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1. Bakgrund 
 

Denna rapport behandlar de aktiviteter som utförts under åren 2012-19 kring de 14 vedlevande 

evertebrater (12 skalbaggar, en skinnbagge och en klokrypare) som omfattas av EU:s art- och 

habitatdirektiv. Detta innebär bl.a. att tillståndet för arterna och naturtyperna skall rapporteras in 

till EU vart sjätte år. Nästa rapportering skall ske under 2019.  

Det biogeografiska uppföljningssystemet syftar bl.a. till att ta fram den information som fattas för 

att kunna göra dessa rapporteringar. Det startades upp år 2010 med att ta fram uppföljningsförlag 

för de ingående arterna. Under åren 2012 till 2018 har metodik testats och uppföljningar av 

arternas populationer och habitat utförts.  

Elva av delsystemets arter omfattas av sk. Åtgärdsprogram. Inventering och övervakning spelar 

en betydande roll i åtgärdsprogrammen för arterna varför stora samordningsvinster kan erhållas 

för den biogeografiska uppföljningen av detta delsystem. 

 

2. Bedrivna aktiviteter kring arterna och deras status 

  

2.1 Läderbagge (Osmoderma eremita) 

  
Läderbaggen är en av våra större skalbaggar och den blir ca 3cm som fullbildad. Den är mörkt 

brun, blankt läderartad och med oval kroppsform. Som larv lever den i 3 år inuti stammen på 

ihåliga träd, oftast ek men även i bok, klibbal, alm, ask och lind m.fl. lövträd. Den gör ingen skada 

på trädet utan larven lever bara av den rötade veden. Oftast är träden den lever i mer än 200år 

gamla. Larven producerar en mycket speciell spillning som går att känna igen då den ser ut som 

små tillplattade cylindrar (4-5mm långa). Den vedkompost som ofta finns i botten på håligheterna 

i träden är fylld med något som kallas mulm. Detta är larvens utvecklingsplats.  
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Figur 1. En hane av läderbagge. Illustratör: Kenneth Claesson. 

 

Den fullbildade skalbaggen är mörkt kastanjebrun och ca 3cm lång (Figur 1). Den visar sig under 

juli och augusti. Den är trög och kryper mest omkring på stammen och ihåligheterna. Flyger gör 

den sällan och då bara vid varma eftermiddagar. Hanen utsöndrar en speciell doft som påminner 

om persika för att locka till sig honor. Denna doft kan man använda sig av för att inventera arten.  
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Figur 2. En kartbild över läderbaggens ungefärliga utbredning som bygger på data från Artportalen (gula 

ringar = fynd fram till 2014, oranga trianglar = fynd 2014-18 och kryss = 0-fynd (ej funnen vid 

inventering). 

 

Läderbaggen är ovanlig i hela Europa men i Sverige finns den fortfarande på ca 300 platser i 

södra Sverige med huvudutbredningen i Blekinge, Kalmar och Östergötland (Figur 2). Oftast är 

det fina hagmarksmiljöer och parker intill större gårdar och gods med lång kontinuitet av gamla 

träd där den hittas. Arten har eftersökts inom flera projekt (utförda av Länsstyrelser, kommuner 

och Skogsstyrelsen) sedan tidigt 1990-tal och är relativt lätt att hitta om man nöjer sig med den 

karaktäristiska spillningen eller fragment av adulterna som kan hittas i mulmen på ihåliga träd. 

Den fullbildade skalbaggen är även möjlig att hitta med hjälp av olika typer av fällor, så 

utbredning och förekomst bedömdes vara till stor del känd när vi startade detta projekt. Dock 

fanns en osäkerhet om de fynd som bestod av spillning eller fragment representerar recenta eller 

utdöda populationer samt om fynd gjorde i solitära/isolerade träd för 20-30 år sedan fortfarande 

kan räknas som aktiva populationer. 

  

Inventering 

Då sammansättningen på läderbaggens feromon är känd och effektiva inventeringsmetoder 

(feromonfälla och fallfälla) redan finns så har det inte behövts någon test av metodiken.  
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Inventeringen utfördes 2016 och totalt inventerades 72 lokaler spridda på 14 län. Fördelningen 

styrdes av antalet kända lokaler för läderbagge och hålträdsklokrypare i länen. På dessa användes 

198 feromonfällor och 114 fallfällor (då läderbaggen saknas på Gotland togs endast mulmprover 

där). Totalt togs 176 mulmprov. Alla lokaler besöktes minst tre ggr och i de flesta fall fyra ggr 

(om inte läderbaggen konstateras redan vid 1:a eller 2:a besöket för då avbröts den delen). Vid 

första besöket placerades fällorna ut (målet var 3-4 fallfällor och två feromonfällor per lokal men 

detta varierade beroende på träden och dess håligheters placering och mulmens åtkomlighet). Vid 

2:a och 3:e besöket vittjades fällorna och vid 4:e togs mulm ut för att leta hålträdsklokrypare. Om 

tid fanns gjordes dock mulmprovtagningen vid något av de andra besöken. Då läderbaggen 

snabbt tappar i kondition om den får stanna för länge i fällorna fick det passera högst 3 dygn 

mellan besöken vid vacker och varm väderlek (>20oC). För att minska stressen och 

konditionstapp hos de infångade individerna kläddes även botten på fällorna med blöt mossa. 

 

Figur 3. Den använda feromonfällan. 

 

Resultat 

Av de inventerade lokalerna var 65 kända och 7 lämpliga lokaler utan tidigare kända fynd ingick, 

återfanns läderbaggen i 44 av dessa (61%; 43 i kända [66%] och 1 i ej kända [14%]). 

Totalt hittades 111 individer av läderbagge och dessa var spridda på 44 av de 72 undersökta 

lokalerna. Av fynden gjordes 56 med feromonfällor (i 43 fällor), 29 med fallfällor (i 12 fällor) och 

26 sågs krypande på träden (på 20 träd).  
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Figur 4. Antal fällor med och utan fynd av läderbagge plus fynd gjorda utan fällor. 
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Figur 5. De 73 lokaler där läderbagge eftersökts och där de återfanns eller ej, vid den Biogeografiska 
inventeringen 2016.  
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Slutsatser från statistisk utvärdering  

Under hösten 2018 har Lars Westerberg på Linköpings Universitet haft i uppdrag att utvärdera 

bl.a. läderbaggens uppföljningsprogram. 

Det viktigaste slutsatserna i utvärderingen kan sammanfattas i nedan punkter.  

1. Fortsätt med att som tidigare först identifiera alla lokaler på Sverigenivå för att skapa en 

målpopulation att dra stickprovet ur och stratifiera så att stickprovet representerar 

skyddade/oskyddade lokaler, kända/möjliga lokaler och hela utbredningsområdet. 

2. Fortsätt använd ca 70 fasta lokaler men öka till att minst 5 träd undersöks och betrakta ett 

träd inom en lokal som ett upprepat besök.  

3. Det är möjligt att fortsätta att ha en delmängd av lokalerna som inventeras som nya/utan 

känd förekomst, men nyttan av 10 sådana (som användes vid 1:a inventeringen) är 

tveksam, då företeelsen ”nykolonisation” bedöms ovanlig och svår att upptäcka. En 

lämplig avgränsning av potentiella lokaler för okänd läderbaggeförekomst kan vara 

områden med hålträd som ligger geografiskt nära de med kända fynd eller med en större 

mängd hålträd. 

4. Data bör analyseras med moderna statistiska metoder eftersom detektionssannolikheten är 

låg (20-30%) t.ex. Maximum Likelihood-metoder, eller Bayesianska metoder, uppskattar 

den sanna förekomsten och kan samtidigt skatta utdöende och kolonisation mellan 

omdrev. Den ökande komplexiteten vägs upp av högre statistisk styrka och att mer 

information kan fås ur data. 

 

Egen slutsats  

Läderbaggen hittades alltså inte på 39% (21 lokaler) av lokalerna där arten var känd från sedan 

tidigare. Jag bedömer den utförda inventeringen som mycket lyckad, då vi var ute vid rätt tid och 

hade tur med vädret, så förutsättningarna var optimala. Jag tror att insatserna med antalet fällor 

och olika metoder har ganska stor sannolikhet att påvisa arten. Hur ska man tolka detta? Min 

egen tolkning är att läderbaggen antingen har en mycket svag population eller är utdöd från dessa 

lokaler.  

Det vi kallar mörkertalet är en annan intressant siffra att försöka beräkna. Alltså hur många 

lokaler finns det för en art utan att vi känner till dem?  Vår insats denna gång var liten (7 lokaler) 

så resultatet (fynd från en av dessa = 14%) ger bara en viss fingervisning om att det finns lokaler 

med arten som inte är upptäckta. 

Framtida aktiviteter 

Det vore intressant att återbesöka ett antal av de 21 lokalerna utan återfynd en gång till för att se 

hur resultatet varierar mellan säsonger och få en siffra på hur mycket man missar vid en säsongs 

inventering. Det skulle även vara intressant att besöka en större mängd lämpliga lokaler för att få 

fram ett säkrare mörkertal. Den regelrätta återinventeringen föreslår jag väntar till 2022 (=6 års 

omdrevstakt). 
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2.2 Hålträdsklokrypare (Anthrenochernes stellae) 
 

Klokryparna är ganska okända varelser. Den art som är mest känd är bokskorpionen som är en 

klokrypare som lever inomhus i gamla dammiga rum och uthus. De ser alla ut som små 

skorpioner vilka de är släkt med men de saknar den utdragna stjärten med giftgadd och är helt 

ofarliga för oss människor. Hålträdsklokryparen är ca 4mm lång, ljust brunröd (Figur 3) och lever 

i samma miljöer som läderbaggen dvs i ihåliga träd (dock finns ytterligare en handfull arter i 

denna miljö). De håller bl.a. till på ytan av mulmen inuti håligheterna i trädstammarna där de 

livnär sig på kvalster och hoppstjärtar. De saknar flygvingar och liftar därför med vedlevande 

myggor för att ta sig till ett nytt träd. För att hitta dessa måste man ta ut några liter av mulmen 

och strö ut på ett vitt skynke och noga leta igenom. Därefter förs mulmen tillbaka till håligheten.  

Den kända utbredningen syns på kartan nedan (Figur 7) men den är lite dåligt eftersökt och kan 

gömma sig på fler platser. De flesta fynden är gjorda vid inventeringar av vedlevande skalbaggar i 

hålträdsmiljöer och individer har fångats både med fönster och fallfällor. 

 

 

Figur 6. Hålträdsklokrypare. Illustratör: Kenneth Claesson. 
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Figur 7. Registrerade fynd (gula ringar) och 0-fynd (kryss = ej funnen) av hålträdsklokrypare 

(Anthrenochernes stellae) i Artportalen, SLU (2018-12-20). 

 

Inventeringen 

Inventeringen av hålträdsklokryparen gjordes samtidigt som läderbaggen, då dessa båda arter 

förekommer i samma typ av miljöer. Vi förlitade oss till att fallfällorna skulle fånga en del, så 

mossan på botten genomsöktes vid vittjningen efter läderbagge, men det togs även mulmprov. 

Vid mulmprovtagningen togs tre liter mulm per träd (totalt max 4 träd) ut per lokal (mha ett 

litermått) och en delmängd i taget spreds ut på ett ljust underlag, här bestående av en vaxduk 

(Figur 8). Under ca 30 minuter genomsöktes mulmen noga genom att sakta studera mulmens 

innehåll. Klokryparna (pseudoskorpionerna) plockades upp mha pincett och lades i ett 

alkoholfyllt provrör och sändes till en specialist för artbestämning. 

 

Resultat 
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Totalt hittades 203 individer av klokrypare vid inventeringen och dessa kom från 63 olika träd. 

Dock kunde den eftersökta hålträdsklokryparen bara konstateras på två av de 74 undersökta 

lokalerna. Fynden gjordes vid Kopperarp i Östergötland och vid Kungsmarken i Blekinge.  

De andra klokryparna utgjordes av sex arter: Allochernes wideri, Dinocheirus panzeri, Chernes cimicoides, 

Pselaphochernes scorpioides, Cheiridium museorum och Larca lata. De två sist nämnda arterna är 

rödlistade som NT. Dvärgklokryparen (Cheiridium museorum) hittades på en lokal i Kalmar län 

(Långemåla) och gammelksklokryparen (Larca lata) på 12 lokaler: Östergötlands (6 lokaler), 

Kalmars (5 lokaler) och Stockholms län (1 lokal) (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Antal träd (och antal individer) med fynd av olika arter klokrypare. 

