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Sammanfattning 

Rapporten är en analys av inventeringsdata på bibagge (Apalus bimaculatus) och vårsidenbi 

(Colletes cunicularius) från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Naturvårdsverket har 

utformat ett åtgärdsprogram för bibagge då den är upptagen på rödlistan som nära hotad (NT). 

Bibaggen är en brandgul skalbagge som man finner i blottade, solexponerade, sandytor där 

dess värdart vårsidenbiet lever. Bibaggen är nämligen boparasit på vårsidenbiet. Endast under 

parningstiden, några få veckor i slutet av mars och början av april, är bibaggen aktiv ovan 

mark. Detta är anledningen till att den för bara några år sedan var en förbisedd art i den 

svenska skalbaggsfaunan. Idag finns arten främst i grus- och sandtäkter men då man nu 

övergår till att använda sig av bergkross istället för sand från täkter riskerar dess livsmiljöer 

att växa igen och försvinna. I rapporten analyseras inventeringsdata med utgångspunkt på att 

hitta de strukturer i täkterna som styr förekomsten av bibagge och vårsidenbi. Analyserna 

gjordes med hjälp av regressionsträd, korrelationer och t-test. Resultatet blev som förväntat att 

den viktigaste förklaringsfaktorn till att det fanns bibaggar i en täkt var att det fanns 

vårsidenbibon. Vid framtida inventeringar för att finna denna svårinventerade art kan det vara 

en bra ide att koncentrera sig på att leta efter vårsidenbibon för att på ett effektivare sätt hitta 

lämpliga lokaler för bibagge. 

Abstract 

The report is an analysis of inventory data on apalus bimaculatus and colletes cunicularius 

from Länsstyrelsen in Västra Götalands County. Naturvårdsverket has designed a program for 

apalus bimaculatus because it is noted on the red list as near threatened (NT). Apalus 

bimaculatus is an orange beetle found in bare, sun-exposed, sandy areas where their host 

species colletes cunicularius live. Apalus bimaculatus live partly as a parasite in the site of 

colletes cunicularius. Only during the mating season, a few weeks in late March and early 

April, is apalus bimaculatus active above ground. This is the reason why it was an overlooked 

species in the Swedish beetle fauna until a few years ago. Today the species mainly live in 

gravel- and sandpits. Now when the use of gravel and sand decreases in favor to crushed rock 

the gravel- and sandpits as well as the species’ habitat is at risk to disappear. The report 

analyzes inventory data trying to find the structures in the pits that govern the existence of 

apalus bimaculatus and colletes cunicularius. Analyses were by regression trees, correlations 

and t-test. The most important explanatory factor for the existence of apalus bimaculatus in a 

pit was the presence of colletes cunicularius. To more efficiently find this difficult 

inventoried species in future surveys it may be a good idea to concentrate on looking for sites 

of colletes cunicularius. 
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1. Introduktion 

1.1 Åtgärdsprogram för bibagge (Apalus bimaculatus) 2008-2012  

Naturvårdsverket står bakom åtgärdsprogrammen och dessa är ett av flera verktyg för att nå 

miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv” och samtliga sex ekosystemrelaterade miljömål 

som beslutats av Sveriges riksdag. I miljömålet står bl.a. att förlusten av biologisk mångfald 

ska vara hejdad till år 2010 och antalet hotade arter ska minska med 30 % till år 2015 jämfört 

med år 2000. I åtgärdsprogrammet för bibagge som Naturvårdsverket fastställde den 29 juli 

2010 presenterades åtgärderna som behöver genomföras för att förbättra artens 

bevarandestatus i Sverige och öka kunskapen om arten. Dessa åtgärder samordnas mellan 

olika intressenter. Statliga myndigheter, experter, kommuner och intresseorganisationer har 

också alla haft möjlighet att bidra till utformingen av bibaggens åtgärdsprogram. 

Naturvårdsverkets förhoppning är att åtgärdsprogrammet ska bidra till ett ökat engagemang 

samt åtgärder både på regional och lokal nivå så att bibaggen kan få en gynnsam 

bevarandestatus i framtiden (Lönnell 2010). 

1.2 Bibagge 

Bibaggen (Apalus bimaculatus) är en 9-12 mm lång 

skalbagge som hör till familjen oljebaggar (Meloidae). 

Den har brandgula täckvingar som vardera har en rund 

svart fläck på nedre delen. Färgen på täckvingarna kan 

variera något, från mörkorange med en brun ton till mer 

gulaktiga, se figur 1. Ofta har döda individer en mer 

gulaktig nyans. Övriga delar av kroppen är svarta 

(Cederberg, 2003; Lönnell 2008). Skalbaggen har en stark 

behåring, framförallt på huvudet. Könen skiljer man åt 

genom att titta på antennerna och bakkroppen. Honan har 

kortare antenner, ungefär lika långa som halva kroppen, 

samt en uppsvälld bakkropp med delvis gulbruna segment. 

Hanens antenner är uppskattningsvis dubbelt så långa. 

Det finns inga förväxlingsarter till bibaggen då den har 

ett unikt utseende i den svenska skalbaggsfaunan 

(Cederberg 2003; Lönnell och Edelsjö, 2004; Lönell 2010). 

1.3 Biologi och ekologi 

Bibaggen är endast aktiv ovan mark under ett fåtal veckor från slutet av mars till början av 

april vilket troligtvis är en av anledningarna till att kunskapen om dess utbredning varit 

relativt okänd även bland entomologer. När de första bibaggarna kryper upp ur marken beror 

troligtvis på hur varm och solig våren varit. Solbelysta lokaler verkar således ha en tidigare 

aktivitet av bibaggar än beskuggade (Lönell och Edelsjö, 2004). Beroende på i vilken del av 

landet lokalen finns kan perioden också variera. I regel är dock aktivitetsperioden tidigare i en 

sydvänd slänt än i en östvänd (Lönnell 2010). 

