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När man besöker Ölands eller Skånes sandmarker hittar man alltid intressanta och 

ovanliga insektsarter. I dessa trakter är de höga naturvärdena båda välkända och 

uppenbara. Däremot var det alls inte lika uppenbart att de torra, oftast sandiga, 

markerna i Nybro kommun håller samma slags värden. De torra, sandiga miljöerna i 

Nybro kommun finns både i det småbrutna odlingslandskapet och i de orter som 

byggts på åsar, främst Nybro stad och Bäckebo. Det handlar om åker- och skogs-

kanter, golfbanor, betade åssluttningar, övergivna täkter, mindre ruderatmarker, 

järnvägsbankar och vägskärningar. Ytan för varje biotop är kanske liten, men 

totalytan ändå stor. Lägg till östra Smålands torra och varma klimat, så börjar man 

inse att här finns kanske något unikt. 

Med stöd av bidrag för lokala naturvårdsprojekt (LONA) engagerade Nybro 

kommun 2014 biologen Niklas Johansson, Habo för att genomföra en inventering av 

insekter beroende av just dessa torra, sandiga miljöer. Huvudfokus för inventeringen 

var steklar, främst bin, men även naturvårdsintressasnta arter från andra insekts-

grupper samlades in. Att huvudfokus var steklar beror bland annat på att många av 

arterna har svårt att överleva idag, men även att de har stor betydelse för 

pollineringen av växter. 

Resultatet av inventeringen visar på en överraskande stor mångfald av arter beroende 

av öppna, torra miljöer. Inte minst överaskande är den stora artrikedomen i och kring 

Nybro stad. Som ett resultat av inventeringen, kommer kommunen bland annat se 

över skötsel av grönytor och vägkanter, samt studera möjligheterna att anlägga ett 

antal ”mångfaldsytor” spridda på och i anslutning till Nybroåsen, Även skötselplanen 

för Svartbäcksmåla naturreservat kommer att ses över utifrån inventeringens resultat. 

 

Nybro, en oväntat artrik kommun! 

 

Stefan Björn 

Kommunekolog 

  

 

 

 

 

 

 

  

Som en extra bonus av inventeringen hade vi även glädjen att notera 

att sandödlan är vanlig i och runt Nybro stad.. 

Årsunge i Svartbäcksmåka naturreservat. Foto: Stefan Björn 
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Under säsongen 2014 inventerades elva sandiga torrängslokaler längs fem sandåsar i 

Nybro kommun på vildbin och andra skyddsvärda insekter. Huvudsakligen 

genomfördes inventeringen genom att insekter eftersöktes i fält med håvning och 

slaghåvning men också ett mindre antal fönsterfällor, färgfällor och också tre 

malaisefällor användes. I fokus för inventeringen låg solitära bin och andra 

gaddsteklar men även andra grupper som har höga krav på sandmarker som t.ex. 

marklevande och växtätande skalbaggar, skinnbaggar samt vissa flugfamiljer 

noterades under inventeringen. Totalt noterades spår efter och fullbildade djur av 795 

insektsarter. Inte mindre än 100 av dessa återfinns på den svenska rödlistan över 

hotade arter. Ytterligare ett 60-tal arter har tidigare varit rödlistade eller är att 

betrakta som sällsynta och särskilt skyddsvärda. De rödlistade arterna är 

huvudsakligen knutna till solvarma bryntorrängar och solbelyst död ved.  

De rödlistade insektsarterna fördelar sig över rödlistekategorier som följer: 9 starkt 

hotade EN , 25 sårbara VU samt 66 nära hotade NT. Av de rödlistade arterna är 48 

skalbaggar, 4 skinnbaggar, 1 strit, 1 hopprätvinge, 5 flugor, 29 gaddsteklar samt 12 

fjärilar. En art är ny för Sverige, 8 arter är att betrakta som nya för provinsen 

Småland och fyra arter är nya för Kalmar län. Inventeringsresultatet visar att de olika 

sandåsarna i kommunen har sinsemellan olika karaktär och artsammansättning. 

Medan de sydliga åsarna som Nybroåsen, Iåsen och Ljungbyåsen hyser en stor andel 

mer eller mindre särpräglade sandmarksspecialister har de mer nordliga som 

Bäckeboåsen och Persmålaåsen ett ekosystem som domineras av arter knutna till 

vindskyddade bryntorrängar och de livsmiljöer som vi idag förknippar med äldre 

småskaliga jordbrukslandskap.  

Sammantaget visar inventeringen att åsarna i Nybro kommun hyser en insektsfauna 

av nationellt skyddsvärde. Det gäller i synnerhet sandmarker kring Nybroåsen/Iåsen 

där också de tätortsnära områdena i Nybro räknas in samt Bäckeboåsen vars 

torrängar härbärgerar ett mycket artrikt ekosystem knutet till småskaliga 

jordbruksmarker. Noterbart är också att de ljusöppna skogarna och torrängsresterna 

vid Persmålaåsen, som sträcker sig in söder om Hornsö ekopark, uppvisade ett 

artkomplex som mycket väl kan mäta sig med det som återfinns i de områden som 

omfattas av själva ekoparken. 
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Arbetet med bevarandet av landets biologiska mångfald återspeglas i flera av de 

nationella miljömål som satts upp nationellt. I arbetet med att förhindra förlusten av 

biologisk mångfald har insekterna en särställning. Med ca 30 000 kända insektsarter i 

Sverige överträffas andra organismgrupper vida med avseende artantal och variation. 

För jämförelse kan nämnas att det finns ca 2 500 arter av kärlväxter i Sverige. Ökad 

kunskap om insekternas utbredning, ekologi och arbetet med deras bevarande är 

således en avgörande del av det nationella, europeiska och globala arbetet med 

biologisk mångfald. Bland insekterna finner vi också en lång rad arter som bidrar 

med viktiga ekosystemtjänster som pollinering och skadedjursbekämpning och som 

således också är av ekonomisk betydelse för det svenska jordbruket. 

Skogsmiljöerna i de norra delarna av Nybro kommun har under lång tid varit 

välkända bland insektsintresserade. Allgunnen, Mjöshyltan, Alsterbro, Rugstorp och 

Bäckebo finns alla inom ett område som genom inventeringar har visat sig hysa en 

fauna av vedlevande insekter som är bland, om inte den, artrikaste i Norra Europa. 

Samtidigt har kommunens sandmarker och torrängar inte fått samma uppmärksam-

het, även om diverse ströfynd som gjorts indikerat höga biologiska kvalitéer. 

Delvis kan kunskapsbristen beträffande sandmarkernas insektsfauna i kommunen ses 

som ett resultat av att torrängsorienterade entomologerna ofta haft en förkärlek för att 

exkurera i mer etablerade sandmarkshotspots på det närbelägna Öland och i Östra 

Skåne. Detta har i sin tur inneburit att kunskapen om vilka skyddsvärda och hotade 

arter som faktiskt lever på de sandmarker som sträcker sig igenom kommunen till 

stor del förblivit okänd. I samband med att Kalmar Länsstyrelse under 2008 inledde 

mer riktade inventeringar av länets torrmarker i sitt arbete med hotade arter 

utkristalliserades Nybroåsen som ett av länets och landets mest värdefulla objekt med 

avseende på biologisk mångfald beroende av blomrika sandmarker. Trots att 

inventeringen endast till begränsad del berörde Nybro kommun, stod det klart att 

kommunens sandåsar potentiellt härbärgerade en biologisk mångfald av nationellt 

bevarandeintresse. Inför framtagandet av ett kommunalt naturvårdsprogram 

aktualiserades behovet av en övergripande undersökning av insektsfaunan på 

sandmarker och torrängar som underlag för framtida naturvårdsarbete i kommunen.  

I Nybro kommun har de mäktiga sandåsar som genomlöper kommunen kunnat 

erbjuda goda möjligheter till bebyggelse och odling och mycket av odlingsmarken 

ligger därför belägen i pärlband utmed åsarna. Samhällena har i sin tur genererat 

infrastruktur och här har också många av de lokala industrierna etablerats. Detta har i 

sin tur medfört att landskapet längs åsarna både har hållits öppet och hävdats på ett 

sätt som gynnat en rik mångfald av insekter och kärlväxter.  Idag när jordbruket 

genomgår stora strukturella förändringar och till stor del överger hävden på sandiga 

och magra marker står bevarandet av våra artrika sandmarker inför utmaning där 

riktat åtgärdsarbete och kunskap om arternas utbredning är en viktig nyckel.  

I denna rapport presenteras en inventering av skyddsvärda insekter längs fem sand-

och grusåsar i Nybro kommun. Då en heltäckande inventering skulle bli alltför 

omfattande har en eller flera förmodat representativa dellokaler valts ut per ås. 

Faunan av skyddsvärda insekter har studerats mer ingående på dessa utvalda lokaler 

vilket mynnat ut i förslag på lämpliga skötselåtgärder och ett övergripande omdöme 

av respektive dellokals entomologiska skyddsvärde.  
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Ett flertal av de orsaker till torrmarksinsekternas idag ytterst prekära situation som 

listas nedan interagerar och utgör problem som har sin grund i gemensamma 

storskaliga landskapsprocesser. 

Förlusten av blomrika marker drabbar pollinerande insekter mycket hårt. I det 

förindustriella jordbruket var landskapet fullt med slåtterängar och dessutom 

hävdades ofta magra marker som hyste en stor mångfald av olika blommande örter. 

Idag täcker vallbruket helt behovet av vinterfoder och de magra markerna 

skogsplanteras, eftersom deras avkastning inte står i relation till stängselunderhåll 

och övrig skötsel. Detta hot har under senare år också kommit att beröra vägkanter 

och andra marginalmarker. De vägrenar som anlades under 50, 60 och 70-talet, och 

som tidigare utgjort ett viktigt komplement med avseende på blommande örter, har 

idag blivit så anrikade av näringsämnen på grund av kvarlämnande av avslaget 

material att de idag mestadels består av högresta gräs och triviala högörter som tistlar 

och hundkäx. 

Bruk av svämgödsel och den lättillgängliga konstgödseln har gjort att många 

lågavkastade, blomrika marker idag förvandlats till ensartade vallåkrar eller rikare 

betesmarker dominerade av ett fåtal örter. Dessutom innebär sättet på vilket man 

spider gödseln att viktiga blomrika kantzoner som åkerrenar och åkerkanter ofta får 

sin del av gödselgivorna vilket i sin tur leder till en utarmning av floran och 

uppkomst av frodigare vegetation. Under denna rubrik återfinner vi också den i vissa 

delar av landet smått absurda näringsanrikningen som sker i det tysta genom 

kvävenedfall. I delar av Västsverige motsvarar kvävenedfallet under tre säsonger 

rekommenderad årlig kvävegiva för att uppnå en fullgod skörd av havre. 

Denna punkt berör delvis den ovan berörda punkten om minskat bete på magra jordar 

men också försvinnande skogsbeten och efterbete på blomrika trädesmarker. Kärnan 

är dock främst att ökade krav på hårdare bete för att uppfylla rådande bidragssystem 

inneburit att dagens betesmarker generellt betas på ett sätt som gör att de blommande 

örterna aldrig får tillfälle att blomma. Det bör betonas att många marklevande 

insekter, dynglevande skalbaggar och svampar är helt beroende av hårt betade 

marker men ofta föredrar dessa extremt kortsnaggade helt ogödslade marker av en 

typ som har mycket lite gemensamt med den mer näringsrika naturbetesmarkstyp 

som idag är dominerande i det svenska jordbrukslandskapet. 

Ett tidigare ouppmärksammat problem för de vilda pollinatörer och insekter är att 

bruket av insekticider och medel mot ogräsbekämpning slagit hårt mot 

jordbrukslandskapets mångfald. Det gäller inte bara det faktum att stora mängder 

vilda bin och fjärilar bokstavligt talat dör av direkt förgiftning när de besöker 

områden med besprutade grödor utan också att den effektiva bekämpningen av några 

vanliga och mestadels helt harmlösa åkerogräs som t.ex. klätt Agrostemma githago, 
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blåklint Centaurea cyanus och penningört Thlaspi arvense, gjort att de insekter som 

är knutna till dessa växter idag befinner sig på utdöendets rand och i flera fall utrotats 

från den svenska faunan. 

Fragmentering innebär att populationer isoleras från varandra till den grad att de inte 

längre förmår upprätthålla det utbyte av genetiskt material som är nödvändigt för 

deras långsiktiga överlevnad. I dagens landskap ser vi allt mer en process där de 

biologiskt högkvalitativa sandmarkerna hamnar allt längre ifrån varandra. Det har 

alltså blivit allt viktigare att se hur skötseln av den moderna ekologiska 

infrastrukturen i form av kraftledningsgator och vägkanter kan utformas för att dessa 

ska kunna fungera som spridningskorridorer. 

En stor del av de arter som har en exklusiv koppling till torrmarker är helt beroende 

av att det finns solbelysta ytor med blottad sand eller mineraljord. Det kan, som i 

fallet med många vildbin, röra sig om arter som gräver ut sina bon på öppna sandytor 

eller arter som på annat sätt kräver ytor med lättgrävt material för sin livscykel. Det 

moderna landskapet har förlorat många naturliga markstörande processerna som 

skogsbränder, erosion från oreglerade vattendrag och flygsand. Detta samtidigt som 

bruket av hästar, som ofta stör marken med sina hovar och sitt beteende, och bete på 

sandiga marker minskat kraftigt. Till viss del har vissa moderna mänskliga processer, 

som dikning utmed vägar, vägskärningar, sandtäkter och trädesbruk kunnat erbjuda 

tillflyktsorter för torrmarksarterna. Dessa miljöer är dock också på reträtt 

arealmässigt vilket i många dokumenterade fall medfört att de mest krävande 

sandmarksarterna gått starkt tillbaka nationellt.    

Många vedlevande insekter är beroende av solbelyst ved som står torrt och varmt i 

sydlänta bryn. Ungefär en tredjedel av de svenska biarterna anlägger sitt bo i 

befintliga håligheter i död ved. I synnerhet är det gångar som vedlevande skalbaggar 

eller steklar lämnat efter sig som nyttjas. Eftersom vildbin är värmekrävande insekter 

anläggs boet huvudsakligen i substrat som står mer eller mindre solbelyst. Förlusten 

av ljusöppna betade eller brandpräglade skogar har inneburit att livsmiljön krympt 

radikalt under det senaste halvseklet. Populära boplatser är även äldre staketstolpar. 

Dagens alltmer utbredda bruk av stolpar impregnerade med kraftiga insekticider har 

medfört att många arter som var vanliga i det äldre jordbrukslandskapet idag är 

sällsynta och lokalt förekommande. 
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Fältarbetet har huvudsakligen genomförts med frisök med håv vilket anses vara en 

skonsam metod som dessutom är den mest effektiva för insamling av flera grupper 

av flygande insekter. Metoden innebär helt enkelt att man med en vanlig fjärilshåv 

(vitt, halvtransparent nät, diameter 50 cm) söker igenom lämpliga miljöer efter 

insekter. Eftersök kan ske på blommor eller på substrat som erfarenhetsmässigt ger 

ett stort utbyte av intressanta arter. Detta kan till exempel vara mindre ekbuskar, 

döda träd eller stenmurar. Huvudsakligen har slaghåvning praktiserats varvid håven 

sveps genom högre växtlighet och blommande partier varvid djur som sitter i 

vegetationen hamnar i håvnätet. De insekter som inte kan identifieras direkt i fält 

avlivas direkt i en burk innehållande ättiketer som förses med etikett med 

information om lokal, fångstdatum och eventuella andra intressanta observationer 

som görs i samband med insamlingen. Vid manuell insamling har restriktivitet varit 

ett ledord och om möjligt har endast hanar insamlats som belägg då frånfallet av 

dessa bedöms påverka populationen mindre än insamling av honor.  

Fällor har endast nyttjats i mindre skala. Dels placerades under drygt en veckas tid 

(mitten av juni) fönsterförsedda vita färgskålar ut på dellokaler längs Nybroåsen, 

Ljungbyåsen, Bäckeboåsen och Persmålaåsen och dels användes ett mindre antal 

fönsterfällor (5 st.) på en lokal utmed Persmålaåsen (Mjösingsmåla). De 

fönsterförsedda färgskålarna består av en plastskål med måtten 25x20x8 cm över 

vilken en vertikal plexiglasskiva om 20x25 cm placeras. Färgskålarna fylldes till två 

tredjedelar med en konserverande vätska bestående av mättad saltlösning med en 

droppe diskmedel för att eliminera ytspänningen. Fönsterfällorna består av en 

genomskinlig plastskiva med måtten 25x50 cm . Under skivan som skruvas fast 

vertikalt, vinkelrät mot stammen på ett träd, sitter en tratt ansluten till ett 

uppsamlingskärl med konserverande vätska. Vätskan i fönsterfällorna bestod i detta 

fall av lika delar vatten och miljövänlig glykol (propylenglykol) samt en skvätt 

diskmedel för att ta bort ytspänningen.  

Ett intressant fällkomplement utgjorde de tre malaisefällor som placerades ut i 

anslutning till Mjösingsmåla. En malaisefälla består av en tältliknande 

nätkonstruktion som fungerar som en stor barriär. De insekter som stöter på fällan 

söker sig ofta uppåt varvid de insamlas i en burk med konserveringsvätska. Fällorna 

placerades ut i början av juni och tog in i slutet av juli.  

