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14 hot spot-
områden

för hotade, sandlevande 
vildbin i södra Sverige



Urvalskriterier 
för VIP-områden 
– hot spot

• Området skall hysa flera arter 
vildbin inom hotkategorierna 
VU (sårbar) - CR (akut hotad)        
= fokusarter

• Förekomsten i området ska 
ha betydelse för respektive 
arts nationella överlevnad

• Fokusarterna bör omfattas av 
nationella åtgärdsprogram 
(ÅGP)

• Områdena hyser ett stort 
antal andra rödlistade vildbin
och är viktiga för andra 
hotade arter knutna till 
örtrika sandmarker
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Avgränsade hot 
spot-områden i 
Skåne 2020

Röda punkter är fynd av 
fokusarter för projektet



De sandiga miljöerna 
i Skåne

• Backafallen

• Sanddynerna

• Inlandssandmarkerna

• Sandstäppen



Backafallen

• Restaurera sandstäpp
• Gräva, schakta eller plöja

fram kalkrik sand

• Röja igenväxning

• Stängsla för bete

• Röjning av igenväxta
lertäkter och branter



Backafallen
Ålabodarna/Sundvik

• Röjning av igenväxta lertäkter och
branter

• Skapa sandblottor i betesmark

• Insådd av ängsväxter på åkermark



Samarbete 
golfbanor

• Senarelagd slåtter av 
ruffen med uppsamling

• Skapa sandblottor i 
ruffen som successivt
tillåts växa igen

• Insådd av ängsväxter
med sen slåtter i ruffen



Samarbete 
militära 
övningsfält

• Försvarsmakten och
Fortifikationsverket

• Gräva, schakta eller plöja 
fram näringsfattig sand

• Naturvårdsbränning

• Röja igenväxning

• Införa bete alternativt 
anpassad slåtter



Övriga samarbeten

• EON – bimiljöer på ställverk

• Svedavia – blottad sand på flygplatser

• Trafikverket - avbaning av vägslänter, 
insådder mm

• Kommuner – sandblottor, avverkningar
mm



Blottad sand i 
betesmarker

• Placeras gärna i slänter

• Efterlikna djurtramp

• Eftersträva organisk form



Eftersträva 
regionala fröer

• Inga främmande arter

• Endast svenskt ursprung på 
fröer och plantor

• Eftersträva regionalt 
insamlade fröer

• Seed transfer zones

• Samla gärna in egna fröer för 
utsådd eller flytta hö
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