Figur 1. Bibagge (hane). Foto: Länsstyrelsen
©
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Alla arter av oljebaggar parasiterar på bin. Bibaggen är boparasit på vårsidenbiet (Colletes 

cunicularius) vilket gör att dess livscykel är helt knuten till arten och deras livsmiljöer 

avspeglar därmed varandra (Cederberg 2003; Lönell och Edelsjö, 2004). Populationer av 

vårsidenbin kräver solexponerade sandmiljöer som har partier av finkornig sand, gärna i 

slänter. Binas födoresurs, videväxter (Salix), måste också finnas i närheten. Det är dock inte 

en regel att det finns bibaggar bara för att det finns vårsidenbin vid en lokal. Framförallt är det 

vid sand från isavlagringar som rullstensåsar och deltan man funnit bibaggen. För att dessa 

sandytor ska hållas öppna krävs en störning. Störningar kan vara ras, skred eller vind men 

också mänskliga processer. Idag sker dessa störningar framförallt i grus- och sandtäkter där de 

flesta lokaler nu finns. Man kan också finna bibaggar vid branta sandskärningar utmed vägar, 

erosionsbranter vid vattendrag, på betesmarker som har slitna partier med blottad sand, vid 

stigar på sandmarker samt vid sanddyner (Lönell och Edelsjö, 2004, Lönnell 2010). En 

förutsättning för att också vårsidenbin ska trivas i dessa lokaler är att det måste finnas partier 

med finkorning sand. (Cederberg 2003). 

Bibaggen är aktiv tidigare än vårsidenbina för att larverna ska hinna kläckas lagom till att 

värdarten börjar bygga sina bon. Bibaggehonan lägger äggen, upp till 50 stycken, i en grund 

grop i sanden under mars eller april. Helst i ett område där det är tätt med vårsidenbibon. 

Äggen som är cirka 0,7 mm långa genomgår sedan en embryoutveckling. En liten (1 mm) 

svart, tillplattad och starkt kitiniserad triungulinlarv utvecklas och kryper fram (Cederberg 

2003; Lönell och Edelsjö, 2004, Lönell 2010). 

Triungulin betyder att larven har tre klor på 

varje fot (BugGuide 2008). Larven, som kan 

klara sig i upp till en månad utan att ha funnit 

något vårsidenbibo, har starka sinnen, ett 

bepansrat huvud med stora antenner, 

välutvecklade ben och ett bakparti med en 

svagt böjd ändklo anpassad för klättring för att 

hitta binas bohålor. Bibona byggs på några 

decimeters djup i finkornig sand. När 

triungulinlarven hittat en bohåla, se figur 2, 

kryper den ner i en av cellerna och äter upp det matförråd biet samlat ihop. Troligen tar den 

sig sedan vidare ner i andra celler där den även äter upp biägget eller bilarven om den hunnit 

utvecklats. Triungulinlarven gemomgår efter detta ytterligare ett larvstadium innan den 

förpuppas. Den utvecklas sedan till en fullbordad skalbagge och kläcks någon gång under 

eftersommaren/hösten. Skalbaggen övervintrar i marken tills våren kommer då den kryper 

upp för att under några veckor försöka para sig. Strax efter fortplantningen dör bibaggarna 

(Cederberg 2003; Lönell och Edelsjö, 2004, Lönell 2010). 

Bibaggens spridning till nya lokaler med bikolonier har studerats och hanar har setts flyga, 

dock inga honor varmed man kan dra slutsatsen att spridningsförmågan till nya lokaler 

troligtvis inte är så stor. Bibaggen är ingen känd liftare som exempelvis den närbesläktade 

majbaggen. Majbaggens larver klättrar upp i blommande örter för att kunna fästa sig vid bi 

som besöker blomman för att sedan åka med till biets bohåla. Dock har det noterats att 

Figur 2. Ingång till vårsidenbibo. Foto: Länsstyrelsen
©
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bibaggens triungulinlarv attraheras av sekret från vårsidenbin och att de krupit upp och 

uppehållit sig i pälsen på döda bin i flera timmar. Vårsidenbin tillbringar nätterna i 

bogångarna och har då bibaggelarverna turen att krypa upp på ett bi som flyger iväg för att 

bilda en ny koloni kan de på så sätt spridas och eventuellt etablera sig på en ny plats. 

Bibaggens spridningsbiologi är inte tillräckligt utredd och ytterligare studier behövs 

(Cederberg 2003; Lönell och Edelsjö, 2004, Lönell 2010). En annan möjlighet, påverkad av 

människan, skulle kunna vara att de sprids till en ny lokal med hjälp av sandtransporter. Det 

finns även andra arter som snyltar på vårsidenibet och därmed är konkurrenter till bibaggen. 

Bl.a. storblodbiet och olika svävflugor. Det är dock ännu okänt till vilken grad dessa arter 

påverkar bibaggen (Lönnell 2010). 

1.4 Utbredning 

Fynd av bibagge har gjorts i Sverige, Danmark, södra Norge, södra Finland, Estland, Mellan- 

och Sydeuropa samt Ryssland. Fram till år 2000 var merparten av de svenska fynden gjorda i 

Mälardalen. I Dalarna var två lokaler kända och en i vardera Värmland, Halland och Skåne. 

Det första kända svenska fyndet gjordes på 1700-talet i en grusgrop utanför Uppsala (Lönell 

och Edelsjö, 2004). Huvudsakligen finns bibaggepopulationerna kring de åssystem i 

Mellansverige som under lång tid utsatts för slitage p.g.a. bete, färdvägar och sandtäkter 

(Cederberg 2003). Det finns väldigt få observationer från förr vilket gör det svårt att uppskatta 

hur utbredd arten var och dess populationsstorlek (Lönnell 2010). Då bibaggen på senare år 

uppmärksammats och inventeringar gjorts har flera nya lokaler påträffats, framförallt i södra 

Sverige (Lönell och Edelsjö, 2004). 2003 skrevs en artikel om bibaggen i Fauna och Flora 

vilket resulterade i att många privatpersoner eftersökt bibaggen och flera länsstyrelser har 

också gjort inventeringar av arten. Efter detta har en tydligare kunskap om artens 

utbredningsområde tillkommit (Lönnell och Cederberg 2007). 

I Sverige har man funnit bibaggen från Ängelholm i söder ända upp till Mora och Söderhamn 

i norr. 2007 kände man till arten från cirka 180 5x5 km rutor i landet. Till år 2020 är målet att 

arten ska finnas i minst 300 stycken 5x5 km rutor och att 80 % av dessa rutor har lämpliga 

livsmiljöer för bibaggen inom 1 km. Lämpliga livsmiljöer för bibaggen ska också finnas i 

sammanlagt 1000 5x5 km rutor i landet (Lönnell 2010). 2012 finns inrapporterade fynd på 

Artportalen om att bibaggen hittats norr om Mora (Artportalen 2012). 