För att kunna ge en representativ bild av insektsfaunan i de brynartade 

torrängsmiljöer som finns spridda längs de utvalda åsarna valdes ett antal dellokaler 

ut. Prioritet gavs för blomrika lokaler, företrädesvis med ytor av öppen sand. Urvalet 

baserades dels på studier av flygbilder och potentiella lokaler rekades under tidig vår 

2014 varefter urvalet skedde i samråd med kommunens representanter. Urvalet 

gjordes också med en strävan att få med så många som möjligt av de olika sandiga 

”naturtyper” som förekommer utmed åsarna i kommunen. Totalt resulterade det i att 

elva mer eller mindre fasta inventeringslokaler (Tabell 1) valdes ut. Frisök utfördes 

löpande också utanför dessa lokaler i synnerhet när det gällde riktat eftersök efter 

någon art med specifika miljökrav som t.ex. koppling till någon specifik värdväxt 

eller död solbelyst ved.  
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Tabell 1. Dellokaler som inventerats mer grundligt. Lokalerna anses vara representativa för de 

dominerande öppna till halvöppna sandiga-torra naturtyper som är dominerande vid respektive 

åssystem. Med begreppet ruderatmark avses ”skräpmarker” som påverkats starkt av mänsklig 

aktivitet som t.ex. industritomter, upplagsplatser etc. I sista kolumnen anges de fällor som använts på 

lokalen. 

1.Svartbäcksmåla Öst Nybroåsen Sandig träda, Motorbana 3 VS 

2. Nybro station Nybroåsen Ruderatmark, banvall  

3.Östra Bondetorp Nybroåsen Äldre grusigt odlingslandskap, 

betesmark 

5 VS 

4.Madesjö industriområde Nybroåsen Sandigt industriområde 5 VS 

5.Ljunghaga lastterminal Nybroåsen Ruderatmark, Järnvägsterminal  

6.Harstenslycke Iåsen Järnvägskorsning, sand, 

trädesåker 

 

7.Persmåla Iåsen Sandtäkt  

8.Stora Stjärnemo Ljungbyåsen Sandtäkt 5 VS 

9.Bäckebo idrottsplats Bäckeboåsen Sandiga åkerkanter, örtrik 

åsbrant 

2 VS 

10.Rugstorp Persmålaåsen Sandtäkt, Hygge  

11.Mjösingsmåla Persmålaåsen Igenväxande sandigt 

odlingslandskap, hygge 

3 VS, 5 FöF, 3 MF 

 

De elva utvalda dellokalerna besöktes löpande under säsongen mellan april och 

september. Under den inledande perioden i maj och i början av juni besöktes området 

varannan vecka. Under högsäsongen, d.v.s. andra halvan av juni och hela juli, 

eftersträvades veckovisa besök, vilket mot slutet av fältsäsongen återgick till besök 

varannan vecka. Målet var att besöka varje åssystem och de utpekade dellokalerna 

åtminstone vid 5 tillfällen löpande under säsongen. Fältarbetet har huvudsakligen 

genomförts av författaren men viktiga kompletterande fältbesök och tömning av 

fällor har utförts av Stefan Björn, Nybro kommun. Även Niklas Franc deltog en 

fältdag och har vänligen bidragit med sina fynddata. 
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Bild. Schematisk karta över placeringen för de elva dellokalerna samt de fem inventerade åsarna.  
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Den tid för effektiv insamling som spenderats i fält på olika lokaler har varierat och 

är till stor del beroende av dellokalens storlek, naturtypsmässiga komplexitet och 

väderleksmässiga förutsättningar. Resultatet från de olika dellokalerna är alltså inte 

direkt jämförbara.  

Insamlade steklar, skinnbaggar, skalbaggar, fjärilar och flugor har bestämts av 

författaren. Hans-Erik Wanntorp (Vallentuna), Bengt Andersson (Nybro), Niklas 

Franc (Ljungskile) samt Willy Kronblad (Ekenässjön) har förtjänstfullt kontrollerat 

eller bestämt delar av det insamlade materialet. 

Samtliga fyndnoteringar (1580 poster) finns inrapporterade på ArtPortalen med syfte 

”Torrmarker i Nybro kommun”.  

En tidig men segdragen vår medförde att ostadigt väder rådde i 

undersökningsområdet under stora delar av maj och juni med undantag av ett litet 

högtryck som erbjöd för insekter optimalt eftersöksväder mellan den 10-20 juni. 

Under juli rådde mestadels goda förutsättningar för fältstudier och mellan den 17-26 

juli inkom ett extremt högtryck med temperaturer på kring 30 grader. Detta högtryck 

och dess efterdyningar medförde att området drabbade av svår torka under 

sensommaren, vilket i sin tur innebar minskade blomresurser. Denna torka bröts, 

frånsett några åskskurar, först i början av augusti. Hela augusti, tills dess att 

inventeringen avslutades i mitten av september, präglades sedan av ostadigt väder.  
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Det område som omfattas av denna dellokal utgör de östra delarna av 

Svartbäcksmålas naturreservat beläget strax sydost om Nybro tätort. Förutom 

Lundåkern, en sandig blomrik träda, inkluderas också Nybro motocrossklubbs bana 

vid Torstetorp samt ett par sandiga betesmarker strax öster om Lundåkern. 

Jordmånen består mestadels av fin sand och fältskiktet domineras i torrare delar av 

gråfibbla Pilosella officinarum, rotfibbla Hypochoeris radicata, strimsporre Linaria 

repens, johannesört Hypericum perforatum, blodrot Potentilla erecta och diverse 

ärtväxter Fabaceae spp. Fuktigare partier täcks av mer högrest gräsvegetation och 

kvävegynnad flora. Området längs i öster sambetas av hästar och får. Betestrycket 

var under inventeringssäsongen medelhårt och blommade örter fanns bitvis rikligt.  

De öppna områdena omges av brynmiljöer med relativt god förekomst av död ved, 

främst av klenare dimensioner, men även en del intressanta högstubbar av framför 

allt asp. Blottad sand, som är avgörande för många torrmarksinsekters bobyggnad, 

finns dels i betesmarken där hårt betestryck skapat glest bevuxna sandytor och dels i 

form av mer omfattande störning i de områden som utsätts för motocrosskörning. 

Över stora delar av dellokalen finns omfattande spår efter vildsvinsbök som i detta 

fall bidragit med värdefulla biologiska strukturer. Dellokalen omges av ett antal 

öppna sandiga torrängsmiljöer som besöktes mer sporadiskt.   

 

 

Figur 1. Lundåkern i den östra delen av Svartbäcksmålas naturreservat. Dellokalen består av en 

mosaik av blomrika torra sandiga trädesåkrar, betesmarker samt en motocrossbana. 

Foto: Stefan Björn 
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Nybro station har under 2014 genomgått ett kommunalt naturvårsprojekt (LONA) 

med syfte att öka kunskapen om vilda pollinatörer och skapa blomrika tätortsnära 

parkmiljöer. Området besöktes delvis i samband med en uppföljning av det projektet 

men befanns även ha flera intressanta ursprungliga sandmiljöer i anslutning till 

spårområdet, varför det även inkluderades som en dellokal i den kommuntäckande 

sandmarksinventeringen. Markerna kring stationen är både varierade och artrika. 

Dels hyser området flera nyligen anlagda planteringar som erbjuder en stor 

blomrikedom men här finns också en del mer ”vildvuxna” sandbranter och 

sandmiljöer som uppkommit på och i anslutning till banvallen. Bland dominerande 

blommande örter noteras sandvita Berteroa incana, monke Jasione montana, 

rotfibbla, vit sötväppling Melilotus albus, getväppling Anthyllis vulneraria och blåeld 

Echium vulgare . Blottad sand finns dels spritt i planteringarna men också i 

anslutning till järnvägsundergången och den sydlänta sträckningen av banvallen. Den 

sistnämnda har belagts med stenkross för att förhindra erosion, men erbjuder 

fortfarande mindre fläckar blottad sand. 

 

 

Figur 2. Banvallen strax öster om Nybro station. Sandmark med rik förekomst av getväppling, monke, 

sandvita och rotfibbla. Fläckvis förekommer även fältmalört och liten blåklocka. 
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Denna dellokal består främst av en örtrik, sent betad betesmark med 

torrängskaraktär. Det omgivande området präglas av det klassiska småskaliga 

jordbrukslandskapet med blomrika marginalmarker och brynmiljöer med relativt gott 

om död ved. Bland blommande örter noteras riklig förekomst av solvända 

Helianthemum nummularium, gökärt Lathyrus linifolius, åkervädd Knautia arvensis, 

johannesört, gråfibbla, backvicker Vicia cassubica, och gullviva Primula veris. 

Genom markägarens försorg har några högstubbar (asp, tall) lämnats i kanten av en 

betesmark för att befrämja insektslivet. Blottad mineraljord finns, som ofta är 

brukligt i denna typ av miljöer, främst i form av mindre trampblottor, vägskärningar 

och gamla åkerkanter. De blomrika vägkanter som angränsar till objektet slås sent på 

säsongen vilket till synes gynnar områdets blombesökande insekter samtidigt som 

det buffrar för det tidvis relativt hårda betestrycket.  

 

Figur 3. Blomrika temporärt ohävdade marker som de som återfinns i landskapet kring vid Östra 

Bondetorp är ytterst värdefulla för en mångfald av vildbin och fjärilar knutna till småskaliga 

odlingslandskap. 
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I området där Madesjövägen korsar järnvägen finns ett stort antal högkvalitativa 

sandmarker som skapats vid exploateringen av det kringliggande industriområdet. 

Industribyggnaderna och den viadukt som ligger central placerad i området skapar 

genom sin lägivande verkan och värmehållande förmåga flera mikromiljöer med för 

insekter fördelaktigt klimat. Det gäller i synnerhet den drygt 400 m långa, 

sydorienterade fabriksvägg som återfinns vid Bong-fabriken. Jordmånen består av 

den för den här sträckningen av Nybroåsen typiska finsanden och markblottor finns 

riktigt företrädda både i vägskärningar och i anslutning till spårområdet. Floran är 

artrik och hyser flera ekologiska nyckelväxter i förmodat faunabärande mängd. Här 

noteras bland annat goda bestånd av strimsporre, rotfibbla, liten blåklocka 

Campanula rotundifolia, gullris Solidago spp, renfana Tanacetum vulgare, harris 

Cytisus scoparius , ljung Calluna vulgaris, vit sötväppling, getväppling, harklöver 

Trifolium arvensis, monke och sandvita. Busk och trädskiktet består framför allt av 

diverse sly av asp Populus tremula, sälg Salix caprea och björk Betula spp men det 

finns även några äldre, delvis stamskadade, ekar Quercus spp i direkt anslutning till 

korsningen. På nyanlagda ytor längs cykelvägarna finns ett intressant inslag av äldre 

åkerogräs med lomme Capsella bursa pastoris, backtrav Arabidopsis thaliana och 

penningört Thlaspi arvense. 

 

Figur 4. Längs den sydlänta industriväggen utmed järnvägen vid Madesjö industriområde har en 

sandvall skottats upp. Det vindskyddade läget och den drygt 400 m långa stenväggen skapar ett 

mycket varmt mikroklimat. 
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Denna stora laststerminal anlades så sent som under 2013 på ett industriområde i de 

östra delarna av Nybro. De massor som i form av massiva, högresta vallar som idag 

omger terminalen har uppenbarligen härbärgerat en omfattande fröreserv och 

blomrikedomen är bedövande. I blomhavet noteras bland annat goda bestånd av 

strimsporre, rotfibbla, sandvita, liten blåklocka, vildmorot Daucus carota, monke 

och käringtand Lotus corniculatus. Jordmånen längs vallarna är företrädesvis 

näringsrik med ett påtagligt inslag av sand eller lera. Dessa var under 

inventeringssäsongen ännu ganska glest bevuxna varför det fortfarande förekommer 

gott om blottad mineraljord i området. De västra delarna av inventeringsområdet, 

utanför själva lastterminalen, utgörs av sandig blomrika vägkanter och ett sandigt 

ruderatområdet som idag fungerar som temporärt upplag för kommunens 

parkförvaltning. 

 

 

Figur 5. Kring Ljunghaga lastterminal finns flera intressanta blomrika sandmiljöer på ruderatmarker 

och i vägskärningar. 
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Denna järnvägsviadukt påminner naturtypsmässigt och strukturellt mycket om 

korsningen vid Madesjö industriområde (Dellokal 4). Lokalen består huvudsakligen 

av en  järnvägsundergång med stora mänger blottad mineraljord i vägskärningarna 

och angränsande sandiga blomrika marker, i detta fall i form av ett par mindre 

övergivna sandåkrar. Huvudsaklig gröda på de aktivt brukade åkrarna är fodermajs. 

Blomrikedomen är bitvis påtaglig med sandvita, färgkulla Anthemis tinctoria, gullris, 

åkervädd, rotfibbla samt diverse ärtväxter. Dellokalen uppmärksammades först under 

högsommaren i samband med den rika blomningen av rotfibbla och besöktes endast 

tre gången under den resterande delen av fältsäsongen.  

 

 

Figur 6. Vid Harstenslycke på Iåsen strax innan den ansluter till Nybroåsen finns flera intressanta 

insektsmiljöer med gott om blommor och boplatser. De sandiga åslagren exponeras i vägskärningar 

och på trädesåkrar. 



 

19 

 

En större sydlänt husbehovstäkt i kanten av åkermark. Området präglas av den 

högresta Iåsens avlagringar som bildar fond till dellokalen vid Persmåla. Blottad 

mineraljord förekommer i brottytor samt i vägskärningar längs den väg som leder ner 

till täkten. Förekomsten av blommande växter är god och här förekommer 

svartkämpar Plantago lanceolata, harris, backtimjan Thymus serpyllum, åkervädd 

och rotfibbla i goda bestånd. På avbanade ytor av varierande fuktighetsgradient 

förekommer skatnäva och harklöver i myckenhet. Död ved förekommer sporadiskt 

genom kvarlämnade timmerstockar och klenved. Fortsatt upp mot nordväst 

förekommer flera ytterst blomrika små, extensivt betade torrängar i ett pärlband. 

Dessa besöktes endast sporadiskt. 

 

 

Figur 7. Iåsen bildar vid Persmåla en högrest åsrygg. Längs åsen finns flera små torrängar och 

sandtäkter 
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Dellokalen består av en större delvis igenväxande sand och grustäkt utmed 

Ljungbyåsen strax sydost om Kristvallabrunn. Själva täkten utgör en gryta i 

förhållande till omgivande landskap och täktbottnen är till stora delar täckt med 

uppskjutande ungtallar. Längs täktens norra kant finns mer blomrika stråk med 

backtimjan, sandkrassing Teesdalia nudicaulis, sandvita och monke. Fläckvis 

förekommer även smärre bestånd av strimsporre och mindre blåklocka. Mitt på 

täktbottnen har ett ca 20x 20 m stort område av okänd anledning plöjts upp, vilket till 

synes aktiverat en omfattande och avvikande fröreserv av torrmarksarter och 

åkerogräs. På den plöjda ytan förekommer rikligt med sandvita, palsternacka 

Pastinaca sativa, åkerkulla Anthemis arvensis, skatnäva Erodium cicutarium samt ett 

flertal olika ärtväxter. Blottad sand finns i riklig mängd på de ännu glest bevuxna 

sandytorna samt i vägskärningar utmed Kristvallabrunnsvägen. 

 

 

Figur 8. Längs Ljungbyåsen vid Stora Stjärnemo ligger flera blomrika sandtäkter som befinner sig i 

olika stadier av igenväxning. 
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Denna dellokal sträcker sig längs en ca 200-300 m långs träcka utmed Bäckeboåsens 

sydbrant i höjd med Bäckebo samhälle. Vegetationen är i anslutning till 

idrottsplatsen präglad av hårt markslitage och består till övervägande del av 

backtimjan och andra störningsgynnade örter som rotfibbla och monke. Mot nordväst 

blir floran mer präglad av tidigare hävd med betydande inslag av solvända, 

väddklint, backklöver Trifolium montanum och andra torrbacksväxter. Längst i norr, 

i höjd med kyrkan och församlingshemmet finns även större bestånd av sandvita och 

rölleka Achillea millefolia. Blottad sand finns framför allt i anslutning till 

idrottsplatsen men också i de mindre husbehovstäkter som finns spridda i området. 

Flera av de torrängsbranter som finns i området är dessutom ganska glest bevuxna 

varvid de erbjuder goda bobyggnadsmöjligheter för marklevande insekter. 

Jordmånen består till övervägande del av sandfraktioner men bitvis finns även inslag 

av morän. Den relativt rika floran indikerar inslag av grönsten eller motsvarande 

basisk bergart. 

 

 

Figur 9. Längs Bäckeboåsen finns ett flertal floristiskt artrika torrmarker. 
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Denna dellokal består av ett sandigt område kring avtagsvägen upp mot Abbetorp 

från Bäckebovägen. Områdets markhistorik är lite svårt att uttyda men troligen har 

det delvis fungerat som täkt och betesmark. Idag kompletteras det igenväxande 

området av ett relativt örtrikt hygge med god förekomst av rotfibbla, höstfibbla och 

röllika samt spridda bestånd av strimsporre. Blottad mineraljord finns framför allt i 

form av mindre vägskärningar, rotvältor på hygget samt delar av den forna täkten. 

Trädskiktet domineras av tall Pinus sylvestris med inslag av ek och sälg. På hygget 

har dessutom ett par högstubbar lämnats kvar vilka idag erbjuder boplats för 

vedlevande gaddsteklar och skalbaggar. Längs vägarna finns också fläckvisa bestånd 

av harris.  

