vissa blockiga sträckor var 

den fortfarande tre meter bred. Hassel var sparat utanför faslinorna och det 

var öppnat runt gräsmarksgläntorna. Det växer örnbräken i området men inte 

i de fina markerna vid Sjötorp (fig. 17). 
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Figur 17. Breddad patrullstig i området Hässelås, det är även öppnat runt gräsmarkerna i direkt 

anslutning till patrullstigen. 

 
Figur 18. Mycket fin glänta i området Hässelås med tydliga spår av det gamla odlingslandskapet i 

form av fina odlingsrösen med uppslag av lind eller hassel i. 
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Figur 19. Odlingsröse helt övertäckt med röjningsrester från den lind och dess vattenskott som stått i 

odlingsröset. 

5.2.3  Sjövik 
Området Sjövik har väldigt varierande marker. Längst i norr går ledningen 

igenom en åker- eller betesmark vilken är stängslad och inte hävdad för allt 

för länge sedan (fig. 20). Hur hävden ser ut nu är dock oklart. Stängslet var 

nedrivet där patrullstigen går och röjningsavfall låg kvar i betesmarken. Det 

fanns även röjningsavfall i liten mängd i åkerholmen och på ett odlingsröse i 

åkerholmen (fig. 21). Odlingsmarken slutar sedan i mossmark för att sedan 

mer övergå i ljung- och risdominerade områden med berg i dagen och flera 

diken som passerade igenom. I dessa områden fanns dock flera gräsbevuxna 

gläntor, de innehöll dock en varierande mängd örnbräken. Patrullstigen 

verkade främst gå på den skogsväg som gick precis under ledningen, därav är 

det svårt att säga om den var breddad (fig. 22). En och bärande buskar som 

nypon, slån och apel har sparats under faslinorna. Hassel hade däremot inte 

sparats. Röjningsavfallet har flyttats bort från vägen och de gräsbevuxna 

gläntorna.  
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Figur 20. Den norra delen av området Sjövik där kraftledningsgatan går igenom odlingsmark med 

oklar hävd. 

 
Figur 21. Åkerholme i odlingsmarken där det ligger kvar visst röjningsavfall bl.a. i det lilla 

odlingsröset. En och slån har dock sparats här. 
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Figur 22. Körvägen som går igenom stora delar av området och som troligen även nyttjas som 

patrullstig. Här syns även sparade enar under faslinorna och hur området ändrat karaktär till ljungmark. 

 Lilla Klobo Hässelås Sjövik 

Bredda patrullstigen 

till 6 m 
X* X* X 

Bredda kring 

gräsmarksgläntor 
X X X 

Spara en och andra 

bärande buskar 

under faslinorna 

X X X 

Spara hassel utanför 

faslinorna 
X X / 

Röjningsavfall bort 

från patrullstigen 
X X X 

Tabell 3. Sammanställning över Svenska kraftnäts åtgärder för anpassad skötsel i sina områden (X = 

åtgärd utförd, / = åtgärd delvis utförd). *På vissa korta partier var stigen fortfarande 3 m bred. 

Utifrån tabell 3 går att de se åtgärder som ska ha genomförts i Svenska 

kraftnäts ledningsgata och även hur dessa har gått. Generellt går det att säga 

att de har uppfyllt de mål som står i skötselplanen. På vissa ställen, 

framförallt vid området Hässelås, var stigen fortfarande 3 m bred dock var 

det vid väldigt blockiga partier vilket gjorde det svårt att bredda ytterligare. 

När patrullstigen passerade en gräsmarksglänta hade röjningsavfallet 



 

22(32) 

 

plockats bort därifrån. En och andra bärande buskar var generellt sparade. 

Ibland hade någon en röjts ner och bland annat hade några aplar röjts ner. I 

området Sjövik hade inte så mycket hassel sparats utanför faslinorna 

5.3 Kraftbolagens och underentreprenörernas svar 
E.ON:s underentreprenör svarade att de tyckte de fått bra information från 

Susanne Forslund både på plats och över telefon. De hade haft en träff med 

Susanne Forslund innan första röjningstillfället där de gick igenom alla 

punkterna. De tyckte inte heller att något behövde förbättras i skötselplanen. 