1.5 Vårsidenbi 

Vårsidenbiet (Colletes cunicularius) är ett 

12-14 mm långt solitärt bi i familjen 

Colletidae. Biet skiljs från andra liknande 

sandbin genom dess brungrå behåring, se 

figur 3, och korta breda tunga som är 

utvidgad och kluven i spetsen. De bygger 

sina bon i finsand med inblandning av 

silt. Sanden får inte ha beblandats med för 

mycket grus, sten eller matjord. Biet 
Figur 3. Vårsidenbi. Foto: Länsstyrelsen

©
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väljer att bygga bona i solexponerade miljöer, oftast sydslänter, där marken värms upp tidigt 

på våren. Dock kan bon byggas i sluttningar vända åt andra väderstreck och även på plan 

mark. Vårsdienbiet är aktivt i april och maj då det samlar pollen från Salix-arter. Bina bor i 

sammanslagna kolonier där varje hona gör en bogång som når 2-3 dm ner i marken. 

Bogången förgrenar sig sedan till flera sidoingångar som avslutas med en cell som byggs för 

biets larv. Cellen fylls på med en halvflytande mix av pollen och nektar som ska utgöra 

näringsförråd. Honan gräver så många nya celler hon klarar av och så länge det finns tillgång 

till pollen från Salix-arter. Bina kläcks sedan under hösten och övervintrar i sanden. Tidigt på 

våren kryper de sedan upp för att para sig. Deras aktivitetsperiod ovan mark infaller strax 

efter bibaggens (Lönnell och Edelsjö 2004; Lönell och Cederberg, 2007; Lönnell 2010). En 

annan art vars kolonier ibland förekommer nära vårsidenbiets är sälgsandbiet (Andrena vaga). 

Trots försök att bevisa att bibaggen paratiserar även på sälgsandbi har det inte kunnat 

konstateras (Lönell och Edelsjö, 2004). 

1.6 Hot 

I norra Europa minskar arterna som lever i sandmiljöer på grund av habitatförluster (Lönnberg 

och Jonsell 2012). För att skapa öppna sandmarker krävs någon typ av stress som exempelvis 

ett torrt klimat eller en störning i form av erosion, bete, eller någon form av exploatering 

genom exempelvis grus- och sandtäkter. Sedan behövs en kontinuerlig störning av dessa 

sandmarker för att de inte ska växa igen. Att sandmarkerna nu växer igen beror främst på 

grund av upphört bete, skogsplanteringar, kvävenedfall och gödsling (Lönnell 2010). En 

annan negativ förändring är den minskning av skogsbränder som tidigare ofta skapade 

blottade sandytor (Lönnberg och Jonsell 2012). Även minskningen av den militära 

övningsverksamheten på sandavlagringar i form av skjutfält och hårdläggning av vägar är 

faktorer som lett till minskade arealer med öppna sandmarker. Under 1900-talet har dessa 

upphörda störningar ändå kompenserats av grus- och sandtäkter som numera utgör en stor del 

av den areal med bar sand som finns i landet (Lönnell 2010). Då de naturliga 

sandavlagringarna är begränsade pågår 

nu en omställning där man använder sig 

av material från bergtäkter istället för 

sandtäkter. Detta kommer leda till att nya 

sandtäkter inte öppnas i tidigare 

omfattning och att de flesta nu aktiva 

avslutas inom några år. Resultatet blir att 

arealen solexponerad blottad sand 

minskar och gör så troligen också i 

fortsättningen. Slutsatsen blir att många 

vårsidenbi- och bibaggelokaler kommer 

att växa igen eller planteras med skog 

vid efterbehandlingen av täkterna, se 

figur 4 (Lönnell 2010). Avgörande för bibaggens fortlevnad är kontinuerliga förekomster av 

täta populationer med vårsidenbin då bibaggens spridningsförmåga är begränsad. Prognosen 

ser inte så bra ut och bibaggen har på grund av igenväxning eller ogynnsamma 

Figur 4. Nedlagt grustäkt som planterats med tall. Foto: Länsstyrelsen
©
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efterbehandlingsplaner av sandtäkter försvunnit på flera tidigare kända lokaler. Samma 

framtidsutsikter gäller för de flesta biparasiterande arterna i Sverige då vildbipopulationerna 

blir allt glesare på grund av det överlag allt mer blomfattiga svenska landskapet (Cederberg 

2003). 

På grund av att det skett ett riktat eftersök av bibaggen på senare år, bl.a. genom flera 

inventeringar som gjorts av olika Länsstyrelser har man hittat arten på betydligt fler platser än 

vad som tidigare varit känt. Dock anser den svenska rödlistan att ökningen inte speglar 

verkligheten utan döljer den minskning av bibaggens habitat som skett de senaste 

decennierna. Man anser att det pågår eller i alla fall kommer att ske en minskning av den 

nuvarande populationen på grund av en försämrad kvalitet av dess habitat samt lokalområden. 

Minskningstakten beräknas till 15 % de nästkommande tio åren och bibaggen klassas därmed 

som Nära hotad (NT) (Artdatabanken 2012). I Norge är den klassad som Sårbar (VU) och i 

Finland som försvunnen (RE). Bibaggen är inte fridlyst i Sverige. Vid en förmodad framtida 

temperaturökning på jorden skulle bibaggen och vårsidenbiet kunna gynnas. Däremot skulle 

en ökad nederbörd troligtvis vara till nackdel för vårsidenbina (Lönnell 2010). 

1.7 Grus- och sandtäkter 

I Sverige ökade användningen av isälvslagringarna till täktverksamhet under 1900-talet. 

Åsikten uppkom att resursen var ändlig och borde bevaras. De sår som blev i naturen skulle 

undvikas och krav framfördes att täkterna skulle efterbehandlas efter avslutad brytning. 

Täkterna efterbehandlades ofta på så sätt att marken jämnades ut och planterades igen 

alternativt täckte man över sanden med matjord och sedan såddes gräs in på ytan. När nu 

grusproduktionen ändras från naturgrus till bergkross för att skydda de kvarvarande 

glacifluviala lämningarna kommer många fler täkter att avslutas och efterbehandlas. Då ett 

tidigt successionsstadium behålls under lång tid i de aktiva täkterna p.g.a. den återkommande 

störningen har dessa miljöer blivit mycket viktiga tillflyktsorter för många av våra idag hotade 

störningsgynnade arter. Dessa arter är ofta konkurrenssvaga eller gynnas av den glesa 

vegetationen. Arterna hade tidigare sin plats i det gamla jordbrukslandskapet. Speciellt många 

insektsarter trivs i miljöerna och utnyttjar bland annat sanden till bobyggnad. Då marken 

värms upp i ett av täkten vindskyddat läge blir mikroklimatet ofta varmt och en 

torrmarksvegetation kan utvecklas. Av vikt är också förekomsten av sorterade jordarter vilket 

tillsammans med de tidiga successionsstadierna gör att den naturliga miljön som skapas vid 

exempelvis rasbranter, hedar, alvarmark, fattiga naturbetesmarker och gårdsmiljöer kan 

imiteras i täkterna (Lönnell och Ljungberg 2006). 