 

 

Figur 10. Vägkanterna vid Rugstorp består ofta av sandiga/grusiga skärningar med mer eller mindre 

påtagligt slyuppslag. 
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Denna dellokal utgörs av de igenväxande markerna kring den gamla gården 

Mjösingsmåla strax nordväst om Abbetorp. Gårdens marker ligger idag 

huvudsakligen för fäfot men äldre kartor vittnar om att det för bara ett halvsekel 

sedan var en levande jordbruksbygd. Inventeringens tyngdpunkt låg på ett par gamla 

utmarksträdor väster om gården. Dessa öppna torrmarker som idag förmodligen 

främst tjänar som viltåkrar kompletteras av ett nyupptaget hygge med rikliga 

mängder kvallämnad död ved. De markberedningsåtgärder som genomförts på 

hygget har dessutom skapat områden med blottad finsand. Markernas historik 

speglas troligen också i den fröreserv som markberedningen aktiverat. På hygget och 

vägkanterna förekommer goda bestånd av åkervädd, strimsporre, teveronika 

Veronica chamaedrys, johannesört och prästkrage Leucanthemum vulgare. Markerna 

berörs delvis av Hornsö ekopark och flera av de anslutande skiftena har rensats från 

gran i syfte att skapa lövdominerade bestånd. Detta har i sin tur medfört att flera av 

de ljusöppna skogarna formligen exploderat med avseende på blomrikdom samtidigt 

som andelen död ved ökat kraftigt. 

 

 

Figur 11. Vid Mjösingsmåla finns gott om sandpräglade brynmiljöer. Området har troligen mycket 

lång hävdhistorik men består nu till stor del av igenväxande torrängsmiljöer. På sina ställen skapas 

återigen blottad sand genom skogsbruket och de naturvårdsåtgärder som genomförs av Sveaskog. 

Foto: Stefan Björn 
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Faktaruta rödlistade arter.  

 

Vid arbetet med bevarande av hotade och skyddsvärda arter är rödlistan ett centralt 

begrepp. Rödlistade arter är arter vars framtida överlevnad i Sverige inte bedöms 

säkrad. Experter kopplade till Artdatabanken vid SLU i Uppsala klassificerar arterna 

i olika kategorier beroende på hur stor sannolikheten är att de ska försvinna från 

landet. Förutom de hotklasser som presenteras nedan betecknar DD (data deficient) 

arter som troligen är hotade men som är för dåligt kända för att bedömas korrekt. LC 

(least concern) betecknar arter som för tillfället inte anses vara hotade eller 

missgynnade. NE är arter som ej bedömts för rödlistan. Även om rödlistan utgör en 

oberoende bedömning av arters utdöenderisk har den kommit att bli ett av viktigaste 

naturvårdsverktygen när det gäller att bedöma ett lokalområdes biologiska 

skyddsvärde. 

Hotade 

arter 

Akut hotad – CR 

(Critically Endangered) 

Art som löper extremt stor 

risk att dö ut inom en 

mycket snar framtid. 

Starkt hotad – EN 

(Endangered) 

Art som inte uppfyller 

kraven ovan, men ändå 

löper mycket stor risk att 

snart dö ut. 

Sårbar – VU 

(Vulnerable) 

Art med stor risk att dö ut 

i ett medellångt 

perspektiv.  

Nära 

hotade 

Nära hotad – NT 

(Near Threatened) 

Art som inte riskerar att dö 

ut i ett medellångt 

perspektiv, men ändå är 

sårbar. 
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Totalt noterades och artbestämdes 795 insektsarter och av dessa återfinns 100 arter 

på den svenska rödlistan över hotade arter (Tabell 4.). 14 insektsarter, ingår dessutom 

direkt eller indirekt i de nationella åtgärdsprogrammen för hotade arter (Tabell 2). De 

rödlistade insektsarterna fördelar sig över rödlistekategorier som följer: 9 starkt 

hotade EN , 25 sårbara VU samt 66 nära hotade. Av de rödlistade arterna är 48 

skalbaggar, 4 skinnbaggar, 1 strit, 1 hopprätvinge, 5 flugor, 29 gaddsteklar samt 12 

fjärilar. 8 arter är att betrakta som nya för provinsen Småland och fyra arter är nya 

för Kalmar län (Tabell 3). 

 

Tabell 2.  Arter berörda av nationella åtgärdsprogram för hotade arter som noterats under denna 

inventering. 

Nomada similis Ölandsgökbi EN Vildbin och småfjärilar på torräng 

Nomada 

fuscicornis 

Mörkgökbi EN Vildbin och småfjärilar på torräng 

Nomada armata Väddgökbi EN Vildbin på ängsmark 

Andrena humilis Slåttersandbi EN Vildbin på ängsmark 

Andrena 

hattorfiana 

Väddsandbi NT Indirekt föremål för vildbin på ängsmark. 

Obligat värd för Nomada armata 

Andrena fulvago Fibblesandbi NT Indirekt föremål för vildbin på ängsmark. 

Obligat värd för Nomada facilis 

Dufourea halictula Monkesolbi VU Vildbin och småfjärilar på torräng 

Dufourea 

dentiventris 

Ängssolbi NT Indirekt föremål för vildbin på ängsmark. 

En av två värdarter för Biastes truncatus 

Panurgus 

banksianus 

Storfibblebi VU Vildbin och småfjärilar på torräng 

Biastes truncatus Pärlbi VU Vildbin på ängsmark 

Psophus stridulus Trumgräshoppa EN Trumgräshoppa 

Dircaea australis Orangefläckig 

brunbagge 

VU Orangefläckig brunbagge 

Anaesthetis 

testacea 

Kragbock VU Långhorningar på hassel och klen ek 

Leptura revestita Almblombock EN Almblombock 
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Tabell 3. Arter nya för Sverige, provinsen Småland eller Kalmar län noterade under denna 

inventering. 

Coleoptera Skalbaggar  

Apion brevirostre En vivel Ny Sm 

Tychius meliloti En vivel Ny Sm 

Tychius breviusculus En vivel Ny Sm 

Tychius schneideri En vivel Ny Sm 

Ceutorhynchus alliariae En vivel Ny Sm 

Ceutorhynchus constrictus En vivel Ny Sm 

Pseudovadonia livida Sidenblombock Ny Sm 

Hymenoptera Steklar  

Elampus foveatus En guldstekel Ny H-län 

Dolichomitus quercicolus En parasitstekel Ny SE 

Heteroptera Skinnbaggar  

Ceraleptus lividus En skinnbagge Ny Sm 

Diptera Tvåvingar  

Xanthogramma stackelbergi Solkilblomfluga Ny H-län 

Cryptopipiza notabila Kryptisk gallblomfluga Ny H-län 

Heringia latitarsis Bredfotad gallblomfluga Ny H-län 

 

 

Tabell 4. Rödlistade arter påvisade under denna inventering. Rödlistekategorier enligt Gärdenfors 

(2010). Lokaler: 0=ospecificerad, d.v.s.endast observerad utanför de fasta dellokalerna och fyndort 

anges inom parentes,1=Svartbäckmåla öst, 2=Nybro Järnvägsstation, 3=Östra 

Bondetorp,4=Madesjö industriområde, 5=Ljunghaga lastterminal, 6=Harstenslycke,7= Persmåla, 

8=Stora Stjärnemo, 9=Bäckebo idrottsplats,10=Rugstorp, 11= Mjösingsmåla 

Coleoptera Skalbaggar     

Trox sabulosus Sandknotbagge VU 1 

Cardiophorus ebeninus En knäppare NT 8 

Chrysolina hyperici En bladbagge NT 2,4,8 

Chrysolina gypsophiliae En bladbagge NT 1,2,4,5,8,9 

Cryptocephalus hypochoeridis En bladbagge VU 4 

Cryptocephalus sericeus En bladbagge NT 2,4,5,8,9,10 

Cryptocephalus sexpunctatus En bladbagge NT 4 

Labidostomis longimana En bladbagge NT 1,4,8 

Meligethes solidus En rapsbagge NT 9 

Ceutorhynchus griseus En vivel NT 4 

Protapion interjectum Mellangulspetsvivel NT 4,9 

Margarinotus purpurascens En stumpbagge NT 1,9 

Poecilonota variolosa Asppraktbagge NT 7 
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Dicerca alni Alpraktbagge VU 11 

Agrilus laticornis En smalpraktbagge NT 11 

Anaesthetis testacea Kragbock VU 4,6,11 

Obrium cantharinum Gulröd blankbock NT 0 (Skårebo) 

Strangalia attenuata Smalvingad ekbock VU 11 

Necydalis major Stekelbock NT 11 

Saperda perforata Grön aspvedbock NT 11 

Poecilium alni Ekkvistspegelbock NT 7,11 

Xylotrechus antilope Ekgetingbock NT 11 

Pyrrhidium sanguineum Rödhjon NT 11 

Anoplodera sexguttata Sexfläckig blombock NT 1,11 

Pedostrangalia revestita Almblombock EN 11 

Malthinus seriepunctatus En mjukbagge NT 11 

Peltis grossa Större flatbagge VU 11 

Ebelisia minor Sexstrimmig plattstumpbagge NT 11 

Platysoma deplanatum Femstrimmig plattstumpbagge NT 5 

Cis submicans En vedsvampborrare NT 11 

Dorcatoma minor Mindre tickgnagare VU 11 

Mordellistena variegata Varierad gaddbagge NT 11 

Ampedus nigroflavus Orange rödrock NT 11 

Ampedus cinnabarinus Barkrödrock NT 8,11 

Ampedus praeustus Svartspetsad rödrock NT 11 

Xyletinus ater En trägnagare VU 11 

Xyleborus monographus En barkborre NT 11 

Platyrhinus resinosus Stor plattnosbagge NT 0 (Skårebo) 

Ipidia binotata En glansbagge NT 11 

Triplax rufipes En trädsvampbagge NT 11 

Orchesia fasciata En brunbagge NT 11 

Microrhagus lepidus En vedsvampbagge NT 11 

Dircaea australis En brunbagge VU 11 

Ischnomera caerulea Glänsande blombagge VU 11 

Mycetophagus fulvicollis Rödhalsad vedsvampbagge NT 11 

Osphya bipunctata En brunbagge VU 11 

Botrichus capucinus Rödvingad kapuschongbagge EN 0 (Skårebo) 

Colydium elongatum En barkbagge EN 11 

Heteroptera Skinnbaggar    

Stagonomus bipunctatus Veronikabärfis VU 1,4,11 

Piezodorus lituratus Harrisbärfis NT 4,7 

Orthotylus concolor En skinnbagge NT 4 

Heterocordylus tibialis En skinnbagge NT 4,7 
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Homoptera Stritar    

Issus muscaeiformis Skalbaggsstrit VU 8, 11 

Orthoptera Hopprätvingar   

Psophus stridulus Trumgräshoppa EN 9,11 

Diptera Flugor     

Ceriana conopsoides Griffelblomfluga VU 8 

Ferdinandea ruficornis Ekguldblomfluga NT 9,11 

Callicera aurata Mörk bronsblomfluga NT 4 

Chalcosyrphus piger Tallmulmblomfluga NT 0 (Skårebo) 

Villa panisca Kontrastsvart klarvingesvävfluga VU 11 

Hymenoptera Steklar    

Andrena hattorfiana Väddsandbi NT 1,3,4,5,6,7,8,9,10 

Andrena fulvago Fibblesandbi NT 1,2 

Andrena nigrospina Sotsandbi NT 5,8 

Andrena humilis Slåttersandbi EN 0 (Fridhem St. Sigfrid) 

Nomada armata Väddgökbi EN 3,6,7 

Nomada guttulata Droppgökbi NT 4 

Nomada similis Ölandsgökbi EN 4,6 

Nomada fuscicornis Mörkgökbi EN 1,4,6 

Hylaeus pictipes Väggcitronbi VU 2 

Hylaeus difformis Franscitronbi NT 4 

Panurgus banksianus Storfibblebi VU 1,2,4,5,6 

Panurgus calcaratus Småfibblebi NT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Dasypoda hirtipes Praktbyxbi NT 1,4,6 

Dufourea dentiventris Ängssolbi NT 1,3,4,6,8,9,10,11 

Dufourea halictula Monkesolbi VU 9 

Biastes truncatus Pärlbi VU 4,9 

Lasioglossum nitidiusculum Släntsmalbi VU 4,9 

Lasioglossum lativentre Alvarsmalbi NT 1,4,7 

Sphecodes reticulatus Nätblodbi NT 4,6 

Oxybelus argentatus En rovstekel NT 8 

Astata minor En rovstekel VU 2,7 

Crossocerus exiguus En rovstekel VU 4,6 

Mimesa bruxellensis En rovstekel NT 1,4,5,9,11 

Tiphia minuta Mindre pansarstekel NT 1 

Symmorphus murarius Större vedgeting VU 4,11 

Arachnospila wesmaeli Flygsandvägstekel NT 8 

Hedychridium coriaceum Bronsguldstekel NT 4,6,8,9,10 

Hedychridium caputaureum En guldstekel VU 7 

Chrysis iris En guldstekel VU 11 
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Lepidoptera Fjärilar     

Hemaeris lucina Gullvivefjäril VU 3 

Cupido minimus Mindre blåvinge NT 1,4 

Satyrium w-album Almsnabbvinge NT 11 

Lycaena hippothoe Violettkantad guldvinge NT 1,3,4 

Hesperia comma Silversmygare NT 2,4,8 

Zygaena filipendulae Sexfläckig bast. Sv. NT 1,3,4,5,6,8 

Zygaena viciae Liten bast. Sv. NT 8 

Zygaena lonicerae Bredbrämad bast. Sv. NT 1,3,4,7,11 

Zygaena minos Klubbsprötad bast. Sv. NT 1,3,6,7,8,9,10,11 

Adscita statices Metallvingesvärmare NT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Hemaeris tityus Svävflugelik dagsv. NT 3 

Bembecia ichneumoniformis Smygstekellik glasvinge NT 1,2,6 

 

 

Tabell 5. Arter funna under denna inventering som för tillfället inte är rödlistade men ändå genom sin 

begränsade utbredning, minskning i utbredning och/eller i egenskap av att vara en tidigare rödlistad 

art besitter särskilt skyddsvärde. Förkortningen TRL betecknar arter som varit med på tidigare 

rödlistor (Gärdenfors 2000 och 2005). Notera att dessa arter i flera fall är sällsynta eller mycket 

sällsynta och kan komma att figurera på framtida rödlistor. Lokaler: 0=ospecificerad, d.v.s. 

observerad utanför de fasta dellokalerna och fyndlokal anges inom parentes, 1=Svartbäckmåla öst, 

2=Nybro Järnvägsstation, 3=Östra Bondetorp, 4=Madesjö järnvägskorsning, 5=Ljunghaga 

lastterminal, 6=Harstenslycke, 7= Persmåla, 8=Stora Stjärnemo, 9=Bäckebo idrottsplats, 

10=Rugstorp, 11= Mjösingsmåla 

 

Coleoptera Skalbaggar     

Aromia moschata Myskbock TRL 0 (Abbetorp) 

Callidium coriaceum Bronshjon TRL 0 (Skårebo) 

Pseudovadonia livida Sidenblombock R 1,3,4 

Aphanisticus pusillus En praktbagge R 9 

Bruchus affinis Backvialfröbagge TRL 1 

Marmaropus besseri En vivel R 4 

Apion facetum En vivel R 4 

Diplapion stolidum En vivel R 4,9 

Pseudoperapion  brevirostre En vivel R 4,5 

Clepomiarus micros En vivel TRL 1,2,4,7,8,9 

Ceutorhynchus rugulosus En vivel TRL 0 (Gårdsryd) 

Ceutorhynchus triangulum En vivel TRL 1,4,7,8,9 

Ceutorhynchus pumilio En vivel R 4,8 

Ceutorhynchus constrictus En vivel TRL 4 

Ceutorhynchus ignitus En vivel R 2,4,8,9 
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Rhinusa neta En vivel R 2,3,4,5 

Amalus scortillum En vivel R 6,8 

Gymnetron rostellum En vivel R 1,4, 

Gymnetron veronicae En vivel R 1,7 

Gymnetron beccabungae En vivel R 7 

Pelenomus quadrituberculatus En vivel R 7 

Sirocalodes depressicollis En vivel R 9 

Dissoleucas niveirostris En plattnosbagge TRL 4,11 

Axinotarsus marginalis En blåsbagge R 4 

Xyletinus hanseni En trägnagare R 8 

Hylis foveicollis En vedsvampbagge TRL 11 

Hylis olexai En vedsvampbagge TRL 4 

Mycetophagus piceus En vedsvampbagge TRL 11 

Mycetochara axillaris Större svampklobagge TRL 11 

Mycetochara flavipes En svampklobagge R 11 

Anidorus nigrinus En ögonbagge R 11 

Conopalpus testaceus Ekgrenbrunbagge TRL 11 

Tillus elongatus En brokbagge TRL 11 

Xyleborus saxesenii En barkborre TRL 11 

Neomida haemorrhoidalis En svartbagge TRL 11 

Palorus depressus En svartbagge R 11 

Airaphilus elongatus En smalplattbagge R 11 

Scraptia testacea En ristbagge TRL 11 

Henoticus serratus En fuktbagge R 11 

Heteroptera Skinnbaggar     

Jalla dumosa Jallabärfis R 1 

Ceraleptus lividus En skinnbagge R 1 

Diptera Flugor     

Triglyphus primus Gråboblomfluga R 1,2,4,8 

Paragus finitimus Taggig stäppblomfluga R 5 

Cheilosia impressa Gulvingad örtblomfluga R 2,4 

Heringia latitarsis Kölgallblomfluga R 0 (Skårebo) 

Meredon avidus Smal narcissblomfluga TRL 4 

Spilomyia manicata Svartfotad trädblomfluga TRL 11 

Xanthogramma stackelbergi Solkilblomfluga R 4 

Hymenoptera Steklar    

Andrena falsifica Smultronsandbi R 9 

Osmia pilicornis Lundmurarbi TRL 3,4,9,11 

Stelis breviuscula Småpansarbi R 3 

Stelis punctulatissima Bandpansarbi R 2 
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Crossocerus subulatus En rovstekel TRL 0 (Skårebo) 

Lestica subterranea En rovstekel TRL 4,8 

Lestica clypeata En rovstekel TRL 11 

Mimumesa unicolor En rovstekel R 5,6 

Sapyga quinquepunctata Svartbent plankstekel R 4 

Symmorphus debilitatus Takvedgeting TRL 3 

Euodynerus notatus Korthårig kamgeting R 4 

Discoelius zonalis Sydlig tapetserargeting TRL 11 

Ancistrocerus gazella Spenslig murargeting R 2,4 

Ancistrocerus parietum Kilmurargeting R 2 

Homonotus sanguinolentus Torpedvägstekel R 0 (Gårdsryd) 

Auplopus albifrons Röd murarvägstekel R 11 

Chrysura radians En guldstekel TRL 0 (Kristvallabrunn) 

Chrysis corusca En guldstekel R 4 

Chrysis pseudobrevitarsis En guldstekel R 11 

Elampus foveatus En guldstekel R 2,4 
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Nedan presenteras i korthet ett litet antal av de skyddsvärda och rödlistade arter som 

noterades under inventeringen. För mer information om samtliga rödlistade arter 

hänvisas till ArtDatabankens hemsida www.artdatabanken.se. Efter artnamnen anges 

också vilken rödlistekategori arten hör hemma i för närvarande (NT-CR), om arten 

berörs av något Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) eller om noteringen utgör 

något nytt provinsfynd. 

