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Sammanfattning 
Brandsvampbaggen är en brandberoende skalbagge som idag bara återfinns på Gotland 
efter att redan under 1800-talet ha dött ut på fastlandet. Den utvecklas i fruktkroppar av 
svampen brandskiktdyna som enbart växer på brandskadade lövträd, främst björk. Orsaken 
till att den fortfarande finns på Gotland antas vara den unika skötseln av ängen, då ris och 
grenar traditionsenligt bränns på våren. Vi sökte efter arten på tretton brandfält och fyra 
ängen på främst norra och centrala Gotland. Vi hittade arten på ett enda brandfält skapat 
genom skjutövningar på Tofta skjutfält söder om Visby. Tofta skjutfält är idag sannolikt 
det område på Gotland som har bäst förutsättningar att hysa brandsvampbagge. Aktiv 
naturvårdsbränning kan dock snart behövas eftersom skjutfältsaktiviteten kan komma att 
upphöra i en nära framtid. 

 
Få av de undersökta brandfälten erbjöd lämpliga miljöer för brandsvampbagge. Generellt 
skapar spontana bränder ytterst sällan lämplig miljö för brandsvampbagge. Bränderna 
berör sällan trädbevuxna områden, särskilt sådana med ett innehåll av lövträd. Dessutom är 
bränderna av liten areal och har normalt en så låg intensitet att träd ej dödas. Den skogstyp 
som brinner mest frekvent och med störst intensitet på Gotland är torr tallskog, som 
normalt saknar ett större inslag av björk och andra lövträd. De största naturvärdena på 
brandfälten är ofta knutna till branddödade tallar.  

 
Ängena saknar idag troligen betydelse för brandsvampbaggen pga. en långtgående 
igenväxning samt att björken röjs bort vid en eventuell restaurering, vilket gör att björken 
trängs ut allt mer. Dessutom skapar dagens eventuella bränning av ris ej brandskadade träd. 
Det vore önskvärt att försöka återskapa ett mer ursprungligt tillstånd i något änge, både vad 
gäller förekomsten av björk och skötsel med bränning. Detta kan kräva en ändring i synen 
på hur ängena bör skötas.  

 
Naturvårdsbränning i lövrik skogsmark bör förläggas antingen nära Tofta skjutfält eller 
Torsburgens naturreservat, eftersom dessa två områden har de senast kända förekomsterna 
av brandsvampbagge. Kontrollerad bränning bör ske i björkrika väl avgränsade bestånd 
med tillgång till vatten, och helst utföras på våren eller försommaren under måttliga men 
tillräckliga uttorkningsförhållanden. För att skapa en kontinuerlig förekomst av svampen 
brandskiktdyna behövs bränder med maximalt ca fem års intervall. Brandfälten måste 
skapas inom rimligt spridningsavstånd för brandsvampbaggen, vilket troligen uppgår till 
några kilometer. 
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Inledning 
Brandsvampbaggen Biphyllus lunatus är en skalbagge som är beroende av skogsbränder då 
dess larver utvecklas i en svamp som enbart växer på nyligen brända lövträd (se faktaruta). 
De senaste drygt 100 åren är brandsvampbaggen bara känd från Gotland, medan den 
tidigare hittades i flera sydsvenska landskap. En anledning till att arten överlevt just på 
Gotland antas ha varit skötseln av de gotländska ängena, där årlig bränning av ris 
traditionellt ofta sker (Ekstam m.fl.1988). 
 
På Gotland har fynd gjorts i sex olika socknar från Othem i norr till Silte i söder. Fyra av 
fynden har gjorts på just ängen (Hörsne prästänge 1974 och 1975, Bara 1975 (kan vara 
sammanblandning med Hörsne prästänge), Vallstena 1977 (trol. Alvena lindaräng), samt 
Othems kyrkänge 1979). Dessutom är den funnen efter en stor brand på en torvmosse vid 
Mästermyr, Silte socken 1978 och 1979 samt senaste gången 1995 och 1996 efter den stora 
branden i Torsburgen 1992 (ArtDatabankens fynddatabas). 
 