De viktigaste strukturerna i en täkt ur naturvårdssynpunkt är blottad mineraljord i olika 

kornstorlek, fuktighet och exponering. Det ska också finnas områden som innehåller tidiga 

successionsstadier med pionjärvegetation, men också växtsamhällen i senare 

successionsstadier är viktigt för att gynna olika arter. Täkten ska innehålla rasbranter och ha 

en varierande topografi. Grunda vattensamlingar och fuktig mark nära grundvattenytan men 

även extremt torr lättdränerad mark ska gärna finnas. Detta för att gynna så många arter som 

möjligt (Lönnell och Ljungberg 2006). 
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1.8 Att tänka på vid efterbehandling 

De vanligaste metoderna man använder sig av vid restaurering av nedlagda grus- och 

sandtäkter är skadliga för arterna som lever där (Lönnberg och Jonsell 2012). När slänterna 

utjämnas och schaktning sker så att kornstorlekar blandas motverkar man de naturvärden som 

skulle kunna gynnas. Lägger man till påfyllning av matjord och insådd av gräs eller 

igenplantering av täkten blir läget än sämre för de sandlevande arterna. Istället borde den 

avslutade täkten ses som en naturresurs och skötas för att få ett så stort värde för naturvården 

som möjligt (Lönnell och Ljungberg 2006). En återställning som är inriktad på att behålla de 

öppna och solexponerade sandytorna behövs (Lönnell 2010). Öppna ytor med finsand ska 

lämnas, solexponerade sydsluttningar ska vara fria från skuggande träd och skyddade mot 

slitage från ex. motorfordon, sälg och ytor med flora i området ska sparas. Om träd måste 

planteras är det bra att i alla fall lämna en oplanterad trädlängd framför sydsluttningen. Norr 

om slänten kan det vara bra att lämna skog och buskar som verkar som vindskydd 

(Länsstyrelsen 2010). Skyddande skog kan påverka mikroklimatet i täkten till de sandlevande 

arternas fördel (Lönnberg och Jonsell 2012). Man bör också se till vilken potential täkten har 

för att eventuellt kunna skapa naturvårdsintressanta miljöer med en rimlig insats (Lönnell och 

Ljungberg 2006). Täkter som har en yta på 0,3 – 5 ha är en bra areal att rikta in sig på. Är 

täkten mindre än 0,3 ha hyser de oftast färre arter sandlevande skalbaggar och de blir också 

lättare påverkade av arter från omgivande habitat som kan tränga undan målgruppen 

(Lönnberg och Jonsell 2012). De hotade arterna är bara en bråkdel av alla de arter som gynnas 

av en täkt skapad ur ett naturvårdsmässigt synsätt. Det är också lättare att bedöma täktens 

naturvärde efter vilka strukturer den har än att bedöma den efter specifika arter som finns i 

den (Lönnell och Ljungberg 2006). För att vilda bin, fjärilar m.fl. insekter ska kunna leva i 

sandmarkerna är det helt livsavgörande för dem att det finns pollen- och näktargivande växter 

i närheten. Flertalet av de växter som dessa insekter är beroende av är också konkurrenssvaga 

och uppträder i störst mängd strax efter att täktverksamheten har upphört. En av de viktigaste 

pollenkällorna som man ska försöka gagna är sälg och andra videarter då de är bland de 

tidigaste växterna som blommar på våren (Länsstyrelsen). Nedhuggning av Salix-arter och 

andra växter som verkar som pollenresurser i närheten av täkten är ett hot (Lönnell 2010). 

Exempel på växter som gynnas av öppna sandmarker är skogsklöver, kattfot, tjärblomster, 

backsippa och backnejlika. Speciellt många sällsynta fjärilars larver har dessa arter som 

födokälla. När växterna blommar producerar de även mat till många av de cirka 280 arter bin 

som vi har i landet. Dessa bin skapar i sin tur förutsättningar för andra arter som är beroende 

utav dem, bl.a. bibaggen (Länsstyrelsen 2010). 

1.9 Syfte 

I den här studien gjordes analyser av inventeringsdata på bibagge och vårsidenbi. Studien är 

främst inriktat på bibagge eftersom den är upptagen på rödlistan och har ett eget 

åtgärdsprogram. Målet var att finna strukturer som styr förekomst av bibagge i grus- och 

sandtäkter. Mer specifikt studerades vilka strukturer i grus- och sandtäkter som 

styrde förekomsten av vårsidenbi och bibagge i Västra Götaland. Hypoteser som antogs var 
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mängden vårsidenbin styr förekomsten av bibagge, arealen blottad sandyta i täkterna styr 

förekomsten av bibagge och mängden sälg styr förekomsten av vårsidenbin. 
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2. Material och metoder 

Data från inventeringar utförda 2009 och 2010 i 154 olika grustäkter i länet har 

tillhandahållits av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. I dessa 154 täkter har sammanlagt 

201 lokaler inventerats. Länen i Sverige är uppdelade i ett rutnät där varje ruta är 5 x 5 km 

stor. Det finns i Västra Götalands län 219 stycken sådana rutor som innehåller en eller flera 

grustäkter. Inventeringen gjordes genom att 36 utav dessa 219 rutor slumpades ut och i dem 

inventerades samtliga grustäkter. Utöver dessa 36 stycken valdes också 28 extra rutor då 

dessa innehöll många eller stora täkter som troligtvis innehöll extra fina livsmiljöer för 

bibaggen. Dessa var viktiga att ta med i inventeringen för att även försöka hitta de största 

populationerna i länet. 