Slåttersandbiet är en av det svenska jordbrukslandskapets mest hotade arter och 

endast ett fåtal förekomstområden är idag kända. Arten pollensöker endast på olika 

typer av fibblor och tycks helt knuten till rikare förekomster av sommarfibbla 

Leontodon hispidus eller rotfibbla. En hona noterades pollensökande på rotfibbla vid 

en vägkant utmed Nybro-Tvärskogsvägen vid Fridhem. Lokalen ligger belägen mitt 

emellan de sedan tidigare kända lokalerna vid Igersdela och Gårdsryd och betonar 

den betydelse blommande vägkanter har för artens spridning i området. Arten 

förefaller i Nybro kommun endast ha ett fåtal ytterst individsvaga aktuella 

populationer utmed Nybroåsen. 

Ett stort, vackert sandbi som är distinkt färgat med svart och grå behåring. Arten 

uppträder ofta enstaka och indikerar alltid artrika lokaler för vildbin. Arten noterades 

genom två pollensökande honor på åkervädd respektive sandvita vid Ljunghaga 

lastterminal (Nybroåsen) samt två honor pollensökande på sandvita vid Stora 

Stjärnemo (Ljungbyåsen). Arten är eventuellt gynnad av de senaste årens varma 

somrar men har försvunnit från en stor del av sitt forna utbredningsområde. 

 

Figur 12. Fibblesandbiet Andrena fulvago uppträder sällsynt i södra Sverige på blomrika torrängar 

och slåttermarker. Arten noterades under denna inventering på två lokaler utmed Nybroåsen. 

http://www.artdatabanken.se/
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Ett medelstort sandbi som finns utbrett över stora delar av södra Sverige där det 

uppträder lokalt i områden med kontinuitet av för arten lämplig blomresurs av 

fibblor. Fibblesandbiet är enda värdart för fibblegökbi Nomada facilis, en art som 

omfattas av de nationella åtgärdsprogrammen för hotade arter. Fibblesandbiet är inte 

enbart knutet till rena sandmarker och förekommer troligen spritt inom flera av 

kommunens åssystem. Arten noterades genom enstaka honor vid Svartbäcksmåla öst 

samt vid Nybro järnvägsstation. 

Detta gökbi är parasit på det hotade storfibblebiet Panugus banksianus. Arten var 

under tidigt 2000-tal endast känd från ett starkt begränsat lokalområde på mellersta 

Öland, därav artens svenska namn. N. similis har sedermera hittats på flera platser 

och har idag flera kända förekomster i Skåne och Småland. Det är dock sannolikt att 

det rör sig om reliktartade populationer snarare än sentida spridning. Under denna 

inventering noterades arten på två nya lokaler som visar att arten tycks vara spridd på 

sandmarker i Nybro tätort. Dels håvades en hona vid Madesjö järnvägsområde och 

dels en hona vid Harstenslycke. Framtida bevarandearbete för arten bör fokusera på 

att knyta samman det tidigare kända förekomstområdet vid Gårdsryd  (se Johansson 

2014) samt de båda nya lokalerna. Då värdarten, storfibblebi är allmänt 

förekommande på ruderatytor i och kring tätorten kan det alltså inte uteslutas att 

ölandsgökbiet förekommer på fler lokaler i området. 

 

 

Figur 13. Ölandsgökbiet Nomada similis upptäcktes vid Nybroåsen så sent som 2008. Under denna 

inventering påvisades två nya dellokaler i anslutning till Nybro tätort. 

Mörkgökbi parasiterar det rödlistade småfibblebiet och har alltid ansetts som en stor 

raritet. Arten har historiskt varit spritt i Sverige men minskat kraftigt genom 

upphörande hävd på sandiga marker. Under senare år har dock arten noterats inom 
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många nya lokalområden vilket delvis speglar ett ökat intresse för vildbin men också 

troligen en reell ökning i spåren av ett varmare klimat. I likhet med föregående art 

tycks den spridd utmed Nybroåsen uppemot tätorten och noterades i antal vid 

Madesjö industriområde, Harstenslycke samt Svartbäcksmåla öst. Trots att värdarten 

småfibblebi lokalt förekommer i goda populationer utmed övriga åssystem kunde 

mörkgökbiet inte noteras där trots riktat eftersök. 

Av detta sällan belagda gökbi föreligger aktuella fynd framför allt i Svealand och i 

Götaland tycks arten vara mycket lokal och knuten till särskilt artrika områden med 

avseende på vildbin. Droppgökbiet parasiterar det tidigare rödlistade lilla 

blodsandbiet Andrena labiata. Trots att värdarten inte kunde beläggas i denna 

inventering slaghåvades en hane av  droppgökbi vid Madesjö industriområde. 

En i Västsverige utbredd art med ytterst få aktuella förekomster i de östra delarna av 

landet. Höstgökbiet parasiterar av allt att döma det allmänna och utbredda 

tandsandbiet Andrena denticulata men är alltså avsevärt mycket sällsyntare och 

lokalare än sin värdart. En hane noterades på blommande gullris vid Madesjö 

industriområde. 

Detta, ett av våra största gökbin, parasiterar väddsandbiet Andrena hattorfiana som 

är vanligt förekommande längs Nybroåsen. Väddgökbi har relativt stor utbredning i 

södra Sverige men förekommer ofta mycket lokalt i trakter som på ett fördelaktigt 

sätt bevarat ett småskaligt jordbrukslandskap. I Nybro tycks arten ha sin 

huvudutbredning utmed Nybroåsen där det noterades vid Östra Bondetorp, Persmåla, 

Harstenslycke samt en vägkant strax väster om Svartbäcksmåla naturreservat. 

Detta lilla parasitära bi är den enda representanten för sitt släkte i norra Europa. 

Arten parasiterar de bägge rödlistade solbina klocksolbi Dufourea inermis samt 

ängssolbi Dufourea dentiventris. Under inventeringen noterades arten på två 

dellokaler: Madesjö järnvägskorsning (Nybroåsen) samt Bäckebo idrottsplats 

(Bäckeboåsen). Sett till att värdarten är utbredd och inte ovanlig i de småskaliga 

jordbruksbygderna i Nybro kommun står säkerligen fler lokaler för pärlbi att finna. 

Detta lilla glänsande smalbi anlägger gärna sitt bo aggregerat i mindre sandiga hak 

som ofta bildas i vägkanter och mindre täkter. Arten har till synes minskat kraftigt 

under det senaste halvseklet vilket troligen hänger samman med minskad hävd av 

sandiga marker. En liten population noterades vid en brant vid Bäckebo idrottsplats 

där ett femtontal honor hade anlagt sina bon i kanten av en liten husbehovstäkt. En 

enstaka hona håvades också vid en vindskyddad sandbrant vid Madesjö 

industriområde vilket eventuellt indikerar att arten också har ett utbredningsområde 

på sandiga ruderatmarker i anslutning till Nybro tätort. 
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Monkesolbiet är ett ganska småväxt bi som är helt specialiserat på att samla pollen 

på monke. Även hanarna iakttas oftast när de besöker denna växt. Arten förekommer 

sällsynt och mycket lokalt på varma sandmarker i södra Sverige med nordliga 

utposter i norra Småland och Västergötland. Monkesolbi noterades genom flera 

hanar vid Bäckbo idrottsplats (Bäckeboåsen) där de födosökte på blommande monke. 

Franscitronbiet är en i södra Sverige starkt minskande art. Arten håller endast 

ställningarna någorlunda i Mälarlandskapen där den dock också är på reträtt och 

antalet aktuella fynd är få. Arten noterades 2013 vid Källebäck i Nybro kommun 

(Johansson 2014) och ytterligare ett fynd under denna inventering av en hona vid 

Madesjö industriområde visar att arten finns glest spridd utmed Nybroåsen. 

En sällsynt liten vacker biart som förekommer glest men utbrett upp till Mälardalen. 

Arten har uppenbarligen haft ett gott flygår under 2013 och noterats på flera nya 

lokaler i Södra Sverige. Flera av dessa utgör troligen äldre förekomster då arten tycks 

vara extremt lokaltrogen, men vi ser också hur arten uppträder i miljöer med grov 

död ved som genererats i spåren av stormarna Gudrun och Per.  En hona noterades på 

blommande monke vid Nybro stationsområde nära en äldre magasinsbyggnad som 

troligen erbjuder goda bobyggnadsmöjligheter. 

En sällsynt rovstekel som uppträder lokalt på finare sandmarker och tallskogsbryn i 

Skåne, Småland, Blekinge samt Öland och Gotland. Arten noterades vid Nybro 

järnvägsstation, Madesjö järnvägskorsning (Båda Nybroåsen) samt vid Persmåla 

(Iåsen). Vid Persmåla noterades också artens specifika boparasit kronguldstekeln 

Hedychridium caputaureum. 

Denna lilla rovstekel noterades nyligen som ny för Sverige men utbredningsmönstret 

med fynd från Halland, Blekinge, Skåne och Småland tyder på att arten länge varit 

etablerad I landet. Längs Nybroåsen och delvis Iåsen är arten utbredd och den 

noterades vid Harstenslycke, Persmåla, Madesjö industriområde samt 

Svartbäcksmåla öst.  
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Figur 14. Hanar av den lilla rovstekeln Crossocerus exiguus sitter ofta och solar sig på lågt sittande 

ekblad i sandiga brynmiljöer 

Mimumesa unicolor förekommer företrädesvis på solvarma, sandiga bryntorrmarker 

och uppträder mycket lokalt och sällsynt. Arten noterades under denna inventering 

vid Harstenslycke samt Ljunghaga lastterminal och tycks här ha ett mindre 

utbredningsområde som omfattar de östra delarna av Nybro tätort.  

En vackert silverbehårad rovstekel med något variabel färgteckning i gult, svart och 

rött. O. argentatus är en av de sällsyntare arterna inom släktet och förekommer 

ytterst lokalt på finare sandmarker i södra Sverige. Det senaste fyndet från Nybro 

kommun är från 1960 då arten noterades vis Sankt Sigfrid (ArtPortalen). Aktuella 

fynd finns dock från de delar av Nybroåsen som ligger i Kalmar kommun (Johansson 

2014). En hona noterades vid Stora Stjärnemo (Ljungbyåsen) när hon födosökte på 

monke och fyndet är alltså det första på ett halvsekel från kommunen. 

En värmekrävande art med aktuella förekomster I Skåne, Öland, Sörmland, 

Östergötland Blekinge och Småland. Arten parasiterar den allmänna och utbredda 

rovstekeln Lindenius albilabris men tycks ha höga anspråk på sin livsmijö. Arten 

tycks förekomma lokalt utbredd och påvisades både vid Nybroåsen (Flera lokaler), 

Iåsen, Ljungbyåsen och Bäckeboåsen. 

Denna vackra guldstekel är knuten till den sällsynta rovstekeln Astata minor. Arten 

har ansetts vara en stor sällsynthet men har under senare år noterats i Skåne, 

Blekinge samt Öland och Gotland. Arten förefaller vara utbredd utmed Nybroåsen 

men trots detta var endast en enda lokal känd från Nybro kommun, vid Källebäck på 



 

37 

 

gränsen mot Kalmar kommun. Nu noterades en liten population även vid Persmåla 

(Iåsen) vilket också är den nordligaste kända fastlandslokalen i landet. 

 

Figur 15. Den vackra och hotade guldstekeln Hedychridium caputaureum parasiterar rovstekeln 

Astata minor. Bägge arterna noterades vid Persmåla vilket för den förstnämnda utgör den nordligaste 

kända fastlandslokalen i landet. 

Denna medelstora, tidigare rödlistade, guldstekel förekommer sällsynt i ljusöppna 

vedmiljöer och är liksom de andra representanterna för släktet parasit på solitära bin. 

Arten har förvånansvärt ofta observerats på gamla insektsangripna stolpar och 

högstubbar av ek i välbevarade äldre jordbrukslandskap och fyndbilden indikerar att 

arten kan ha en eventuell koppling till det lokalt förekommande fibblemurarbiet 

Osmia leaiana. En hona belades vid en sandig vägkant vid Kristvallabrunn. 

Denna lilla guldstekel rapporterades nyligen som ny för landet (Paukkunen et al. 

2014). Äldre fynd föreligger från Skåne och Halland vilka kompletteras av en 

handfull nyare fynd från Skåne, Småland och Västerbotten. Arten förefaller inte vara 

speciellt kräsen när det gäller livsmiljöer och artens uppenbara sällsynthet kan delvis 

bero på förbiseende. Noterbart är också att en merpart av de aktuella lokalerna utgörs 

av järnvägsstationer och järnvägsbankar vilket eventuellt indikerar antropogen 

spridning. En hona håvades vid Madesjö industriområde samt en hane vid Nybro 

järnvägsstation. Ytterligare en hona fångades i en vitskål vid Bong-fabriken vid 

Madesjö industriområde. Fynddatumen pekar på att arten har något tidigare flygtid 

än sin systerart Elampus panzeri. 

Denna storväxta och fredliga solitära geting uppträder lokalt i glesa skogsmiljöer 

med gott om död solbelyst ved och riklig förekomst av aspglansbagge, Melasoma 

populi, vars larver utgör artens huvudföda. Större vedgeting förekom talrikt i 
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skogarna kring Mjösingsmåla vid Persmålaåsen där den observerades på högstubbar 

på ett hygge och jagandes på aspsly. Intressant rent utbredningsmässigt är noteringen 

av en hona vid Madesjö industriområde vilket tycks vara den första noteringen vid 

Nybroåsen. Det sistnämnda fyndet är också det sydligaste aktuella fyndet i landet av 

en art som sedan länge försvunnit från Halland, Skåne och Blekinge. 

En mycket sällsynt och minskande solitär geting som kan komma att figurera på 

framtida rödlistor. Arten betraktas som försvunnen i Danmark och har minskat i 

Sverige. Spridda fynd av arten finns, företrädesvis från Mellansverige men antalet 

säkra aktuella fynd är ytterst få. Arten nyttjar och anlägger sitt bo i befintliga 

håligheter i ved och stenmurar. En hane håvades på blommande sandvita vid 

Madesjö industriområde. 

Släktet Ibalia består av märkligt formade steklar. Bakkroppen är starkt tillplattad och 

den markant framskjutna mellankroppen är på översidan försedd med grov, raspartad 

struktur. Ibalia-arterna parasiterar vedlevande hornsteklar och är därmed knutna till 

naturskogsartade miljöer med god tillgång på död ved. Bägge av de två svenska 

arterna är sällsynta och lokala och av dessa förefaller I. leucospoides vara den 

ovanligare. En hona håvades på en mindre timmertrave med granved vid Skårebo 

strax söder om Ljungbyåsen. 

 

Figur 16. Skärknivstekeln Ibalia leucospoides parasiterar vedlevande hornsteklar och är knuten till 

miljöer med gott om död ved. Arten är sällsynt funnen i norra Götaland och Svealand. 

Denna storväxta art beskrevs så sent som 2012 då den skildes ut från den närstående 

Dolichomitus dux. Arterna i släktet parasiterar vedlevande skalbaggar och som 

namnet antyder har D. quercicolus en stark koppling till ekved. Flera hanar och 

honor håvades när de svärmade kring ektimmer vid Skårebo. Arten är inte tidigare 
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rapporterad från Sverige men det förefaller troligt att en genomgång av 

museisamlingar skulle resultera i att äldre fynd påvisas. 

Arterna inom den artfattiga underfamiljen Cremastinae är alla mer eller mindre 

sällsynta och knutna till solvarma, hedartade sandmarker. Kunskapen om arternas 

utbredning är idag mycket bristfällig men troligen finns det flera som vid närmare 

studier skulle kunna kvalificera sig för rödlistan. En av arterna, C. pungens, 

slaghåvades vid Harstenslycke där den delar livsmiljö med ett stort antal hotade 

stekelarter. 

En mycket sällsynt och vacker svart skalbagge med röda täckvingar som utvecklas i 

färsk ekved, undantagsvis även andra lövträd. Aktuella fynd finns primärt från ekrika 

trakter i Östra Småland, Östergötland samt Västergötland och Öland.  Arten 

observerades äggläggande i stort antal på färskt ekvirke i en vägkant vid Skårebo där 

också ett stort antal andra hotade och sällsynta vedlevande arter noterades.  I äldre 

ekvirke på lokalen sågs också talrika kläckhål som härrörde från denna art. 

Observationen visade också på hotproblematiken för dessa arter då de ägglagda 

stockarna en vecka senare hade fraktats iväg till sågverk varvid ynglingen med 

största sannolikhet misslyckades.  

