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Inledning 
Alvesta kommun köpte under 2021 in fastigheterna Oby 1:6 och 1:9 vid Kojtet utanför 
Vislanda. Områdena är sammanlagt drygt 17 ha stort, varav en damm täcker ungefär 7 ha. 
Den största delen av området består av en äldre sandtäkt och är sandigt och torrt. Det är känt 
att liknande miljöer kan ha höga naturvärden så kommunen ansökte och fick LONA-bidrag 
för en naturinventering av området. Så statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är 
medfinansiär till genomförande av detta projekt. Inventeringen och inventeringsrapporten 
ligger till grund för hur kommunen kan sköta och vidareutveckla området.  

Metodik 
Under 2022 gjordes fyra fältbesök, 25 april, 19 maj, 3 juli och 25 augusti. Alla artfynd har 
rapporterats på www.artportalen.se. Totalt rapporterades 315 arter. Flera andra besök gjordes i 
området under året vilket har resulterat i många rapporter till artportalen. De som rapporterat 
är bland annat Nils-Arne Thunell (2-3 juni, 15-16 juli, 31 juli och 25 augusti), Per och Sonja 
Darell (9 maj och 3 juli), Tomas Lundqvist 11 juni och Ingela Gustafsson (7-8 augusti).  
Övriga besökande vid Spånghult rapporterade ytterligare 90 arter, vilket gör att över 400 arter 
rapporterats från området under året. Tidigare år finns rapporterade fynd från 2017 och 
framåt, främst fåglar, men även vissa växter och insekter. För en artlista med alla fynd se 
Bilaga 1.  

Spånghult Kojtet 
Området består till största delen av en nedlagd sandtäkt med en stor damm i mitten. I norra 
delen av området finns även öppna skogsmiljöer. Inventeringen 2022 visade klart att området 
har höga naturvärden med förekomst av bland annat tre rödlistade kärlväxter och tre 
rödlistade insekter och 10 rödlistade fåglar som rapporterats med någon form av 
häckningskriterie. Ett förvånansvärt stort antal arter hittades som antingen var nya eller bara 
hade ett fåtal fynd i Kronobergs län tidigare. Totalt 11 arter har inte rapporteras från 
Kronobergs län på artportalen tidigare, dessa arter var fröskinnbaggen Cymus claviculus, 
styltflugan Tachytrechus ammobates, gulkantad kärrlöpare Agonum marginatum, 
knäpparen Negastrius pulchellus, guldviveln Acalyptus sericeus,  mårataggbening Legnotus 
picipes, fläckig hornkvickbagge Notoxus monoceros, dynvargspindel Arctosa perita, 
dvärgryggsimmare Plea minutissima och vandrande ängstrollslända Sympetrum 
fonscolombii. Det stora antalet nya eller i länet sällsynta arter visar på att det gamla sandtaget 
har i trakten sällsynta naturmiljöer och ett mycket gynnsamt mikroklimat, då flera av de nya 
arterna har en sydlig eller östlig utbredning i landet.  
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Värdefulla miljöer 
De värdefullaste naturmiljöerna är flacka stränder, torrängsmiljöer, sandmarker, dammen och 
öppna skogsmiljöer.  

Stränder 

De värdefullaste strandmiljöer finns längs västra kanten till dammen. Artrikast är de riktigt 
flacka stränderna, speciellt de till den lilla skyddade viken i nordvästra delen av dammen. Här 
fanns huvuddelen av de rödlistade växterna strandlummer och dvärglin, dessutom gjordes de 
flesta fynden av sällsynta strandinsekter här.  

Att tänka på 

• Flacka stränder är bäst, där skapas en bred zon som tidvis översvämmas. Denna miljön 
är idag sällsynt och har många specialiserade arter. Flacka stränder kan skapas på fler 
platser runt dammen med en grävmaskin. Ju större arealer som ligger precis i 
vattenhöjd desto bättre. Skapa gärna sådana miljöer i södra delen av dammen, där det 
idag inte är så mycket folk som badar, vilket skulle kunna ge en fristad för fåglar som 
den mindre strandpiparen. Nya flacka sträder i söder skulle även kunna bli en rastplats 
för flyttande vadare. 

• Låt inte de värdefulla flacka strandmiljöerna växa igen. Dra upp mindre träd och 
buskar med rötterna.  

 

 
Figur 1: Strandmiljön i nordvästra viken är den värdefullaste, här finns de rödlistade växterna strandlummer och dvärglin 
och här hittades ovanliga jordlöpare som gulkantad kärrlöpare och klotlöpare. 
Cymus claviculus 1 
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En fröskinnbagge som lever på tågväxter och starr. Ej tidigare rapporterad från Kronobergs 
län.  
 
Telmatophilus caricis 1 
Skalbagge som lever på strandväxter som kaveldun och starr. Endast ett tidigare fynd i 
Kronobergs län.  
 
Negastrius pulchellus 1 
En liten växtätande knäppare som främst lever i strandmiljöer. Ny för Kronobergs län med få 
fynd i Småland.  
 
Brokig dammlöpare Acupalpus parvulus  1 
En i länet sällsynt jordlöpare, knuten till stränder.  
 
Gulkantad kärrlöpare Agonum marginatum  2 
Tidigare rödlistad, mycket sällsynt i Småland och knuten till sandiga-leriga stränder med 
sparsam vegetation. Fynden vid Spånghult Kojtet är det första i Kronobergs län för denna 
vackra och iögonfallande art. Funnen både 3 juli och 25 augusti på stranden i nordväst.  
 
Grön kvicklöpare Bembidion deletum  
Sällsynt i det inre av Småland och fyndet vid Kojtet är blott det andra i Kronobergs län.  
 
Klotlöpare Omophron limbatum 1 
En märklig och lättbestämd jordlöpare, sällsynt på sandiga stränder i Småland. Tidigare 
endast två fynd i Kronobergs län. Funnen med tre individer på stranden i NV den 25 augusti. 

 
Figur 2: Klotlöparen är en skalbagge knuten till sandsträder, funnen på blott två andra platser i länet. 

Strandvägstekel Anoplius concinnus 1 
En liten vägstekel som lever på vargspindlar, påträffas främst i strandmiljöer. Blott andra 
lokalen i Kronobergs län.  
 
Tachytrechus ammobates 1 
En styltfluga som påträffades vid strandmiljöerna till den skyddade viken i NV delen av 
dammen. Inga rapporter av arten fanns tidigare på artportalen från Småland.  
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Mindre strandpipare Charadrius dubius 14 
En i länet sparsamt förekommande fågel som häckar på fuktiga sandmiljöer bland annat i 
städer, sträder och nedlagda grus/sandtäkter. Troligen finns två revir vid dammen och ruvande 
och upprörda fåglar har observerats dels vid norra stranden och dels i södra delen.  
 