Inventeringen gick till genom att en inventerare åkte ut och sökte igenom täkterna. Det har 

inte varit en och samma person som inventerat alla täkter utan flera olika. I små lokaler var 

söktiden max 30 minuter och i stora lokaler max 60 minuter. Om soliga slänter och rasbranter 

med blottad sand eller sandblandat grus som inte rörts om på ett tag funnits i täkten söktes de 

av i första hand. I andra hand söktes plana och solexponerade ytor i närheten av de eventuella 

slänterna och rasbranterna igenom. I de fall soliga sydslänter funnits har släntens areal blottad 

sand angetts. Delar i täkten som är klart åtskilda ifrån varandra har delats upp i enskilda 

lokaler. Exempel på en lokal är en oavbruten slänt med gynnsam miljö. Delades slänten av tät 

igenväxtningsvegetation, en väg, öppen rumslig yta eller om den var bortgrävd på mitten 

räknades den som två separata lokaler. 

Under sökandet räknades antalet bibaggar, vårsidenbin och sälgsandbin. Bina noterades i antal 

funna individer och/eller funna bon. Bibaggarna noterades i antal levande och antal döda 

fynd. Noteringarna i denna rapport har angetts till enbart bibagge då fynd av en död bibagge 

får anses som att arten funnits och levt i täkten. Sälgsandbi har inte räknats med då det inte 

kunnat konstateras att bibaggen även boparasiterar på arten (Lönell och Edelsjö, 2004). 

Gjordes inga fynd under inventeringen av lokalen har den ändå noterats med en kommentar 

om bristen på fynd berodde på tidpunkt eller väderförhållanden. 

I täkterna bedömdes ett antal olika strukturer. Dessa var areal blottad sandslänt där ytan 

angivits som 1-5, 5-10,10-50 eller > 50 m². Biotopen bedömdes om den var slänt och i vilket 

vädersstreck, slänt och plan eller bara plan. Åtgärdsförslag på lokalen som helhet angavs 

också. Mängden sälg i täkten noterades som 0, Enstaka eller Mycket. Antal småvatten 

noterades som 0, 1-3 eller fler än 3 stycken. Om det fanns torrbackeinslag i täkten, antal 

sydvända slänter/rasbranter och om det var en aktiv täkt, nedlagd täkt eller annan sandmark 

noterades också. 

Från Accessdatabasen fördes all rådata över till Excel. Några lokaler var noterade med fynd 

av sälgsandbi men utan fynd av bibagge, vårsidenbi och vårsidenbibo. För att inte ta bort 

dessa inventerade lokaler angavs bibagge, vårsidenbi och vårsidenbibo som 0 med antagandet 

att inga fynd gjorts. Samma bedömning gjordes också i de lokaler som saknade noteringar av 

bibagge, sälgsandbi, vårsidenbi och vårsidenbibo. 
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Vid de lokaler som har inventerats under två år har det första året valts och år två helt strukits. 

Detta för att inventeraren inte ska haft en fördel år två och kunnat leta på ett sätt som gjort att 

man kanske fått fynd lättare än i övriga täkter som är inventerade vid endast ett tillfälle. 

Data har analyserats genom en regressionsträdanalys (De´Ath och Fabricius 2000) i Matlab 

för att undersöka vilka faktorer som har störst betydelse för förekomsten av bibagge och 

vårsidenbi. Beroende variabel för bibagge var antal bibaggar och för vårsidenbin antal 

vårsidenbin. Förklarande faktorer till bibagge var areal blottad sandslänt, antal vårsidenbi, 

antal vårsidenbibon, mängden sälg i området, täktens status (aktiv/nedlagd eller annan 

sandmark) och biotopen (plant, slänt och plant eller slänt). Förklarande faktorer för 

vårsidenbin var areal blottad sandslänt, antal bibaggar, mängden sälg i området, täktens status 

(aktiv/nedlagd eller annan sandmark) och biotopen (plant, slänt och plant eller slänt). 

All data som var kategoriserad i Excel fördes sedan över till Matlab. En kod för hur 

regressionsträdet skulle behandla data skrevs i Matlab editor. Denna kod var sedan grunden 

för skapandet av och hur uträkningarna gjordes i regressionsträdet som är en inbyggd funktion 

i Matlab. Koden beskrev vilken data som var beroende variabel och vilka data som var 

förklarande variablar. Regressionsträdanalysen arbetar med varians. Data delas upp i två 

grupper så att variationen mellan de två grupperna är så stor som möjligt och variationen inom 

gruppen så liten som möjligt. Den faktor som kommer längst upp i trädet är den där data kan 

delas upp med störst variation mellan grupperna och minst inom gruppen. I nästa steg tas 

varje grupp för sig och en ny uppdelning görs. 

I Excel gjordes punktdiagram, korrelationer, t-test och regressioner med hjälp av Excels 

dataanalysverktyg. Vid t-testerna omvandlades värdena genom log10(n + 1) eftersom de 

innehöll flera nollvärden. 
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3. Resultat 

Under inventeringen i Västra Götalands län inventerades 154 grustäkter bestående av 201 

lokaler och i dessa fann man 356 bibaggar, 88 vårsidenbin och 97 vårsidenbibon. 

Regressionsträdanalysen på bibaggar gav resultat enligt figur 5. För förklaring av 

siffervärdena på variablarna se bilaga. Analysen talade om att den viktigaste 

förklaringsfaktorn till att det finns skillnad i antal bibaggar i täkterna var vårsidenbibon. En 

ensam lokal utmärkte sig från de övriga då den hade ett betydligt högre värde i antalet 

vårsidenbibon än de övriga. Den hade också ett mycket högre antal bibaggar, 217 stycken. 

Det var den enda lokalen som hamnade i gruppen där det fanns lika med eller fler än 30 

stycken vårsidenbibon. Övriga 200 lokaler hamnade i gruppen där det fanns mindre än 30 

stycken vårsidenbibon. I den gruppen var fortfarande vårsidenbibon den viktigaste 

förklaringsfaktorn. Gruppen delades upp i lika med eller mer än 0,5 vårsidenbibon och mindre 

än 0,5 vårsidenbibon. För den första gruppen var biotop den viktigaste förklaringsfaktorn. 

Den innehöll 93 bibaggar och 18 lokaler. En av dessa lokaler hade en plan biotop där man 

funnit 44 bibaggar. De övriga lokalerna hade slänta eller slänta och plana biotoper. I dessa 

hamnade 49 bibaggar och den viktigaste förklaringsfaktorn för gruppen var återigen biotop. 