Se bil. 1 för ytterligare information. 

6 Diskussion 

För att kunna behålla den biologiska mångfald som genom gjorda 

inventeringar har funnits i områdena behövs i många fall hävd i form av bete 

eller slåtter. Länsstyrelsen arbetar med flera parallella projekt för att se till att 

hävden av marken fortsätter. I de fall detta inte är görbart behövs andra 

åtgärder. Kraftledningsbolagen kan här med relativt enkla åtgärder bidra till 

att det gamla odlingslandskapet bibehålls. Svenska kraftnät som arbetar med 

patrullstigar under ledningarna har möjlighet att skapa spridningsvägar för 

fjärilar och minska fragmenteringen av landskapet. Deras ledningsgator röjs 

vart åttonde år men patrullstigen gås över vart fjärde år. I de speciellt 

utpekade områdena finns det alltså möjligheter att röja hela patrullstigen vart 

fjärde år vilket minskar storleken på slyuppslaget. Det gör att det kan finnas 

en tydligare spridningskorridor för fjärilar men även möjlighet för de 

hävdgynnade arterna som oftast hittas i marker som historiskt hävdas att på 

sikt sprida sig.  

Svenska kraftnät har inte fokuserat på den historiska markanvändningen utan 

öppnat upp överallt där det funnits gräsmarksgläntor. Dessa har givetvis på 

flera områden sammanfallit med områden som historiskt varit hävdade, bl.a. 

vid Sjötorp i området Hässelås där det fanns betydligt tydligare gläntor än i 

områden som går igenom mark som historiskt varit skog. E.ON har i istället, 

efter Länsstyrelsens försorg, fokuserat mer på den historiska 

markanvändningen och öppnat upp gläntor där det varit åker eller bete 

tidigare. Detta går bl.a. att se i området Lilla Klobo vilket i norr sköts av 

markägaren med bete osv. men i den södra delen där marken har varit hävdad 

har gläntor öppnats upp. Alternativt att den gamla åkermarken inte helt växt 

igen utan tack vare att kraftledningsgatan inte planterats igen och röjs så pass 

ofta att det inte hinner bli en fullständig igenväxning.  

Vad gäller EON:s ledningsgata ger den ett stökigare och mer ostädat intryck 

då de inte arbetar med patrullstigar på samma sätt som Svenska kraftnät gör. 

De har haft mycket kontakt med Länsstyrelsen vilka har förklarat vikten av 

att öppna upp gräsmarksgläntorna. Detta har även genomförts men på många 
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ställen ligger röjningsavfallet kvar även i gamla betesmarker. De här 

områdena är ofta blockiga och har inte de tydliga gräsmarksgläntor som en 

gammal åker har. De har dock fortfarande värden som gammal hävdad mark 

och har troligen även de en hög biologisk mångfald. Att här arbeta på samma 

sätt som Svenska kraftnät skulle dels göra det enklare för 

underentreprenörerna att utföra åtgärderna men även ge spridningsvägar och 

minska fragmenteringen. Den största vinsten blir dock att 

underentreprenörerna själva inte behöver tänka på vilka marker som kan ha 

höga naturvärden utan kan enkelt köra på i ett snabbt och effektivt tempo. 

Det har visat sig att den historiska markanvändningen är viktig för vilka arter 

som finns i området är det för bevarandet viktigt att marken sköts som det 

gjordes förr. De rödlistade arter som hittats i området är oftast sådana som är 

beroende av slåtter eller bete (se Fig. 7). De är ofta även känsliga för 

igenväxning och gödsling. När en röjning sker och röjningsresterna lämnas 

kvar i marken blir det både en gödslingseffekt och de solkrävande arterna blir 

nedkvävda, när slyet sedan slår upp igen växer marken igen och de 

hävdgynnade arterna missgynnas. Ser man då till de intervall i röjningen som 

det idag är i kraftledningsgatorna är risken att de är för långa. Exempelvis går 

det i Fig. 13 och 14 att se relativt stora slyuppslag trots att röjningen 

genomfördes 2017, efter 8 år kommer troligen slyuppslaget vara så stort att 

solen har svårt att komma åt mer än på väldigt tydliga gläntor. Detta medför 

en isolering och fragmentering av arterna vilket är motsatsen till vad som 

önskats med åtgärderna. 