 
Figur 1. Brandsvampbagge 

 
Fakta brandsvampbagge  
Brandsvampbaggen är känd från flera delar av 
Europa men är överallt mycket sällsynt. Arten är 
klassad som starkt hotad i landet. Denna 3-3,3 mm 
satta och ganska välvda art är förhå llandevis lätt 
att känna igen genom brunsvart grundfärg och ett 
gulvitt brett band över täckvingarna (fig. 1). Den 
är helt beroende av speciella svampar som helst 
växer på brända träd. Den vuxna skalbaggen har 
håligheter i huvudet som mynnar vid munnen, 
vilka man tror används till att förvara svamp-
material och sprida svamp till nya brända träd. 
Larverna utvecklas främst i fruktkropparna av 
svampen. Larvens utveckling till vuxen skalbagge 
tar några månader och övervintring sker främst 
som vuxen skalbagge. Troligtvis sker parning och 
spridning till nya områden tidigt på försommaren. 

 
 
 

Brandsvampbaggen är i Sverige så vitt man vet helt bunden till brandskiktdynan (se 
faktaruta), en svamp som framförallt växer på lövträd som dödats eller skadats av brand, 
främst björk, men ibland även på andra brända lövträd såsom sälg, ek och asp. 
Brandsvampbaggen kan även nyttja närbesläktade svamparter såsom Daldinia concentrica 
som växer på obrända askar i Storbritannien (Hingley 1971). Denna svampart är dock ännu 
ej påträffad i Sverige. Släktet Daldinia består för närvarande av fyra svenska arter, varav 
åtminstone tre helst växer på brända lövträd (Johannesson m.fl. 2000). Men det är osäkert 
om och i vilken grad brandsvampbaggen utnyttjar andra Daldinia-arter än D. loculata. För 
att hitta brandsvampbaggen bör det finnas björk på brandfälten samt så bör träden 
brandskadats kraftigt, helst så att de dör. På brandskiktdynan utvecklas även flera andra 
insekter, varav några är rödlistade. Andelen björkar med fruktkroppar efter brand har visat 
sig korrelera med artrikedom av brandinsekter (Wikars 2001). 
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Figur 2. Fruktkroppar av svampen brandskikt-
dyna ca ett år efter brand på Tofta skjutfält. 
Fruktkropparna känns igen på att de är runda, 
oskaftade, 3-5 cm stora, och har en blanksvart 
färg när de är levande. I vedprover från detta träd 
hittades brandsvampbaggen i december 2006. 

 
Fakta brandskiktdyna 
Brandskiktdynan Daldinia loculata (Ascomycetes: Xylariaceae) är en lätt igenkänd svamp 
(fig. 2) som uteslutande växer på branddödade lövträd. Dess livscykel har nyligen utretts 
och är mycket märklig. Svampens sporer sprids med vinden över mycket stora avstånd, 
förmodligen globalt. Dessa kan infektera levande träd, men svampen vilar i trädets 
ledningsvävnad utan att orsaka skada. När sedan trädet dör genom brand bildas snabbt ett 
mm-tunt rosafärgat väldoftande s.k. konidiestadium (som bara har en genuppsättning) 
mellan bark och ved. Detta är mycket attraktivt för insekter som både äter av detta direkt, 
samt lägger sina ägg där. På bara några dagar konsumeras detta vilket tvingar insekterna att 
flytta runt till nya träd. När de gör detta har de fått med sig svampens konidier, som är 
klibbiga och lätt fastnar på kroppsytan. Först när konidier från två olika svampindivider 
sammansmälter börjar fruktkroppar bildas. De första fruktkropparna brukar dyka upp 
mindre än ett år efter brand i södra Sverige. Om ingen befruktning sker (och förmodligen 
också om primärkolonisation sker från sporer direkt till redan branddödade träd) bildas ett 
nytt konidiestadium i månadsskiftet april-maj året därpå. Både fruktkropparna, 
konidiestadiet och den rötade veden utgör föda för flera olika brandberoende insekter inkl. 
brandsvampbaggen.  

 
Ett åtgärdsprogram för ”Brandinsekter i boreal skog” omfattar tio olika rödlistade insekter 
beroende av skogsbränder (Wikars 2006). I programmet föreslås en riktad inventering av 
brandsvampbaggen för att klarlägga artens vanlighet och utbredning på Gotland. Här 
presenteras resultat från en inventering av såväl brandfält uppkomna genom okontrollerade 
bränder, som ängen som fortfarande hävdas. Vi försöker även diskutera hur olika 
skötselåtgärder kan gynna arten. Uppdraget har administrerats av Lena Almqvist på 
länsstyrelsen i Gotlands län. Foton är tagna av L.-O. Wikars, om ej annat anges. 
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Metodik 
Totalt besöktes tretton brandfält och fyra ängen på främst mellersta och norra Gotland (fig. 
3, tabell 1). Fältarbetet utfördes under hela dagar 17-19 juni (brandfält nr. 1-10 och ängen 
14-16) samt 14-16 september 2006 (brandfält 11-13 och änge 17).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Undersökta brandfält (röda punkter) och 
ängen (gröna punkter). 