 
 
 
 

Strandlummer Lycopodiella inundata NT 6 
Strandlevande mindre vanlig lummer som är knuten till fuktiga och sandiga miljöer.  
Rödlistad som nära hotad på grund av att den minskar. Arten är konkurrenssvag. 
Funnen på två platser vid sjön dels i i mitten av sjön på västra sidan och dels på stränderna i 
nordväst. 

 
Figur 4: Den rödlistade strandlummern förekommer på några av de flackaste stränderna. 

Dvärglin Radiola linoides NT 9 

Figur 3: Mindre strandpipare förekommer med 1-2 par längs stränderna till 
dammen. 
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Sällsynt i Kronobergs län med ungefär 10 aktuella lokaler, förekomsten vid Spånghult är den 
enda i Alvesta kommun. Mycket konkurrenssvag och lever på öppna, fuktiga och sandiga 
platser. Minskande och rödlistad som nära hotad.  Ungefär 2000 plantor räknades den 3 juli på 
stränderna till NV viken. 

 
Figur 5: Det sällsynta och minskande dvärglinet påträffades med ungefär 2000 plantor. 

Rundsileshår Drosera rotundifolia 3 
Några plantor av den köttätande växten rundsileshår finns på stränderna till NV- viken av 
dammen.  
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Torrängar 

På några platser runt dammen finns utpräglade blomrika torrängsmiljöer med växter som 
gulmåra, käringtand, åkervädd och syror. De värdefullaste är i den sydvästra delen av 
området. Men även stora partier öster om dammen börjar bli blomrik. Just kombinationen 
avsandmiljöer och torrängar är mycket viktig för en lång rad pollinerande insekter.  

Att tänka på 

• Bestäm vilka områden som ska få utvecklas till torrängar. Någon form av skötsel av 
dessa områden är viktig i framtiden så att de inte växer igen. Skötsel kan bestå av sen 
slåtter med uppsamling (september) eller vårbränning. Då torrängarna är näringsfattiga 
och torra, behöver inte alla ytor hävdas varje år. Dra upp vedväxter med rötterna och 
bekämpa invasiva arter som blomsterlupin och kanadensiskt gullris. (Eftersom 
blommorna till kanadensiska gullriset är välbesökt av bin och andra steklar under 
sensommaren, kan blommorna/fröställningarna klippas bort i början av september för 
att förhindra att arten sprider sig).  

 

 
Figur 6: Blomrik ängsmark i sydvästra delen av området, här påträffades bland annat mindre bastardsvärmare och 
ängsmetallvinge. 
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Figur 7: Torrängsmiljö öster om dammen. 
Prickgökbi Nomada flavopicta 1 
 
Ett mindre vanligt bi som i trakten främst är parasit på blåklocksbi. Bra indikatorart på 
värdefulla ängsmiljöer. Sparsamt förekommande i länet, en individ sågs vid ängen i SV den 3 
juli. 
 

 

 
Zonsmalbi Lasioglossum zonulum 1 
Ett i inlandet sällsynt bi som samlar pollen från olika växter som käringtand, vädd och fibblor. 
En hona hittades den 25 april, vilket blott är det andra fyndet i Kronobergs län.  

Figur 8: Prickgökbiet är parasit på blåklocksbiet som bara samlar pollen från 
blåklockor. 
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Mårataggbening Legnotus picipes 1 
En värmekrävande liten bärfis som lever på måror. Ny för Kronobergs län, de enda övriga 
fynden i Småland är från Nybrotrakten.  
 
Röllikesköldbagge Cassida sanguinolenta l 
Lever på röllika och verkar sällsynt i inre Småland, fyndet i Kojtet är blott det andra i länet.  
 
Backtravsvivel Ceutorhynchus griseus  NT 
En liten vivel som lever på backtrav. Arten orsakar förtjockade gallbildningar på stjälkar av 
värdväxten. Är knuten till öppna torrmarker. Sällsynt och rödlistad med flera fynd i Växjö och 
Alvestatrakten.  
 
Marmorskorpvivel Romualdius scaber 1 
En sparsamt förekommande vivel som lever gråfibbla. I Kronobergs län bara rapporterad med 
tre fynd från Vislanda trakten.  
 
Vårstarr Carex caryophyllea NT 1 
En minskande starrart på torra, ogödslade marker. Påträffad den 19 maj.  

Några viktiga värdväxter i torrängsmiljöerna  

Harris 

Ginstfröbagge Bruchidius villosus 1 
Sällsynt i inre Småland, lever på frön av harris.  
 
Harrisspetsvivel  Exapion fuscirostre 1 
En skalbagge som lever på harris. Arten återupptäcktes i Sverige 2010 (Tidigare fanns bara ett 
1800-tals fynd från Halland). Är sedan dess påträffad i Skåne, Blekinge, Halland och södra 
Småland. Påträffades med två ex på harris av Nils-Arne Thunell 3 juni.  
 
Harrisbärfis Piezodorus lituratus 1 
En tidigare sällsynt och rödlistad bärfis som har ökat under senare år och det finns numera 
spridd i södra delen av Kronobergs län. Funnen den 15 juli av Nils-Arne Thunell 
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Käringtand-Kråkvicker 

Mindre bastardsvärmare Zygaena viciae  NT 3 
En fjäril som förekommer spritt i länet på blomrika marker. Larven lever på ärtväxter främst 
kråkvicker. Noterad i området 2017, 2020 och 2022.  
 

 
Figur 10: Den rödlistade mindre bastardsvärmaren är knuten till blomrika marker med ärtväxter som kråkvicker och 
käringtand. 

Adelphocoris seticornis (ängsskinnbagge) 1 
En sparsamt förekommande ängskinnbagge i länet som lever på ärtväxter som kråkvicker. 
Påträffades den 3 juli.  

Figur 9: Flera arter knutna till harris har ökat i södra Småland under senare 
år. 
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Ängssyra-Bergsyra 

Blodspetsvivel  Apion haematodes 1 
En liten röd vivel som lever på bergsyra på torra marker, sällsynt i inre Småland och endast 
ett fynd tidigare i Kronobergs län.  
 
Ängsmetallvinge Adscita statices NT 3 
En rödlistad fjäril med larver som lever på ängs- och bergsyra. Finns spridd i Kronobergs län 
och är en bra indikatorart på värdefulla blomrika marker. Anses vara minskande.  
 

Sandmiljöer 

Öppna sandmiljöer är viktiga för en lång rad arter, speciellt för marklevande bin, rovsteklar 
och vägsteklar. Inom området finns många olika sandmiljöer, dels stora öppna områden vid 
dammen, men även mindre partier vid stigar och vägar.  
 