 

Figur 17. Rödvingad kapuschongbagge Bostrichus capucinus, här vid Skårebo, uppträder mycket 

sällsynt i de nordöstra delarna av Nybro kommun. Arten är i landet mer eller mindre knuten till 

lövskogrika trakter med gott om död ved. Rödvingad kapuschongbagge betraktas som starkt hotad 

främst på grund av att den missgynnas starkt av rådande praxis vid hantering av färskt ektimmer och 

GROT. 
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En art som tidigare ansetts vara en stor sällsynthet men som eventuellt ökat något sett 

till den aktuella fyndbilden. I Hornsöområdet har arten gynnats tydligt av 

genomförda naturvårdsåtgärder och den är där nu att betrakta som relativt vanlig. 

Orangefläckig brunbagge noterades i flera exemplar i både malaisefällor och 

fönsterfällor vid Mjösingsmåla men också genom en hona som kröp på färskt, delvis 

vitrötat asptimmer vid Skårebo. 

En liten, gråaktig, svagt metallglänsande spetsvivel som tidigare endast var känd från 

Malmötrakten. Arten lever på johannesört och har troligen nått Nybro via järnvägen. 

Arten förefaller tämligen allmän vid Madesjö industriområde och bort mot 

Ljunghaga lastterminal där den förekommer spritt på små sandiga ruderatmarksytor 

med förekomst av värdväxten. 

En liten svart vivel med delvis gula ben inom det knepiga översläktet Apion. Arten 

som är mycket svårbestämd tycks vara helt knuten till den rödlistade torrängsväxten 

backklöver Trifolium montanum. Mellangulspetsvivel uppträdde i en sandig torrbrant 

tillsammans med värdväxten på Bäckeboåsen mellan Bäckebo idrottsplats och 

kyrkan men noterades också genom ett enstaka exemplar vid Madesjö 

industriområde.  

 

Figur 18. Mellangulspetsviveln Protapion interjectum är knuten till den rödlistade växten backklöver 

Trifolium montanum. 

Denna lilla gråfärgade och ganska diskreta vivel tycks vara en stor sällsynthet som 

endast är rapporterad från en handfull lokaler i modern tid. C. griseus tycks utvecklas 

i gallbildningar på backtrav, en minskande växt som trivs på torra ruderatmarker och 

sandiga trädesmarker. Sett till artens stora sällsynthet var det lite överraskande att 
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finna den på tre olika lokaler på Nybroåsen, delvis i anslutning till Nybro tätort: 

Madesjö industriområde, Nybro golfklubb samt ett ruderatområde vid Smedstorp vid 

avtagsvägen mot Sankt Sigfrid. 

Denna art omnämns ofta som sällsynt och lokal och utvecklas på diverse ärtväxter. 

Eventuellt har arten ett av sina bästa förekomstområden i landet strax sydost om 

Nybro då den noterades i stort antal på flera av de inventerade dellokalerna. Även i 

Skåne tycks arten ökat något i spåren av de senaste årens varma somrar. L. 

longimana noterades vid Nybroåsen men även uppe vid Ljungbyåsen (Stora 

Stjärnemo). 

 

Figur 19. Bladbaggen Labidostomis longimana uppträder sällsynt och lokalt på biologiskt värdefulla 

sandmarker i sydöstra och mellersta Sverige. I Nybro kommun är den en karaktärsart för torrmarker 

längs flera av kommunens åsar. 

En stor, mörkblå bladbagge med röda yttre täckvingekanter. Arten har en utpräglat 

sydöstlig utbredning i landet och förekommer framför allt på sandiga-grusiga marker 

i Östra Småland där den företrädesvis påträffas på strimsporre Linaria repens. Under 

denna inventering befanns den vara ganska utbredd och vanligt förekommade på 

sandiga marker med god förekomst av värdväxten. C. gypsophilae noterades på flera 

lokaler på både Nybroåsen, Ljungbyåsen och Bäckeboåsen. 

En vackert metallglänsande bladbagge som lever på äkta johannesört i synnerhet på 

solstekta sandmarker. Arten är sällsynt funnen i Södra Sverige samt Öland och 

Gotland. C. hyperici förefaller utbredd både kring Nybro tätort där den förekommer 

på ett antal av de inventerade dellokalerna (Madesjö industriområde, Nybro station) 

men också vid Ljungbyåsen där den förekommer vid Stora stjärnemo och i 

anslutning till ett sågverk strax söder om Kristvallabrunn.   
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Figur 20. Bladbaggen Chrysolina hyperici, här sittande på värdväxten, är helt knuten till äkta 

johannesört och uppträder sällsynt på örtrika sandmarker. Arten förekommer längs flera av Nybro 

kommuns åssystem och är relativt vanlig på sandiga ruderatmarker runt om i Nybro tätort. 

Denna lilla grönaktiga skinnbagge lever liksom den närstående släktingen Orthotylus 

virescens på harris. Av de båda tycks det som om O. concolor är aningen mer kräsen 

i sitt habitatval och arten har också en något mer begränsad utbredning. O. concolor 

slaghåvades från harris vid Madesjö men tycks saknas i andra områden med goda 

förekomster av värdväxten. 

En svart, avlång skinnbagge med något ljusare smalben. Kroppen är glest klädd med 

gulaktiga fjäll som gör att djuret ger ett grått intryck. Arten är helt knuten till ginst 

och harris. H. tibialis slaghåvades från harris vid Madesjö och Persmåla vilket 

indikerar att den har något vidare utbredning i kommunen än föregående art. 

Liksom de båda Orthotylus-arterna och Heterocordylus tibialis tycks denna bärfis 

strikt knuten till harris. Arten förekommer spritt men mycket lokalt upp till 

Mälardalen och tycks vara på spridning. Harrisbärfisen noterades framför allt på 

torrmarker i anslutning till Nybro tätort men också vid Persmåla. 

En sällsynt art som förekommer mycket lokalt i Sverige på finare torrmarker. 

Veronikabärfisen tycks oftast noteras på varma lokaler och i anslutning till någon av 

värdväxterna kungsljus Verbascum sp. eller ärenpris Veronica offinalis. Arten 

slaghåvades upp från mattor av ärenpris vid Svartbäcksmåla (Lundåkern) och 
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Madesjö järnvägskorsning. Ett exemplar hamnade också i en fönsterfälla på en 

högstubbe vid Mjösingsmåla. Själva hygget hade riklig förekomst av teveronika och 

ärenpris. 

Skalbaggsstriten är en bred, karaktäristiskt formad strit som uppträder i varma 

ekdominerade torra brynmarker, företrädesvis på hällmarker eller sandmarker. Arten 

har, sedan den uppmärksammades på rödlistan, upptäckts på många nya lokaler men 

förefaller trots detta vara lokal och ganska kräsen vid sitt habitatval. Artens 

kärnområde är de mellersta delarna av Kalmar län där den lokalt kan uppträda talrikt. 

Flera individer noterades vid Mjösingsmåla och Stora Stjärnemo. 

En storväxt getinglik blomfluga som utvecklas i savflöden på framför allt ek. Arten 

tycks föredra solbelysta substrat och förekommer oftast i anslutning till varma bryn. 

Arten noterades två gånger, bägge i anslutning till Ljungbyåsen. En hane slaghåvades 

på en blommande torräng vid Stora Stjärnemo och en hona håvades vid en savande 

björk vid ett timmerupplag vid Skårebo. 

 

Figur 21. Griffelsavblomflugan är en hotad blomfluga som utvecklas i savflöden på diverse 

solexponerade lövträd, främst ek. De vuxna individerna påträffas ofta födosökande på blomrika 

marker. Arten noterades vid Skårebo vid ett timmerupplag och vid Stora Stjärnemo där en hane 

håvades på blommande monke. 
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En sällsynt och lokalt förekommande art som är knuten till savande lövträd. 

Ekguldblomfluga uppträder nästan alltid tillsammans med sin systerart, den mer 

allmänna och utbredda guldblomflugan Ferdinandea cuprea. Spridda fynd finns från 

de flesta landskap i södra och mellersta Sverige. Arten noterades vid Bäckebo vid en 

mycket grov savande grov björk samt i en malaisefälla vid Mjösingsmåla. 

Smal narcissblomfluga upptäcktes nyligen som ny för Sverige men har troligen 

funnits i landet under lång tid. Arten uppträder alltid enstaka på torra sandiga marker 

i Södra Sverige samt Öland och Gotland. Arten noterades 2012 som ny för Småland 

från en lokal utmed Nybroåsen (Johansson 2014) och belades nu genom en hona vid 

Madesjö industriområde. 

En storväxt svävfluga som att döma av fyndbilden är knuten till solvarma 

skogstrakter där den kan uppträda talrikt i rätt miljöer. Flera exemplar fångades i en 

malaisefälla vid Mjösingsmåla där också en hona håvades i en sandig vägkant. Arten 

har en märkligt tvådelad utbredningsbild med ett kärnområde kring Mälardalen och 

ett i Östra Småland. Fyndlokalen vid Mjösingsmåla ligger ganska långt ifrån 

närmaste kända lokal i Högsby kommun och speglar troligen ett tidigare okänt 

utbredningsområde.  

En dåligt känd blomfluga som nyligen påvisats som ny för Sverige (Bartsch 2009). 

Arten förväxlas lätt med den i Sydsverige betydligt sällsyntare släktingen Pipiza 

lugubris och ett flertal av de rapporter av P. lugubris som återfinns på artportalen 

representerar troligen C. notabila.  

En liten brunaktig blåvinge som uppträder på sandiga marker oftast i närheten av 

getväppling som också utgör artens värdväxt. Mindre blåvinge förekommer spritt 

men ganska lokalt över stora delar av landet. I Östra Småland förefaller dock arten 

vara mycket sällsynt och i Nybro kommun finns bara ett mindre antal lokaler belagda 

i vägkanter kring Sankt Sigfridsvägen. Fyndet av arten i en vägkant vid 

Svartbäcksmåla Lundåkern knyter an till det utbredningsområdet längs Nybroåsen.  
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Figur 22. Mindre blåvinge uppträder på sandmarker med värdväxten getväppling. 

Smygstekellik glasvinge är i likhet med föregående art knuten till vägkanter och 

ruderatmarker med getväppling men tycks också nyttja käringtand som värdväxt 

varför dess utbredning är något mindre fragmenterad. Under denna inventering 

noterades arten främst längs Nybroåsen där den observerades vid Svartbäcksmåla, 

Nybro station och Harstenslycke. 

I denna grupp av minskande ängsfjärilar noterades under inventeringarna sexfläckig 

bastardsvärmare Zygaena filipendulae, mindre bastardsvärmare Zygaena viciae, 

klubbsprötad bastardsvärmare, Zygaena minos, bredbrämad bastardsvärmare 

Zygaena lonicerae samt ängsmetallvinge Adscita statices. Samtliga klassas som 

minskande och nära hotade (NT) på den svenska rödlistan. Bastardsvärmarna är i 

södra Sverige helt knutna till periodvis ohävdade blomrika marker. De placerar sin 

kokong högt upp i vegetationen och missgynnas därför av bete. I Nybro kommun är 

fortfarande flera av arterna vanliga och flera de förekommer även talrikt i de glesa, 

gläntrika skogarna i den norra delen av kommunen. Bastardsvärmarna nyttjar gärna 

blomrika vägkanter för födosök och ibland även som livsmiljö. De betraktas därför 

som en av de grupper som missgynnas mest av för tidig vägkantsslåtter.  

Denna lilla skorpionsläkting omfattas av EU:s  art och habitatskyddsdirektiv vilket I 

praktiken innebär att dess livsmliljöer bör skyddas inom Natura 2000- EU:s nätverk 

av skyddade områden. Arten saknar flygförmåga och liftar mellan lämpliga hålträd 

med flygande insekter som harkrankar och vedlevande flugor. Med största 
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sannolikhet är det just som liftande en ung individ av arten hamnat i en av de 

malaisfällor som fanns utplacerade vid Mjösingsmåla. Arten är inte tidigare noterad 

från Nybro kommun. 

Citronfläckad kärrtrollslända omfattas i likhet med föregående art av EU:s art- och 

habitatdirektiv. L. pectoralis har ingen som helst habitatmässig koppling till 

torrmarker men en vuxen hona noterades då hon vilade vid Madesjö 

järnvägskorsning. I området finns gott om lämpliga småvatten med god kvalitet som 

troligen utgör livsmilö för arten. Citronfläckad trollslända förefaller ej tidigare vara 

rapporterad från Nybro kommun. 

Sandödlan omfattas av artskyddsförordningen och har ett högt skyddsvärde även sett 

ur ett europeiskt perspektiv. Innan denna undersökning av kommunens sandåsar var 

sandödla endast känd från ett par ströfynd från Madesjötrakten och Stora Stjärnemo. 

Det var således överraskande att finna arten vid samtliga av de undersökta 

åssystemen i kommunen. I synnerhet notabelt är att arten har ett gott fäste längs 

Nybroåsen där ett flertal lämpliga lokaler finns spridda mellan St. Sigfrid och 

tätorten. Övriga förekomster, t.ex. vid Bäckeboåsen och Persmålaåsen förefaller 

utgöras av isolerade lokaler som idag har begränsad kontakt med angränsande lokaler 

med för arten lämpligt habitat.  
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Markerna längs Nybroåsen har genom en aktuell undersökning visat sig tillhöra de 

absolut värdefullaste i landet sett till skyddsvärda insekter (Johansson 2014). Denna 

inventering visar att värdetrakten löper långt in i Nybro kommun och till stor del 

även omfattar industrimarker och grönytor i tätorten. Längs åsens fortsatta sträckning 

upp mot Orrefors tycks den dock snabbt ändra karaktär och få mer utpräglade drag 

av skogsbygd eller småskalig jordbruksbygd samtidigt som markerna blir betydligt 

örtfattigare. 

De östra delarna av Svartbäcksmålas naturreservat visade sig hysa höga värden 

knutna till sandiga marker. Stekelfaunan är rik och varierad med flera hotade och 

skyddsvärda arter som mörkgökbi, storfibblebi, fibblesandbi, praktbyxbi, guldstekeln 

Hedychridium coriaceum samt mindre pansarstekel. Bland skalbaggar noteras några 

intressanta nedbrytare som sandknotbagge, en starkt minskande art med ett fåtal 

aktuella lokaler i landet, samt stumpbaggen Margarinotus purpurascens. 

Fjärilsfaunan är också den artrik med flera arter av bastardsvärmare och mindre 

blåvinge. Den relativt rika tillgången på död ved indikeras av förekomst av bland 

annat sexfläckig blombock och det vore fördelaktigt om reservatet kunde inventeras 

med fokus på vedlevande skalbaggar. Noterbart är att sandödla förekommer talrikt på 

sandmarker i och i direkt anslutning till reservatet. 

De öppna, idag delvis betade områdena bör indelas i ett antal (3-4) större fållor som 

betas intensivt vissa säsonger och helt lämnas för fäfot vissa perioder. Om 

motocrossverksamheten på sikt avvecklas bör även det område som idag berörs av 

denna bilda en separat betesfålla. Svartbäcksmålas östra delar utgör en mycket viktig 

länk i det naturvårdsarbete som syftar till att knyta samman de ytterst artrika 

markerna vid Gårdsryd/Nybro golfklubb (se Johansson 2014) med de mer tätortsnära 

hotspotsen vid Harstenslycke och Madesjö som presenteras i denna rapport. De 

slyuppslag som är ett resultat av ohävden i de obetade delarna bör tas bort för att 

återställa de öppna ytorna. Vid Lundåkern bör man, trots den uppenbarligen rika 

förekomsten av vildsvinsbök, plöja upp mindre remsor (2x10 m) i mer höglänta, 

torrare partier. Detta för att öka andelen blottad mineraljord och aktivera fröreserven. 

Åtgärderna kommer också gynna populationen av sandödla.  

 

Tabell 6. Rödlistade och sällsynta arter noterade vid Svartbäcksmåla öst 

Nomada fuscicornis Mörkgökbi EN ÅGP 

Dasypoda hirtipes Praktbyxbi NT   
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Andrena fulvago Fibblesandbi NT   

Andrena hattorfiana Väddsandbi NT  

Panurgus calcaratus Småfibblebi NT   

Panurgus banksianus Storfibblebi VU ÅGP 

Lasioglossum lativentre Alvarsmalbi NT   

Mimesa bruxellensis En rovstekel NT  

Hedychridium coriaceum Bronsguldstekel NT   

Trox sabulosus Sandknotbagge VU  

Margarinotus purpurascens En stumpbagge NT  

Anoplodera sexguttata Sexfläckig blombock NT  

Chrysolina gypsophilae En bladbagge NT  

Labidostomis longimana En bladbagge NT   

Gymnetron rostellum En vivel R   

Gymnetron veronicae En vivel R   

Microplontus triangulum En vivel R  

Jalla dumosa Jallabärfis R  

Stagonomus bipunctatus Veronikabärfis VU  

Ceraleptus lividus En skinnbagge R Ny Sm 

Cupido minimus Mindre blåvinge NT   

Bembecia ichenumoniformis Smygstekellik glasvinge NT  

Lycaena hippothoe Violettkantad guldvinge NT  

Zygaena filipendulae Sexfläckig bastardsvärmare NT   

Zygaena lonicerae Bredbrämad 

bastardsvärmare 

NT   

Zygaena viciae Mindre bastardsvärmare NT   

Zygaena minos Klubbsprötad 

bastardsvärmare 

NT  

Adscita statices Ängsmetallvinge NT   

 



 

49 

 

 

 

Figur 23. Motocrossbanan vid Svartbäcksmåla. På blommande marker kring banan noterades en rik 

gaddstekelfauna med bland annat mörkgökbi, storfibblebi och väddsandbi. 
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De åtgärder som genomförts i naturvårdssyfte kring stationen har tydligt gynnat ett 

flertal pollinerande insekter men de hotade arterna, och i synnerhet de som är knutna 

till vilda växter, återfinns företrädesvis på de mer ruderatbetonade sandmarkerna 

kring stationen och banvallen. Bland noterbara biarter återfinns väggcitronbi samt 

stor- och småfibblebi. På bestånden av getväppling slaghåvades den för Småland nya 

viveln Tychius schneideri.  Övriga noterbara växtätande skalbaggar var den på 

johannesört levande Chrysolina hyperici och dess till strimsporre knutna släkting C. 

gypsophilae.  Lokalen stöder uppfattningen att Nybros tätortsnära sandmiljöer hyser 

en insektsfauna av nationell dignitet. Lokalen var tidigare känd för fynd av de båda 

kustknutna vildbiarterna kustbandbi Halictus confusus och dynsmalbi Lasioglossum 

tarsatum (Artportalen Magnus Stenmark). Fynden var både geografiskt och 

miljömässigt högst anmärkningsvärda men tyvärr har ingen av arterna stått att 

återfinna varken vid stationsområdet eller på någon av de andra högkvalitativa 

sandmarkerna i anslutning till Nybro.  