De resultat som redovisas i tabell 2 och 3 visar att framförallt Svenska 

kraftnät har följt den plan som finns för området. Vad gäller E.ON:s 

kraftledningsgata finns det lite behov av förbättringar då främst att mer 

röjningsavfall behöver samlas ihop och högläggas eller köras bort. Utöver 

detta har följande förslag på förbättringar tagits fram. 

• E.ON skulle behöva arbeta mer som Svenska kraftnät med 

patrullstigar för att underlätta arbetet och ge möjlighet till att 

kraftledningsgatan fungerar som en spridningskorridor. 

• De kulturlämningar t.ex. odlingsrösen och stenmurar som hittas i 

kraftledningsgatorna bör det tas hänsyn till, det gäller även om de inte 

är upptagna som fornlämningar. Röjningsavfall bör inte lämnas på 

dessa utan tas bort och högläggas bredvid. 

• I de områden där det finns odlingsrösen med uppslag av lind är ett 

förslag att försöka spara en stam och hamla denna för att minska 

uppslaget av stubbskott. 

• De gräsmarksområden som tydligt varit åkermark föreslås att gräset 

slås när röjningen ändå genomförs. Gräset bör därefter högläggas för 

att återskapa en slåtteräng eller en betesmark så gott det går. 
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• Där marken är stängslad bör inte röjningsavfall lämnas kvar inom 

betesmarken, detta gäller framförallt om marken hävdas eller om 

hävden är oklar. Stängslet bör även återställas, särskilt taggtrådsstaket 

bör inte lämnas nedrivet med hänsyn till att bl.a. vilda djur kan fastna 

i det. 

För att kunna se effekterna av åtgärderna och kunna se om det behövs 

förändringar kommer det i de här områdena att behövas inventeringar 

liknande de som gjorts innan områdena fått skötselplaner. På så vis går det 

att se om arterna gynnats eller missgynnats av åtgärderna beroende på om 

man kan se en ökning eller minskning av de hävdgynnade arterna. Utifrån 

det går det sedan att ta fram förslag på åtgärder. Det är dock väldigt viktigt 

att inte tappa uppföljningen av projekten utan att göra flera uppföljande 

inventeringar och dra slutsatser från dem för att sedan vidare kunna utveckla 

skötseln.  

7 Slutsatser 

De rödlistade arter som hittats i områdena är till stor utsträckning beroende 

av hävdad mark. Deras främsta habitat är betesmark eller slåtterängar och 

kräver ofta extensivt bete eller sen slåtter. De arter som är beroende av skog 

är ofta beroende av lövträd som ek och alm eller en gles skog. Om man ser 

till den historiska markanvändningen enligt den ekonomiska kartan så går 

kraftledningsgatorna huvudsakligen genom gammal åkermark, öppna 

betesmarker eller gles skog. Det här är något som gäller även för Svenska 

kraftnäts ledningsgata även om dess sträckning om man ser till de historiska 

kartorna går mer i utkanten av odlingslandskapet. Likaså finns det 

kulturlämningar i form av odlingsrösen och stenmurar i båda 

ledningsgatorna. Ser man däremot till Riksantikvarieämbetets inventering så 

är det nästan enbart E.ON:s ledningsgata som går i närheten av 

fornlämningar. Oavsett är det önskvärt att hänsyn tas till dessa lämningar. 