Att tänka på 

• För sandmiljöerna är mikroklimatet mycket viktigt, solitära gaddsteklar bygger sina 
bon nästan uteslutande på solexponerade, vindskyddade, varma platser i söderläge. Låt 
inte sådana platser växa igen. Dra upp vedväxter med rötterna. Någon form av 
störning är positivt det kan exempelvis gälla tramp vid stigar eller 
mountainbikeåkning. En brant för häckande backsvalor skulle kunna skapas 
någonstans i södra delen av området.  
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Figur 11: Bar sand i området utgör en viktig boplats för olika bin, rovsteklar och andra solitära gaddsteklar. 

Dynvargspindel Arctosa perita 1 
En spindel som lever i sandiga miljöer, ej tidigare rapporterad från Kronobergs län.  
 
Fläckig hornkvickbagge Notoxus monoceros 2 
En liten lättigenkänd skalbagge som trivs på sandiga marker. Ganska sällsynt i Småland, ny 
för Kronobergs län.  
 
Pansarguldstekel Holopyga generosa 1 
En i Kronobergs län sparsamt förekommande guldstekel som parasiterar på rovstekeln Astata 
boops. Tidigare rödlistad.   
 
Bivarg Philanthus triangulum 4 
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En i länet sparsamt förekommande värmekrävande sandmarksart. Ganska talrik i Spånghult 
med ungefär max 50 individer noterade vid ett besök 2022. 

 
Figur 12: Bivargen är beroende av varma sandmarker för sin bobyggnad. 

Dammen 

Dammen är troligtvis fiskfri vilket gynnar vattenlevande insekter, groddjur och fåglar. På 
grunda områden speciellt i viken i NV finns rikligt med vatteninsekter som trollsländelarver, 
skinnbaggar och dykare. Groddjuren mindre vattensalamander, vanlig groda och vanlig padda 
noterades. Förekomsten av vattenväxter är ganska sparsam, men arter som långnate, gäddnate 
och bredkaveldun noterades. Troligen kommer mängden vattenväxter öka i framtiden. Knipan 
är den vanligaste sjöfågeln i området tillsammans med fiskmås och skrattmås.  

Att tänka på 

• Det är viktigt att dammen hålls fiskfri. Det är möjligt att skapa någon form av 
häckningsöar/häckningsplattformer för exempelvis måsfåglar i den södra delen av 
dammen. Att öka arealen grunda vattenområden skulle gynna många arter.  
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Figur 13: Knipan är den vanligaste sjöfågeln i dammen, minst två häckningar konstaterades 2022. 

 
Figur 14: Sju romklumpar från vanlig groda hittades längs den västra stranden den 25 april. 
Dvärgryggsimmare Plea minutissima 1 
En mycket liten värmekrävande vattenlevande skinnbagge, med mest fynd i Skåne. Ny för 
Kronobergs län, bara en handfull fynd från Småland.  
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Blå kejsartrollslända Anax imperator 4 
En i länet på senare år nyinvandrad trollsländeart som numera är ganska vanlig i de södra 
delarna. Både flera vuxna trollsländor och larver noterades i dammen. 
 
Mindre kejsartrollslända Anax parthenope 2 
En i Sverige nyinvandrad trollsländeart med första fyndet så sent som 2010. Första fyndet i 
Kronobergs län gjordes i södra Åsnen 2021 och andra fyndet gjordes i dammen vid Spånghult 
8 augusti 2022 av Ingela Gustafsson. Mycket få fynd i de inre delarna av Småland, men 
förekommer numera ganska frekvent vid smålandskusten.  
 
Vandrande ängstrollslända Sympetrum fonscolombii 1 
Mycket överraskande hittades en ganska nykläckt hona av den i Sverige ännu så länge 
tillfälligt förekomande vandrande ängstrollsländan den 25 augusti. Första fyndet för 
Kronobergs län. 
 

Skogsmarker och brynmiljöer 

I norra delen av området finns en gles talldominerad skog. Mycket tallar är också på väg att 
komma upp på andra platser runt dammen. Andra trädslag som förekommer är bland annat 
björk, klibbal och sälg. Fältvegetationen består av mest gräs och ljung. 

Att tänka på 

• En gles skog med rik fältvegetation är bäst i dessa sandiga miljöer, då kan bin och 
rovsteklar hitta både boplatsr och födoplatser. Låt döda träd vara kvar och låt träden 
växa och bli gamla. Gynna sälg och andra blommande trädslag.  

   
Figur 15: Figur 15: Gles sandig skog i norra delen av området. 
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Sälg 
Sälgen är ett mycket viktigt trädslag i sandiga miljöer, det utgör föda för en lång rad insekter,  
i området hittades bland annat den för länet nya guldviveln Acalyptus sericeus. 

 
Figur 16:Blommande sälg, mycket viktig för flera solitära biarter, humlor och andra insekter. Sälgsandbiet är en av minst 
sju solitära bin i området, som är beroende av blommande sälgar. 

Bilaga 1 
Artlista över rapporterade arter på Artportalen från Spånghult, Kojtet under 2000-talet 

Skalbaggar 

Totalt har 83 arter skalbaggar rapporterats från området. Hans-Erik Wanntorp, Brottby har 
varit behjälplig vid bestämning av vissa skalbaggar.