Av de 49 bibaggarna hamnade 22 i slänta och plana biotoper och 27 i slänta biotoper. I den 

andra gruppen med mindre än 0,5 vårsidenbibon hamnade 46 bibaggar och 182 lokaler. Här 

var areal blottad sandslänt den viktigaste förklaringsfaktorn. 35 av bibaggarna fanns i lokaler 

som hade mer än 50 m
2
 blottad sandslänt. Gruppen hade torrbacke som viktigaste 

förklaringsfaktor. De 11 bibaggar som fanns i lokaler med 10 m
2
 eller mindre blottad 

sandslänt hade vårsidenbin som viktigaste förklaringsfaktor. 3 bibaggar fanns i lokaler med 

mer än 3 vårsdenbin och 8 bibaggar i lokaler med mindre än 3 vårsidenbin. För gruppen med 

mindre än 3 vårsidenbin var sälg den viktigaste förklaringsfaktorn. Lokaler med 

vårsidenbibon och mer än 50 m
2
 blottad sandslänt var de som hade flest bibaggar. Mycket 

sälg gav också högre värden än enstaka eller ingen sälg. Av de lokaler som hade mindre än 30 

men lika med eller fler än 0,5 vårsidenbibon hade plan biotop ett högre medelvärde än slänt 

biotop. Detta grundades dock bara på ett värde i en plan lokal där man fann ett högt antal 

bibaggar. Av lokalerna med mindre än 0,5 vårsidenbibon hade lokaler med mer än 50 m
2
 

blottad sandslänt betydligt fler bibaggar än lokaler med mindre än 50 m
2
 blottad sandslänt. 

Vårsidenbibon var den viktigaste faktorn och en betydligt bättre indikator än själva antalet 

vårsidenbin som kom längre ner i analysen som förklaringsfaktor. Andra förklaringsfaktorer 

för om det fanns bibaggar som kom långt ner i analysen var småvatten och lokaltyp. 
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Figur 6 och 7 tydliggör mer specifikt hur beroende bibaggarna var av att det fanns 

vårsidenbibon. I figur 6 märker lokalen som har betydligt högre värden än de övriga ut sig. I 

figur 7 är lokalen borttagen för att se hur beroendet då ser ut. Trots att flera lokaler innehöll 

många vårsidenbibon saknades det bibaggar och flera lokaler där det fanns relativt mycket 

bibaggar innehöll få vårsidenbibon. På många av de bibaggelokaler där man inte funnit 

vårsidenbibon saknades också fynd av vårsidenbin. 

Korrelationen mellan bibaggar och vårsidenbibon var stark 0,937, se tabell 2. Resultatet var 

markant styrt av den enda lokalen som stod ut och sambandet gällde bara denna. 

Sannolikheten att hitta bibagge eller vårsidenbibon var låg och att hitta de båda på samma 

lokal ännu lägre. 

  Bibaggar Vårsidenbibon 

Bibaggar 1 

 Vårsidenbibon 0,93771337 1 

 

 

Korrelationen mellan bibaggar och vårsidenbin var svag, endast 0,037. Se tabell 3. Det 

innebar att det inte fanns ett starkt samband mellan bibaggar och vårsidenbin. Finns det 

vårsidenbin betyder det inte att bibaggar finns. 

  Bibaggar Vårsidenbin 

Bibaggar 1 

 Vårsidenbin 0,037331452 1 

 

 

Det fanns ingen skillnad i medelantal bibaggar mellan lokaler med mycket och ingen sälg 

(t21=1,5, p=0,07). För medelvärden se figur 8. 

Det fanns ingen skillnad i medelantal bibaggar mellan lokaler som hade en plan eller slänt 

biotop (t13=-0,3 p=0,38). För medelvärden se figur 8. 

Figur 6. Punktdiagram över antal bibaggar och 

vårsidenbibon. 

Figur 7. Punktdiagram över antal bibaggar och 

vårsidenbibon. 

Tabell 1. Korrelationen mellan bibaggar och vårsidenbibon. 

Tabell 2. Korrelationen mellan bibaggar och vårsidenbin. 



16 
 

Det fanns en skillnad i medelantal bibaggar mellan lokaler som hade blottad sandyta > 50 m
2
 

och 1-5 m
2
 (t66=1,8, p=0,04). För medelvärden se figur 8. 

 

 

 

Medelvärdet för bibaggar utslaget på alla lokaler var 1,77. Att medelvärdet blev relativt högt 

beror på att en lokal innehöll 217 bibaggar av totalt 356 stycken. Den innehöll också 50 

vårsidenbibon. Totalt hittades bibaggar i 16 av 201 lokaler. 

Regressionsträdanalysen på vårsidenbi gav resultat enligt figur 9. För förklaring av 

siffervärdena på variablarna se bilaga. Den viktigaste förklaringsfaktorn till att det fanns 

skillnad i antal vårsidenbin i en täkt var areal blottad sandslänt. Gruppen som hade mindre än 

10 m
2
 blottad sandslänt bestod av 97 lokaler och 6 stycken vårsidenbin. Gruppen med mer än 

10 m
2
 blottad sandslänt innehöll 104 lokaler och 82 vårsidenbin med sälg som den viktigaste 

förklaringsfaktorn. 75 vårsidenbin fanns i  lokaler som hade sälg och 7 stycken i lokaler utan 

sälg. För lokalerna med sälg var torrbackeinslag den viktigaste förklaringsfaktorn. 59 av 75 

vårsidenbin hamnade i lokaler utan torrbackeinslag där återgen sälg var den viktigaste 

förklaringsfaktorn. Även för de lokaler som hade torrbackeinslag var sälg den viktigaste 

förklaringsfaktorn. Finns det mer än 10 m2 blottad sandslänt och sälg i lokalerna var 

förutsättningarna att hitta vårsidenbin betydligt bättre än i lokaler med mindre blottad 

sandslänt och utan sälg. En förklaringsfaktorer för om det fanns vårsidenbin som kom långt 

ner i analysen var småvatten. 
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Figur 8. Stapeldiagram över medelvärden i antal bibaggar. För sälg visar blå mycket 

och röd ingen. För biotop visar blå slänt och röd plant. För areal blottad sandslänt 

visar blå > 50 m
2
 och röd 1-5 m

2
. 
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Det fanns en skillnad i medelantal vårsidenbin mellan lokaler som hade mer än 50 m
2
 och de 

som hade 1-5 m
2
 areal blottad sandslänt (t73=2,8, p=0,003). För medelvärden se figur 10. 