Då de besök och undersökningar som genomförts i områdena gjordes relativt 

snart efter röjningen och data för de rödlistade arterna tagits enbart från 

Artportalen är det svårt att säga hur åtgärderna har slagit ut. För att kunna få 

svar på detta kommer det att behövas flera artinventeringar med jämna 

intervall för att säkerställa att arterna fortsatt finns kvar i områdena. Detta är 

särskilt viktigt då det är så pass långa intervall i röjningen att det medför 

stora slyuppslag och därmed minskad solexponerad yta. Denna igenväxning 

är något som missgynnar de hävdgynnade arter som hittats i områdena. För 

att se så åtgärderna fungerar som planerat och därmed se om något behöver 

förbättras är det därför viktigt med uppföljning. Då syftet med de utökade 

åtgärderna är att behålla den biologiska mångfalden är ett bra sätt att 

kontrollera detta att genomföra artinventeringar och jämföra resultaten.  
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 Intervjuer 
 

De frågor som ställdes till kraftbolagen Svenska kraftnät och E.ON:s 

ansvariga samt deras underentreprenörer som genomfört röjningarna var 

följande: 

• Har ni fått tillräckligt med information för att kunna utföra åtgärderna 

på bästa sätt? 

• Finns det något i skötselplanerna som ni tycker kunde förbättras eller 

förtydligas? 

• Tycker ni att de som utfört röjningsarbetet har fått tillräcklig 

information för att kunna följa skötselplanen? 

 

Jag fick tidigt svar från E.ON:s ansvarige med kontaktuppgifter till deras 

underentreprenör. Den ansvarige själv hann inte svara på frågorna utan skulle 

återkomma. Jag påminde om detta i maj M&Mmen har inte fått svar.  

Svenska kraftnäts ansvarige som jag fick tips om via Eva Grusell på Sweco. 

Jag fick inte svar på mitt mejl utan ringde och fick då kontakt med denne. Jag 

fick under telefonsamtalet veta mer om hur Svenska kraftnät arbetade med 

generell och anpassad skötsel för sina kraftledningsgator samt att majoriteten 

av kraftledningsgatorna numer är artinventerade. Jag fick vidare veta att det 

inte gick att hitta några områden med anpassad skötsel i Fågelforsområdet. 

Slutligen fick jag rekommendationen att kontakta en person på Sweco som 

arbetar med anpassad skötsel. 

 

De svar jag fick från E.ON:s underentreprenör presenteras i sin helhet nedan. 

 

• Har ni fått tillräckligt med information för att kunna utföra åtgärderna 

på bästa sätt? 

Mycket bra info med länsstyrelsen susanne forslund per telefon och 

på plats vid första tillfället 

• Finns det något i skötselplanerna som ni tycker kunde förbättras eller 

förtydligas? 

Nej mycket bra det vi har fått 

• Tycker ni att de som utfört röjningsarbetet har fått tillräcklig 

information för att kunna följa skötselplanen? 

Vi hade en träff med susanne vid röjningstillfället och gick igenom 

alla punkter på plats så det fungerade utmärkt 
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9.2 Bilaga 2 Rödlistade arter 
 

Slåttergubbe (Arnica montana) VU Slåttergubben är klassad som sårbar 

och är en art som främst hittas i det gamla jordbrukslandskapet i öppna 

gräsmarker, gärna gamla ogödslade betesmarker. Arten kan dock även hittas 

i gles skog, vägrenar och gräs-, eller ljunghedar. De stora hoten mot 

slåttergubben är igenväxning av grova gräs eller sly och gödsling av 

markerna. Åtgärder för att bevara slåttergubben är fortsatt hävd av markerna 

i form av slåtter eller bete. 

Slåtterfibbla (Hypochaeris maculata) VU Slåtterfibblan är klassad som 

sårbar och återfinns främst i jordbrukslandskapets ogödslade betesmarker 

eller glesa skogar. Den går dock även att finna i vägkanter, 

kraftledningsgator och hyggen. Arten missgynnas av igenväxning och 

näringstillförsel via exempelvis gödsling. De viktigaste åtgärderna för att 

bevara slåtterfibblan är bete eller slåtter, även gallring av tallskog och 

vägkantsslåtter kan gynna arten om det sker efter frösättning. 