 
Figur 17:Brun sandjägare Cicindela hybrida en av 18 arter jordlöpare som påträffats i området. 
Brun sandjägareCicindela hybridaLINNAEUS, 1758lc10 
BronsgroplöpareElaphrus cupreusDUFTSCHMID, 1812lc1 
Grön groplöpareElaphrus riparius(LINNAEUS, 1758)lc2 
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Brokig dammlöpareAcupalpus parvulus(STURM, 1825)lc1 
SandvinterlöpareBradycellus harpalinus(AUDINET-SERVILLE, 1821)lc1 
ÄngsfrölöpareHarpalus latus(LINNAEUS, 1758)lc1 
Grön örtlöpareLebia chlorocephala(HOFFMANNSEGG, 1803)lc1 
Slank smålöpareMicrolestes minutulus(GOEZE, 1777)lc1 
Gulkantad kärrlöpareAgonum marginatum(LINNAEUS, 1758)lc2 
JuvellöpareAgonum sexpunctatum(LINNAEUS, 1758)lc1 
ÄngsmarklöpareCalathus erratus(C.R. SAHLBERG, 1827)lc1 
GuldkornlöpareAmara aenea(DE GEER, 1774)lc1 
KlotlöpareOmophron limbatum(FABRICIUS, 1777)lc1 
Mörk mullvadslöpareClivina fossor(LINNAEUS, 1758)lc1 
Grön kvicklöpareBembidion deletumAUDINET-SERVILLE, 1821lc1 
SkuggstrandlöpareBembidion dentellum(THUNBERG, 1787)lc1 
KorsstrandlöpareBembidion femoratumSTURM, 1825lc2 
MässingslöpareBembidion lampros(HERBST, 1784)lc1 
Laccophilus minutus(LINNAEUS, 1758)lc1 
VidepraktbaggeTrachys minuta(LINNAEUS, 1758)lc1 
Byrrhus pilula(LINNAEUS, 1758)lc1 
TegelbockAnastrangalia sanguinolenta(LINNAEUS, 1761)lc1 
ÄngsblombockStenurella melanura(LINNAEUS, 1758)lc1 
Grön dunörtsjordloppaAltica oleracea(LINNAEUS, 1758)lc1 
GrobladsjordloppaLongitarsus melanocephalus(DE GEER, 1775)lc1 
ÄngsjordloppaLongitarsus pratensis(PANZER, 1794)lc1 
GinstfröbaggeBruchidius villosus(FABRICIUS, 1792)lc1 
RöllikesköldbaggeCassida sanguinolentaMÜLLER, 1776lc1 
Mindre johannesörtsbaggeChrysolina varians(SCHALLER, 1783)lc1 
SkräppebaggeGastrophysa viridula(DE GEER, 1775)lc1 
Bred videbaggePlagiodera versicolora(LAICHARTING, 1781)lc1 
AlglansbaggePlagiosterna aenea(LINNAEUS, 1758)lc1 
BlåfläcksrörbockDonacia vulgarisZSCHACH, 1788lc1 
MjölkebaggeBromius obscurus(LINNAEUS, 1758)lc2 
SälgbaggeGalerucella lineola(FABRICIUS, 1781)lc1 
SälglövbaggeLochmaea caprea(LINNAEUS, 1758)lc1 
AllövbaggeAgelastica alni(LINNAEUS, 1758)lc2 
Mattsvart hedpigaParexochomus nigromaculatus(GOEZE, 1777)lc1 
Tioprickig nyckelpigaAdalia decempunctata(LINNAEUS, 1758)lc1 
Femprickig nyckelpigaCoccinella quinquepunctataLINNAEUS, 1758lc3 
Sjuprickig nyckelpigaCoccinella septempunctataLINNAEUS, 1758lc2 
Tjugotvåprickig nyckelpigaPsyllobora vigintiduopunctata(LINNAEUS, 1758)lc1 
Sextonprickig nyckelpigaTytthaspis sedecimpunctata(LINNAEUS, 1760)lc1Telmatophilus 
caricis(OLIVIER, 1790)lc1 
TegelspetsvivelApion cruentatumWALTON, 1844lc1 
BlodspetsvivelApion haematodesKIRBY, 1808lc1 
KrusskräppespetsvivelPerapion violaceum(KIRBY, 1808)lc1 
HarrisspetsvivelExapion fuscirostre(FABRICIUS, 1775)ne1 
BjörkspetsvivelBetulapion simile(KIRBY, 1811)lc1 
BacktravsvivelCeutorhynchus griseusBRISOUT DE BARNEVILLE, 1869nt2 
SvartkämpsvivelTrichosirocalus troglodytes(FABRICIUS, 1787)lc1 
SyrenäsvivelRhinoncus pericarpius(LINNAEUS, 1758)lc1 
GuldvivelAcalyptus sericeusGYLLENHAL, 1836lc1 
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HallonblomvivelAnthonomus rubi(HERBST, 1795)lc1 
Större kungsljusvivelCionus montanusWINGELMÜLLER, 1914lc1 
BlåklockevivelMiarus campanulae(LINNAEUS, 1767)lc1 
GökärtsbaljvivelTychius quinquepunctatus(LINNAEUS, 1758)lc2 
BuskögonvivelStrophosoma capitatum(DE GEER, 1775)lc1 
HasselögonvivelStrophosoma melanogrammum(FORSTER, 1771)lc1 
JordgubbsöronvivelOtiorhynchus ovatus(LINNAEUS, 1758)lc1 
Grön lövvivelPhyllobius maculicornisGERMAR, 1824lc1 
LupinvivelCharagmus gressorius(FABRICIUS, 1792)lc1 
VickervivelSitona ambiguusGYLLENHAL, 1834lc1 
SmåärtvivelSitona sulcifrons(THUNBERG, 1798)lc1 
MarmorskorpvivelRomualdius scaber(LINNAEUS, 1758)lc1 
Vanlig snytbaggeHylobius abietis(LINNAEUS, 1758)lc1 
BjörksplintborreScolytus ratzeburgiiJANSON, 1856lc1 
JättegröevivelNotaris acridula(LINNAEUS, 1758)lc1 
Svart rullvivelDeporaus betulae(LINNAEUS, 1758)lc1 
Cantharis lividaLINNAEUS, 1758lc1 
Malthodes fibulatusKIESENWETTER, 1852lc1 
Malthinus biguttatus(LINNAEUS, 1758)lc1 
Prosternon tessellatum(LINNAEUS, 1758)lc1 
Selatosomus aeneus(LINNAEUS, 1758)lc1 
Ampedus balteatus(LINNAEUS, 1758)lc1 
Negastrius pulchellus(LINNAEUS, 1761)lc1 
Gräsgrön guldbaggeCetonia aurata(LINNAEUS, 1758)lc1 
Bandad humlebaggeTrichius fasciatus(LINNAEUS, 1758)lc1 
Contacyphon padi(LINNAEUS, 1758)lc1 
Contacyphon palustris(THOMSON, 1855)lc1 
Erichsonius cinerascens(GRAVENHORST, 1802)lc1 
Stenus biguttatus(LINNAEUS, 1758)lc3 
Fläckig hornkvickbaggeNotoxus monoceros(LINNAEUS, 1760)lc2 

Tvåvingar 

Lasiopogon cinctus(FABRICIUS, 1781)lc2 
Stor svävflugaBombylius majorLINNAEUS, 1758lc2 
Sicus ferrugineus(LINNAEUS, 1761)lc2 
Tachytrechus ammobates(HALIDAY, 1851)lc1 
HjortflugaLipoptena cervi(LINNAEUS, 1758)ne1 
Scathophaga stercoraria(LINNAEUS, 1758)lc1 
Tachina ursinaMEIGEN, 1824ne1 
DödskalleflugaMyathropa florea(LINNAEUS, 1758)lc1 
LjungtorvblomflugaSericomyia silentis(HARRIS, 1776)lc2 
VårörtblomflugaCheilosia urbana(MEIGEN, 1822)lc1 
FönsterblomflugaVolucella pellucens(LINNAEUS, 1758)lc1 
Trebandad skogsblomflugaDasysyrphus tricinctus(FALLÉN, 1817)lc1 
TaggsländflugaSphaerophoria scripta(LINNAEUS, 1758)lc1 
BlindbromsChrysops relictusMEIGEN, 1820lc1 
AspärtaHarmandiola tremulae(WINNERTZ, 1853)ne1 
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Skinnbaggar 