 

 

Figur 8. Rödlistade klokrypararter (hålträdsklokrypare (Anthrenochernes stellae), Dvärgklokryparen 

(Cheiridium museorum) och gammelksklokryparen (Larca lata) funna vid inventeringen av 

hålträdsklokryparen med hjälp av mulmprovtagning på 74 lokaler med gamla ihåliga träd 2016. 

Anthrenochernes 

stellae

Allochernes 

wideri

Chernes 

cimicoides

Cheiridium 

museorum

Dinocheirus 

panzeri Larca lata

Pselaphochernes 

scorpionides

2 (2) 26 (62) 12 (14) 1 (2) 14 (29) 16 (88) 3 (6)
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Diskussion och slutsatser 

Detta resultat får nog betecknas som en besvikelse och kanske som ett misslyckande. Det finns 

en osäkerhet om metoden vi använde är den rätta för just hålträdsklokryparen. Att metoden 

fungerar på de övriga klokryparna råder det dock ingen tvekan om. Man ska dock ha med i 

beräkningen att arten tidigare bara var känd från sju av alla de 75 undersökta lokalerna, så den 

kan ju saknas på många av de andra.  

Studerar man hur utbredningen och frekvensen på fynd ser ut i Östergötland där många 

inventeringar av hålträdsmiljöer utförts (och med fynd från nästan 70 lokaler (ca 50% av de 

undersökta)), kan man dock förvänta sig att arten skulle dyka upp på fler platser än på en av de 

14 inventerade platserna. Med i beräkningen ska man dock också ta att de flesta Östgötafynden är 

gjorda vid studier med hjälp av fallfällor inne i håligheter eller i fönsterfällor hängande på ihåliga 

träd men under en hel säsong. Detta ger ju mycket större sannolikhet att fånga individer av arten. 

För att hamna i den senare fälltypen har hålträdsklokryparna liftat med insekter som den gripit 

tag i (foresi). Dessa två metoder har dock varit dödande och detta har vi velat undvika i det 

längsta vid den biogeografiska uppföljningen. En vidare utredning kring metodiken för 

inventering av arten skall göras. 

 

Framtida aktiviteter 

Då träffbilden var för liten vid inventeringen måste metodiken ses över. Det vore värdefullt att på 

några lokaler med känd förekomst av hålträdsklokryparen testa metodiken vi använt vid olika 

tider på året och se om det ger annat resultat. Denna görs förslagsvis redan 2019. 

 

2.3 Större ekbock (Cerambyx cerdo) 

 
Större ekbock (Cerambyx cerdo) är en av de mest hotade arterna i Sverige och är klassad som akut 

hotad (CR) på den senaste rödlistan. Den större ekbocken finns idag bara i och i direkt anslutning 

till naturreservatet Halltorps hage på Öland i Kalmar län. Den större ekbocken omfattas av ett 

nationellt åtgärdsprogram och åtgärdsprogrammet är nu inne på den andra femårsperioden 

(2015-2019). Ekbocken lever främst i gamla solexponerade jätteekar där den troligen kan leva i ett 

eller flera sekler. Dessutom kan ekbocken under en kortare tid leva i stressade klenare ekar (runt 

50-70 cm i brösthöjdsdiameter) med dålig vitalitet. Efter några år dör ofta dessa ekar. Ekbockar 

fortsätter att komma ut ur dessa döda ekar under några år efter att träden dött, men antalet 

ekbockar avtar snabbt då larverna behöver levande träd för sin utveckling. I Halltorps hage finns 

dock också flera exempel på stressade ekar som koloniserats av större ekbock när ekarna visade 

dålig vitalitet, men där ekarna idag är fullt vitala igen och den större ekbocken inte längre verkar 

leva i ekarna. Larvutvecklingen hos den större ekbocken tar ca 5 år och sker under barken och i 

splinten på grovbarkiga solexponerade ekar. Förpuppning sker som regel under sensommaren 

året före de vuxna baggarna kryper ut. Den absoluta majoriteten av kläckhålen verkar återfinnas i 

sektorn sydost-väster (135-270 grader).  
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Figur 9. Den röda stjärnan visar ungefärlig position för landets enda lokal med större ekbock 

(Cerambyx cerdo). 

 

Figur 10. Större ekbock krypande på gammal ek i Halltorps hage. Foto: Jonas Hedin. 
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Länsstyrelsen Kalmar har under många år räknat antalet kläckhål som man kan se från marken 

(upp till fyra meters höjd) på tre av de gamla ekarna i de centrala delarna av Halltorps hage 

naturreservat. Dessa träd ser ut att leverera ungefär samma antal individer under åren. Tyvärr är 

ju dessa de sista levande av drygt 30 grova ekar som blev kvar efter avverkningar efter första 

världskriget.  

 

Tabell 2. Kläckhål på stammen upp till 4 m höjd 2004-2016 på de tre jätteekarna inne i Halltorps hage. 

ek nr 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ek 8 11 6 6 13 3 6 3 10 5 3 3 2 1 

ek 21 0 0 0 0 2 1 0 5 5 6 5 9 10 

ek 27 0 0 3 2 1 1 5 8 0 5 4 5 0 
 

 

Inventeringsinsatser 

Då man har haft ganska bra koll på situationen för de gamla ekarna valde vi vid 

inventeringsinsatserna 2015-16 att fokusera på de andra ekar som finns i omgivningen. Därför 

inventerades ett område med formen av en cirkel med 3km radie kring de sedan länge kända 

förekomsterna på de gamla ekarna.  

I detta område inventerades andra ekar av fyra olika typer: A) levande ekar med en 

brösthöjdsdiameter som överstiger 80 cm som idag är olämpliga för större ekbock, B). ekar med en 

brösthöjdsdiameter som överstiger 80 cm som idag bedöms lämpliga för större ekbock, C). klena 

ekar (<80 cm i bhd) med en population av större ekbock och D). döda klena ekar med färska 

utgångshål av större ekbock.  

 

Resultat 

Vid inventeringarna hittades 7 levande klena ekar (<80 cm i brösthöjdsdiameter) med små 

populationer av större ekbock där enstaka individer kommit ut de senaste åren. 6 av dessa 7 står 

inne i naturreservatet Halltorps hage. Av dessa 7 ekar är det bara en ek som idag verkar hysa en 

lite större population av större ekbock. Förhoppningsvis kan någon av de fyra sydligaste ekarna 

med grå prick på kartan utvecklas så att de kan få en lika stor population som nyligen fanns i den 

nu döda eken ute vid vägen.   

Totalt hittades även 168 levande ekar med en brösthöjdsdiameter > 80 cm (se Figur 11). Av 

dessa är 19 stycken (11 %) i dagsläget bedömda som lämpliga för större ekbock. 109 av dessa 

ekar ligger redan i skyddade områden och ytterligare 32 (totalt alltså 141/168  d v s 84 %) av 

dessa ekar ligger i utredningsområden för kommande naturskydd.  Idag finns 29 levande jätteekar 

i det inventerade området.  
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Figur 11. Inventeringsområdet i form av en cirkel med 3 km radie är markerat med rosa linje. Ljusblå 
cirklar markerar levande ekar med en brösthöjdsdiameter som överstiger 80 cm som idag är olämpliga för 
större ekbock. Rosa prickar markerar levande ekar med en brösthöjdsdiameter som överstiger 80 cm som 
idag bedöms lämpliga för större ekbock. Grå prickar markerar klena ekar (<80 cm i bhd) med en 
population av större ekbock. Röda prickar markerar döda klena ekar med färska utgångshål av större 
ekbock.  
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Diskussion (förd av Jonas Hedin från Länsstyrelsen Kalmar som utfört inventeringarna i på 

Öland) 

Situationen för den större ekbocken är kritisk. Den totala populationen per år uppskattas till 

någonstans mellan 25-50 vuxna individer och ca fem gånger så många larver. Antalet grova 

levande ekar med en stabil förekomst över tid är mycket litet (3, se Tabell 1). Kunskapsläget är 

dock nu relativt gott och åtgärder är planerade för att försöka förbättra situationen.  

Felkällor i inventeringen är främst att det under den lövade perioden är lätt att missa enstaka 

kläckhål kan finnas högt uppe i klena döda och kraftigt försvagade klenare ekar (där 

solexponeringen är en helt annan än nere vid marken, även i en ädellövskog rik på hassel).  

Det är intressant att konstatera att försvagade ekar har kunnat koloniseras på ett avstånd av upp 

till 1,5 km från kärnområdets besatta ekar.  

Möjligheten att öka andelen för större ekbock lämpliga ekar ser god ut i framtiden då en stor del 

av ekarna redan idag ligger i skyddade områden. Ett problem på kort sikt (de närmaste 25 åren) är 

dock den dåliga tillgången på jätteekar. 

Under sommrarna 2017-18 kommer större ekbockar (uppodlade från individer från Halltorps 

hage) som fötts upp på Nordens ark att kunna sättas ut i området. Målet är att etablera den större 

ekbocken i flera grova ekar där arten kan leva i många decennier för att därmed långsiktigt kunna 

öka populationen.  Under sommaren 2018 kommer återetablering också inledas i två större 

skyddade ekområden på fastlandet i Kalmar och Blekinge län.  

 

Egen slutsats 

Överlevnaden för populationen av större ekbock på Öland är inne i ett mycket kritiskt skede och 

allt hänger egentligen på hur länge de tre stora gamelekarna kommer hålla ut. När de väl dör har 

området svårt att hålla en population med kontinuerligt nyadöda eller döende/försvagade ekar. 

Det ska bli intressant att följa hur det går med utplanteringen av större ekbock på fastlandet. Om 

det fungerar kan de på sikt bli aktuellt att den biogeografiska uppföljningen förlägger en del 

insatser även här.  

 

Framtida aktiviteter 

Så länge Länsstyrelsens förvaltning övervakar de sista gamla ekarnas kondition och räknar 

kläckhål på dessa så räcker det att inventeringen i den stora 3km cirkeln görs vart 6:e år. Dvs 

senast 2022. 
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2.4 Ekoxe (Lucanus cervus) 
 

I Sverige är arten funnen från Skåne till Uppland med en stark dominans i östra delen av landet 

med sina starkaste fästen i Blekinge, Kalmar och Östergötlands län. Biologin för arten är väl känd 

och larven utvecklas i eller i anslutning till underjordiska delar av lövträdsved (I huvudsak ek men 

även bok, björk och hassel är populära). Larven kan även hittas under grova stockar som ligger 

mot marken där larverna gnager på de mot marken vända delarna. Larvens levnadssätt gör det 

ofta svårt att identifiera goda utvecklingsplatser. I Sverige verkar arten föredra varma soliga lägen 

och gärna i sluttningar mot söder. Larvutvecklingen tar i Sverige ca 5 år. Man kan hitta vuxna 

ekoxar från slutet av maj till slutet av augusti och de kan ibland ses besöka savande träd. Arten 

rapporteras vara en svag flygare som mycket sällan rör sig mer än några hundra meter från sin 

kläckplats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Hane av ekoxe, en ca 80mm lång individ. Foto: Nicklas Jansson. 

 

Inventeringsinsats 

Under 2013 genomfördes en inventering av ekoxe genom ett upprop till allmänheten i södra 

Sverige. Tre nyheter om uppropet skickades ut till media och många samtal med media fördes 

under sommaren. Detta resulterade i 111 artiklar, radio- eller TV-inslag. Allmänheten 

informerades även via en webbplats om ekoxens ekologi och miljökrav samt om möjliga 

förväxlingsarter mm. Allmänhetens rapporter om ekoxefynd togs huvudsakligen emot via 

webbformulär och telefon men även som mail. SMS, och MMS.  
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Resultat 

Uppropet till allmänheten resulterade i 1 760 rapporter om totalt 2 527 ekoxar varav 1149 honor 

och 1378 hanar. Nästan 40 procent av rapportörerna har bifogat en bild till rapporten vilket 

underlättat kvalitetssäkringsarbetet. Endast cirka fem procent av fynden har visat sig vara 

felbestämda. De arter som framförallt förväxlas med ekoxe var; noshornsbagge, taggbock, 

bitbock men även skogstordyvel och läderlöpare/jordlöpare. Utöver dessa rapporter fick vi in 

540 fynd vid 2012 års pilot-upprop som begränsades till Östergötland. 

 

Figur 13. Karta över ekoxefynd i södra Sverige. © Länsstyrelsen, © Lantmäteriet. 