 
 

Tabell 1. Inventerade brandfält och ängen. Areal: siffra inom parantes är av räddningstjänsten uppgiven areal. 
 
Namn Socken Branddatum Areal  Skogstyp Intens. Björk Prov 
Brandfält 
1. Brautmyr Fleringe 1999-06-20 6 Tallskog Hög Nej Nej 
2. Bräntings gård  Rute 2002-05-26 0.75 (4) Blandskog Mycket låg Ja  Ja 
3. Aftonvät Hellvi 1999-08-15 0,3 (1) Tall-alvar Låg Nej  Nej 
4. Österby Slite 2000-05-08 0,5 (1) Tallskog Mycket låg Nej  Nej 
5. Kallgateburg NR Hejnum 2004-05-08 1,5 (2) Blandskog-myr    Låg Ja  Ja 
6. Sion Stenkumla 1999-08-03 2 Tallskog-hygge    Låg Nej  Nej 
7. Tofta skjutfält, målomr. 2005 ev. 2006 2 Lövsly Mycket låg Ja  Nej 
8. Tofta skjutfält   2005 0,1 Tallskog Låg Nej  Nej 
9. Tofta skjutfält   1997 + 2004 2 Lövsly Låg Ja  Ja 
10. Tofta skjutfält   2000-08-19 2 Lövsly Låg Nej  Ja 
11. Östergårda Tofta 1997-07-12 2 (9) Hygge Låg Nej  Nej 
12. Granskogs Dalhem 2004-04-17 0,1 Lövsly Mycket låg Nej  Ja 
13. Torsburgen Kräklingbo  1992-08-02 1500 Tallskog Hög Ja  Ja 
 
Ängen  Antal brännfläckar  Brandskadade träd Björk Prov 
14. Hammaränget, Lärbro  50  -  Få Nej 
15. Laxare änge, Boge 10-20  > 1 år  Enst. hasselgrenar Nej Nej 
16. Othems korsänge Inga  -  Rikligt Nej 
17. Hörsne prästänge <10  -  Nej Nej 
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Brandfälten lokaliserades med data från Räddningsverket över bränder i skog mark från 
1997 till 2004 (fig. 4). Denna omfattade 376 brandtillfällen, och av dessa angavs 40 
brandfält till att vara en hektar eller större. De två största angavs till nio hektar. Den totala 
brända arealen angavs till 144 ha dessa åtta år (18 ha per år). Databasen anger branddatum, 
areal, samt tre kategorier av mark: ej trädbevuxen mark, produktiv skogsmark inkl. hygge 
samt annan trädbevuxen mark. En majoritet av bränderna omfattar ej trädbevuxen mark 
(stubbåkrar och ängsmark) och är i detta sammanhang ointressanta. Vissa av brandfälten 
har angetts med en starkt överdriven areal (tabell 1), något som visat sig vara vanligt även i 
andra län (Engström 2000). Tyvärr hade positionen ej angivits noggrannare än 1000 x 1000 
meter, vilket gör det minst sagt svårt att finna brandfälten. Vi tvingades därför till att välja 
de största brandfälten (0,5 ha eller större) för att överhuvudtaget ha någon chans att hitta 
dem. Ändå misslyckades vi med att hitta sju utpekade brandfält, trots ofta timslångt letande 
och konsulterande av lokalbefolkning. Särskilt missade vi fyra brandfält på den södra delen 
av Gotland, varför vi tyvärr ej kan säga något om artens förekomst här. I ganska många fall 
kunde vi konstatera att uppgifter var helt felaktiga. I något enstaka fall hade noggranna och 
korrekta koordinater angivits (och då kunde vi hitta ett brandfält med så liten areal som 0,1 
ha). På Tofta skjutfält hittade vi tre brandfält som ej fanns med i räddningsverkets databas. 

 
På de brandfält vi hittade uppsökte vi de delar där branden varit som intensivast och där 
lövträd, särskilt björk, fanns. Flera brandfält saknade nästan fullständigt lövträd och bestod 
av gles tallskog på mycket mager mark. Men i de flesta fall kunde åtminstone någon 
enstaka bränd oxel påträffas. Flera brandfält hade brunnit med så låg intensitet att inga träd 
alls dödats. Ibland kunde levande björkar ha basala brandskador i vilka svampen 
brandskiktdyna växte. Ibland noterades även andra insektsarter på brända träd. 