Allmänt näbbstinkflyAnthocoris nemorum(LINNAEUS, 1761)lc1 
Adelphocoris quadripunctatus(FABRICIUS, 1794)lc1 
Adelphocoris seticornis(FABRICIUS, 1775)lc1 
Calocoris roseomaculatus(DE GEER, 1773)lc1 
Lygus pratensis(LINNAEUS, 1758)lc1 
Stor vattenmätareHydrometra stagnorum(LINNAEUS, 1758)lc1 
Allmän vattenspringareMesovelia furcataMULSANT & REY, 1852lc1 
Allmänt strandstinkflySaldula saltatoria(LINNAEUS, 1758)lc3 
VattenbiIlyocoris cimicoides(LINNAEUS, 1758)lc1 
KlodyvelNepa cinereaLINNAEUS, 1758lc1 
Allmän ryggsimmareNotonecta glaucaLINNAEUS, 1758lc1 
DvärgryggsimmarePlea minutissimaLEACH, 1817lc1 
KrumhornskinnbaggeAlydus calcaratus(LINNAEUS, 1758)lc1 
RödlusCorizus hyoscyami(LINNAEUS, 1758)lc2 
Myrmus miriformis(FALLÉN, 1807)lc1 
Rhopalus parumpunctatusSCHILLING, 1829lc1 
Cymus claviculus(FALLÉN, 1807)lc1 
Kleidocerys resedae(PANZER, 1797)lc1 
Nithecus jacobaeae(SCHILLING, 1829)lc1 
Drymus ryeiiDOUGLAS & SCOTT, 1865lc1 
MårataggbeningLegnotus picipes(FALLÉN, 1807)lc1 
Bred bärfisCarpocoris fuscispinus(BOHEMAN, 1850)lc1 
Hårig bärfisDolycoris baccarum(LINNAEUS, 1758)lc1 
Grön bärfisPalomena prasina(LINNAEUS, 1761)lc1 
HarrisbärfisPiezodorus lituratus(FABRICIUS, 1794)lc1 
StrimlusGraphosoma italicum(O.F.MÜLLER, 1766)lc2 

Bin 

Totalt har 27 arter vilda biarter noterats i området, av dessa är 24 arter solitära. Alla arter är 
marklevande och sju har ett parasitiskt levnadssätt. Sven Hellqvist, Umeå har varit hjälpt till 
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med artbestämning av bin och andra steklar.  

 
Figur 18:Ljungsandbi en av 24 arter solitära bin som påträffats i området. 
MosandbiAndrena barbilabris(KIRBY, 1802)lc1 
HagtornssandbiAndrena carantonicaPÉREZ, 1902lc2 
SobersandbiAndrena cineraria(LINNÉ, 1758)lc1 
VidesandbiAndrena clarkella(KIRBY, 1802)lc1 
LjungsandbiAndrena fuscipes(KIRBY, 1802)lc1 
TrädgårdssandbiAndrena haemorrhoa(FABRICIUS, 1781)lc1 
VäddsandbiAndrena hattorfiana(FABRICIUS, 1775)lc1 
GyllensandbiAndrena nigroaenea(KIRBY, 1802)lc2 
VårsandbiAndrena praecox(SCOPOLI, 1763)lc1 
SälgsandbiAndrena vagaPANZER, 1799lc2 
HonungsbiApis melliferaLINNAEUS, 1758na1 
ÅkerhumlaBombus pascuorum(SCOPOLI, 1763)lc1 
BlåklockshumlaBombus soroeensis(FABRICIUS, 1776)lc1 
Mörk jordhumlaBombus terrestris(LINNAEUS, 1758)lc1 
PrickgökbiNomada flavopicta(KIRBY, 1802)lc1 
GyllengökbiNomada goodeniana(KIRBY, 1802)lc1 
SälggökbiNomada lathburiana(KIRBY, 1802)lc1 
VidegökbiNomada leucophthalma(KIRBY, 1802)lc1 
MajgökbiNomada marshamella(KIRBY, 1802)lc1 
VårsidenbiColletes cunicularius(LINNAEUS, 1761)lc1 
FibblesmalbiLasioglossum leucozonium(SCHRANK, 1781)lc1 
PunktsmalbiLasioglossum punctatissimum(SCHENCK, 1853)lc1 
BlanksmalbiLasioglossum semilucens(ALFKEN, 1914)lc1 
ZonsmalbiLasioglossum zonulum(SMITH, 1848)lc1 
StorblodbiSphecodes albilabris(FABRICIUS, 1793)lc2 
SandblodbiSphecodes pellucidusSMITH, 1845lc3 
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SmåullbiAnthidium punctatumLATREILLE, 1809lc1 
ÄrttapetserarbiMegachile circumcincta(KIRBY, 1802)lc1 

Övriga gaddsteklar 

Dolichurus corniculus(SPINOLA, 1808)lc1 
Mellinus arvensis(LINNAEUS, 1758)lc1 
Cerceris arenaria(LINNAEUS, 1758)lc2 
BivargPhilanthus triangulum(FABRICIUS, 1775)lc4 
Ammophila pubescensCURTIS, 1836lc1 
Ammophila sabulosa(LINNAEUS, 1758)lc1 
Podalonia hirsuta(SCOPOLI, 1763)lc1 
Krumkantad spatelguldstekelElampus panzeri(FABRICIUS, 1804)lc1 
Större knutguldstekelHedychrum nobile(SCOPOLI, 1763)lc1 
PansarguldstekelHolopyga generosa(FÖRSTER, 1853)lc1 
StrandvägstekelAnoplius concinnus(DAHLBOM, 1843)lc1 
VargvägstekelAnoplius viaticus(LINNAEUS, 1758)lc1 
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Fjärilar 

Dagfjärilar 

Totalt har 14 dagfjärilsarter noterats i området. Puktörneblåvingen är den vanligaste 
dagfjärilen, den liksom den mindre vanliga skogsvisslaren har larver som lever på käringtand. 

