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Vilda pollinatörer i infrastrukturmiljöer 
längs vägar och kraftledningsgator
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Ängs- och betesmarker

• Artrika
• Förser med 

ekosystemtjänster
• Kraftig förlust mellan ~1920 -

2000
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Betesmark



Linjära infrastrukturmiljöer

Kraftledningsgator Vägkanter

Photo: Juliana Dániel-Ferreira





Linjära infrastrukturmiljöers motsatta 
effekter på biodiversitet

• Kan fungera som korridorer

• Hyser hotade och sällsynta arter

• Kan fungera som barriärer
• Ekologiska fällor?
• Utsätta för föroreningar (ljud, luft, 

ljus)

Totala bidraget av linjära infrastrukturmiljöer på 
landskaps-biodiversitet?

Är de likvärdiga med betesmarker?



1.Betesmark
2.Kraftledningsgata
3.Stora/asfalterade vägar
4.Små/ grusvägar
5.Åkerkanter

Inventering av:
• Humlor
• Fjärilar
• Växter



Linjära infrastrukturmiljöer har i genomsnitt liknande antal
arter jämfört med betesmarker

Varken väkgkanter
eller
kraftledningsgator
underlättar
spridningen av
arter genom
landskapet



Skogsarter (Ljung, Lingon, 
Blåbär)

Gräsmarksarter (Fyrkantig
johannesört)

Gräsmarksspecialister
(Gulmåra, Teveronika)

Generalister: torr mark, 
upprepande störningar
(Vitgröe, Groblad, Bergsyra)

Skogsarter (Ljung blåvinge, 
Hedblåvinge, 
Skogspärlemorfjäril)

Gräshumla Vallhumla

…Men det handlar inte om samma arter



• Linjära infrastrukturmiljöer kan bara hysa en del av 
arterna knutna till naturliga slåtter- och betesmarker

• Vi skulle prioritera skydd och restaurering av naturliga 
slåtter- och betesmarker

• Ingen effekt på arternas spridning -> vi kan också 
satsa på att öka habitatens kvalitet i linjära 
infrastrukturmiljöer

Konsekvenser för naturvård



Vad kan vi göra för att gynna pollinatörer 
i kraftledningsgator?

• Anpassade skötsel
• Klippa oftare
• Samla det som klipps
• Låg vegetation i vissa platser

• Övervakning

Steinert et al. 2018; Berg et al. 2013; Komonen et al. 2013. 
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Problemet med vägkanter

Alltid knutna till vägar:
• Föroreningar (Phillips et al. 2021)

oOljud
oTurbulens
oDamm
oMetaller

• Minskad spridning
• Hög mortalitetsrisk 

(ekologiska fällor?)
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Hur påverkas insekter av trafiken och
blomrikedom?

Vägbred och
hastighetsgräns
var lika



Kan vägar och vägkanter påverka hur pollinatörer 
rör sig?
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Vägkanter är korridorer
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Vägar är barriärer
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Barriäreffekten är starkare längs artrika vägkanter
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Konsekvenser för naturvård

• Möjligt att skötsel av
vägkanter för att öka
blomrikedom kan bidra till 
populationernas
överlevnad och till ökad
spridning genom
landskapet

Ekologiska fällor?
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Hur påverkas populationer av humlor av mortalitet längs 
vägar?
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Mortalitet ökar kraftigt med trafiken– Vägkanten
mindre viktig

Vi vet inte hur
humlepopulationer
påverkas:
mellan 0.2% och
32% av alla humlor
i landskapet
dödades av
trafiken



Vad driver vägmortalitet? Beteende en möjlig
förklaring



Konsekvenser för naturvård

• Prioritering av skötsel för
naturvård längs vägar med låg
trafikintensitet
• Det är fortfarande möjligt att vi kan

skapa en ekologiska fälla längs
högtrafikerade vägar

• Möjligt att vi måste också tänka på
anpassade skötsel av artfattiga
vägkanter under våren
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Mina handledare: 
Erik Öckinger
Åsa Berggren
Riccardo Bommarco
Jörgen Wissman

Tack!
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