Det fanns ingen skillnad i medelantal vårsidenbin mellan lokaler som hade torrbackeinslag 

och de som inte hade det (t113=-0,6, p=0,27). För medelvärden se figur 10. 

Det fanns en skillnad i medelantal vårsidenbin mellan lokaler som hade sälg och de som inte 

hade det (t159=3,4, p=0,0004). För medelvärden se figur 10. 

 

 

 

Medelvärdet för vårsidenbin utslaget på alla lokaler var 0,44. Totalt hittades vårsidenbin i 23 

av 201 lokaler.  
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Figur. 10. Stapeldiagram över medelvärden i antal vårsidenbin. För areal blottad sandslänt 

visar blå >50 m
2
 och röd 1-5 m

2
. För torrbackeinslag visar blå ja och röd nej. För sälg 

visar blå att det fanns och röd att det inte fanns. 
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4. Diskussion 

Regressionsträdanalysen visade att den viktigaste faktorn för att hitta bibaggar var att 

vårsidenbibon fanns på lokalen. Ett förväntat resultat eftersom bibaggen är boparasit på 

vårsidenbin. I det undersökta materialet fanns en lokal med 30 eller fler vårsidenbibon och där 

hittades 217 bibaggar. Inventeringen visade också på flera lokaler som har relativt högt antal 

bibaggar men få vårsidenbibon, detta beror kanske på att inventeraren inte sökt lika mycket 

efter vårsidenbibon i de täkterna. Eftersom det varit flera inventerare går det inte med säkerhet 

fastställa att inventeringarna utförts på samma sätt. I de täkterna där det fanns bibaggar borde 

det definitivt funnits vårsidenbibon. 

I nästa delning i regressionsträdanalysen där lokalerna med mindre än 30 vårsidenbibon 

hamnade var fortfarande vårsidenbibon den viktigaste förklaringsfaktorn till att det fanns 

bibaggar. Att bibagge och vårsidenbibon har en stark korrelation men inte bibagge och 

vårsidenbin kan förklaras med att bibaggen har sin aktivitetsperiod strax innan vårsidenbina. 

När man inventerat bibaggen kan bina legat nedgrävda i sanden. Finns det boplatser finns det 

rimligtvis också bin i området. Slutsatsen blir att det kan vara lämpligt att koncentrera sig på 

att leta efter vårsidenbibon vid eventuella framtida inventeringar. ”På så vis kan man finna 

lämpliga bibaggelokaler under en längre period än just deras aktivitetsperiod ovan mark” 

(Frycklund 2006). 

Att en lokal skiljde sig så mycket mot de övriga och var betydligt rikare på både bibaggar och 

vårsidenbibon kan bero på att några grustäkter var speciellt utvalda för att man antog att det 

borde finnas många bibaggar där och för att man ville undersöka hur stora populationer det 

kunde finnas. I det här enstaka fallet har man uppenbarligen träffat helt rätt. 

I en lokal med plan biotop fann man 44 bibaggar vilket motsäger kunskapen om att 

bibaggarna trivs bäst i sydvända slänter. Dock kan vårsidenbina bosätta sig på plant underlag 

och därmed också bibaggen. Denna lokal var också den enda med plan biotop som man fann 

några bibaggar i. 

Även areal blottad sandslänt kommer högt upp som en förklarande faktor i 

regressionsträdanalysen och areal blottad sandslänt > 50 m
2
 var signifikant för bibagge enligt 

t-testet. Då blottad sand är ett krav för att både vårsidenbina och bibaggarna stämmer det bra. 

Dock visade t-testet att det inte var signifikant skillnad i medelvärde mellan lokaler som hade 

mycket sälg och ingen sälg. Detta kan bero på att sälgen funnits en bit bort ifrån området där 

man hittat bibaggarna och att den inte noterats. En aspekt som också måste tas med i 

bedömningen är hur noggrant inventerarna tittat efter olika strukturer samt inventerarens 

individuella bedömning. 

Regressionsträdanalysen på vårsidenbin visade att den viktigaste förklaringsfaktorn till om det 

fanns vårsidenbi i en lokal var areal blottad sandslänt. De lokaler med mer än 50 m
2
 blottad 

sandslänt hade mycket fler vårsidenbin än de som hade mindre än 10 m
2
. Detta tyder på att 

det var viktigt att det fanns relativt stora ytor med blottad sand på lokalerna för att de skulle 

vara riktigt bra. Att mycket blottad sand gav höga värden av vårsidenbin stämmer väl överens 
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med kunskaperna om artens livsmiljö. Mycket sälg i lokalen var också viktigt vilket stämmer 

bra då vårsidenbin är beroenda av sälg och andra videväxters pollen. I lokaler utan småvatten 

och utan torrbackeinslag hittades fler vårsidenbin än i lokaler med småvatten och 

torrbackeinslag. Att det finns färre vårsidenbin i lokaler med småvatten och torrbackeinslag 

kan tyda på att dessa strukturer drar till sig konkurrerande arter som tränger undan 

vårsidenbina. Även en analys utförd av Lönnberg och Jonsell visar att lokaler kan vara starkt 

påverkade av arter från omgivande habitat som tränger undan de sandlevande arterna 

(Lönnberg och Jonsell 2012). 

En aspekt värd att ta upp är hur bibaggen och vårsidenbiet kommer klara en förmodad 

framtida temperaturökning. Blir våren varmare skulle sälgen kunna blomma tidigare vilket 

kan resultera i att vårsidenbina lämnar sina bohålor tidigare. Följden kan bli att bibaggens larv 

kläcks för sent på året i förhållande till när vårsidenbiet lägger sina ägg. Skulle bibaggens, 

vårsidenbiets eller sälgens livscykel förskjutas skulle det kunna få förödande konsekvenser för 

den art som har sin livscykel knuten till den andra arten. 

I en rapport där författarna Lönnberg och Jonsell undersökt om storleken på grus- och 

sandtäkter påverkar artantal och artsammansättning hos skalbaggar kommer de fram till att 

det finns ett arealspann för stora lokaler som tenderar att hålla mer sandlevande arter än små 

lokaler. En slutsats som överensstämmer med den öbiogeografiska teorin. Enligt deras 

analyser borde täkter på runt 2,5 – 3 ha mest antal sandlevande arter. Stora täkter (5-18 ha) 

innehöll i genomsnitt inte fler sandelvande arter än mindre täkter (0,36 - 0,7 ha). En anledning 

till detta kan vara att de stora täkterna hade mer homogen terräng och vegetation än de små. 