De flesta rapporter kommer från den sydöstra delen av landet, med en tyngdpunkt i 

eklandskapen i Östergötland, Kalmar och Blekinge län (Figur 13). Några av de rapporterade 

fynden ligger utanför tidigare kända platser för arten. Exempelvis har ekoxar aldrig varit kända i 

Västra Götalands län men nu har det dykt upp rapporter i trakten kring Alingsås. Nya platser för 

ekoxe är även norra Stockholms skärgård utanför Grisslehamn, öster om Tyresö i Stockholm, 

Vätternbranterna i Östergötland, norr om Ängelholm i nordvästra Skåne samt Simrishamn i 
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sydöstra Skåne. Utbredningen på Gotland tycks dessutom vara större än vad som tidigare varit 

känt. Samtidigt har det varit färre ekoxefynd i Skåne än förväntat. Inga fynd rapporterades från 

Jönköpings eller Kronobergs län där ekoxar tidigare visat sig och det har bara kommit in 

rapporter från den ena av de två isolerade lokalerna i Hallands län. 

Den första ekoxen sågs redan den 25 maj, vilket är relativt tidigt och de sista ekoxarna hade setts 

den 29 september, vilket är ovanligt sent på säsongen. 

 

Slutsats 

Inventeringsmetoden fungerar mycket bra och motsvarande mängd fynd skulle vara enormt dyrt 

att generera om man skulle anlita konsulter eller anda inventerare. Det finns ju dock en viss 

osäkerhet kring riktigheten på de rapporterade fynden. Dock ligger felet hos de som skickat med 

bilder på ca 5%, vilket får anses vara mycket lågt och fullt acceptabelt. Man kan räkna med att 

andelen rapporter med bild kommer vara ändå högre vid nästa omdrev.  

Dock visar den statistiska utredning som Lars Westerberg (Linköpings Universitet) utfört att det 

kan komma att bli svårt att statistiskt säkerställa förändringar med hjälp av rena uppropsdata. 

Detta beror dels på att det är svårt att skilja populationsförändring mot förändringar i 

rapporteringsbenägenhet. Ett sätt vore att uppmana de som rapporterat tidigare men inte ser 

några ekoxar vid nya uppropsåret att även rapportera detta som 0-fynd. 

 

Framtida insatser 

Förslaget är att vi håller fast vid de gamla planerna om Biogeografisk uppföljning och då är det 

dags för ett nytt upprop redan 2019 eller om trångt skjuter till 2020. 

 

2.5 Slät tallkapuschongbagge (Stephanopahys linearis) 
 

I Sverige är arten i modern tid (efter 1975) funnen från norra Värmlands län, Upplands län till 

norra Norrbotten men också ett fynd från södra Stockholms län. Det finns gamla fynd från 

Blekinge och Västra Götalands län. Arten hade gått tillbaka starkt i landet under hela 1900-talet 

men i och med den ökade natur-vårdsbränningen i norra landet så har arten börjat expandera. 

Arten har nyligen återfunnits i norra Uppsala och Västmanlands län, vilket indikerar en fortsatt 

ökning av det aktuella utbredningsområdet söderut. 
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Biologin för arten är väl känd och larven utvecklas i anslutning till 

pågående brandljudsbildningar d.v.s. i den gränszon under barken på ett 

brandskadat barrträd där det försöker läka skadan. Skalbaggarna och 

deras larver gnager i gränsen mellan levande och död ved- och 

barkvävnad. Utvecklingstiden varierar mellan ett och två år. Den släta 

tallkapuschongbaggen föredrar tall framför gran, men hittas i båda 

trädslagen. Arten verkar vara oberoende av trädets grovlek och 

beskuggning, men grova träd har dock visat sig kunna hysa arterna en 

längre tid än klena. Förmågan att kolonisera ett nytt brandfält har 

bedömts ligga runt en mil bort från en befintlig förekomst av arten.  

 

 

 

Figur 14. Slät tallkapuschongbagge (Stephanopachys linearis).  

 

Figur 15. Registrerade fynd (gula ringar före 2014 och oranga trianglar 2014 och senare samt kryss = 0-

fynd) av slät tallkapuschongbagge (Stephanopachys linearis) i Artportalen, SLU (2018-12-20). 
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Inventering 

Inventeringen av arten har skett samtidigt som med grov tallkapuschongbagge och spetshörnad 

barkskinnbagge.  

Huvudsyftet är att kartlägga förekomsten av de tre brandberoende Natura-2000 arterna slät 

tallkapuschongbagge, grov tallkapuschongbagge och spetshörnad barkskinnbagge. Det studerade 

området begränsades till Jämtlands och Västernorrland län. Studien syftar även till att testa en 

framtagen metodik, och att om möjligt föreslå förbättringar på denna. Studien bidrar även till att 

bedöma värdet av dagens bränningsverksamhet inom det miljöcertifierade skogsbruket, samt 

naturvårdsbränning i skyddade områden. 

År 2015 inventerades 27 brandfält spridda över Västerbottens och Norrbottens län, utgörande 30 

% av alla kända brända områden > 1 ha, inventerades under sommaren 2015. År 2018 

inventerades 15 brandfält i Jämtlands och Västernorrland län, utgörande ca 15 % av kända brända 

områden > 1 ha. Alla de 42 inventerade områden är uppkomna (dvs vildbränna eller 

naturvårdsbrändes) 2-4 år innan inventeringsåret.  

 

Resultat 

Slät tallkapuschongbagge hittades i 28 områden dvs 63%. Resultaten jämfördes med tidigare 

inventeringar i de båda länen.  

Figur 16. Inventerade brandfält och fynd av tallkapuschongbaggar och trianglarna  

betyder fynd av slät tallkapuschongbagge. 
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Diskussion och slutsats (förd och dragen av Lars Wikars)  

Olika observationer tyder på att slät tallkapuschongbagge missgynnas på dagens brandfält, särskilt 

genom konkurrens av större märgborre, en art som gynnas av dagens skogsbruk. Enbart hälften 

av de undersökta brandfälten har rikligt med substrat för brandberoende insekter. Nästan all 

naturvårdsbränning har utförts med alltför låg intensitet för att vara optimal. 

 

Framtida insatser 

Den prövade metodiken verkar fungera bra och för denna arten skulle, det enligt den statistiska 

utredningen som utförts av Lars Westerberg på Linköpings Universitet, ca 40 lokaler räcka. Men 

vi bör justera lite och göra ”upprepade besök” vilket innebär att vi delar upp objekten i två delar 

och inventerar dessa oberoende av varandra. Nästa insats föreslås göras under två år (enligt plan i 

6-årsomdrev). Detta för att det ska bli en rimlig att inventeringsinsats, då det rör sig om otroligt 

stora avstånd. Förslagsvis åren 2022 och 2024. 

 

 

2.6 Grov tallkapuschongbagge (Stephanopahys substriatus) 
 

I Sverige är arten i modern tid (efter 1975) funnen från norra Dalarnas län, Gävleborgs län till 

norra Norrbottens län. Det finns gamla fynd från Kalmar län och Västra Götaland. Arten hade 

gått tillbaka starkt i landet under hela 1900-talet men i och med den ökade naturvårdsbränningen 

i norra landet så har arten börjat expandera det senaste decenniet. 

Biologin för arten är väl känd och larven utvecklas i anslutning till pågående brandljudsbildningar 

d.v.s. i den gränszon under barken på ett brandskadat barrträd där det försöker läka skadan. 

Skalbaggarna och deras larver gnager i gränsen mellan levande och död ved- och barkvävnad. 

Utvecklingstiden varierar mellan ett och två år. Den grova tallkapuschongbaggen föredrar gran 

framför tall, men kan hittas i båda trädslagen. Arten verkar vara oberoende av trädets grovlek och 

beskuggning. Men grova träd har dock visat sig kunna hysa arterna en längre tid än klena. 

Förmågan att kolonisera ett nytt brandfält har bedömts ligga runt en mil bort från en befintlig 

förekomst av arten. 

Artens nuvarande status och utbredning är förhållandevis väl känd genom tidigare riktade 

inventeringar. Arten har specifikt eftersökts i alla nordliga län, samt Västmanland, Uppsala, 

Värmland och Dalarnas län i samband med ÅGP-arbete. 
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Figur 17. Registrerade fynd (gula ringar före 2014 och oranga trianglar 2014 och senare samt kryss = 0-

fynd) av grov tallkapuschongbagge (Stephanopachys substriatus) i Artportalen, SLU (2018-12-20). 

 

Figur 18. Grov tallkapuschongbagge (Staphanopachys sustriatus). 
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Inventering 

Inventeringen av arten har skett samtidigt som med slät tallkapuschongbagge och spetshörnad 

barkskinnbagge.  

Huvudsyftet är att kartlägga förekomsten av de tre brandberoende Natura-2000 arterna slät 

tallkapuschongbagge, grov tallkapuschongbagge och spetshörnad barkskinnbagge. Det studerade 

området begränsades till Jämtlands och Västernorrland län. Studien syftar även till att testa en 

framtagen metodik, och att om möjligt föreslå förbättringar på denna. Studien bidrar även till att 

bedöma värdet av dagens bränningsverksamhet inom det miljöcertifierade skogsbruket, samt 

naturvårdsbränning i skyddade områden. 

År 2015 inventerades 27 brandfält spridda över Västerbottens och Norrbottens län, utgörande 30 

% av alla kända brända områden > 1 ha, inventerades under sommaren 2015. År 2018 

inventerades 15 brandfält i Jämtlands och Västernorrland län, utgörande ca 15 % av kända brända 

områden > 1 ha. Alla de 42 inventerade områden är uppkomna (dvs vildbränna eller 

naturvårdsbrändes) 2-4 år innan inventeringsåret. 

 

Resultat 

Grov tallkapuschongbagge hittades i 11 områden dvs 26%. Resultaten jämfördes med tidigare 

inventeringar i de båda länen.  

 

Figur 19. Inventerade brandfält och fynd av tallkapuschongbaggar och röda prickar 

betyder fynd av grov tallkapuschongbagge. 
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Diskussion och slutsats (förd och dragen av Lars Wikars)  

Olika observationer tyder på att grov tallkapuschongbagge missgynnas på dagens brandfält, 

särskilt genom konkurrens av större märgborre, en art som gynnas av dagens skogsbruk. Enbart 

hälften av de undersökta brandfälten har rikligt med substrat för brandberoende insekter. Nästan 

all naturvårdsbränning har utförts med alltför låg intensitet för att vara optimal.  

Den prövade metodiken verkar fungera bra men för denna arten räcker, det enligt den statistiska 

utredningen som utförts, av Lars Westerberg på Linköpings Universitet, inte med 40 lokaler utan 

man behöver öka insatsen till 65-70 lokaler. Dess utom så bör man göra ”upprepade besök” dvs 

dela upp objekten i två delar och inventera dessa oberoende av varandra. 

 

Framtida insatser 

Nästa insats föreslås göras under två år (enligt plan i 6-årsomdrev). Detta för att det ska bli en 

rimlig att inventeringsinsats, då det rör sig om otroligt stora avstånd. Förslagsvis åren 2022 och 

2024. 
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2.7  Spetshörnad barkskinnbagge (Aradus angularis) 
 

I Sverige är arten i modern tid (efter 1975) funnen på ett drygt tiotal platser i Västerbottens och 

Norrbottens län varav de flesta är gjorda på 2000-talet (Figur 21). Arten har troligen ökat på 

senare tid genom det ökade antalet naturvårdsbränningar. 

Biologin för arten är dåligt känd men man hittar nymfer och vuxna individer under löst sittande 

bark på barrträd, främst under tunn bark på stående, klena brända granar mellan två och fyra år 

efter brand. Fynd har gjorts ända upp till åtta år efter brand. Larverna tros leva av olika 

vedsvampar som de suger på med sina långa sugsnablar. 

Arten har specifikt eftersökts inom det kända utbredningsområdet inom arbetet med ÅGP. 

Antalet kända lokaler torde i låg grad spegla det verkliga antalet, eftersom arten är tämligen svår 

att eftersöka, och få riktade studier har utförts. 

 

Figur 20. Spetshörnas barkskinnbagge (Aradus angularis). 
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Figur 21. Registrerade fynd (gula ringar före 2014 och oranga trianglar 2014 och senare samt kryss = 0-

fynd) av spetshörnad barkplattbagge (Aradus angularis) i Artportalen, SLU (2018-12-20). 

 

Inventering  

Inventeringen av arten har skett samtidigt som med slät- och grov tallkapuschongbagge.  