 
Figur 19:Puktörneblåvinge är den vanligaste dagfjärilen i området, artens larver lever på käringtand. 
ÄngssmygareOchlodes sylvanus(ESPER, 1778)lc1 
Mindre tåtelsmygareThymelicus lineola(OCHSENHEIMER, 1808)lc3 
SkogsvisslareErynnis tages(LINNAEUS, 1758)lc2 
Mindre guldvingeLycaena phlaeas(LINNAEUS, 1760)lc4 
TosteblåvingeCelastrina argiolus(LINNAEUS, 1758)lc1 
ÄngsblåvingeCyaniris semiargus(ROTTEMBURG, 1775)lc1 
PuktörneblåvingePolyommatus icarus(ROTTEMBURG, 1775)lc5 
GrönsnabbvingeCallophrys rubi(LINNAEUS, 1758)lc3 
NässelfjärilAglais urticae(LINNAEUS, 1758)lc3 
SorgmantelNymphalis antiopa(LINNAEUS, 1758)lc1 
VinbärsfuksPolygonia c-album(LINNAEUS, 1758)lc1 
KamgräsfjärilCoenonympha pamphilus(LINNAEUS, 1758)lc2 
LuktgräsfjärilAphantopus hyperantus(LINNAEUS, 1758)lc2 
CitronfjärilGonepteryx rhamni(LINNAEUS, 1758)lc2 
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Övriga fjärilar 

Brunsprötad skymningssvärmareHyles gallii(ROTTEMBURG, 1775)lc1 
TallsvärmareSphinx pinastriLINNAEUS, 1758lc1 
Brun mossmalBryotropha terrella(DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)lc1 
Grå björkkantmalCarpatolechia proximella(HÜBNER, 1796)lc1 
Rödfläckig brokmalMompha raschkiella(ZELLER, 1839)lc1 
Rutig buskmätareChiasmia clathrata(LINNAEUS, 1758)lc1 
Svart mårfältmätareEpirrhoe tristata(LINNAEUS, 1758)lc1 
KaveldunsflyNonagria typhae(THUNBERG, 1784)lc1 
ÄngsväddsfjädermottStenoptilia bipunctidactyla(SCOPOLI, 1763)lc1 
NäckrosmottElophila nymphaeata(LINNAEUS, 1758)lc1 
TandgräsmottCrambus pratellus(LINNAEUS, 1758)lc2 
GrobladsljusmottPyrausta despicata(SCOPOLI, 1763)lc1 
GökärtssikelvecklareAncylis badiana(DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)lc1 
Brun grundvecklareCelypha rufana(SCOPOLI, 1763)lc1 
PrästkragsrotvecklareDichrorampha alpinana(TREITSCHKE, 1830)lc1 
Gulhakad röllikarotvecklareDichrorampha petiverella(LINNAEUS, 1758)lc2 
Mindre viderullvecklareEpinotia subocellana(DONOVAN, 1806)lc1 
BjörkgallvecklareEpinotia tetraquetrana(HAWORTH, 1811)lc1 
KlövervecklareGrapholita compositella(FABRICIUS, 1775)lc1 
MånfläcksvecklareGrapholita lunulana(DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)lc1 
CitronvecklareThiodia citrana(HÜBNER, 1799)lc1 
FältblomvecklareAethes smeathmanniana(FABRICIUS, 1781)lc1 
LjungblomvecklareEupoecilia angustana(HÜBNER, 1799)lc1 
ÄngsmetallvingeAdscita statices(LINNAEUS, 1758)nt3 
Mindre bastardsvärmareZygaena viciae(DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)nt2 

Trollsländor 

Totalt 17 trollslände arter har hittils påträffats i området. Några värmekrävande arter som 
mindre kejsartrollslända och vandrande ängstrollslända hade ytterst få eller inga tidigare fynd 
i länet. De mest talrika arterna var sjöflickslända och pudrad smaragdflickslända.  
Pudrad smaragdflicksländaLestes sponsa(HANSEMANN, 1823)lc4 
VinterflicksländaSympecma fusca(VAN DER LINDEN, 1839)lc2 
FlodflicksländaPlatycnemis pennipes(PALLAS, 1771)lc2 
Ljus lyrflicksländaCoenagrion puella(LINNAEUS, 1758)lc1 
SjöflicksländaEnallagma cyathigerum(CHARPENTIER, 1840)lc6 
Större kustflicksländaIschnura elegans(VAN DER LINDEN, 1820)lc4 
Blågrön mosaiksländaAeshna cyanea(MÜLLER, 1764)lc1 
Brun mosaiksländaAeshna grandis(LINNAEUS, 1758)lc2 
Blå kejsartrollsländaAnax imperatorLEACH, 1815lc4 
Mindre kejsartrollsländaAnax parthenope(SELYS, 1839)lc2 
KungstrollsländaCordulegaster boltonii(DONOVAN, 1807)lc1 
Fyrfläckad trollsländaLibellula quadrimaculataLINNAEUS, 1758lc1 
Större sjötrollsländaOrthetrum cancellatum(LINNAEUS, 1758)lc3 
Svart ängstrollsländaSympetrum danae(SULZER, 1776)lc4 
Vandrande ängstrollsländaSympetrum fonscolombii(SELYS, 1840)lc1 
Blodröd ängstrollsländaSympetrum sanguineum(MÜLLER, 1764)lc3 
Tegelröd ängstrollsländaSympetrum vulgatum(LINNAEUS, 1758)lc3 
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Hopprätvingar 

StrandängsgräshoppaChorthippus albomarginatus(DE GEER, 1773)lc1 
SolgräshoppaChorthippus apricarius(LINNAEUS, 1758)lc1 
SlåttergräshoppaChorthippus biguttulus(LINNAEUS, 1758)lc1 
BackgräshoppaChorthippus brunneus(THUNBERG, 1815)lc1 
Mindre klubbgräshoppaMyrmeleotettix maculatus(THUNBERG, 1815)lc2 
StrandtorngräshoppaTetrix subulata(LINNAEUS, 1758)lc2 
GlänttorngräshoppaTetrix undulata(SOWERBY, 1806)lc1 
LjungvårtbitareMetrioptera brachyptera(LINNAEUS, 1761)lc2 
Grön vårtbitareTettigonia viridissima(LINNAEUS, 1758)lc2 

Övriga insekter 

SkogskackerlackaEctobius lapponicus(LINNAEUS, 1758)ne1 
SjösandsländaEphemera vulgataLINNAEUS, 1758lc1 
TågbladloppaLivia junci(SCHRANK, 1789)ne1 
Arytaina genistae(LATREILLE, 1804)ne2 
Vanlig skorpionsländaPanorpa communisLINNAEUS, 1758ne1 
Allmän sävsländaSialis lutaria(LINNAEUS, 1758)lc1 

Spindeldjur 

SammetshjulspindelAgalenatea redii(SCOPOLI, 1763)lc1 
BarrpuckelspindelGibbaranea omoeda(THORELL, 1870)lc1 
VasshjulspindelLarinioides cornutus(CLERCK, 1757)lc1 
RevbensspindelSinga hamata(CLERCK, 1757)lc1 
DynvargspindelArctosa perita(LATREILLE, 1799)lc1 
BandithoppspindelEvarcha arcuata(CLERCK, 1757)lc1 
BrokhoppspindelEvarcha falcata(CLERCK, 1757)lc1 
HornlockePhalangium opilioLINNAEUS, 1758lc1 

Däggdjur 

GrävlingMeles meles(LINNAEUS, 1758)lc1 

Grod- och kräldjur 

SkogsödlaZootoca vivipara(JACQUIN, 1787)lc1 
Vanlig snokNatrix natrix(LINNAEUS, 1758)lc2 
Vanlig paddaBufo bufo(LINNAEUS, 1758)lc1 
Vanlig grodaRana temporariaLINNAEUS, 1758lc1 
Mindre vattensalamanderLissotriton vulgaris(LINNAEUS, 1758)lc3 

Mollusker 

ÖrondammsnäckaRadix auricularia(LINNAEUS, 1758)lc1 
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Fåglar 

Totalt har 74 fågelarter rapporterats från området, knappt 50 av dessa är möjliga häckfåglar. 