Arbetena med att förstärka områdets biologiska kvalitéer genom att aktivt arbeta med 

örtrikedom och torrmarker bör fortgå. Möjligtvis bör man försöka att inom dessa 

strävanden att mer renodlat fokusera på att förstärka områdets inneboende karaktär 

av örtrik sandmark. Detta bör ske genom att i ökad utsträckning anlägga torra, magra 

planteringar med ett betydande inslag av fibblor, getväppling, monke, sandvita, 

sötväppling och andra nyckelväxter för områdets rödlistade och hotade insektsarter. 

Närheten till andra högkvalitativa sandmarksobjekt i anslutning till järnvägen som 

Madesjö, Harstenslycke och Ljunghaga erbjuder en helt unik möjlighet att jobba för 

att etablera ett dynamiskt tätortsnära landskap som hyser några av landets absolut 

artrikaste och mest skyddsvärda sandmiljöer.  

 

Tabell 7. Rödlistade och sällsynta arter noterade vid Nybro station 

Andrena fulvago Fibblesandbi NT  

Stelis punctulatissima Bandpansarbi R  

Hylaeus pictipes Väggcitronbi VU  

Panugus banksianus Storfibblebi VU ÅGP 

Panurgus calcaratus Småfibblebi NT  

Astata minor En rovstekel VU  

Arachnospila abnormis Finmovägstekel TRL  

Elampus foveatus En guldstekel R  

Ancistrocerus gazella Spenslig murargeting R  

Ancistrocerus parietum Kilmurargeting R  

Chrysolina hyperici En bladbagge NT  
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Chrysolina gypsophilae En bladbagge NT  

Cleopomiarus micros Monkevivel R  

Rhinus neta En vivel R  

Tychius schneideri En vivel R Ny Sm 

Apion meliloti En vivel R Ny Sm 

Adscita statices Ängsmetallvinge NT  

Hesperia comma Silversmygare NT  

Bembecia ichneumoniformis Smygstekllik glasvinge NT  

Eumerus sabulonum Monkeblomfluga R  

Cheilosia impressa Gulvingad örtblomfluga R  

 

 

Figur 24. Örtrik torrbacke längs cykelväg vid Nybro station. Bland blommande vilda örter 

påträffades storfibblebi, småfibblebi, fibblesandbi samt de båda rödlistade bladbaggarna Chrysolina 

hyperici och C. gypsophilae 
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Markerna kring Östra Bondetorp är ett vackert exempel på de artrika mindre 

torrängar och betesmarker som finns insprängda i skogslandskapet på många håll 

längs åsarna i Nybro kommun. Trots att inventeringsinsatsen har varit begränsad i 

jämförelse med andra dellokaler visar denna undersökning att insektsfaunan är artrik 

och skyddsvärd. Samtidigt som de mest utpräglade sandmarksspecialisterna saknas 

ersätts dessa av en exklusiv fauna knuten till brynmarker, solbelyst död ved och 

blomrika marginalmarker. Bland skyddsvärda arter noteras flera vildbin som det 

starkt hotade väddgökbiet, väddsandbi och småfibblebi. Flera arter som noterades på 

denna dellokal noterades endast här under inventeringen. Det gäller gullvivefjäril, 

svävflugelik dagsvärmare, vialsandbi och långhornsbi. Lokalen har utanför denna 

studie undersökt under ett flertal år och listan på skyddsvärda och rödlistade arter är 

lång.  

De skötselåtgärder som föreslås bör betraktas som generella råd för att bibehålla 

artrikedomen i de småskaliga jordbruksmarkerna. På många håll i Nybro kommun 

finns idag ytterst värdefulla torrängskomplex som utan hävd riskerar att tappa sina 

värden. Den lättdränerade, magra jordarterna och den relativt låga 

årsmedelnederbörden gör att markerna växer igen mycket långsamt och under 

igenväxningen kan de uppvisa en slående mångfald av insektsarter som gynnas av 

temporärt ohävdade marker. Igenväxningen medför dock slutligen oundvikligen att 

marker förlorar sina värden. Skötseln av dessa marker inbegriper alltså 

upprätthållandet av bete eller slåtter. Sydlänta torrbackar har en viktig funktion i 

dessa marker då de erbjuder goda boplatsmöjligheter för marklevande gaddsteklar 

och bör alltid hållas fria från skuggande vegetation. Om möjligt bör man mekaniskt 

skapa blottad mineraljord genom småskalig schaktning, grävning eller plöjning vilket 

också gynnar flera av de ekologiska nyckelväxter som förekommer i dessa miljöer, 

t.ex. åkervädd, ängsvädd och gråfibbla. För att förstärka skogsbrynens inneboende 

biologiska potential kan man med fördel skapa högstubbar av tall, asp och ek i 

sydlänta bryn eller öppet stående i betesmarkerna. Vägkanterna har i dessa alltmer 

fragmenterade trakter en ökande funktion för att upprätthålla dynamiken mellan 

populationer men också som livsmiljö för flera hotade vildbin och fjärilar. Utmed 

vägkanter som sträcker sig i och mellan biologiskt värdefulla områden bör man 

eftersträva sen vägkantsslåtter.   

 

Tabell 8. Rödlistade och sällsynta arter noterade vid Östra Bondetorp 

Nomada armata Väddgökbi EN ÅGP 

Andrena hattorfiana Väddsandbi NT  

Panurgus calcaratus Småfibblebi NT   

Dufourea dentiventris Ängssolbi NT   

Stelis breviuscula Småpansarbi R  
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Symmorphus 

debilitatus 

Takvedgeting TRL  

Rhinusa neta En vivel R  

Pseudovadonia livida Sidenblombock R Ny Sm 

Tillus elogatus En brokbagge TRL  

Hemaris lucina Gullvivefjäril VU  

Hemearis tityus Svävflugelik dagsvärmare NT  

Zygaena minos Klubbsprötad bastardsvärmare NT  

Zygaena filipendulae Sexfläckig bastardsvärmare NT   

Zygaena lonicerae Bredbrämad bastardsvärmare NT   

Adscita statices Ängsmetallvinge NT   

 

 

 

Figur 25. Praktbyxbi Dasypoda hirtipes förekommer sällsynt i Nybro kommun. Arten noterades 

endast på ett mindre antal dellokaler längs Nybroåsen i direkt anslutning till tätorten. 
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De små sandiga ruderatmarksfragment som återfinns kring Madesjö Järnvägsviadukt 

visade  sig lite överraskande genom föreliggande inventering tillhöra ett av landet 

mer intressanta områden för insekter knutna till solvarma sandmarker. Att just 

industriområden och tätortsnära miljöer har visat sig ha en stor potential när det 

gäller deras förmåga att hysa skyddsvärda arter har uppmärksammats under senare år 

(Sörensson 2011, Molander 2012) och detta delområde utgör inget undantag. 

Stekelfaunan visade sig hysa ett stort antal mycket skyddsvärda arter som 

ölandsgökbi, mörkgökbi, storfibblebi, pärlbi, ängssolbi och praktbyxbi. De talrika 

buskage av harris som växer längs vägkanterna härbärgerar en skyddsvärd fauna av 

skinnbaggar med flera rödlistade arter som harrisbärfis samt  Orthotylus concolor 

och Heterocordylus tibialis. Till den sistnämnda gruppen räknas också den lilla 

hotklassade veronikabärfisen som slaghåvades på en liten matta av ärenpris. Bland 

växtätande skalbaggar noteras flera intressanta arter. De båda vivlarna Rhinusa neta 

och Pseudoperapion brevirostre utgör nyligen invandrade men ännu sällsynta och 

lokalt förekommande arter som tycks nyttja järnvägen för sin spridning. På de 

blomrika bryntorrmarkerna återfinns också flera intressanta och ovanliga bladbaggar 

som Chrysolina gypsophilae, C. hypochoeridis, C. sericerus och C. sexpunctatus. 

Från solexponerat eksly slaghåvades flera ex av den rara lilla blåbaggen Axinotarsus 

marginalis samt den hotklassade kragbocken Anaesthetis testacea. Sandödla 

förekommer spritt i området. 

Den dynamik  som skapat och upprätthållit de höga naturvärdena på industrimarker i 

och kring Nybro tätort är en fortgående process som huvudsakligen är resultatet av 

en rad slumpmässiga händelser i form av mindre nybyggnationer och 

markberedningsarbeten. För att ytterligare förstärka de biologiska värden dessa 

processer gynnat och genererat och därigenom  riktat jobba med mångfalden på 

grönytor i staden, bör man kring Nybro tätort etablera ett tiotal mångfaldsmarker (se 

diskussionsavsnittet nedan). På dessa bör skötseln helt fokusera på att gynna och 

bevara den ytterst skyddsvärda sandmarksfaunan. Dessa ytor bör bestå av en eller 

flera sydlänta sandbranter och tillhörande blomrika öppna ytor med 

torrängsvegetation. Dessa öppna ytor bör skötas som slåtterängar vilket innebär att 

de genomgår sen slåtter varvid det avslagna materialet avlägsnas för att inte bidra till 

negativ gödsling av markerna. Mindre schaktnings och grävningsarbeten bör med 5-

10 årsintervall utföras på ytorna för att bidra till att ytor med blottad mineraljord 

upprätthålls. 

Tabell 9. Rödlistade och sällsynta arter noterade vid Madesjö industriområde. 

Nomada similis Ölandsgökbi EN ÅGP 

Nomada fuscicornis Mörkgökbi EN ÅGP 

Nomada guttulata Droppgökbi NT  

Biastes truncatus Pärlbi VU ÅGP 
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Andrena hattorfiana Väddsandbi NT   

Panurgus calcaratus Småfibblebi NT   

Panurgus banksianus Storfibblebi VU ÅGP 

Dasypoda hirtipes Praktbyxbi NT  

Hylaeus difformis Franscitronbi NT   

Lasioglossum lativentre Alvarsmalbi NT   

Lasioglossum nitidiusculum Släntsmalbi VU  

Sphecodes reticulatus Nätblodbi NT   

Dufourea dentiventris Ängssolbi NT   

Astata minor En rovstekel VU   

Crossocerus exiguus En rovstekel VU   

Lestica subterranea En rovstekel TRL  

Mimesa bruxellensis En rovstekel NT   

Hedychridium coriaceum Bronsguldstekel NT   

Chrysis corusca En guldstekel R  

Elampus foveatus En guldstekel R Ny H-län 

Ancistrocerus gazella Spenslig murargeting R  

Euodynerus notatus Korthårig kamgeting R  

Symmorphus murarius Större vedgeting VU  

Sapyga quinquepunctata Svartbent plankstekel R  

Pseudovadonia livida Sidenblombock R Ny Sm 

Rhinusa neta En vivel R  

Marmaropus besseri En vivel R  

Pseudoperapion brevirostre En vivel R Ny Sm 

Protapion interjectum Mellangulspetsvivel NT  

Apion facetum En vivel R  

Diplapion stolidum En vivel R  

Microplonthus triangulum En vivel R  

Gymnetron rostellum En vivel R  

Tychius meliloti En vivel R  

Tychius breviusculus En vivel R Ny Sm 

Ceutorhynchus alliariae En vivel TRL Ny Sm 

Ceutorhynchus constrictus En vivel TRL Ny Sm 

Ceutorhynchus griseus En vivel R  

Ceutorhynchus ignitus En vivel R  

Ceutorhynchus pumilio En vivel R  

Dissoleucas niveirostris En plattnosbagge TRL  

Chrysolina hyperici En bladbagge NT  

Chrysolina gypsophilae En bladbagge NT  
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Cryptocephalus sericeus En bladbagge NT  

Cryptocephalus hypochoeridis En bladbagge NT  

Cryptocephalus sexpunctatus En bladbagge NT  

Labidostomis longimana En bladbagge NT  

Axinotarsus marginalis En blåsbagge R  

Anaestethis testacea Kragbock VU ÅGP 

Hylis olexai En vedsvampbagge TRL  

Orthotylus concolor En skinnbagge NT  

Heterocordylus tibialis En skinnbagge NT  

Piezodorus lituratus Harrisbärfis NT  

Stagonomus bipunctatus Veronikabärfis VU  

Hesperia comma Silversmygare R  

Cupido minimus Mindre blåvinge NT  

Lycaena hippothoe Violettkantad guldvinge NT  

Zygaena filipendulae Sexfläckig  NT   

  bastardsvärmare     

Zygaena lonicerae Bredbrämad  NT   

  bastardsvärmare     

Adscita statices Ängsmetallvinge NT   

Cheilosia impressa Gulvingad örtblomfluga R  

Xanthogramma stackelbergi Solkilblomfluga R Ny H-län 

Callicera aurata Mörk bronsblomfluga NT  

Merodon avidus Smal narcissblomfluga R  

 

Figur 26. Trumgräshoppa Psophus stridulus är en av landets mest hotade arter knutna till torrängar. 

Kalmar län hyser tillsammans med Östergötland huvuddelen av landets populationer. Under denna 

undersökning noterades två tidigare okända populationer vid Bäckebo idrottsplats och Mjösingsmåla.
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5. Ljunghaga lastterminal 

Den nyanlagda lastterminalen vid Ljunghaga hyser trots de rikblommande markernas 

unga ålder ett flertal intressanta och skyddsvärda insektsarter. Det förefaller som om 

de sandiga ruderatmarker som omger terminalen hyst ett exklusivt artkomplex som 

nu nyttjar den rika blomningen på de omgivande nyanlagda vallarna. På blommande 

åkervädd, sandvita och rotfibbla, som redan förekommer ymnigt i området, noterades 

flera rödlistade vildbin som väddgökbi, mörkgökbi och det sällsynta sotsandbiet men 

även de båda fibblespecialisterna storfibblebi och småfibblebi. Under barken på 

några grova kvarlämnade aspstockar sågs i förbifarten den lilla femstrimmiga 

plattstumpbaggen samt tvåtandad plattbagge. De växtätande skalbaggarna är troligen 

lite långsammare att ta till sig överflödet av blommande örter men här noterades 

åtminstone en liten population av den på strimsporre levande bladbaggen Chrysolina 

gypsophilae i sällskap med de båda förmodat järnvägsliftande vivlarna Rhinusa neta 

och Pseudoperapion brevirostre. 

Området kring Ljunghaga har potential att inom de närmsta åren utvecklas till en 

förstklassig insektslokal. Inventeringsresultatet indikerar att flera skyddsvärda arter 

redan tagit området i anspråk och järnvägen, med sin inriktning på timmertransport, 

kommer troligen också att underlätta spridning av både växter och insekter. En 

nyckel till det långsiktiga bevarandet är att se till att det finns glest bevuxna 

torrmarksytor. De schaktmassor som idag utgör de imponerande vallarna är till synes 

mycket näringsrika och kommer snart att domineras av kvävegynnad flora och sly. 

Det kan alltså redan nu vara läge att avsätta en eller ett par ytor som 

mångfaldsmarker på angränsande sandiga industrimarker för att försäkra sig om 

kontinuiteten bland områdets blomrika sandmarker. Ett par lämpliga ytor för detta 

ändamål finns på i söder angränsande industriområde. I övrigt bör man informera 

närliggande fastighetsägare om värdet av rikblommande fibblemarker. Idag sker på 

många håll inom stadens industri- och parkområden frekvent kortklippning av 

fibblerika marginalmarker som istället skulle kunna gynna den värdefulla tätortsnära 

bifaunan bestående av arter som ölandsgökbi, mörkgökbi, fibblesandbi och 

storfibblebi. 

Tabell 10. Rödlistade och sällsynta arter noterade vid Ljunghaga lastterminal. 

Nomada armata Väddgökbi EN ÅGP 

Nomada fuscicornis Mörkgökbi EN ÅGP 

Andrena hattorfiana Väddsandbi NT  

Andrena nigrospina Sotsandbi NT  

Panugus banksianus Storfibblebi VU ÅGP 

Panurgus calcaratus Småfibblebi NT  

Mimesa bruxellensis En rovstekel NT  

Mimumesa unicolor En rovstekel R  

Pseudoperapion brevirostre En vivel R Ny Sm 
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Rhinusa neta En vivel R  

Chrysolina gypsophilae En bladbagge NT  

Cryptocephalus sericeus En bladbagge NT  

Platysoma deplanatum Femstrimmig plattstumpbagge NT  

Silvanus bidentatus Tvåtandad plattbagge R  

Paragus finitimus Taggig stäppblomfluga R  

Zygaena lonicerae Bredbrämad bastardsvärmare NT  

Zygaena filipendulae Sexfläckig bastardsvärmare NT  

Adscita statices Ängsmetallvinge NT  

 

Figur 27. Blomrik marginalmark vid Madesjö. Området kring järnvägen, vars banvall skymtar i övre 

vänstra bildhörnet, är ett av landets absolut artrikaste vad det gäller sandmarkslevande insekter. Här 

noteras de rödlistade arterna ölandsgökbi, mörkgökbi, större vedgeting, storfibblebi, kragbock och 

den lilla viveln Ceutorhynchus griseus.  
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Iåsen är en biås till Nybroåsen som ligger belägen strax nordost om Nybro tätort. 