Studien syftar även till att testa en framtagen metodik, och att om möjligt föreslå förbättringar på 

denna. Studien bidrar även till att bedöma värdet av dagens bränningsverksamhet inom det 

miljöcertifierade skogsbruket, samt naturvårdsbränning i skyddade områden. 

År 2015 inventerades 27 brandfält spridda över Västerbottens och Norrbottens län, utgörande 30 

% av alla kända brända områden > 1 ha, inventerades under sommaren 2015. År 2018 

inventerades 15 brandfält i Jämtlands och Västernorrland län, utgörande ca 15 % av kända brända 

områden > 1 ha. Alla de 42 inventerade områden är uppkomna (dvs vildbränna eller 

naturvårdsbrändes) 2-4 år innan inventeringsåret. 

 

Resultat och diskussion (delvis förd av Lars-Ove Wikars) 
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Spetshörnad barkskinnbagge hittades bara på ett av de 42 undersökta brandfälten. Resultaten 

jämfördes med tidigare inventeringar i de båda länen och vid en liknande inventering 2005 (41 

ytor) hittades den på fem brandfält. En förklaring kan vara att enbart hälften av de undersökta 

brandfälten har rikligt med substrat för brandberoende insekter. Nästan all naturvårdsbränning 

har utförts med alltför låg intensitet för att vara optimal. En annan förklaring till att få fynd görs 

är att metodiken inte är helt optimal vid torra somrar. Studier i sen tid har visat att skinnbaggen 

lämnar barken och gömmer sig i förnan nedanför trädet och effektivare hittas genom sållning av 

denna. Denna metod tar dock längre tid och beroende på om man undersöker sållproven på plats 

eller tar hem dem är metoden även destruktiv. Jag föreslår att vi byter metod även om det tar 

längre tid att inventera och kanske går ut över antalet objekt som hinns med. 

Ytterligare en förändring som bör övervägas (gäller inventeringar för alla tre arterna) att göra är 

registreringen av substrat- och brandfältsvariabler. Den som används idag är tidskrävande och till 

viss del samlas fel variabler in. I nuvarande protokoll för tallkapuschongbaggar finns kolumner 

där minsta och största sothöjd skall anges. Detta har liten relevans för substratens lämplighet. 

Istället föreslås att man för tallar anger brandljudets omfattning i två kategorier: litet eller stort, 

där skiljelinjen går vid 25 % (hur mycket av kambiets omkrets som är dött där brandljudet är som 

bredast). Detta testades 2018, och visade sig ha en stor förklaringsgrad för förekomst av 

tallkapuschongbaggar vid årets undersökning. För granar är det värdefullt om det anges om de är 

toppbrända, samt om kraftig glödbrand i humus under granen skett (även i protokoll för 

barkskinnbaggar). 

 

Framtida insatser 

Nästa insats föreslås göras under två år (enligt plan i 6-årsomdrev) och på samma gång som 

tallkapuschongbaggarna. Detta för att det ska bli en rimlig att inventeringsinsats, då det rör sig 

om otroligt stora avstånd. Förslagsvis åren 2022 och 2024. 

 

2.8 Platt brandmögelbagge (Corticaria planula) 

 
Arten är rapporterad från Sverige, Finland och Canada. Arten kan också finnas i Medelhavsområdet 
om Smetana & Löbl,(2007) har rätt i sina teorier om att C. cucujiformis är identisk med C. planula 
(Wikars, Ehnström och Baranowski, 2006). 
I Sverige är arten endast känd från tre områden i norra Sverige (Figur 8). Inga fynd är dock gjorda i 
landet efter 1966. 

Biologin för arten är dåligt känd men de fynd som gjorts är från brandskadade björkar och sälgar med 
en Trichoderma lignorum-liknande svamp. Då arten även hittats tillsammans med den till 
brandskiktdynan (Daldinia loculata) knutna fuktbaggen Cryptophagus corticinus kan även 
brandmögelbaggen vara knuten till denna svamp (Wikars, 2007). Denna svamp har ett asexuellt 
stadium under bark som sannolikt förväxlats med T. lignorum. 
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Figur 22. Platt brandmögelbagge (Corticaria planula) och en karta som visar de gamla fynd som gjorts i 

landet fram till 1966. 

 

Inventering  

Arten har sökts efter vid inventeringarna av de andra brandbaggarna.  

Resultat och diskussion  

Arten eftersöktes på de 42 brandfälten utan resultat vid 2015 och 2018 års inventeringar. 

En viss riktad inventeringsverksamhet har även tidigare bedrivits efter de stora bränderna i 

Norrbotten 2006. Dessutom har ett stort antal undersökningar av brandfält med fällor utförts 

inom det tidigare utbredningsområdet. Utöver detta har arten ej kunnat upptäckas på brandfält i 

östra Finland under samma period (en region med en betydligt mer ursprunglig vedinsektsfauna 

pga. närheten till Ryssland). Detta tyder på att arten ej längre är bofast i landet, och att en 

återkolonisation skulle komma att ske i så fall får anses osannolik. 

Framtida insatser 

Antingen bör arten avföras som bofast i landet och ej rapporteras till EU eller så får den hänga 

med vid nästa insats (inventering efter de tre andra brandarterna) som föreslås göras under två år 

(enligt plan i 6-årsomdrev). Detta för att det ska bli en rimlig att inventeringsinsats, då det rör sig 

om otroligt stora avstånd. Förslagsvis åren 2022 och 2024. 
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2.9 Smal skuggbagge (Boros schneideri) 

 

Arten är i sen tid endast rapporterad från Sverige, Finland, Tjeckien, Slovakien, Lettland, Litauen, 

Estland, Ryssland och östra Sibirien. Arten förekommer ej i fjällnära skog. 

I Sverige är arten i modern tid (efter 1975) och fram till 2015 endast funnen på Gotska Sandön 

och norra Öland. Mycket gamla fynd finns även från Västergötland, Västmanland, Värmland, 

Hälsingland, Jämtland och Lappland. Alla dessa gamla fynd är inte markerade på kartan (Figur 

22). 

Biologin för arten är relativt väl känd. Larven utvecklas under barken på döende eller nydöda 

träd. I Sverige är det oftast tall men utomlands hittas arten även på björk, gran, lärk och ek. På tall 

hittas arten oftast en bit upp i kronorna under tunn bark med blånadssvampar som t.ex. 

Ophiostoma pini. Arten har visat sig vara starkt brandgynnad vid sentida studier i Finland, och arten 

föredrar solexponering. Arten kläcks sent på hösten och är aktiva tidigt på våren. Arten har visat 

sig vara starkt brandgynnad vid sentida studier i Finland, och arten föredrar solexponering.  

År 2015 återupptäcktes smal skuggbagge på fastlandet i samband med en skalbaggsinventering av 

det stora brandfältet Hälleskogsbrännan i Västmanland. Några få larver observerades på en bränd 

död tall i norra delen av Färmansbo naturreservat. Därefter har arten hittats på ytterligare några 

platser i Västmanlands län och under 2016 även i Örebro län. 

 

 

Figur 23. Larv och imago av small skuggbagge (Boros schneideri). 
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Figur 24. Registrerade fynd (gula ringar fram till och inkluderat 2013 och oranga trianglar 2014 och senare 

samt kryss = 0-fynd) av smal skuggbagge (Boros schneideri) i Artportalen, SLU (2018-12-20). 

 

Inventering 

Gotska sandön (Gotland) 

Inventering av smal skuggabagge utfördes på Gotska Sandön. På fyra lokaler detaljstuderades 50 
stycken lämpliga tallar. I samband med inventeringen på Gotska Sandön 2012 gjordes även en 
grov skattning av totalantalet lämpliga tallar på ön. Detta gjordes genom att till fots och med bil 
färdas längs 5 stycken representativa transekter som var 0,7 – 3 km långa. Längs transekterna 
räknades antalet lämpliga tallar inom 50 meter på vardera sida. Var hundrade meter av en transekt 
motsvarar då 1 hektar(100 x (50 + 50) meter). Transekterna var spridda över en stor del av ön 
och hade en sammanlagd yta av 77 hektar, vilket motsvarar ungefär 2,5 % av öns cirka 2900 
hektar tallskog (se Figur 30 & 31). 
 
 
Böda (Öland) 

Tallskogarna runt Böda inventerades 2012. På tre lokaler detaljstuderades 50 stycken lämpliga 
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tallar (se figur 25). Inventeringen följer den metodik som beskrivs i Naturvårdsverkets 
handledning ”Inventeringshandledning för uppföljning av smal skuggbagge (Boros schneideri)”. 
 

 
Figur 25. Inventeringsdelområden i Böda 2012. 

 

Hälleskogsbrännan - Västmanland 

2015 återupptäcktes smal skuggbagge på fastlandet i samband med en skalbaggsinventering av det 
stora brandfältet i Västmanland. Några få larver observerades på en bränd död tall i norra delen 
av Färmansbo naturreservat. Under 2017 utfördes därför en sökning på tre delområden i 
Färmansbo naturreservat. Totalt undersöktes 20 tallar i delområde 1, 15 tallar i delområde 2 och 
27 tallar i delområde 3. Larver av smal skuggbagge hittades i alla tre delområden och på totalt 19 
tallar.  
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Figur 26. De tre delområden som inventerades i Färmansbo naturreservat 2017. 

 
För att utreda hur spridd arten är kring Färmansbo undersöktes tio lokaler inom den stora 
Hälleskogsbrännan under 2018 (Figur 27).  
 

 
Figur 27. Inventerade områden i Västmanland 2018. Gröna tecken markerar de tidigare kända 
förekomsterna. 
 

Dess utom inventerades två områden i västra länsdelen, i trakterna av Brattfors (Figur 28), inte så 
långt (ca 5km) från fynden gjorda i Örebro län. 



35 
 

 
 
Figur 28. Inventerade områden vid Brattfors i Västmanlands län 2018. 

 
Getapuliens naturreservat – Örebro län 
 
Under 2016 ingick en del av landskapet kring Brattfors vid bl.a. Hallfallsmossen i nordöstra delen 

av Örebro län i en forskningsstudie vid SLU (Uppsala) om vedinsekter på tall i olika 

beståndstyper. Därvid gjordes ett larvfynd av smal skuggbagge i en äldre tallskog på Sveaskogs 

marker. Året därpå (2017) gjordes en inventering av Länsstyrelsen av ett större område för att 

kartlägga artens utbredning och under 2018 gjordes en populationsuppskattning genom det 

Biogeografiska systemet i två av de områden där arten återfunnits för att försöka få en 

uppfattning om populationsstorleken (Figur 29). 
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Figur 29. Inventerade områden i Brattforsområdet 2017 (blå linje) och populationsuppskattningar 2018 
(orange linje)  i Örebro. 

 

Resultat och diskussion  

Gotska sandön 
 
På Gotska Sandön noterades larver av smal skuggbagge på sammanlagt 8 träd vid 
delområdesinventeringarna. Det innebar att 16 procent av de inventerade tallarna hyste arten. 
Denna fyndfrekvens är i linje med vad som observerats vid likande studier från Litauen. 
Frekvensen användes för att beräkna artens 
populationsstorlek på ön. Genom linjetaxering uppskattades det totala antalet lämpliga tallar för 
smal skuggbagge på Gotska Sandön under år 2012 till 2300 stycken. Det uppskattade antalet tallar 
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med förekomst av smal skuggbagge bedöms således vara 16 procent av dessa vilket motsvarar 
ungefär 370 stycken. Ett rimligt antal individer per koloniserad tall är 5 – 30. En grov beräkning 
av Gotska Sandöns totala population av smal skuggbagge 2012 uppgår då till 1850 – 11 100 
individer. 

 

Figur 30. Inventeringsdelområden och fynd av smal skuggbagge på Gotska Sandön 2012. 

 

Figur 31. Transekter för populationsuppskattning av smal skuggbagge på Gotska Sandön 2012. 
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Böda 

Under inventeringen på Böda gjordes inga fynd av smal skuggbagge och populationen där 
bedöms alltså till noll individer. Området är dock stort och här finns gott om lämpliga tallbestånd 
med många till synes lämpliga tallar för arten. Det är fullt möjligt att en liten, förbisedd 
population av smal skuggbagge fortfarande kan finnas kvar i nordligaste Ölands tallskogar. 