 
Figur 20: Både hussvala och backsvala födosöker regelbundet över dammen. Om en backsvalebrant skapades skulle det 
kunna bli en häckfågel i området. 

 
KanadagåsBranta canadensis(LINNAEUS, 1758)na3 
GrågåsAnser anser(LINNAEUS, 1758)lc5 
SångsvanCygnus cygnus(LINNAEUS, 1758)lc1 
KnölsvanCygnus olor(J.F.GMELIN, 1789)lc1 
GräsandAnas platyrhynchosLINNAEUS, 1758lc6 
KnipaBucephala clangula(LINNAEUS, 1758)lc11 
FasanPhasianus colchicusLINNAEUS, 1758na1 
TornseglareApus apus(LINNAEUS, 1758)en3 
GökCuculus canorusLINNAEUS, 1758lc1 
RingduvaColumba palumbusLINNAEUS, 1758lc3 
TranaGrus grus(LINNAEUS, 1758)lc3 
StrandskataHaematopus ostralegusLINNAEUS, 1758nt1 
TofsvipaVanellus vanellus(LINNAEUS, 1758)vu1 
Mindre strandpipareCharadrius dubiusSCOPOLI, 1786lc14 
Större strandpipareCharadrius hiaticulaLINNAEUS, 1758lc1 
DrillsnäppaActitis hypoleucosLINNAEUS, 1758nt2 
SvartsnäppaTringa erythropus(PALLAS, 1764)nt1 
GluttsnäppaTringa nebularia(GUNNERUS, 1767)lc1 
SkogssnäppaTringa ochropusLINNAEUS, 1758lc2 
SkrattmåsChroicocephalus ridibundus(LINNAEUS, 1758)nt7 
GråtrutLarus argentatusPONTOPPIDAN, 1763vu1 
FiskmåsLarus canusLINNAEUS, 1758nt9 
FisktärnaSterna hirundoLINNAEUS, 1758lc1 
StorskarvPhalacrocorax carbo(LINNAEUS, 1758)lc1 
GråhägerArdea cinereaLINNAEUS, 1758lc2 
SparvhökAccipiter nisus(LINNAEUS, 1758)lc1 
Röd gladaMilvus milvus(LINNAEUS, 1758)lc1 
OrmvråkButeo buteo(LINNAEUS, 1758)lc2 
Större hackspettDendrocopos major(LINNAEUS, 1758)lc1 
SpillkråkaDryocopus martius(LINNAEUS, 1758)nt2 
GröngölingPicus viridisLINNAEUS, 1758lc2 
VarfågelLanius excubitorLINNAEUS, 1758lc1 
SkataPica pica(LINNAEUS, 1758)lc2 
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GråkråkaCorvus corone cornixLINNAEUS, 1758ne2 
KorpCorvus coraxLINNAEUS, 1758lc1 
SvartmesPeriparus ater(LINNAEUS, 1758)lc2 
TofsmesLophophanes cristatus(LINNAEUS, 1758)lc2 
TalgoxeParus majorLINNAEUS, 1758lc1 
TrädlärkaLullula arborea(LINNAEUS, 1758)lc5 
SånglärkaAlauda arvensisLINNAEUS, 1758lc1 
BacksvalaRiparia riparia(LINNAEUS, 1758)vu3 
LadusvalaHirundo rusticaLINNAEUS, 1758lc5 
HussvalaDelichon urbicum(LINNAEUS, 1758)vu6 
GransångarePhylloscopus collybita(VIEILLOT, 1817)lc1 
LövsångarePhylloscopus trochilus(LINNAEUS, 1758)lc4 
SvarthättaSylvia atricapilla(LINNAEUS, 1758)lc3 
TrädgårdssångareSylvia borin(BODDAERT, 1783)lc1 
ÄrtsångareCurruca curruca(LINNAEUS, 1758)nt3 
KungsfågelRegulus regulus(LINNAEUS, 1758)lc2 
GärdsmygTroglodytes troglodytes(LINNAEUS, 1758)lc1 
NötväckaSitta europaeaLINNAEUS, 1758lc1 
TrädkrypareCerthia familiarisLINNAEUS, 1758lc1 
StareSturnus vulgarisLINNAEUS, 1758vu2 
TaltrastTurdus philomelosC.L. BREHM, 1831lc1 
DubbeltrastTurdus viscivorusLINNAEUS, 1758lc1 
KoltrastTurdus merulaLINNAEUS, 1758lc2,  
RödhakeErithacus rubecula(LINNAEUS, 1758)lc3 
Svartvit flugsnappareFicedula hypoleuca(PALLAS, 1764)nt1 
RödstjärtPhoenicurus phoenicurus(LINNAEUS, 1758)lc2 
BuskskvättaSaxicola rubetra(LINNAEUS, 1758)nt3 
StenskvättaOenanthe oenanthe(LINNAEUS, 1758)lc4 
JärnsparvPrunella modularis(LINNAEUS, 1758)lc2 
SädesärlaMotacilla albaLINNAEUS, 1758lc3 
ForsärlaMotacilla cinereaTUNSTALL, 1771lc3 
ÄngspiplärkaAnthus pratensis(LINNAEUS, 1758)lc1 
TrädpiplärkaAnthus trivialis(LINNAEUS, 1758)lc4 
BofinkFringilla coelebsLINNAEUS, 1758lc4 
GrönfinkChloris chloris(LINNAEUS, 1758)en3 
HämplingLinaria cannabina(LINNAEUS, 1758)lc3 
Mindre korsnäbbLoxia curvirostraLINNAEUS, 1758lc1 
SteglitsCarduelis carduelis(LINNAEUS, 1758)lc1 
GrönsiskaSpinus spinus(LINNAEUS, 1758)lc1 
GulsparvEmberiza citrinellaLINNAEUS, 1758nt7 
SävsparvEmberiza schoeniclus(LINNAEUS, 1758)nt1 
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Lavar 

GärdsgårdslavCetraria sepincola(EHRH.) ACH.lc1 

Svampar 

BrunskålPeziza badiaPERS.:FR.lc1 
SandtrådingInocybe lacera var. maritima(FR.) BONna1 
VaxnavlingRickenella fibula(BULL.) RAITHELH.lc1 
BjörktickaPiptoporus betulinus(BULL.) P.KARST.lc1 

Mossor 

Liten sågmossaAtrichum tenellum(RÖHL.) BRUCH & SCHIMP.lc1 
Stor grävlingmossaPogonatum urnigerum(HEDW.) P. BEAUV.lc1 
HårbjörnmossaPolytrichum piliferumHEDW.lc1 
TrubbkornsnickaPohlia bulbifera(WARNST.) WARNST.lc1 
Blekröd bryumBryum pallens(SW. EX BRID.) SCHWÄGR.lc1 
SpärraggmossaRacomitrium elongatumEHRH. EX FRISVOLLlc1 
RännbålmossaRiccardia incurvataLINDB.lc1 
LerbålmossaBlasia pusillaL.lc2 

Kärlväxter 

Totalt har knappt 100 (96) arter kärlväxter noterats i området. 