Trots att påverkan från den närbelägna Nybroåsen är tydlig i både flora och fauna 

kan man ändå skönja mer påtagliga drag av skogsbygd, i synnerhet i åsens norra 

delar. Mellan de båda undersökta dellokalerna på åsen noteras påtagliga skillnader 

och det sydligare Harstenslycke påminner faunistiskt, genom sin geografiska närhet 

till Nybroåsen, mycket lokalerna vid Svartbäcksmåla och Madesjö med vilka de 

delar ett stort antal skyddsvärda arter inklusive sandödla. Persmålas 

artsammansättning å andra sidan, har större likheter med mer utpräglade 

jordbruksobjekt som Östra Bondetorp vid Nybroåsen norr om tätorten.    

Trots att Harstenslycke uppmärksammades sent i inventeringen uppvisar dellokalen 

så pass höga kvalitéer att området bör klassas med högsta skyddsvärde med avseende 

på biologisk mångfald. I synnerhet noteras den rika förekomsten av hotade och 

rödlistade gaddsteklar med ett flertal arter som t.ex. omfattas av de nationella 

åtgärdsprogrammen för hotade arter. De parasitära biarterna Ölandsgökbi, 

mörkgökbi och väddgökbi noterades alla i området med sina respektive värdarter 

vilket i kombination med artkomplexet i övrigt indikerar ett släktskap med områdena 

längs Nybroåsen neråt Gårdsryd och Madesjö industriområde. Fjärilsfaunan hyser 

flera intressanta torrmarksarter och lokalen var en av få under inventeringen där den 

lilla snabba flygaren smygstekellik glasvinge kunde påvisas. Sandödla förekommer 

talrikt på markerna kring banvallen men också utmed ge sandiga vägskärningarna 

vilket ytterligare betonar det naturtypsmässiga släktskapet med övriga inventerade 

lokaler utmed Nybroåsen. 

Dellokalens påtagligt mycket höga naturvärden på kommunal mark gör området i det 

närmaste idealt för etablerandet av en mångfaldsmark. Sandmarkerna bör röjas från 

inträngande sly och tall. Den lilla sandiga och blomrika trädesmark som finns i 

vägen/järnvägens nordöstra kvadrant bör utvidgad till åtminstone tredubbla ytan 

samtidigt som en lägre sydlänt sandvall etableras längs områdets norra kant. Ca 100 

meter norrut, vid avtagsvägen mot Persmåla finns ytterligare en igenväxande sandig 

trädesåker på kommunal mark. Denna bör röjas från slyuppslag och plöjas i 

omgångar för att åter etablera en glest bevuxen, örtrik sandmark. 

 

Tabell 11. Rödlistade och sällsynta arter noterade vid Harstenslycke. 

Nomada similis Ölandsgökbi EN ÅGP 

Nomada fuscicornis Mörkgökbi EN ÅGP 

Nomada armata Väddgökbi EN ÅGP 

Andrena hattorfiana Väddsandbi NT   
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Panurgus calcaratus Småfibblebi NT   

Panurgus banksianus Storfibblebi VU ÅGP 

Dufourea dentiventris Ängssolbi NT  

Sphecodes reticulatus Nätblodbi NT  

Dasypoda hirtipes Praktbyxbi NT  

Hedychridium coriaceum Bronsguldstekel NT   

Crossocerus exiguus En rovstekel VU   

Mimumesa unicolor En rovstekel R  

Cremastus pungens En parasitstekel R  

Anaesthetis testacea Kragbock VU ÅGP 

Amalus scortillum En vivel R  

Bembecia ichneumoniformis Smygstekellik glasvinge NT  

Zygaena filipendulae Sexfläckig 

bastardsvärmare 

NT  

Zygaena minos Klubbsprötad 

bastardsvärmare 

NT  

Adscita statices Ängsmetallvinge NT  
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Områdena runt Persmåla får sin karaktär av Iåsens sandavlagringar. Området utgör 

en kombination av det tilltalande småskaliga odlingslandskap man återfinner kring 

Östra Bondetorp men präglas också av de n rika tillgången på blottad sand och 

närheten till Nybroåsen som den naturgeografiskt kan anses vara en utlöpare av. 

Bland sällsynta och hotade gaddsteklar noteras det starkt hotade väddgökbiet samt 

rovstekeln Astata minor som här uppträder med sin parasit, kronguldstekel 

Hedychridium caputaureum. Den sistnämnda troligen på sin nordligaste 

fastlandslokal. På harrisbuskage utmed åsens sidor noterades de bägge 

skinnbaggarna harrisbärfis och Heterocordylus tibialis, den sistnämnda en rödlistad 

art som tycks vara helt knuten till denna värdväxt i landet.  

För blomrika sandmarker utmed Iåsen gäller i stort det samma huvudsakliga 

skötselrekommendationer som för Nybroåsen (se ovan Östra Bondetorp). Täkten 

nyttjas idag ett småskaligt sätt som snarare gynnar än missgynnar områdets 

sandknutna insektsfauna och bör fortgå med samma intensitet. För att stärka området 

blomresurs skulle man eventuellt kunna lämna en ca 1 m bred blommande bård vid 

den tidiga slåtteromgången, något som skulle gynna områdets blombesökande 

insekter och den vilda pollineringsresurs som finns i området. Provgrävningar och 

gränsmarkeringar i området tycktes indikera att man ska genomföra någon typ av 

större ledningsarbete/grävarbete i den kraftledningsgata som genomlöper området. 

Vid dylika markanläggningarbeten bör man i samband med grävningen ta hänsyn till 

områdets naturvärden och i mesta möjliga mån försöka skapa öppna magra sandytor 

där ledningen grävs ner. Man bör alltså inte återföra mer näringsrika jordmassor vid 

återställning utan sträva efter att ”vändgräva” massorna varvid mer magra 

sandmassor placeras överst.  

Tabell 12. Rödlistade och sällsynta arter noterade vid Persmåla 

Nomada armata Väddgökbi EN ÅGP 

Andrena hattorfiana Väddsandbi NT  

Panurgus calcaratus Småfibblebi NT  

Lasioglossum lativentre Alvarsmalbi NT  

Astata minor En rovstekel VU  

Crossocerus exiguus En rovstekel VU  

Hedychridium coriaceum Bronsguldstekel NT  

Hedychridium caputaureum Kronguldstekel VU  

Chrysolina gypsophilae En bladbagge NT  

Gymnetron veronicae En vivel R  

Gymnetron beccabungae En vivel R  

Pelenomus quadrituberculatus En vivel R  

Poecilium alni Ekkvistspegelbock NT  
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Poecilonota variolosa Asppraktbagge NT  

Piezodorus lituratus Harrisbärfis NT  

Heterocordylus tibialis En skinnbagge NT  

Zygaena minos Klubbsprötad 

bastardsvärmare 

NT  

Zygaena loniceae Bredbrämad 

bastardsvärmare 

NT  

Adscita statices Ängsmetallvinge NT  

 

 

 

Figur 28. Den lilla tidigare rödlistade viveln Cleopomiarus micros är en i landet lokalt 

förekommande art som är helt beroende av rikliga bestånd av värdväxten monke. Intressant nog 

sammanfaller artens förekomster ofta med det hotade monkesolbiet och förekomst av viveln, som är 

mer lättpåvisad än vildbiet, förefaller således vara en god indikator för miljöer med potentiell 

förekomst av monkesolbi. 

  



 

63 

 

I likhet med Nybroåsen utgör Ljungbyåsen i Nybro kommun utlöpare av åssystem 

som sträcker sig upp ifrån Kalmar kommun. Det medför att själva åsens sträckning 

har liten eller obefintlig kontakt med Nybroåsen, vilket i sin tur lämnat sina spår i 

faunasammansättningen. I ett stråk från Stora Stjärnemo vid kommungränsen 

sträcker sig en rad intressanta torrmarker upp emot Kristvallabrunn. I likhet med 

Nybroåsen återfinns här dock mycket höga värden knutna till rena sandmarker och 

endast här noterades den sällsynta rovstekeln Oxybelus argentatus, vägstekeln 

Arachnospila wesmaeli samt den sandmarksknutna knäpparen Cardiophorus 

ebeninus. 

 

Figur 29. Blomrik brant i täkten vis Stora Stjärnemo vid Ljungbyåsen. Här noterades en individrik 

population av sandödla. I branten finns också sotsandbi, flygsandvägstekel, knäpparen Cardiophorus 

ebeninus samt rovstekeln Oxybelus argentatus. Lokalen är en av de mer särpräglade sandmarkerna i 

denna undersökning och här noterades ett flertal sandmarksspecialister som inte noterades på andra 

platser i kommunen. 

Täkten vid Stora Stjärnemo får anses vara representativt för sandmarker utmed 

Ljungbyåsen i Nybro kommun. Längs Kristvallabrunnsvägen finns gott om 

biologiskt värdefulla ruderatmarker i ett stråk från kommungränsen upp mot 

Kristvalla, delvis i form av igenväxande sandtäkter, men också kring sågverk och 

mindre industrier. Trots att Ljungbyåsen saknar flera av de arter som återfinns längs 

Nybroåsen visar Stora Stjärnemo upp ett högst skyddsvärt artkomplex knutet till 

sandiga, örtrika torrmarker. Bland gaddsteklarna noteras flera rödlistade bin, 

däribland det sällsynta sotsandbiet som bara förekommer på ett par lokaler utmed 

Nybroåsen i kommunen. Högst noterbar är också förekomsten av den relativt kräsna 
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sandmarksarten Oxybelus argentatus, en rovstekel som i likhet med vägstekeln 

Arachnospila wesmaeli, kräver större ytor med öppen sand för sin långsiktiga 

överlevnad. Bägge arterna har troligen sin enda kvarvarande förekomst i Nybro 

kommun i täkten. Den rikblommande lilla, upplöjda ytan som ligger centralt på 

täktbottnen hyser flera mer eller mindre intressanta växtlevande skalbaggar t.ex. 

bladbaggen Chrysolina gypsophilae samt de små vivlarna Microplonthus triangulum 

och Ceutorhynchus ignitus. Noterbart är också en individrik population av sandödla. 

Stora Stjärnemo är ett typexempel på hur de artrika sandmarker som bildats genom 

täktverksamhet, efter avslutad brytning genomgår en igenväxningsfas som snabbt 

förvandlar täkten till trivial och artfattig ungskog. Ofta utgör täktområdena, som i 

fallet med de gamla sandtäkterna längs Ljungbyåsen, en tidsmässig länk mellan det 

gamla blomrika odlingslandskapet som fanns rikligt företrätt i dessa trakter ännu på 

1950 och -60-talen, och nutid. Täkterna utgör alltså en sista tillflyktsort för arter 

knutna till öppna sandmarker och eftersom det omkringliggande landskap 

degenererats genom alltmer påtaglig storskalighet i både skogs-och jordbruk medför 

förlusterna av dessa torrmarker ofta arternas lokala utdöende. Täkten vid Stora 

Stjärnemo hålls delvis öppen som skjutbana och man bör undersöka möjligheten att i 

alla fall hålla den långa blomrika sydslänten i den norra delen av täkten fri från 

beskuggning av uppskjutande tallföryngring.  

Tabell 13. Rödlistade och sällsynta arter noterade vid Stora Stjärnemo 

Andrena hattorfiana Väddsandbi NT  

Andrena nigrospina Sotsandbi NT  

Dufourea dentiventris Ängssolbi NT  

Panurgus calcaratus Småfibblebi NT  

Oxybelus argentatus En rovstekel NT  

Lestica subterranea En rovstekel TRL  

Arachnospila wesmaeli En vägstekel NT  

Hedychridium coriaceum Bronsguldstekel NT  

Cryptocephalus sericeus En bladbagge NT  

Chrysolina hyperici En bladbagge NT  

Chrysolina gypsophilae En bladbagge NT  

Labidostomis longimana En bladbagge NT  

Ceutorhynchus ignitus En vivel R  

Ceutorhynchus pumilio En vivel R  

Xyletinus hanseni En trägnagare R  

Cardiophorus ebeninus En knäppare NT  

Issus muscaeiformis Skalbaggsstrit VU  

Hesperia comma Silversmygare NT  

Ceriana conopsoides Griffelblomfluga VU  
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Zygaena filipendulae Sexfläckig 

bastardsvärmare 

NT  

Zygaena viciae Liten 

bastardsvärmare 

NT  

Zygaena minos Klubbsprötad 

bastardsvärmare 

NT  

Adscita statices Ängsmetallvinge NT  

 

Utmed Bäckeboåsen finns en mångfald blomrika marker med flera sällsynta 

växtarter knutna till hävdade torrängar. På fastlandet minskande torrängsarter som 

solvända, brudbröd, backtimjan och backklöver är fortfarande inte ovanliga inslag på 

åsens bryntorrängar. Flera skyddsvärda insektsarter, som på ett eller annat sätt är 

knutna till dessa naturtyper som trumgräshoppa, släntsmalbi och monkesolbi, har här 

sina starkaste förekomster i Nybro kommun.Trots att endast en dellokal inventerades 

visa resultatet på mycket höga naturvärden och ytterligare fördjupade inventeringar 

av torrmarker längs åsen kommer troligen uppenbara ytterligare ett antal 

skyddsvärda och rödlistade arter. 

Bäckeboåsens sydslänt mellan idrottsplatsen i Bäckebo och kyrkan i samma by 

erbjuder en mängd intressanta torrängsmiljöer. Alltifrån relativt kraftigt ytstörda 

sandbranter med mattor av backtimjan till örtrika torrängsslänter med solvända, 

backklöver och väddklint. Artkomplexet tar här ytterligare ett steg från de 

stäppartade sandmiljöerna längs Nybroåsen och får karaktären av artrikt, småskaligt 

jordbrukslandskap. Bifaunan är rik med ett flertal sällsynta arter och endast här 

noterades det hotade lilla monkesolbiet genom ett par hanar på blommande monke 

vid idrottsplatsen. Noterbar är också en population av det hotade och mycket 

sällsynta släntsmalbiet som noterades i den norra delen av området, strax söder om 

kyrkan. Cryptocephalus bameuli är en sällsynt torrängsknuten bladbagge som 

håvades på en matta av solvända i den kraftledningsgata som löper strax norr om 

idrottsplatsen. På den rödlistade och starkt minskande torrängsväxten backklöver 

slaghåvades flera exemplar av den troligen sällsynta mellangulspetsviveln och vid 

den gamla ishockeyrinken observerades en hane av den rara och starkt hotade 

trumgräshoppan, en art som tidigare var känd från Bäckeboåsen, men då någon 

kilometer längre åt sydost. En sandödlehane i lekdräkt noterades vi idrottsplatsen. 

Liksom fallet vid Ljungbyåsen och Kristvallabrunn sträcker sig de värdefullaste 

sandmarkerna vid Bäckeboåsen i Nybro kommun bara utmed de åssträckor som 

sammanfaller med områden som nyttjats för tätorter, täktverksamhet och industriell 
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verksamhet. De mest akuta åtgärderna vid den här behandlade dellokalen är att hålla 

åsen mellan idrottsplatsen och kyrkan fri från uppväxande sly som inom bara några 

år riskerar skugga ut de värdefullaste torrängspartierna. Framför allt ett utglesnande 

av buskskiktet på åsens sydsida mellan kraftledningsgatan och fotbollsplanen skulle 

gynna en lång rad hotade arter och dessutom underlätta spridning mellan de olika 

öppna torrängsmiljöer som ligger utmed åsen. I de fall som kommunen står som 

markägare bör man ta fram skötselplaner för att bevara och förstärka områdets höga 

naturvärden knutna till åssluttningarna. 

Tabell 14. Rödlistade och sällsynta arter noterade vid Bäckebo idrottsplats 

Andrena hattorfiana Väddsandbi NT  

Andrena falsifica Smultronsandbi R  

Biastes truncatus Pärlbi VU ÅGP 

Dufourea dentiventris Ängssolbi NT  

Dufourea halictula Monkesolbi VU ÅGP 

Panurgus calcaratus Småfibblebi NT  

Lasioglossum nitidiusculum Släntsmalbi VU  

Osmia pilicornis Lundmurarbi TRL  

Mimesa bruxellensis En rovstekel NT  

Hedychridium coriaceum Bronsguldstekel NT  

Ferdinandea ruficornis Ekguldblomfluga NT  

Gymnetron rostellum En vivel R  

Ceutorhynchus ignitus En vivel R  

Sirocalodes depressiocollis En vivel R  

Protapion interjectum Mellangulspetsvivel NT  

Chrysolina gypsophilae En bladbagge NT  

Cryptocephalus sericeus En bladbagge NT  

Cryptocephalus bameuli En bladbagge R  

Meligethes solidus En glansbagge NT  

Aphanisticus pusillus En praktbagge R  

Margarinotus purpurascens En stumpbagge NT  

Zygaena minos Klubbsprötad 

bastardsvärmare 

NT  

Adscita statices Ängsmetallvinge NT  

Psophus stridulus Trumgräshoppa EN ÅGP 
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Persmålaåsen, som i geologisk mening är en biås till Bäckeboåsen, löper vid 

Abbetorp och Rugstorp genom ett skogområde som är att betrakta som ett av 

Nordeuropas artrikaste med avseende på vedlevande insekter. Detta sätter sin 

omisskännliga prägel på insektsfaunan som domineras av arter knutna till ljusöppna 

skogsmiljöer och små vindskyddade torrängsfragment. I denna skogsbygd i den norra 

delen av Nybro kommun är det senaste halvseklets nedläggning av mindre 

jordbuksenheter som mest påtaglig och de öppna marker som återfinns ligger 

företrädesvis utmed vägar, i kraftledningsgator eller uppträder i form av halvöppna 

ängsmarker under igenväxning. Kompletterande blomrika marker uppkommer också 

temporärt på markberedda hyggen där störningen i bästa fall delvis aktiverar en 

vilande fröreserv av ängsväxter. 