 

Hälleskogsbrännan 

Vid inventeringen 2017 hittades larver av smal skuggbagge i alla de tre studerade delområdena 
och på totalt 19 tallar. Antalet träd med smal skuggbagge beräknades till 330 – 505 och antalet 
individer på dess till 1600 – 15 200. Slutsatsen av inventeringen och populationsberäkningen är 
att Färmansbo naturreservat hyser en stark population av smal skuggbagge. Resultatet tyder på att 
smal skuggbagge lyckats nyttja och gynnats av den stora mäng lämpliga ny döda tallar som bildats 
både vid 2014-års skogsbrand och till följd av naturvårdsbränningen på myrholmen 2011. Dessa 
båda bränder har sannolikt medfört att arten fått en rejäl populationsökning i trakten. 
Populationen i Färmansbo är av ungefär samma storlek eller möjligen något större än den på 
Gotska Sandön.  
 
Vid inventeringarna av smal skuggbagge 2018 hittades den i sju av de tio inventerade lokalerna = 
lokal 1 – 7. På lokalerna 8, 9 och 10 hittades inte arten (Figur 27). Eftersom syftet vara att 
undersöka förekomst/ej förekomst i respektive lokal avbröts inventeringen när arten väl 
påträffades vilket gjorde att endast en liten del av varje lokal med förekomst undersöktes. I 
samtliga fall bedömdes arten var spridd och tämligen allmän i respektive lokal. I lokal 2 gjordes 
en populationsuppskattning av smal skuggbagge enligt metoden som beskrivs i Bohman 2012, 
men med skillnaden att samtliga lämpliga tallar räknades istället för att skatta antalet lämpliga träd 
per hektar. Populationsskattningen blev därmed mer precis. Lokalen är totalt 3,1 hektar stor. 
Inom lokal 2 undersöktes åtta lämpliga tallar spritt i beståndet. Larver av smal skuggbagge 
hittades på samtliga av de undersökta träden. Arten bedömdes därmed förekomma på 100 % av 
de lämpliga träden inom lokalen. Antalet lämpliga träd inom lokalen var 61 stycken. Smal 
skuggbagge antas förekomma på alla dessa träd. Populationen av smal skuggbagge i de 3,1 hektar 
som utgör lokal 2 bedömdes ligga inom intervallet 305 och 1830 individer. 
 

Brattfors  

Inventeringarna 2017 indikerade att populationen av smal skuggbagge är individrik och utbredd 
att döma av fynd på minst 17 platser över hela området. Exakt utbredningsområde beror lite på 
hur man mäter, men det rör sig i stora drag om minst 20 kvadratkilometer om man räknar med 
det nordliga fyndet på Hedbyheden, strax norr om undersökningsområdet.  
 
Larver av smal skuggbagge hittades på totalt tre tallar i inventeringsregionen runt Brattfors.  
På grund av det låga antalet lämpliga tallar var det inte möjligt att genomföra någon relevant 
populationsuppskattning. Fynden visar dock att arten förekommer i trakten, men ytterst sparsamt 
inom de inventerade lokalerna. Eftersom de få träd som bedömdes som lämpliga hyste arten är 
det rimligt att anta att det finns en större lokal population i trakten, men då med huvudsaklig 
förekomst i andra bestånd än de som inventerades. 
 
Getapuliens NR 
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Larver av smal skuggbagge hittades i båda lokalerna vid inventeringarna 2018 i Getapuliens 
naturreservat. Populationsuppskattningar genomförde i båda lokalerna. Antalet döda tallar i de 
båda lokalerna var ytterst få. Därför räknades och undersöktes samtliga lämpliga träd för smal 
skuggbagge på respektive lokal. Populationsskattningen blev därmed mer precis jämfört 
med då mängden lämpliga träd skattas så som det beskrivs i Bohman 2012. 
I lokal A noterades larver av smal skuggbagge på tre av de totalt sju lämpliga tallar som 
fanns. I lokal B hittades arten på fyra av de totalt 13 lämpliga tallar som fanns där. 
Med antagandet att varje träd med förekomst hyser mellan 5 och 30 individer av 
smalskuggbagge blir populationsskattningen för lokal A 15–90 individer och för lokal B 
20–120 individer. Med stor sannolikt förekommer arten på fler träd i 
omkringliggande tallskogsbestånd, både inom och utanför reservatet Getapulien. 

 

Framtida insatser 

De genomförda inventeringarna har gett oss en bättre bild över situationen i de tre regionerna 

och en återinventering i dessa vore motiverat strax innan nästa rapportering. Förslaget är därför 

att detta sker 2023-24 men att det vore intressant att dessförinnan titta i ett par regioner till om 

arten kan gömma sig i tex Dalarna, Värmland eller Jämtland. 

 

2.10 Aspbarkgnagare (Xyletinus tremulicola) 
 

Förutom Sverige är arten bara rapporterad från Finland. 

I Sverige är arten i modern tid (efter 1975) funnen i spridda landskap från norra Värmlands och 

Stockholms län till Norrbottens län. Arten förekommer ej i fjällnära skog. 

Biologin för arten är relativt väl känd. Larven utvecklas i bark på solexponerade, döende eller 
döda aspar, eller i stamskador på i övrigt friska träd. Arten nyttjar främst långsamvuxna träd, som 
sannolikt har en lämplig barkstruktur. Larvutvecklingen tar två år. 

Arten har specifikt eftersökts i framförallt Uppsala, Gävleborgs, Västernorrlands och 

Västerbottens län i samband med ÅGP-arbete. Inventeringar har visat att den ofta förekommer i 

lokala och individsvaga populationer. 
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Figur 32. Aspbarkgnagare (Xyletinus tremulicola) 

 

Inventering  

Under 2013-14 inventerades sammanlagt 24 lokaler i utvalda landskap (spridda i Norrbottens, 
Västerbottens, Västernorrlands-, Jämtlands-, Västmanlands-, Uppsala-, Stockholms- och 
Södermanlands län) med syftet att eftersöka aspbarkgnagaren (Figur 33).  
Inventeringen av aspbarkgnagare och cinnoberbagge samordnades i vissa landskap. För 
aspbarkgnagare och cinnoberbagge utgjordes landskapen av rutor om 3 x 3 km som centrerats 
runt tidigare fynd eller en förmodat optimal miljö. 
Inför fältarbete med aspbarkgnagare och cinnoberbagge förbereddes arbetet genom att 
granska satellitbilder i Hitta.se. Inte sällan kunde asprika bestånd urskiljas i rutorna genom en 
avvikande färg och speciell kronform hos gamla aspar, jämfört med bestånd utan asp.  
 
För att komma åt förekomsterna av arten som ofta sitter en bit upp på de solexponerade 
asphögstubbarna höggs en tre till fyra meter lång, styv käpp till med yxa vid 
behov, och användes för att peta loss de lösa barkbitar som arten ofta utvecklas i. På så 
sätt kunde t.o.m. larver hittas, och framförallt kunde kläckhål och larvgångar granskas 
närmare, åtminstone 4-5 meter upp på stammarna 
 

Resultat och diskussion (stora delar förd av L-O Wikars)  

Fynd gjordes främst på mycket gamla aspar med en särskild barkstruktur. Lokalerna bestod av 

naturligt ljusöppna miljöer som blockbranter eller av lämnade aspar på hyggen. I två fall gjordes 
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fynd i skogsbestånd som glesats ut på ett mycket ovanligt sätt genom skogsbruksåtgärder.  

Resultaten pekar på att aspbarkgnagare har mycket lokala och individfattiga populationer i 

Norrland. På flera lokaler med tidigare fynd kunde arten inte återfinnas. Arten är mycket 

svårinventerad, och möjligen inventeras arten lika effektivt eller t.o.m. effektivare med fällor. 

Resultaten pekar dock entydigt på att arten är mycket ovanlig och att den med största sannolikhet 

är fortsatt försvinnande i större delen av Norrland. 

I de totalt 24 utvalda och besökta ”landskapen” hade tidigare fynd gjorts i 13 av dessa (tabell 1). 

Nu kunde arten endast påträffas i åtta av dessa. Alltså innebar resultaten att arten saknades i 16 av 

24 utvalda områden, ett förvånansvärt svagt resultat.  

Slående vid inventeringen är att aspbarkgnagaren har till synes mycket individfattiga populationer. 

I flera fall påträffades ett enda vedsubstrat per lokal med aspbarkgnagare. Dessutom innehöll 

enskilda vedsubstrat oftast mycket enstaka med kläckhål (mellan 1 och 30). Detta innebär förstås 

även att det är mycket lätt att missa en förekomst. 

Dessutom kunde det även konstateras att aspbarkgnagare har höga krav på sina vedsubstrat. Dess 

optimala utvecklingssubstrat förekommer normalt i mycket låga tätheter i skogslandskapet, 

mindre än ett per hektar (tabell 1). Förutom att substraten ska vara av rätt nedbrytningsgrad (ca 

två till åtta år efter träddelens död) och solexponerade, så utgörs de nästan alltid mycket gamla 

och långsamvuxna träd (se respektive områdesbeskrivning). Att aspar är kortlivade som enskilda 

trädstammar är en missuppfattning, särskilt i Norrland. Här förekommer regelbundet aspar över 

200 års ålder, och ibland ända upp till 300 år. 

Utbredningsområdet för aspbarkgnagare har ansetts vara huvudsakligen östligt i landet. De nya 

fynden på fyra olika lokaler i Strömsunds kommun i norra Jämtland är därför något förvånande 

(länets enda tidigare fynd är gjort i sydöstra Jämtland 1946). Biogeografiskt är norra Jämtland ett 

mycket intressant område där förhållandevis lågt belägna områden sträcker sig hela vägen hela 

vägen genom fjällkedjan på den skandinaviska halvön. Dessutom innehåller norra Jämtland gott 

om näringsrika skogsmarker där aspen ofta är rikligt förekommande.  

Aspbarkgnagarens status i Norrland idag 
Denna inventering ger en ny bild av aspbarkgnagarens nuvarande utbredning. Utan tvekan är 

aspbarkgnagare ytterst sällsynt i Norrland idag, och de flesta förekomsterna består av starkt 

isolerade populationer i landskap där fragmenteringen genom modernt skogsbruk är mycket stor.  

Inom enskilda förekomstområden går i allmänhet utvecklingen i bestånden i negativ riktning 

genom att bestånden förtätas och att aspen i vissa fall konkurreras ut.  Denna succession är dock 

olika snabb och allvarlig i olika typer av områden. I de bestånd som aspen inte tidigare 

missgynnats genom skogsbruk är den ofta förvånansvärt konkurrenskraftig, medan aspen oftare 

är på väg att konkurreras ut av gran i mer huggningspåverkade bestånd. 

Situationen för aspbarkgnagare i Norrland torde vara akut inom hela det befintliga 

utbredningsområdet. Av dagens kända förekomster utanför Upplands och Stockholms län torde 

en gynnsam status kunna råda på en handfull lokaler. Detta gäller Tjäderbergens NR med 

omgivande ekopark, Lustgårdens NR med omgivande ekopark, Räktjärvsbergets NR samt 

Storklintens NR i denna studie, förutsatt att det går att säkra en framtida föryngring av asp i dessa 

områden. Ett område utanför studien med samma status finns i norra Hälsingland, Brassbergets 

NR med omgivning. Gemensamt för dessa fem områden är att de hyser stora 

naturvårdsintressanta och lövrika arealer (> 500 ha). I övriga områden med förekomster av 

aspbarkgnagare torde en överlevnad vara ytterst tveksam på sikt, såvida inte starka åtgärder 
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igångsätts. Detta gäller t.ex. i mycket hög grad förekomsten i Jämtland, trots att fyra nya lokaler 

hittades där i år. Detta innebär även att artens status inom EU är mycket dålig inom huvuddelen 

av dess utbredningsområde (som ju finns i Norrland), och att kraftiga åtgärder bör vidtas för att 

ändra på detta. 

Man kan möjligen infoga en brasklapp här att denna inventering utgör små nedslag i enorma 

arealer av skog och att det självfallet kan finnas många förekomster som fortfarande är 

oupptäckta. Å andra sidan riktade denna studie in sig på de allra mest lämpliga lokalerna utifrån 

dagens kunskap. 

Man ska dock ha i minnet att det är mycket svårt att eftersöka arten i mer slutna skogsmiljöer, då 

solbelysta vedsubstrat främst finns i kronorna på asparna. Vid dessa inventering har ett stort antal 

aspkronor från avbrutna toppar eller nedfallna träd undersökts i slutna bestånd, tillsammans med 

grova nedfallna grenar, utan att fynd kunnat göras. Däremot har arten hittats i öppnare 

beståndstyper eller i beståndskanter i denna typ av substrat. Detta tillsammans tyder på att arten 

inte föredrar slutna bestånd, och att en avsaknad av fynd i dessa beståndstyper inte enbart beror 

på att arten är svårare att hitta. 