 
Figur 21:Backvicker en av nästan hundra kärlväxter som noterats från området. 
StrandlummerLycopodiella inundata(L.) HOLUBnt8 
SvaltingAlisma plantago-aquaticaL.lc2 
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GäddnatePotamogeton natansL.lc2 
LångnatePotamogeton praelongusWULFENlc2 
BredkaveldunTypha latifoliaL.lc1 
LöktågJuncus bulbosusL.lc2 
KnapptågJuncus conglomeratusL.lc1 
VeketågJuncus effususL.lc1 
KnippfryleLuzula campestris(L.) DC.lc2 
ÄngsfryleLuzula multiflora(EHRH.) LEJ.lc1 
VårfryleLuzula pilosa(L.) WILLD.lc1 
GråstarrCarex canescensL.lc1 
VårstarrCarex caryophylleaLATOURR.nt1 
ÄrtstarrCarex oederiRETZ.lc1 
ÄngsullEriophorum angustifoliumHONCK.lc1 
KrypvenAgrostis stoloniferaL.lc1 
RödsvingelFestuca rubraL.lc1 
ÄltranunkelRanunculus flammulaL.lc1 
RevsmörblommaRanunculus repensL.lc1 
FyrlingCrassula aquatica(L.) SCHÖNLANDlc1 
GetväpplingAnthyllis vulnerariaL.lc3 
HarrisCytisus scoparius(L.) LINKlc2 
GökärtLathyrus linifolius(REICHARD) BÄSSLERlc2 
KäringtandLotus corniculatusL.lc3 
BlomsterlupinLupinus polyphyllusLINDL.na1 
HarklöverTrifolium arvenseL.lc2 
RödklöverTrifolium pratenseL.lc1 
BackvickerVicia cassubicaL.lc2 
DaggkåpaAlchemilla vulgarisL. COLL.1 
KråkklöverComarum palustreL.lc3 
FemfingerörtPotentilla argenteaL.lc1 
Norsk fingerörtPotentilla norvegicaL.lc2 
GlansrosRosa virginianaMILL.na1 
SälgSalix capreaL.lc1 
JolsterSalix pentandraL.lc2 
ÄngsviolViola caninaL.lc1 
StyvmorsviolViola tricolorL.lc1 
DvärglinRadiola linoidesROTHnt9 
Äkta johannesörtHypericum perforatumL.lc1 
BlodnävaGeranium sanguineumL.lc1 
MjölkeChamaenerion angustifolium(L.) SCOP.lc1 
KärrdunörtEpilobium palustreL.lc2 
BacktravArabidopsis thaliana(L.) HEYNH.lc2 
SumpfräneRorippa palustris(L.) BESSERlc1 
SandkrassingTeesdalia nudicaulis(L.) W. T. AITONlc4 
ÄngssyraRumex acetosaL.lc1 
BergssyraRumex acetosellaL.lc3 
RundsileshårDrosera rotundifoliaL.lc3 
HönsarvCerastium fontanumBAUMG.lc1 
KnipparvCerastium glomeratumTHUILL.lc1 
VårarvCerastium semidecandrumL.lc1 
KnytlingHerniaria glabraL.lc7 
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KrypnarvSagina procumbensL.lc4 
SmällglimSilene vulgaris(MOENCH) GARCKElc2 
ÅkerspärgelSpergula arvensisL.lc1 
RödnarvSpergularia rubra(L.) J. PRESL & C. PRESLlc1 
GrässtjärnblommaStellaria gramineaL.lc1 
KällörtMontia fontanaL.lc1 
LjungCalluna vulgaris(L.) HULLlc2 
VattenmåraGalium palustreL.lc3 
BrokförgätmigejMyosotis discolorPERS.lc2 
TeveronikaVeronica chamaedrysL.lc1 
ÄrenprisVeronica officinalisL.lc2 
DyveronikaVeronica scutellataL.lc3 
MajveronikaVeronica serpyllifoliaL.lc1 
FlenörtScrophularia nodosaL.lc1 
Ljust kungsljusVerbascum thapsusL.lc1 
BlåsugaAjuga pyramidalisL.lc1 
StrandkloLycopus europaeusL.lc4 
BrunörtPrunella vulgarisL.lc1 
Liten blåklockaCampanula rotundifoliaL.lc1 
RöllikaAchillea millefoliumL.lc1 
NysörtAchillea ptarmicaL.lc1 
GråboArtemisia vulgarisL.lc1 
BrunskäraBidens tripartitaL.lc1 
KrustistelCarduus crispusL.lc2 
ÅkertistelCirsium arvense(L.) SCOP.lc1 
Vanlig åkertistelCirsium arvense var. arvensene1 
KanadabinkaConyza canadensis(L.) CRONQUISTlc1 
GråbinkaErigeron acrisL.lc4 
UllörtFilago arvensisL.lc3 
SumpnoppaGnaphalium uliginosumL.lc3 
RotfibblaHypochaeris radicataL.lc1 
PrästkrageLeucanthemum vulgareLAM.lc1 
Spenslig ullörtLogfia minima(SM.) DUMORT.lc2 
GråfibblaPilosella officinarumF. W. SCHULTZ & SCH. BIP.lc1 
KlibbkorsörtSenecio viscosusL.lc1 
Kanadensiskt gullrisSolidago canadensisL.na3 
BaldersbråTripleurospermum inodorum(L.) SCH. BIP.lc1 
StrandasterTripolium pannonicum(JACQ.) DOBROCZ.lc1 
HästhovTussilago farfaraL.lc1 
ÅkerväddKnautia arvensis(L.) COULT.lc2 
ÄngsväddSuccisa pratensisMOENCHlc1 
KirskålAegopodium podagrariaL.lc1 
SträttaAngelica sylvestrisL.lc1 
HundkäxAnthriscus sylvestris(L.) HOFFM.lc1 
PalsternackaPastinaca sativaL.lc2 
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