Deras analys visade också att proportionen sand i täkterna inte var signifikant för sandlevande 

arter (Lönnberg och Jonsell 2012). Dock visade min regressionsträdanalys att areal blottad 

sand var mycket viktig som förklaringsfaktor. I Lönnbergs och Jonsells analys av de 

sandlevande skalbaggarna kunde ingen negativ effekt av att skog omgärdade täkten hittas och 

skalbaggarna var också positivt påverkade av ett trädtäcke i täkterna vilket var förbryllande. 

Det kan vara så att trädtäcket fungerar som vindskydd vilket påverkar mikroklimatet i täkten. 

Det kan också bero på att arter i den boreala zonen utvecklats för att kunna använda habitat 

skapade av markskogsbränder där många träd ofta behålls (Lönnberg och Jonsell 2012). 

Artsammansättningen i grus- och sandtäkter påverkades av omgivande markslag. När täkten 

var omgiven av skog fanns en högre andel arter relaterade till skogsmiljö och när den var 

omgiven av öppna marker fanns fler arter knutna till öppna miljöer. Gällande sandlevande 

arter kunde ingen relation till omgivande markslag konstateras. Troligtvis är kanteffekterna 

störst på små täkter (0,02 - 0,23 ha) (Lönnberg och Jonsell 2012). I Länsstyrelsens inventering 

noterades inte omgivande markslag som en faktor. Detta vore önskvärt vid framtida 

inventeringar då det kan ha stor betydelse. 

Enligt Lönnberg och Jonsell är det viktigt att skydda täkter som inte understiger 0,3 ha. Detta 

beror på att mindre täkter hyser färre arter och de är också för starkt påverkade av arter från 

omgivande habitat som tränger undan målgruppen. En rekommendation från författarna är att 

rikta in sig på täkter som är 0,3 – 5 ha (Lönnberg och Jonsell 2012). 
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För jämförande av liknande studier finns rapporter från andra länsstyrelser i landet. I Hallands 

län inventerades grustäkter där fyndplasterna låg i sydsluttningar med tillgång till Salix i 

närheten (Gunnarsson och Kjellén 2010). Det stämmer bra överens med mitt resultat i 

regressionsträdanalysen då sälg (Salix caprea) hamnade relativt högt upp som faktor för 

bibaggefynd och näst högst upp för vårsidenbifynd. Utifrån författarnas studier är de mest 

avgörande faktorerna om det finns solexponerad blottad sand och tillgången på Salix 

(Gunnarsson och Kjellén 2010). De diskuterar också att det antagligen varit bättre att göra en 

vårsidenbiinventering första året då bina är enklare att upptäcka eftersom de är rörligare och 

inte lika väderberoende som bibaggarna. Nästkommande år skulle man sedan inventera 

bibaggarna. En teori som kan styrkas med min regressionsträdanalys där just vårsidenbibon 

var den viktigaste faktorn till högt antal bibaggar. Dock borde sökande kanske ske efter 

vårsidenbibon istället för vårsidenbin då de verkar lättare att finna. 

I Uppsala län inventerades framförallt grustag och skjutbanor. Många bibaggar hittades i 

solbelysta sandblottor bland uppväxande tall. I övrigt gjordes de flesta fynden i grustag. 

Fynden gjordes på varma sandiga lokaler med lång kontinuitet av öppethållande och arten 

saknades på nyligen öppnade sandblottor. Enligt rapporten föredrog bibaggen solbelysta 

sandblottor i vindskyddat läge i mycket ung osluten tallskog (Frycklund 2006). 

Under inventeringar av bibagge i Västmanland kunde de flesta fynd knytas till nedlagda 

grustäkter. Inga bibaggar hittades i naturliga sandmiljöer. I rapporten skrev författaren att de 

många områden som skulle inventeras säkerligen bidrog till att inventeraren inte kunde lägga 

ner tillräckligt med tid för att hitta bibaggar (Rehnberg 2009).  Här kan återigen sökandet av 

vårsidenbibon vara ett bra sätt för att på ett effektivt sätt finna lokaler med bibagge (Rehnberg 

2009). 

Under inventering i Gävleborg hittades de flesta bibaggar i äldre grustag. Flera fynd gjordes 

på täkternas avfasade kanter men även några på botten av täkterna (Frycklund 2006). 

På grund av bibaggens korta aktivitetsperiod valde Länsstyrelsen i Dalarnas län att utföra en 

inventering där ”heta” områden som bedömdes ha goda förutsättningar att hysa vårsidenbin 

valdes ut. Detta är en effektiv metod för att hitta bibaggen (Montelius Risberg, J och Godow 

Bratt, S. 2009). 

Min rekommendation är att vid sökandet av bibagge ska man koncentrera sig på att finna 

vårsidenbibon då dessa är den högst rankade förklaringsfaktorn till antal bibaggar. Om 

möjlighet finns till två inventeringar kan man vid andra inventeringen bara besöka de lokaler 

där man funnit vårsidenbibon för att på så sätt begränsa den andra inventeringen till de lokaler 

som bör ha bäst förutsättningar till att hysa bibagge. 

Vid skötsel av en täkt bör man utgå från en inte allt för stor täkt som har en mer än 50 m
2
 

blottad sandslänt och tillgång till Salix i närområdet. Att välja en mindre lokal behöver inte 

betyda att den är sämre för bibaggen och det blir mer kostnadseffektivt att sköta en mindre. 

Det är också viktigt att inte täkten växer igen för mycket för att behålla slänterna solbelysta. 

Vid framtida inventeringar vore det bra att även notera hur igenväxt täkten är, hur mycket 
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skyddande skog som finns runtomkring och i vilket igenväxtningsstadie den blottade sanden 

är i. 
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6. Bilagor 

Areal blottad 

sandslänt 

Biotop Lokaltyp Småvatten Sälg Torrbackeinslag 

0 m
2
=0 Plant=0 Nedlagd täkt=0 0=0 0=0 Nej=0 

1-5 m
2
=1 Slänt och 

plant=1 

Aktiv täkt=1 1-3=1 Enstaka=1 Ja=1 

5-10 m
2
=2 Slänt=2 Annan 

sandmark=2 

Okänt=2 Mycket=2  

10-50 m
2
=3 Okänt=3 Okänt=3  Okänt=3  

> 50 m
2
=4      

 Förklaringsnummer av siffervärdena på variablarna i regressionsträdanalysen. 