 

Figur 33. Besökta platser under inventeringen av aspbarkgnagare (Xyletinus tremulicola) inom det 

Biogeografiska systemet (2013-14). Gula ringar betyder fynd och kryss 0-fynd (ej funnen).  
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Rekommendationer vid framtida inventeringar 
För varje landskap avgränsades en ruta om 3 x 3 km dvs. 900 ha. För att effektivt kunna 

lokalisera lämpliga bestånd i ett så stort område krävs ett noggrant förarbete (granskning av 

befintliga avsättningar, terräng, samt beståndsålder, struktur och lövinnehåll utifrån kartmaterial). 

Ett visst förberedande arbete hade utförts vid urvalet av områden genom att ofta peka ut 

delområden. I fält ställs man ändå för många avväganden som när det gäller att nå områden 

effektivt via olika vägsystem etc. För områden med en riklig tillgång på lämpliga bestånd är det 

omöjligt att hinna med all lämplig areal, och detta får sägas gälla för majoriteten av områdena. 

Utifrån tidigare erfarenheter optimerades eftersöket till de allra lämpligaste bestånden, avseende 

lokalklimat och tillgång på lämplig aspved. I de rikaste områdena hann maximalt ca 50 ha gås 

igenom (normalt omfattande en mängd olika beståndstyper). Inte sällan var dock förekomsten av 

en intressant areal inom rutan på 900 ha betydligt mindre än så och/ eller endast en mindre areal 

hann besökas pga. tidbrist.  

I den befintliga handledningen anges att dokumentation ska ske på tre olika nivåer, bestånd, 

undersökta vedsubstrat, samt fynd. Detta befanns vara alltför tidsödande och bestånd är mycket 

svåra att avgränsa i fält under pågående fältarbete, Istället görs en avgränsning effektivast i GIS 

efter att fältarbetet är avslutat. I handledningen togs även ett protokoll fram för undersökta 

vedsubstrat och fynd av aspbarkgnagare. Detta användes inte utan istället gjordes löpande 

fältanteckningar kopplade till koordinater, vilka senare samlades i en databas. Fördelen med detta 

system är att det är snabbare och skapar en större flexibilitet vid beskrivning av bestånd, substrat 

& artfynd.   

Framtida insatser 

Metodiken har fungerat bra men vissa justeringar som just nämnts behöver göras för att förenkla 

arbetet. Då träffbilden var lite svag så behöver inventeringsinsatsen ökas något till ca 30 lokaler. 

Nästa inventeringsår föreslås bli 2023 eller 2024. 

 

2.11 Cinnoberbagge (Cucujus cinnaberinus) 

 

I Sverige är arten i modern tid (efter 1975) funnen i Uppsala, Västmanlands och Gävleborgs län. 

Gamla fynd finns även från Kalmar, Östergötlands, Stockholms, Värmlands och Jämtlands län. 

Alla dessa gamla fynd är inte markerade på kartan (Figur 11). 

Biologin för arten är väl känd. Larven utvecklas under barken på grova nyligen döda, stående eller 

liggande träd, främst asp men även ek, ask, alm och björk (Ehnström 1999b; Eriksson, 2006; 

Eriksson & Jonsell, 2001). Arten utnyttjar gärna störningsmiljöer som svämskog, brandfält och 

hyggen med riklig naturvårdshänsyn. Den hittas dock främst inne i slutna bestånd. Larven livnär 

sig främst av innerbarken (basten), men kan även uppträda som rovdjur. 

Riktade inventeringar av arten under senare år har gjorts i och intill de kända lokalerna i Uppsala 

län och i viss mån i sydligaste delen av Gävleborgs län i samband med ÅGP-arbete. Dessa 

inventeringar har visat att arten är mycket lokal och sannolikt har en starkt begränsad 

spridningsförmåga. Antalet kända lokaler torde i hög grad spegla det verkliga antalet lokaler. 

Artens status och utbredning i Uppsala län samt i södra Gävleborgs län (intill Dalälven) är ganska 

väl känd. Artens nuvarande förekomst i nordöstra Västmanland samt i Gävletrakten och vidare 

norrut är dåligt kända. 
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Figur 34. Cinnoberbagge (Cucujus cinnaberinus) 

Figur 35. Registrerade fynd (gula ringar före 2014 och oranga trianglar 2014 och senare samt kryss = 0-

fynd) av cinnoberbagge (Cucujus cinnaberinus) i Artportalen, SLU (2018-12-20). 
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Inventering  

Totalt har 20 områden eller landskap inventerats efter cinnoberbagge under 2014 och 2018 (Figur 
35). Under 2014 inventerades 10 områden. De flesta låg i Uppsala län men även Jämtland, 
Gävleborgs-, Stockholms- och Västmanlands län. Under 2018 inventerades också tio områden. 
Nio av lokalerna ligger i Uppsala län och en i Stockholms län (Norrtälje kommun). I fem av de 
tio undersökta objekten var cinnoberbagge påträffad tidigare. 
Inventeringen av aspbarkgnagare och cinnoberbagge samordnades i vissa landskap. För 
aspbarkgnagare och cinnoberbagge utgjordes landskapen av rutor om 3 x 3 km som centrerats 
runt tidigare fynd eller en förmodat optimal miljö. 
Inför fältarbete med aspbarkgnagare och cinnoberbagge förbereddes arbetet genom att 
granska satellitbilder i Hitta.se. Inte sällan kunde asprika bestånd urskiljas i rutorna genom en 
avvikande färg och speciell kronform hos gamla aspar, jämfört med bestånd utan asp.  
 
 

Resultat och diskussion  

Vid inventeringen 2014 kunde cinnoberbaggen endast återfinnas på en av de 10 inventerade 
lokalerna och detta är förmodligen dess starkaste lokal i landet: Fiby urskog. Här påträffades en 
larv genom att försiktigt vända på en mindre yta bark på en grov asplåga i ett lämpligt 
nedbrytningsstadium. Andra lokaler som hyste någorlunda rikligt med lämpliga substrat för 
cinnoberbagge var särskilt Torrön samt i viss mån Bredforsen (arten är dock inte känd på den 
senare lokalen, trots tidigare riktade eftersök). 
Antalet till synes lämpliga substrat som kollades för cinnoberbagge varierade mellan 0 
och fem per område (medel = 3). Det låga antalet vedsubstrat som kontrollerades för 
cinnoberbagge beror på flera saker. Dels är dessa helt enkelt mycket sällsynta. Aspveden 
är lämplig för cinnoberbagge under ett kort tidsfönster, så ved som varit, eller kommer 
att vara lämplig för cinnoberbagge, hittas i betydligt större utsträckning än ved som är 
lämplig vid besöket. Exempelvis hittades gnagspår av grön aspvedbock i 56 vedsubstrat, 
och alla dessa har sannolikt tidigare varit lämpliga för cinnoberbagge. Dels fokuserade 
inventeringen på aspbarkgnagare, och därigenom undveks skuggigare partier, där 
normalt den mesta och grövsta aspveden finns.  
 
Tabell 3. Tidigare fynd av cinnoberbagge (ja eller nej), samt om nya fynd gjordes 2014 (+) och antalet 
vedsubstrat som fynd gjordes i (antal lämpliga substrat som undersöktes anges inom parantes).  

 
Nr   Län   Lokal    Cinnoberbagge 
1  W, X, C, U  Torrön, Färnebofjärdens NP  Ja (5) 
2  X, C  Bredforsen, Söderfors   Nej (3) 
3  X  Kessmansbo, Valbo  Ja (0) 
4  C  Lyssnarberget, Gimo   Ja (0) 
5  C  Björnsundet- Ola, Vällen   Ja (1) 
6  C  Rungarn, Bladåker   Nja (2) 
7  C  Bokaren- Hov, Lejsta   Nja (4) 
8  C  Tjäderleksmossen, Almunge  Ja (2) 
9  C  Fiby urskog, Vänge   Ja +1 (5) 
10  AB  Lund, Ösmo    Nej (2) 
 
Summa fynd 2014 (kollade substrat)     1 (24) 
 
 
Cinnoberbagge påträffades på fyra av de 10 undersökta objekten 2018. I två fall utgörs de av 
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nya förekomster som tidigare inte varit kända, Stora Branden samt Vildöknen. 
 
Fynden av cinnoberbagge fördelas på följande lokaler: 
Stora Branden 
Vildöknen 
Bäcklösa 
Asphagen 
 
På tre lokaler där arten tidigare noterats kunde den inte återfinnas. I samtliga fall 
bedöms arten som sannolikt utgången. Alternativt finns den kvar, men i en mycket låg 
numerär, som gör den svår att detektera fram utan mycket stora insatser. 
Samtliga objekt bedöms vara väl inventerade på så sätt att de mest optimala miljöerna 
på varje lokal har besökts. I de flesta fall har en betydande del av varje lokal undersökts. 
Endast Rörmar avviker från de övriga objekten då området är stort (nära 500 ha) och 
endast en mindre del (ca 10%) besöktes. 
 
Totalt hittades alltså cinnoberbaggen bara på 5 av 20 undersökta områdena. Detta är ett 
oroväckande svagt resultat då även flera av lokalerna tidigare haft fynd av arten. 
 

Framtida insatser 

Metodiken har fungerat bra men då träffbilden var lite svag så behöver inventeringsinsatsen ökas 

något till ca 30 lokaler. Nästa inventeringsår föreslås bli 2023 eller 2024. 

 

2.12 Brokig aspmycelbagge (Agathidium pulchellum) 
 

I Sverige har den påträffats i anslutning till döda aspar och gärna vid sönderfallna lågor med 

stiftsvampar. Fram till år 2012 var arten bara funnen på en lokal i Norrbotten (Blåkölens  

Naturreservat). Biologin har tidigare varit dåligt känd men sentida studier i Finland anger 

slemsvamparten gul ullklubba (Trichia decipiens) som den art som den brokiga aspmycelbaggen är 

beroende av. Larvernas utveckling sker på och inne i slemsvampens fruktkroppar. Gran, och i 

viss mån björk, angavs som ett lika viktigt värdträdslag för larvernas utveckling. Arten förekom 

alltid i naturskogsartade granbestånd med ett inslag av levande asp samt extremt mycket liggande 

död ved (>30 m3 per ha, eller fler än 100 lågor med en diameter > 10 cm per ha). Associationen 

till asprik skog kan möjligen ha att göra med arternas övervintring i aspförna. 

Artens status i landet är dåligt känd men senare års inventeringar har förbättrat kunskapsläget. 

 



47 
 

 

Figur 36. Brokig aspmycelbagge (Agathidium pulchellum).  

 

Figur 37. Registrerade fynd (gula ringar) och 0-fynd (i huvudsak gjorda under den Biogeografiska 

uppföljningen) av cinnoberbagge (Cucujus cinnaberinus) i Artportalen, SLU (2018-12-20). 
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Inventering  

Länsstyrelserna i Norrbotten respektive Västerbotten ombads ta fram områden med 

naturskogsartad granskog med inslag av asp på lägre liggande nivå i landet (dvs. ej fjällnära skog). 

För Västerbotten angavs att områden särskilt i den norra delen av länet prioriteras (närmare 

fynden i Norrbotten). Sammanlagt angavs ca 50 områden från LST Norrbotten och ca 30 från 

Västerbotten i Excellistor.  GIS-filer (polygoner) för områdena tillhandahölls. samt filer över alla 

formellt avsatta områden inklusive utbredningsområden i Norrbottens län. Många av områdena 

var stora (100-2000 ha) och ofta heterogena. Utifrån IR-bilder samt länsstyrelsen lokalkunskap 

pekades delområden ut i de större områdena som innehåller naturvårdsintressant granskog med 

inslag av asp. Det skall i detta sammanhang påpekas att lokalkunskapen om skyddade områden 

ofta är ofullständig eftersom inblandade personer hanterar enorma arealer (inkl. pågående 

reservatsbildningar). Vid det egna urvalet av områden prioriterades områden som blev starkare 

utpekade, som låg nära befintlig känd lokal Blåkölen (Norrbottens län) samt områden som låg i 

den norra delen av länet (Västerbottens län).  

Under 2012 inventerades totalt 18 lokaler i Norrbottens län (Piteå, Älvsbyns, Bodens, Överkalix 

och Övertorneå kommun) och 10 lokaler i Västerbottens län (Vindelns och Skellefteå kommun). 