Spindelört (Thesium alpinum) NT Spindelörten är klassad som nära hotad 

och växer främst i de östra delarna av Småland upp mot södra Östergötland. 

Arten trivs främst i magra marker som sandiga torrängar och 

naturbetesmarker men går även att finna i vägrenar och på körvägar. Arten 

missgynnas av igenväxning, igenplantering och ökad näringstillförsel. De 

främsta åtgärderna för att bevara arten är att hävda de växtplatser som finns 

med slåtter eller bete och undvika gödsling. 

Sommarfibbla (Leontodon hispidus) NT Sommarfibblan är klassad som 

nära hotad och förekommer främst i södra Sverige. Den är beroende av hävd 

och trivs bäst i måttligt näringsrik, gammal, ogödslad och välhävdad betes-, 

eller slåttermark. Den går dock att finna även i vägkanter, i gräsmattan och 

på ruderatmarker. Arten missgynnas av igenplantering och gödsling. Den 

klarar en viss igenväxning men kräver ändå hävd. När arten återfinns i 

vägkanter missgynnas den av tidig vägkantsslåtter och har alltså ett behov av 

sen slåtter.  

Klasefibbla (Crepis praemorsa) NT Klasefibblan är klassad som nära hotad 

och förekommer i södra och mellersta Sverige. Arten är starkt slåttergynnad 

och trivs på torr till fuktig ogödslad mark, gärna hagmark eller slåtterängar. 

Den förekommer dock även i vägkanter, glesa skogar och betade lövskogar. 

Klasefibblan tål till viss del igenväxning men då den som tidigare nämnts är 

starkt slåttergynnad visar dock bestånden i skogsmark på att marken tidigare 

varit hävdat och bestånden är överlevare från den tiden. Arten missgynnas av 

igenväxning, gödsling och ett intensifierat jordbruk, framförallt av tidiga 

betessläpp och hård nedbetning. 
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Backklöver (Trifolium montanum) NT Backklöver är klassad som nära 

hotad och hittas i de sydöstra delarna av landet upp till Gästrikland. Arten 

växer gärna i torrängar i naturbetesmarker och då gärna i en sydsluttning. 

Den går även i viss utsträckning att hitta i vägkanter. Den kan leva kvar 

under en viss tid även om hävden slutar så länge markerna fortsätter att vara 

öppna. Backklövern missgynnas starkt av igenväxning, gödsling samt till 

viss del ett intensifierat jordbruk. Backklöver är en växt som vill hävdas med 

slåtter. Om bete istället används ska det vara extensivt med ett sent 

betespåsläpp. 

Ljus solvända (Helianthemum nummularium) NT Ljus solvända är klassad 

som nära hotad och hittas i de östra delarna av Sverige upp till Gästrikland. 

Arten hittas främst i solöppna, torra och ogödslade betesmarker men kan 

även återfinnas i marker med tidigare hävd. Arten klarar upphörd hävd under 

en period men försvinner när igenväxningen blir för stor. Arten missgynnas 

starkt av gödsling men även av igenväxning och igenplantering. Ljus 

solvända är insektspollinerad av bin eller fjärilar. Den klarar inte för hårt bete 

men kräver ändå hävd i form av bete alternativt slåtter. 

Spindelörtsskinnbagge (Canthophorus impressus) NT 

Spindelörtsskinnbaggen är klassad som nära hotad och har enbart hittats i de 

östra delarna av Småland och upp mot gränsen till södra Östergötland. Den 

är till stor del beroende av sin värdväxt spindelört och trivs i mager, gärna 

sandig, mark. Då arten är starkt beroende av värdväxten påverkas den även 

negativt av samma faktorer som spindelörten d.v.s. igenväxning och 

gödsling. Marken behöver alltså hävdas för att spindelörten ska trivas, gärna 

med bete, det är dock oklart vad spindelörtsskinnbaggen behöver för 

åtgärder. 