Lokalen, som består av sandiga marker strax sydost om byn, besöktes endast 

sporadiskt men visar trots det på relativt höga värden knutna till sandiga marker som 

troligen skulle höjas med ytterligare inventeringstid. Området tycks av äldre 

flygbilder att döma förlorat mycket öppen sandmark under senare decennier vilket 

med största sannolikhet påverkat sandmarksfaunan negativt. De arter knutna till 

öppna sandmarker som noterades är kända för att kunna dröja sig kvar i områden 

med små ytor öppna torrmarker och klarar troligen att leva kvar i området trots att 

ytan öppen sandmark håller sig relativt konstant på en lägre nivå. Noterbart är en ett 

antal skyddsvärda vildbin och förekomst av sandödla i området.   

Sett till insekterna, och de i relation till andra dellokaler modesta antalet skyddsvärda 

arter, behöver man knappast utföra några akuta restaureringsåtgärder i området. 

Dock vore det önskvärt att de öppna hedmarker och sandområden som nu befinner 

sig inom kraftledningsgatan fortsatt hålls öppna och utsätts för periodisk 

markstörning i form av mindre sandtäkt för husbehov. Vid schaktnings och 

grävningsarbeten i området bör man informera om naturvärdena och hur man genom 

konkreta åtgärder kan gynna dessa. Det gäller kanske framför allt områdena ner mot 

gränsen mot Kalmar kommun. 

Tabell 15. Rödlistade och sällsynta arter noterade vid Rugstorp 

Andrena hattorfiana Väddsandbi NT  

Dufourea dentiventris Ängssolbi NT  

Panurgus calcaratus Småfibblebi NT  

Hedychridium coriaceum Bronsguldstekel NT  

Cryptocephalus sericeus En bladbagge NT  

Zygaena minos Klubbströtad 

bastardsvärmare 

NT  

Adscita statices Ängsmetallvinge NT  
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När man rör sig upp i skogsbygden i de norra delarna av Nybro kommun är det 

ofrånkomligt att de i skogslandskapet insprängda torrmarkerna erbjuder ett stort antal 

arter som är knutna till solvarma brynmarker med gott om död ved. De ljusöppna 

skogarna i Hornsöområdet hyser en för norra Europa helt unik sammansättning av 

vedberoende skalbaggar och andra insekter som drar nytta av de små gläntorna som 

fortfarande dröjer sig kvar i anslutning till de gamla nedlagda gårdarna. Fjärilsfaunan 

kring Mjösingsmåla torde, trots att området till stor del fallit utanför många 

besökande entomologers radar, vara en av områdets förnämare och i de glesa 

skogarna är art- och individrikedomen slående.  Artmässigt domineras resultatet från 

denna dellokal oavkortat av vedlevande skalbaggar men här finns också inslag av 

torrängsknutna arter som veronikabärfis och småfibblebi. Ett mycket överraskande 

fynd var de två hanar av trumgräshoppa som spelade i en mindre trevägskorsning 

strax norr om gården. Kring korsningen och utmed vägen finns ett antal grova almar 

varav ett par hade vad som bedömdes vara äldre kläckhål av den starkt hotade 

almblombocken. Högstubbarna som lämnats kvar på det sandiga hygget visade sig 

bebos av en mångfald av vedlevande bin och andra gaddsteklar. I synnerhet noterbar 

var stora populationer av den hotade större vedgetingen med sin parasit, den vackert 

grönguldglänsande Chrysis iris. Det skogsknutna vialtapetserarbiet tycks också 

gynnas av de ljusöppna, blomrika skogarna. Den digra artlistan av vedlevande 

skalbaggar speglar bruket av fönsterfällor och malaisefällor på denna dellokal. 

Områdets skötsel är delvis avhängigt och styrt av de skötselplaner som finns för 

Hornsö ekopark. En mer eller mindre akut åtgärd, för den tynande lilla populationen 

av trumgräshoppa, är att avveckla den granplantering som skämmer den lilla 

grusåker som troligen tidigare nyttjats av arten. De betesdjur som alltjämt hålls på ett 

par mindre åkerskiften norr om gården bör utnyttjas bättre. Genom att finansiera 

stängsling av ett större skogsområde borde dessa djur kunna hävda en långt större 

areal och på så sätt bibehålla skogens ljusöppna strukturer, vilket skulle gynna 

områdets exklusiva insektsfauna.  

Tabell 16. Rödlistade och sällsynta arter noterade vid  Mjösingsmåla 

Dufourea dentiventris Ängssolbi NT  

Panurgus calcaratus Småfibblebi NT  

Mimesa bruxellensis En rovstekel NT  

Lestica clypeata En rovstekel TRL  

Chrysis iris En guldstekel VU  

Chrysis pseudobrevitarsis En guldstekel R  

Symmorphus murarius Större vedstekel VU  

Discoelius zonalis Sydlig tapetserargeting TRL  

Auplopus albifrons Röd murarvägstekel R  
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Agrilus laticornis Bredhornas ekpraktbagge NT  

Dircaea alni Alpraktbagge VU Endast gnagspår 

Anaesthetis testacea Kragbock VU ÅGP 

Strangalia attenuata Smalvingad blombock VU  

Necydalis major Stekelbock NT  

Saperda perforata Grön aspvedbock NT Endast gnagspår 

Poecilium alni Ekkvistspegelbock NT  

Xylotrechus antilope Ekgetingbock NT  

Pyrrhidium sanguineum Rödhjon NT  

Anoplodera sexguttata Sexfläckig blombock NT  

Pedostrangalia revestita Almblombock EN ÅGP (Endast 

gnagspår) 

Malthinus seriepunctatus En mjukbagge NT  

Peltis grossa Större flatbagge VU  

Ebelisia minor Sexstrimmig plattstumpbagge NT  

Cis submicans En trädsvampborrare NT  

Dorcatoma minor Mindre tickgnagare VU Hanar 

Mordellistena variegata En gaddbagge NT  

Ampedus nigroflavus Orange rödrock NT  

Ampedus cinnabarinus Barkrödrock NT  

Ampedus praeustus Svartspetsad rödrock NT  

Xyletinus ater En trägnagare VU  

Xyleborus monographus En barkborre NT  

Ipidia binotata En glansbagge NT  

Triplax rufipes En vedsvampbagge NT  

Orchesia fasciata En brunbagge NT  

Microrhagus lepidus En vedsvampbagge NT  

Dircaea australis Orangefläckig brunbagge VU  

Ischnomera caerulea Glänsande blombagge VU  

Mycetophagus fulvicollis Rödhalsad vedsvampbagge NT  

Osphya bipunctata En brunbagge VU  

Colydium elongatum En barkbagge EN  

Mycetophagus piceus En vedsvampbagge TRL  

Mycetochara axillaris Större svampklobagge TRL  

Mycetochara flavipes En svampklobagge R  

Anidorus nigrinus En ögonbagge R  

Conopalpus testaceus Ekgrenbrunbagge TRL  

Tillus elongatus En brokbagge TRL  

Xyleborus saxesenii En barkborre TRL  

Neomida haemorrhoidalis En svartbagge TRL  
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Palorus depressus En svartbagge R  

Airaphilus elongatus En smalplattbagge R  

Scraptia testacea En ristbagge TRL  

Henoticus serratus En fuktbagge R  

Ferdinandea ruficornis Ekguldblomfluga NT  

Spilomyia manicata Svartfotad trädblomfluga TRL  

Stagonomus bipunctatus Veronikabärfis VU  

Issus muscaeiformis Skalbaggsstrit VU  

Psophus stridulus Trumgräshoppa EN ÅGP 

Satyrium w-album Almsnabbvinge NT  

Zygaena minos Klubbsprötad 

bastardssvärmare 

NT  

Zygaena lonicerae Brebrämad bastardsvärmare NT  

Adscita statices Ängsmetallvinge NT  
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Denna undersökning visar med all önskvärd tydlighet att de undersökta 

sandmarkerna i Nybro kommun hyser en biologisk mångfald av nationellt 

bevarandeintresse. Sandmarkerna utmed Nybroåsen i Nybro kommun mellan 

Källebäck och tätorten kan i antal rödlistade och skyddsvärda arter väl mäta sig med 

de artrikaste markerna på Öland och i Skåne. Påtagligt är också de öppna markernas 

inslag av skyddsvärda vedlevande arter och arter knutna till solexponerade 

skogsbryn. Den ytterst skyddsvärda faunan av vedlevande insekter var tidigare 

relativt väl känd i kommunen, men den för Nordeuropa i princip helt unika 

kombinationen, där skogsarter, stäpparter och arter knutna till småskaliga 

jordbruksbygder samsas i samma småbrutna miljöer, var tidigare i stort sett okänd. 

Resultatet visar generellt att inslaget av mer renodlade sandmarksarter är högst på 

Nybroåsen för att sedan minska gradvis norrut. På samma sätt tycks inslaget av 

brynarter, arter knutna till död ved och arter knutna till det småskaliga skogs- och 

jordbrukslandskapet öka med nordlig gradient. Detta medför att de undersökta åsarna 

hyser sitt egna unika artkomplex. Det går således heller inte helt lätt att gradera de 

olika åsarna utefter förekomst av antal rödlistade och skyddsvärda arter då 

torrängarna och sandmarkerna på varje ås i sig representerar en eller flera naturtyper 

som i sig bör betraktas som bärare av höga naturvärden. 

Resultatet från del av inventeringen som berör Nybroåsen i anslutning till Nybro 

tätort är kanske den mest överraskande. På mindre ruderatmarker, järnvägsbankar 

och vägskärningar återfinns ett artkomplex som visar att de tätortsnära naturvärdena i 

kommunen hyser ett stort antal skyddsvärda och rödlistade arter knutna till blomrika 

sandmarker. Inte mindre än sju olika skalbaggsarter noterades här som nya för den 

förhållandevis väl undersökta provinsen Småland. Dessutom noterades ett tjugotal 

rödlistade arter av vildbin, vilket väl belyser tidigare kunskapsbrist såväl som mycket 

höga naturvärden och ett skyddsvärt ekosystem. Resultatet visar också tydligt att det 

föreligger en enorm potential att arbeta med naturvårdsåtgärder i kommunens parker 

och på dess grönytor.  

Kommunen har redan i form av ett kommunalt naturvårdsprojekt (LONA) arbetat 

med utforma planteringar och parker för att gynna pollinatörer. En naturlig, och 

välmotiverad, fortsättning på ett sådant projekt vore att anlägga ett tiotal 

”mångfaldsytor” spridda i och i anslutning till tätorten. Dessa kan enkelt skapas i 

anslutning till öppna, sandiga ruderatmarksytor och består i sin enklaste form av en 

låg sydlänt sandvall med tillhörande blomrika sandytor. Dessa ytors årliga skötsel är 

billigare och mindre resurskrävande än vanlig grönyteskötsel och sker genom sen 

slåtter varvid avslaget material avlägsnas. Ytorna förses lämpligen i olika grad med 

informationsskyltar och biholkar. Vid exploatering kan nya mångfaldsytor anläggas i 

anslutning till de befintliga ytorna.  



 

72 

 

 

 

Figur 30. Ett antal ”mångfaldsytor” bestående av en blomrik, sent slåttrad sandyta med en 

anslutande sydlänt brant som anläggs på ett tiotal platser runt om i tätorten skulle gynna den unika 

tätortsnära insektsfaunan. Här på ytan bakom Bondmuseet vid Madesjö har en liknande struktur 

uppstått slumpmässigt. På ytan noterades bladbaggarna Cryptocephalus hypochoeridis, C. sericeus, 

de vilda biarterna mörkgökbi och storfibblebi samt på aspsly i höger övre bildkant större vedgeting. 

Ytorna behöver inte vara stationära utan kan vid exploateringsbehov tas i anspråk varvid de 

strukturellt nyanläggs i närliggande områden. 

Längs Bäckeboåsen, Persmålaåsen och i viss mån även Ljungbyåsen är ligger det 

största hotet mot de artrika torrmarkerna i utebliven hävd. Stora ytor täcks av 

igenväxande torrängsfragment som ännu inte förlorat sina värden men som inom ett 

eller ett par decennier helt kommer förlora sin funktion för arter knutna till de 

blomrika ängsmiljöerna då dessa gradvis växer igen. I dessa områden är det av 

yttersta vikt att återigen se till att så många som möjligt av markerna återigen hävdas 

med bete eller slåtter. I viss mån kan man även här nyskapa blomrika ytor med 

maskinella åtgärder men ofta är det unika växtsamhället mer präglat av långvarig 
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hävd än av störning. En högprioriterad åtgärd är att öppna upp de sydlänta 

torrbackarna genom att avlägsna uppslag av buskvegetation och yngre träd. I de fall 

existerande beteshägd tangerar de värdefulla torrängsytorna bör man eftersträva att 

även inkudera dessa i betesområdet. 

 

 

Figur 31. Sandig, tidigare betad torrängsbacke vid Bäckebo. Här noterades en lång rad hotade och 

sällsynta arter knutna till sandiga betes och slåttermarker som t.ex. trumgräshoppa, pärlbi, 

släntsmalbi, mellangulspetsvivel, praktbaggen Aphanisticus pusillus samt bladbaggen Cryptocephalus 

bameuli. Just denna typ av igenväxande torrbackar hyser ännu mycket höga naturvärden i synnerhet 

längs Bäckeboåsen och Persmålaåsen. 

När man färdas på småvägarna längs och mellan åssystemen i Nybro kommun slås 

man av de bitvis extremt blomrika vägkanterna. Det är uppenbart att dessa 

sträckningar inte bara erbjuder blomrika miljöer för pollinerande insekter utan också 

fungerar som spridningskorridorer i ett alltmer fragmenterat ängslandskap. Slåtter av 

artrika vägkanter kan utformas på olika sätt för att bevara artrikedomen. Dels kan de 

olika vägsidorna slåttras vid olika tidpunkt med någon månads mellanrum för att 

försäkra sig om att det alltid finns en tillgänglig blommande vägbård. Ett annat 

tänkbart alternativ är att belägga värdefulla sträckningar med sen slåtter som utförs 

först i slutet av augusti eller september under en tidsperiod då de flesta blomberoende 

insekter avslutat sin säsong.   
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Figur 32. Vägen mot Sankt Sigfrid på Nybroåsen vid Svartbäcksmåla. Slåtter har endast skett på ena 

vägkanten. På den kvarlämnade blomrikedomen noterades ett flertal  bastardsvärmare samt det starkt 

hotade väddgökbiet. Just att belägga värdefulla vägsträckor med skötsel anpassad för bevarande av 

blomrikedomen är ett sätt att med små medel gynna vildbin och fjärilar. 

 

Under inventeringen noterades också pågående markarbeten i och i anslutning till 

flera av de ytor som sedermera befanns ha mycket höga naturvärden. Rutinmässigt 

breder man ofta vid denna typ av arbeten vid vägkanter och andra tätortsnära ytor ut 

ett matjordslager för att etablera en grässvål som sedan kräver arbetsintensiv 

parkskötsel i form av veckovis gräsklippning. En alternativ rutin vid denna typa av 

mindre ingrepp skulle kunna vara att så in en ängsfröblandning av vackra, ekologiskt 

viktiga blommande örter (Tabell 17) som dessutom är anspråkslösa nog att frodas på 

magra, torra sandytor av den typ som helt dominerar de jordarter som tätorten är 

placerad på. Dessa ytor ger det estetiska intrycket av blommande ängsmark och kan 

förses med en enkel informativ skylt som kort presenterar insådda blommor och på 

vilket sätt det gynnar de tätortsnära pollinatörerna.  
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Figur 33. Nyschaktad kant läng cykelväg vis Madesjö. På den avbande ytan har ett tunt matjordslager 

bretts ut. Matjorden har hyst en intressant fröreserv och på backtrav noterades bland annat den lilla 

sällsynta viveln Ceutorhynchus griseus. Om ytan också såtts in med de nyckelväxter som listas nedan i 

tabellform hade ytan förutom blomrikedom dessutom kunnat bidra till bevarandet och spridning av 

tätortens vilda pollinatörer. 

 

Tabell 17. Ekologiska nyckelväxter. Notera att de berörda växtarterna nästan uteslutande tillhör 

primärsuccesionen på torra marker. Arterna kan med gott resultat sås in på markbearbetade områden 

Mindre 

blåklocka 

Värdefull värdväxt för ett antal hotade vildbin däribland flera ÅGP-arter 

Monke Värdefull värdväxt och pollenkälla för bland annat ÅGP-arten monkesolbi 

Åkervädd Ytterst värdefull nektarväxt och förutsättning för t.ex. ÅGP-arten väddgökbi 

Rotfibbla Bär i området populationer av flera hotade ÅGP-arter som t.ex. slåttersandbi, 

mörkgökbi, ölandsgökbi och storfibblebi 

Getväppling Värdväxt för t.ex. mindre blåvinge och viveln Tychius schneideri 
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Denna undersökning visar med all önskvärd tydlighet att sandmarkerna och 

torrängarna i Nybro kommun genomgående hyser höga till mycket höga naturvärden 

med avseende på skyddsvärda insektsarter. Det kunskapsunderlag som denna studie i 

kombination de senaste årens inventeringar genererat kommer bli en viktig pusselbit 

i Nybro kommuns framtida arbete med bevarande av biologisk mångfald. 

Förhoppningen är att medvetenheten om naturvärdena ska bidra till en grönare 

kommun där det praktiska grönytearbetet, kommunala naturvårdsprojekt, 

reservatsskötsel och planläggningsprocesser genomförs med hänsyn till kommunens 

unika naturvärden. Nybro kommun har begåvats med en sällsynt kombination av 

värdefulla naturmiljöer som med rätt skötsel och rådgivning kan utvecklas till en 

ovärderlig resurs både när det gäller naturturism och som förebild vid ekologisk 

samhällsdesign.    
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