För stora lokaler besöktes ibland delområden långt ifrån varandra (som då nåddes via olika 

vägsystem). Resrutter lades upp på papperskartor. På översiktskartor över enskilda områden 

ritades intressantare delar ut (lägre belägna, med löv i IR-bilder, delområde utpekat av LST, lättare 

att nå från väg). I fält skedde orientering med GPS med inlagd terrängkarta. Positioner och 

resrutter sparades digitalt och tankades regelbundet över i en dator. 

 

 

Resultat och diskussion (Förd av L-O Wikars) 

2012 

Skalbaggen påträffades på totalt fyra nya lokaler i Norrbotten (i Piteå, Älvsbyns och Bodens 

kommun dvs. alla i den sydöstra delen av länet) vid 2012 års inventeringar.  Däremot kunde arten 

inte återfinnas på den ursprungliga kända lokalen (Blåkölens NR) där arten påträffats upprepat 

mellan 1977 och 1989. I de urskogsartade delarna i Blåkölen, där brokig mycelbagge tidigare 

påträffades, är aspen starkt utgående. Endast mindre arealer ligger här dessutom på lägre höjd 

(berget är nästan 400 m högt och nordvänt). En av de nya lokalerna, Södra Blåkölens NR, ligger 

dock mycket nära Blåkölens NR, och har även bättre framtidsutsikter för arten genom att vara 

mer asprikt och bestå av sydvända sluttningar.  

Antalet fynd per lokal var i två fall en enda låga, och i två fall två närliggande lågor. Dessa lågor 

bestod i fyra fall av gran och i två av asp. I den finska studien gjordes liknande fåtaliga fynd per 

lokal (i 40 x 40 m rutor), i nio fall i en enda låga, samt i ett fall i tre lågor. Samtliga våra fynd 

gjordes i lågt belägna områden (medelhöjd 185 m.ö.h., högsta fynd 206 m.ö.h.). 

Utbredningsområdet vidgades förstås betydligt, mellan fyndet Blåkölen och till det mest sydliga i 

Lustgårdens NR är det ca 100 km. 

Fynd gjordes enbart under tidiga juni, och då enbart av vuxna skalbaggar. Trots att två tidigare 

besatta lågor (Björnbergens NR) återbesöktes och undersöktes noggrant (bl.a. med sållning av 

både ved och förna) hittades varken vuxna skalbaggar eller larver. De områden som enbart 
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inventerades den senare tiden på året (Västerbotten) får därmed anses vara otillräckligt 

undersökta avseende förekomst av brokig mycelbagge. 

I normalfallet var lågor med gul ullklubba fåtaliga. Antalet registrerade lågor med slemsvampen 

per inventerat område varierade mellan 0 och 16 (i medeltal tre lågor). I sju av 28 besökta 

områden hittades överhuvudtaget ingen gul ullklubba (varav fem i Västerbottens län, där de 

besökta lokalerna generellt var av lägre kvalité).  I områden med förekomster varierade dessutom 

mängden fruktkroppar mycket. I högre liggande områden verkade ullklubba saknas (medelhöjd 

för alla positionerade fynd av arten var 193 m.ö.h., det högst belägna fyndet var en svag 

förekomst i norra Västerbotten på 300 m.ö.h.). 

Samtliga fyndplatser för gul ullklubba utmärkte sig av att ha en god förekomst av lågor, och för 

de lokaler där även brokig mycelbagge hittades var detta ännu tydligare. Samtliga fyndplatser för 

brokig mycelbagge utmärktes av näringsrika markförhållanden orsakade av rörligt grundvatten 

eller översilning. Inga mätningar av död ved gjordes, men på fyndplatserna fanns så mycket död 

ved att lågor ofta låg kors och tvärs över varandra. 

I de flesta fall var de undersökta områdena i en tydlig succession efter tidigare huggningsingrepp 

(och inte sällan även efter brandstörning som i sig gett upphov till inslaget av asp). I stort utan 

undantag hade lokalerna spår av tidigare skogsbruk (t.ex. avverkningsstubbar). Ju mer befriade 

från skogliga ingrepp ett område var, ju större chans att rikligt med död ved fanns. Anledningen 

att vi främst hittade brokig mycelbagge i högproduktiva områden beror sannolikt på att dessa 

återhämtar sig snabbare efter tidigare påverkan. Tack vare en lokalt hög produktion kan här ändå 

finnas rikligt med död ved orsakad av självgallring. Dessa områden är i allmänhet mycket små och 

hittas oftast längs bäckar och i nedre delen av sluttningar (s.k. utströmningsområden). 

Utmärkande för fyndplatser av gul ullklubba (och brokig mycelbagge i ännu högre grad) var att 

levande aspar fanns i närheten och att förna av asp fanns intill lågorna. Särskilt rika förekomster 

av gul ullklubba utmärktes ofta av att stora ansamlingar av förna t.o.m. fanns uppstaplade mot 

lågorna. Detta var ibland orsakat av höga vattenflöden, men även av vind. Vid någon enstaka 

förekomst av gul ullklubba fanns istället en riklig förna av sälg eller rönn. 

 

2013 

För brokig aspmycelbagge gjordes överhuvudtaget inga fynd under 2013, troligen pga. extrema 

väderbetingelser. Under en riktad inventering året innan stärktes kunskapen om artens 

uppträdande och miljökrav, och förväntningarna att arten skulle kunna hittas på nya lokaler var 

stort. I Norrland var dock våren extremt tidig under 2013 (mer än 20 grader i slutet av april och 

början av maj månad). Med största sannolikhet gjordes inventeringen alltför sent (i början av juni 

månad dvs. samma tid som 2012) för att vuxna skalbaggar skulle kunna påträffas. För att bekräfta 

detta besöktes exakt samma lågor där fynd gjordes 2012 på tre olika lokaler i Norrbotten. 

Eftersom de flesta arterna i släktet Agathidium har en aktivitetstopp även under hösten beslöts 

att försöka hitta arten då istället. Sensommaren och hösten var extremt torr, varför utvecklingen 

av nya slemsvampar drog ut på tiden till slutet av september, precis när inventeringen 

genomfördes. Sannolikt missgynnade den sena utvecklingen av slemsvampen chansen att påträffa 

brokig aspmycelbagge under hösten. Mer kunskap kunde dock samlas in om skalbaggens värd, 

slemsvampen gul ullklubba, vilket kommer att kunna underlätta framtida inventeringar. 
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Slemsvampens beroende av temperatur och fuktighet gör det olämpligt att ange specifika datum 

för att inventera brokig aspmycelbagge. Helst bör man fortsättningsvis relatera en optimal 

inventeringsperiod till när snösmältningen har avslutats. Förslagsvis genomförs inventeringen 

senast två veckor efter snösmältningen. Tyvärr medför detta att vägar kan vara svårframkomliga 

till följd av tjällossning (något som inträffade under inventeringen 2012), men det får man ta med 

i beräkningarna. Om arten är möjlig att inventera effektivt på hösten är fortfarande en öppen 

fråga, men det bör tills vidare anses olämpligt. 

Inventeringarna visade att död ved inte bör mätas in i provytor då detta är alldeles för 

tidskrävande. Angiven tid för fältarbete, den besökta arealen samt antalet lågor med gul ullklubba 

som registreras bör ge en tillräckligt bra bild av lokalens lämplighet, tillsammans med mer 

allmänna beskrivningar av lokalerna (trädslagsblandning samt mängd och typ av död ved). Att 

hitta gul ullklubba och eftersöka skalbaggen på dessa är så pass tidskrävande att onödig 

dokumentation bör undvikas. För brokig aspmycelbagge är kunskapen om vad som styr dess 

förekomst ändå så pass god att ytterligare kunskap om biotop och substrat knappast behövs. 

I denna studie hittades mindre än en låga med gul ullklubba per hektar (tabell 2). Mycket lokalt är 

dock förekomsten tätare med upp till ca fem lågor per hektar. Intressant så verkar en stark 

aggregering ske vid bildningen av fruktkroppar på så sätt att all fruktkroppsbildning inom ett visst 

område ofta koncentreras till en enda låga, och ytterligare på lågan till en viss del av denna. 

Däremot när vedtillgången är sämre verkar denna aggregering vara mindre stark, och små 

ansamlingar av fruktkroppar kan då hittas på fler lågor som dessutom då även är mer spridda på 

lågorna. Sannolikt beror detta på att den aggregering som sker av enskilda amöbor till ett 

plasmodium inför bildning av fruktkroppar blir starkare ju rikare en förekomst av gul ullklubba 

är. Därför bör inte enbart antal lågor med fruktkroppar användas som ett mått på lokalens 

kvalité, utan även fruktkropparnas sammanlagda area (tabell 2). 

Jämförs antalet förekomster av gul ullklubba i denna studie med de som dokumenterades i en 

vetenskaplig studie från sydöstra Finland, så framstår det som att slemsvampen är mindre talrik i 

Sverige (i Finland kunde upp till 40 % av lågorna (>10 cm i diameter) i enskilda bestånd vara 

koloniserade av gul ullklubba). Möjligen beror skillnaden på att den finska studien (Laaksonen 

m.fl. 2010) gjordes i klimatiskt mer gynnsamma områden än i Sverige. En ytterligare förklaring, 

kan vara att jag vid inventeringen lätt missade förekomsten av små ansamlingar av fruktkroppar. I 

den finska studien gick enskilda lågor igenom mycket systematiskt (alla arter av slemsvampar 

registrerades), vilket förstås är oerhört tidskrävande. 

Rikare förekomster av gul ullklubba finns enbart där näringstillgången tillåter både en riklig 

förekomst av asp och en stor produktion av grov död ved. Dessutom måste beståndet ha varit 

orört i sådan grad att rikligt med död ved hunnit ackumuleras. I princip utgör alla fyndplatser 

som omfattar rikligare med gul ullklubba (storleken på ansamlingar av fruktkroppar >50 cm2 

eller >200 fruktkroppar) extra näringsrika delar av bestånd. I de flesta fall utgör sådana platser 

mycket begränsade arealer, < 1 ha.  De förekomster av gul ullklubba som tidigare registreras kan i 

framtiden sökas upp i Artportalen vid förnyad inventering, och användas för att lokalisera 

optimala platser i områdena. 

Vid båda årens inventeringar testades att sålla gul ullklubba, ved intill gul ullklubba samt förna 

intill lågorna, utan att det gett några som helst resultat (förutom flera släktingar till brokig 

aspmycelbagge). Eftersom detta är en destruktiv metod så bör detta undvikas i fortsättningen, 

inte minst då den ej tillfört några fynd. Fortfarande rekommenderas dock att delar av bark- och 

ytved med gul ullklubba petas loss från lågorna för att granska dem mer noggrant på ett ljust stelt 
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skynke eller en vit plastbricka eller grund vit plastskål. Detta visade sig ibland vara nödvändigt för 

att kunna upptäcka skalbaggarna vid fjolårets inventering. Initialt bör dock alltid slemsvamparna 

granskas försiktigt där de sitter, och innan man påbörjar ett mer grundligt eftersök skall alltid 

någonting placeras under lågan för att fånga upp eventuella skalbaggar som faller ner. 

Fortsatt uppföljning 
Utbredningsområdets storlek får sägas vara ofullständigt känt eftersom alla lokaler i Västerbotten 

besöktes vid en sämre tidpunkt. Dessutom besöktes knappt hälften av antalet framtagna lokaler i 

Norrbotten. Särskilt bör östra Norrbotten, där endast enstaka områden hann besökas, ges mer 

utrymme i kommande studier. Utöver detta är några av de redan besökta lokalerna mycket stora 

och bör i vissa fall undersökas i vissa delområden som nu ej hann besökas, vilket även gäller 

lokaler där arten nu är känd (Lustgården, Björnbergen och Blåkölen).  

Att helt förlita sig på en icke-destruktiv metod är troligen alltför ineffektivt. Skalbaggar kan 

kännas igen direkt i fält. En strategi bör vara att så snart en förekomst konstaterats på en låga bör 

man gå vidare till nästa vedsubstrat. Men i de fall inga skalbaggar ses bör hela eller delar av 

fruktkroppar tas loss från underlaget för en mer grundlig genomgång. Dessutom om enbart larver 

påträffas så bör dessa tas in för kläckning, tillsammans med svamp, bark och eventuellt ytved om 

svampen växer på denna. Enskilda prover förvaras då i plastlådor försedda med myggnät (t.ex. 

tillverkade ur glasslådor). Jag uppskattar att denna destruktiva sampling inte bör innebära att arten 

hotas, eftersom nya fruktkroppar bildas på nya ställen varje år. Självfallet är det dock viktigt att 

samplingen begränsas till så liten del av lågan som möjligt. 