Mindre bastardsvärmare (Zygaena viciae) NT Mindre bastardsvärmare är 

klassad som nära hotad och hittas i de södra delarna av Sverige. Arten trivs i 

skogs- och mellanbygderna i mindre ängsmarker och skogsbryn i torra friska 

marker. Den hittas sällan i stora öppna marker. Igenväxning och 

igenplantering av ängsmarker gör att bastardsvärmarens habitat fragmenteras 

och medför en isolering av arten. Arten är beroende av hävdad ört- och 

blomrik mark med sent betespåsläpp eller extensivt bete. För tidig slåtter av 

vallarna medför att artens reproduktion missgynnas. Den missgynnas även av 

gödsling. Vid förekomster i vägkanter rekommenderas sen slåtter.  

Klubbsprötad bastardsvärmare (Zygaena minos) NT Klubbsprötad 

bastardsvärmare är klassad som nära hotad och har sina största 

utbredningsområden i östra Småland och Öland. Precis som för den mindre 

bastardsvärmaren medför igenväxning och igenplantering att artens habitat 

fragmenteras vilket leder till isolering. Den klubbsprötade bastardsvärmaren 

trivs bäst i torra sandiga marker som hålls öppna med sen slåtter eller 

extensivt bete.  
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Bredbrämad bastardsvärmare (Zygaena lonicerae) NT Bredbrämad 

bastardsvärmare är klassad som nära hotad och hittas främst i södra delen av 

landet upp till Dalälven. Arten trivs på blomrika, torra och friska marker ofta 

ängsmarker men även blomrika buskmarker och igenväxande hyggesmarker. 

Precis som övriga bastardsvärmare är de stora hoten fragmentering och 

isolering av habitaten samt för tidig slåtter. Även denna bastardsvärmare 

gynnas av sen slåtter och extensivt bete. 

Sexfläckig bastardsvärmare (Zygaena filipendulae) NT Sexfläckig 

bastardsvärmare är klassad som nära hotad och hittas främst i Götaland och 

Svealand. Den klarar precis som övriga bastardsvärmare inte av för intensivt 

bete eller tidig slåtter men är även känslig för gödsling och en minskning av 

dess främsta värdväxt, käringtand (Lotus corniculatus). Arten kräver att 

habitatet inte betas för hårt, då värdväxten betas ner, men inte heller 

igenväxning, då värdväxten skuggas ut, utan en extensiv skötsel krävs. 

Åkerväddsantennmal (Nemophora metallica) VU Åkerväddsantennmalen 

är klassad som sårbar och hittas i vissa områden i södra och sydöstra Sverige. 

Arten trivs på örtrika marker som betes- och slåttermarker men även 

åkerkanter. Arten är beroende av värdväxterna fältvädd (Scabiosa 

columbaria) och åkervädd (Knautia arvensis) under hela livscykeln. Det 

stora hotet mot åkerväddsantennmalen är att dess tidigare habitat i 

ängsmarker har helt eller delvis försvunnit p.g.a. upphörd skötsel. Precis som 

för bastardsvärmarna leder detta till en fragmentering.  

Slåttergubbemal (Digitivalva arnicella) VU Slåttergubbemalen är klassad 

som sårbar och starkt beroende av värdväxten slåttergubbe. Artens främsta 

habitat är jordbrukslandskapet och öppna gräsmarker i form av hagmarker 

eller ogödslade betesmarker. Då slåttergubben minskar så ses även en 

minskning av slåttergubbemalen. Negativ påverkan på denna art är även här 

igenväxning och gödsling av markerna men även för hård betning av bl.a. 

nötboskap. Arten är dock hävdgynnad.  

Almsnabbvinge (Satyrium w-album) NT Almsnabbvingen är klassad som 

nära hotad och hittas i de södra och mellersta delarna av Sverige. Almsjukan 

har dock gjort att arten har minskat i bl.a. Skåne och stärkt sina habitat 

norrut. Det främsta hotet för almsnabbvingen är almsjukan som drabbat dess 

främsta värdväxt skogsalmen (Ulmus glabra). Almsnabbvingen behöver bra 

och livskraftiga bestånd med alm för att kunna säkra sin överlevnad.  

Violettkantad guldvinge (Lycaena hippothoe) NT Violettkantad guldvinge 

är klassad som nära hotad och hittas med lokala populationer i hela landet. 

Arten är starkt beroende av frisk ängsmark med årlig sen slåtter. Fjärilen 

missgynnas starkt av för tidig slåtter och ensilering med inplastning men 

även av gödsling av markerna. Dels för att arten då fortfarande kan vara i 

äggstadie men även för att larven inte hinner ta sig ner i vegetationen när 

torkning av grödan inte sker först. I övrigt hotas även denna art av 
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fragmentering av landskapet med ökade avstånd mellan populationerna som 

följd. Honan lägger ofta sina ägg på ängssyra (Rumex acetosa), hon kan även 

använda sig av bergssyra (Rumex acetosella). Både hanen och honan besöker 

gärna blommor och har en viss förkärlek för smörblommor (Ranunculus 

spp). 

Gullvivefjäril (Hamearis lucina) VU Gullvivefjärilen är klassad som sårbar 

och hittas idag främst i de södra delarna av Kalmar län, Mittlandskogarna på 

Öland och skogsbygderna i Östergötland. Arten trivs på näringsrika marker 

med ädellövsskog och hasselbuskar de är även starkt beroende av gullvivan 

(Primula veris). Arten har mycket specifika och komplexa behov på sina 

habitat. Detta medför bl.a. att den bidragsberättigade skötsel för miljöstöd 

som kräver ordentligt bete med avbetad svål varje år och öppna marker inte 

passar gullvivefjärilen. Denna kräver istället beskuggning i varierande grad 

och inget bete alternativt väldigt extensivt bete för att gynna gullvivan.  

Ängsmetallvinge (Adscita statices) NT Ängsmetallvingen är klassad som 

nära hotad och hittas från Skåne upp till Siljanstrakten i Dalarna och därefter 

utmed kusten längre norrut. Arten trivs på blomrika gräsmarker, gärna 

sandmarker och gynnas av extensivt bete eller slåtter. Fjärilen missgynnas av 

igenväxning och igenplantering, utebliven hävd av markerna och gödsling 

vilket gör att de blommor som arten är beroende av slås ut. Även den här 

arten lägger sina ägg på ängssyrans blad och den är precis som 

bastardsvärmarna väldigt lokaltrogen och har en väldigt låg spridning. Detta 

gör givetvis att den drabbas hårt av fragmentering och isolering. 

Väddgökbi (Nomada armata) VU Väddgökbiet är klassat som sårbart och 

finns inte längre norrut än södra Östergötland. Generellt verkar 

populationerna vara isolerade, enbart i östra Småland finns sammanhängande 

förekomster. Väddgökbiet är till stor del beroende av åkervädd men även 

värdarten väddsandbi (Andrena hattorfiana). Väddsandbiet behöver blottlagd 

sandmark för sina bon vilket även till viss del är en förutsättning för 

åkervädden vilken lätt kvävs av högvuxna och snabbväxande växter. Alla bin 

har dessutom ett behov av blommande växter, för tidig slåtter precis vid 

blomningen missgynnar därför arterna. Då arterna kräver viss markstörning 

förordas att detta görs för att bibehålla habitaten. 

Smalvingad blombock (Strangalia attenuata) NT Smalvingad blombock är 

klassad som nära hotad och hittas från Skåne till Uppland i isolerade lokaler. 

Arten är beroende av ek i larvstadiet och studier i Danmark visar att arten har 

levt i stängselstolpar av ek. De främsta åtgärderna för att skydda arten är att 

se till att det finns dött ekvirke i lokalerna. Arten besöker gärna blommor i 

adult stadie vilket innebär att blomrika områden i närheten behöver bevaras. 

 