Inför fältbesök är det en stor fördel om någon med god lokalkännedom kan peka ut delar av 

skyddade områden där sannolikheten är större att artens höga krav ska kunna uppfyllas. Dessa 

kan sammanfattas som: 

1) Lägre liggande områden måste ingå (max. höjd över havet 220 m, om sydsluttning möjligen 

270 m). 

2) Gott om asp, åtminstone lokalt. Ett plus om det finns gammal asp och flera generationer 

3) Gott om ved, åtminstone lokalt. Helst även grov ved och av olika nedbrytningsstadier 

4) Mycket produktiva områden bör ingå och bör för effektivitetens skulle helst pekas ut innan 

inventering (såsom utströmningsområden i sluttningar eller bäckdrog, särskilt på rik berggrund).  

 

En modell för hur utströmningsområden kan identifieras i boreal skog har tagits fram 

(Avhandling av U. Zinko från Umeå Universitet, 2004). En kombination av sådana data 

tillsammans med ortofoton för att bedöma skogsålder samt IR-bilder för att bedöma lövinnehåll 

bör kunna effektivera lokaliserandet av lämpliga delområden att inventera. 

 

Framtida insatser 

Då inventeringarna till stor del utfördes vid ogynnsam tidpunkt under inventeringsåren (beroende 

på extrem årsmån) bör många av dem inventeras även vid nästa uppföljningsomgång. Insatsen 

bör ligga på ca 40 besökta lämpliga lokaler där några av de kända ingår. Denna föreslås utföras 

åren 2019 och 2020. Då det under 2017 gjordes fynd i Bräntbergets naturreservat i Jämtland, inte 

långt från gränsen till Västernorrlands län bör den nya uppföljningsrundan även inkludera dessa 

båda län. Det är mycket viktigt att inventeraren har en flexibilitet och att inventeringen utförs vid 

rätt tidpunkt, som vi lärt oss kan variera mellan olika år. 
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2.13 Större barkplattbagge (Pytho kolwensis) 
 

I Sverige finns moderna fynd (efter 1975) från Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens 

län men arten är tidigare även funnen i Jämtlands län. Arten förekommer ej i fjällnära skog. 

Biologin för arten är väl känd. Larven utvecklas under tjock bark på grova granlågor i gamla 

bestånd som varit opåverkade av brand under mycket lång tid. Typiskt förekommer arten på 

fuktig mark med vitmossa i bottenskiktet, t.ex. i sumpskog eller intill bäckdrog. De bestånd arten 

förekommer i har alltid exceptionellt mycket grova granlågor (>70 m3 död ved per ha). Arten är 

till synes mycket platsbunden och lokal i sin förekomst. Larven har 3-5 årig utveckling. 

Ett flertal riktade inventeringar av arten har utförts inom ÅGP-arbetet, och antalet kända lokaler 

torde i hög grad spegla det verkliga antalet lokaler. 

 

Figur 38. Större barkplattbagge (Pytho kolwensis). 

Figur 39. Registrerade fynd (gula ringar före 2014 och oranga trianglar 2014 och senare samt kryss = 0-

fynd) av cinnoberbagge (Cucujus cinnaberinus) i Artportalen, SLU (2018-12-20). 
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Inventering  

Under 2018 inventerades större barkplattbagge på totalt 62 potentiella (och 1 redan känd lokal) 

lokaler spridda i Norrbotten (11), Västerbotten (31) och Jämtland (22) (Figur 39), samt att det 

utfördes populationsuppskattningar på två redan kända lokaler (Oringsjö och Blåkölens 

naturreservat).  

Metodiken för detta diskuterades i fält under en gemensam fältkalibrering. Här bestämdes att 

man istället för att gå slingor och räkna lämpliga lågor, endast skulle eftersöka arten. Eftersök 

skulle också avbrytas vid fynd av arten. Detta för att hinna besöka så många lokaler som möjligt 

och satsa på populationsbedömningar i ett senare skede. 

Utöver att leta efter större barkplattbagge, bedömdes också områdena efter fuktighet och 

kontinuitet och mängd av granlågor. Det ingick även att notera andra naturvårdsintressanta arter 

knutna till lågorna. 

Undersökningen var tidsbestämd från 22 augusti och fram till frost och kyla förhindrade arbete 

och fokuserade sålunda på artens larvstadie. Larvens utseende är karaktäristiskt och bakkroppen 

avslutas med två klor med ett antal taggar och en rundad platta. Utseendet på bakkroppen är 

unikt för arten, men har likheter med arterna Pytho depressus och P. abieticola, och varje noterad 

individ studerades med handlupp och dokumenterades med fotografi för möjlighet till 

efterhandskontroll. 

 

Populationsuppskattningar 

Två av de större och individrikare lokalerna (Orringsjö i Västernorrland och Blåkölen  i 

Norrbotten) i landet valdes ut för att uppskatta mängden lämplig livsmiljö för arten. För att 

begränsa påverkan på befintliga populationer av större barkplattbagge användes en 

försiktighetsbaserad metodik där max 40 lämpliga lågor per område undersöktes och bara 10% av 

barken på de undersökta lågorna lossades för undersökning. Efter genomförd undersökning av 

en låga, lades borttagen bark tillbaka på samma plats den tagits. Alla undersökta lågor 

koordinatsattes och undersöktes för variablerna: barktjocklek, brösthöjdsdiameter, längd och 

brottkaraktär. Större barkplattbagge har flerårig larvutveckling och larverna klassades i tre 

storleksklasser (små, medel och stora), och dessutom noterades puppor och imagines, samt andra 

rödlistade arter knutna till lågorna. 

 

Resultat och diskussion  

Inventeringarna 

Endast en ny lokal med större barkplattbagge hittades bland de 62 potentiella inventerade 

lokalerna. Om vi sätter upp kriterierna att en lokal ska ha fynd under 2000-talet, ligga minst 2 km 

från annat känt fynd har vi i dagsläget 18 kända lokaler i landet: Norrbotten (2), Västerbotten (4) 

och Västernorrland (12).  

Populationsuppskattningarna 
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Antalet provytor där antal lämpliga lågor inventerades blev elva i Oringsjö och tio i Blåkölen. I 

Oringsjö noterades 41 lämpliga lågor i de elva provytorna och undersökt area var 1,382 ha. 

Medelvärdet blir då 29,7 lågor/ha. I Blåkölen var samma data 26 lämpliga lågor på en undersökt 

area av 1,256 ha, vilket ger 20,7 lågor/ha.  

 

Det kända utbredningsområdet i Oringsjö NR är cirka 55 ha stort och i Blåkölen 120 ha. 

 

Totala antalet lågor med etablering av större barkplattbagge baserat på ovanstående data blir: 

Oringsjö – 55 ha * 29,7 lågor/ha*0,24 (andel med P. kolwensis) = 392 lågor 

Blåkölen – 120 ha * 20,7 lågor/ha*0,30 = 745 lågor 

 

Framtida insatser 

Jakten på områden med potential att hysa arten visade att det finns ytterst liten areal kvar av 

lämpligt habitat. Att vi bara hittade en ny lokal vid denna relativt stora inventering på lokaler med 

potential för arten, kan man nog dra slutsatsen att det troligen finns mycket få lokaler kvar att 

hitta. Insatserna vid nästa omgång i det biogeografiska systemet för arten bör fokusera på att 

beskriva habitattillgången på respektive lokal och dess omedelbara omgivningar (inom 5km). 

Detta föreslås äga rum under åren 2022 och 2023. 

 

 

2.14 Rödhalsad brunbagge (Phryganophilus ruficollis) 
 

I Sverige är arten endast funnen på fyra områden i tre län: Upplands (Båtfors senast 1976), 

Jämtlands (Tåsjön 1914 och Krångede 1927) och Västernorrlands län (Herrbergsliden 2006). I 

modern tid (efter 1975) var alltså endast två fyndplatser kända (inför dessa inventeringar). 

Biologin för arten är dåligt känd men den påträffas i mycelhaltig fuktig lös ved av både löv- och 

barrträd. Norska och svenska fyndomständigheter pekar ut svampen gråporing (Diplomitoprus 

lindbladii). I Sverige kommer fynden från lågor av ek, gran och björk. Arten är starkt 

brandgynnad, och sannolikt beroende eller gynnad av solexponering. Fynd i Norge intill gränsen 

mot Sverige och i Ryssland har gjorts på ca tio år gamla brandfält, som haft rikligt med murken 

ved. Sannolikt är arten störningsgynnad och beroende av landskap där det finns tillräckligt med 

bestånd med höga tätheter av lämplig död ved. Arten kan förväntas ha en stor rörlighet mellan 

bestånd. Larvutvecklingen är flerårig och larverna kan utnyttja samma stamparti i flera år i rad. 
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Figur 40. Rödhalsad brunbagge (Phryganophilus ruficollis) 

 

Figur 41. Registrerade fynd (oranga trianglar) och 0-fynd (i huvudsak gjorda under den Biogeografiska 

uppföljningen) av rödhalsad brunbagge (Phryganophilus ruficollis) i Artportalen, SLU (2018-12-20). 
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Inventering  

Den rödhalsade brunbaggen eftersöktes under 2012 och 2013 på de tre lokaler med tidigare fynd  

i landet samt på 26 potentiella lokaler (Figur 41).  

 

Resultat och diskussion (delvis förd av L-O Wikars) 

Vid Ängerån, Liinkajärvi i Norrbottens län gjordes ett besök på ett nioårigt bränt hygge med god 

naturvårdshänsyn 2012. Där kunde fyra vuxna larver av rödhalsad brunbagge påträffas nära basen 

på en avverkad och därefter lämnad och senare bränd björklåga. Larverna låg strax under barken i 

fördjupningar i den mjuka, fuktiga och gulvita till rödaktiga veden på lågans norra sida i ett helt 

solöppet läge (hygget hade annars en riklig contortaföryngring). Tyvärr kunde inget lämpligt 

substrat återfinnas 2013 och lokalen bedöms helt slut. 

På den lokal som möjligen har störst chans att hysa arten långsiktigt (Båtfors i Uppland) hittades 

flera lågor med artens främsta värdsvamp gråporing, men inga fynd av skalbaggen kunde göras.  

Dess lokal vid riksgränsen när Gäddede/Murusjön (Strömsund, Västerbottens län), med fynd på 

norska sidan fram till 1992, bedömdes ha vissa förutsättningar att fortfarande hysa arten och ett 

högst osäkert fynd av larvgnag och kläckhål gjordes.  

I Herrbergslidens NR (en skyddad grannaturskog i Västernorrland) hittades imago under 2012 år 

inventeringar och vid 2013 kunde efter ca åtta timmars aktivt eftersök en enda låga med 

gråporing påträffas. I denna hittades direkt larver av rödhalsad brunbagge i två olika storlekar (ej 

fullvuxna) i en mindre bit med ved intill fruktkroppen. Veden var gulvit med anstrykning till rött. 

Larverna låg tätt i veden, strax under vedytan och helt nära (men ej direkt under) fruktkroppen. 

Inga mer studier gjordes för att ej förstöra utvecklingsplatsen. Fyndet gjordes ca 300 m från det 

fynd som gjordes 2006 i en fönsterfälla (Roger Pettersson, SLU). Lågan låg i ett område med 

varmt lokalklimat samt hade mycket stora mängder död ved och med en god kontinuitet av, död 

ved. Ytterligare en låga med möjliga kläckhål och rätt vedtyp hittades ca 150 m från ovanstående 

fynd, men lågan var troligen för gammal för att fortfarande hysa arten. 

På övriga 22 undersökta lokaler kunde inte arten hittas. Artens krav torde knappast uppfyllas 

annat än på ett mycket begränsat antal platser i landet. Detta tillsammans med en fortsatt 

utarmning av det boreala skogslandskapet och artens stora sällsynthet leder till slutsatsen att arten 

med största sannolikhet är mycket nära ett nationellt utdöende. 

 

Framtida insatser 

Det ser onekligen mörkt ut för den rödhalsade brunbaggen i landet. Arten bör dock fortsatt följas 

upp i Båtforsområdet och Herrbergsliden. Föreslår även fortsatta eftersök på potentiella lokaler 

kring mot Norska gränsen vid Gäddede och längs Finska gränsen i Norrbotten. Dessa föreslås 

utföras 2024. 