 
Ängena valdes ut efter att passa rutter vid besök av brandfält. Två av de besökta ängena 
hade tidigare fynd av arten. De övriga två, Hammaränget (Lärbro) och Laxare änge (Slite), 
utgör exempel på relativt välhävdade områden. I ängena noterades om färska brandfläckar 
fanns och om levande träd skadats i anslutning till dessa (tabell 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Bränder i skog och mark uppkomna under 
åren 1997 tom. 2004. Tydliga koncentrationer kan ses 
nära samhällen som Visby.  
Data Räddningsverket. 
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På brandfälten eftersökte vi speciellt brandskadade lövträd med fruktkroppar av 
brandskiktdyna. Ett visst direkt eftersök gjordes på trädstammarna. Därefter tillvaratogs 
några kortare stamdelar (0.5- 1 m.) med synliga fruktkroppar, om vi överhuvudtaget kunde 
påträffa ved med brandskiktdynor. Sådana prover togs på fem brandfält (tabell 1). 
Stamdelarna förvarades i stora tygpåsar. Vid hemkomsten lades de i stora pappburkar med 
ett provrör dit utkläckande insekter söker sig. Där fick de ligga utomhus till i början av 
december då stamdelarna sönderdelades (främst genom att fläka av bark och smula sönder 
fruktkroppar av brandskiktdynor) och materialet siktades i ett skalbaggssåll. Därefter drevs 
innehållet i proverna ut i Tullgrentrattar under ca tre dygn, och insekter identifierades 
under stor förstoring. 
 
 
Resultat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Rikligt med tallved efter branden 1999 vid Brautmyr nära Stenkusten, Fleringe socken. Lokalen är 
sannolikt den rikligaste för den hotade arten gulfläckig praktbagge i landet. Infällt i bilden ett dött ex. i 
puppkammare. 
 
 
Brandfält 
1. Brautmyr, Fleringe socken. brandfält från 1999 i kustnära alvarlik, men bitvis grov 
tallskog. Området omfattas av biotopskydd och lämnas därför till fri utveckling. Vissa träd 
hann dock avverkas strax efter branden. Nästan inga lövträd fanns förutom mycket enstaka 
oxlar. Mycket rikligt med grov tallved finns, ca 200 lågor av tall och enstaka döda stående 
tallar. Gulfläckig praktbagge Buprestis novemaculata hittades som fragment i splintved på 
ovansidan av grov låga (fig. 5). Dessutom hittades kläckhål i flera andra tallågor som 
sannolikt tillhör denna art. Arten har också regelbundet observerats flygande i närheten av 
brandfältet under flera dagar 2005-06. Den gulfläckiga praktbaggen är hotad (sårbar) och 
brandfältet torde hysa en av Sveriges största populationer av denna annars sällsynta och 
lokala art. Larver och kläckhål av jättevedbocken Ergates faber hittades i främst avverkade 
stubbar av branddödade tallar. Även omgivande tallskogar hyser stora kvalitéer genom att 
vara gammal och mycket gles och bitvis finns mycket död ved. En km sydost om 
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brandfältet sågs troliga kläckhål av hårig blombock Leptura pubescens (sårbar). Närmare 
sjön Nyrajsu finns flera levande tallar med välutvecklade brandljud (brandskador vilka 
läkts). I dessa påträffades sannolika gnag av tallbarkbomal Elatobia fuligonosella (sårbar) 
under brandskadad bark. Denna fjärilsart är även känd från obrända områden med gammal 
tallskog. Pågående gnag av blå praktbagge Phaenops cyanea tar fortfarande, sju år efter 
branden, död på enstaka brandskadade tallar, något som accentuerades den torra sommaren 
2006 (se Torsburgen). I de få lövträd (oxel) som påträffades hittades inga fruktkroppar av 
brandskiktdyna. 
 
2. Bräntings gård, Rute socken. Ett mindre brandfält som uppkommit 2002 i samband med 
risbränning i en trädbevuxen ängsmark (”Storänget”). Branden har varit mycket lågintensiv 
men partiell kambiedöd har bl.a. uppstått i enstaka björkbuketter uppkomna efter tidigare 
röjning. Här hittades enstaka fruktkroppar av brandskiktdyna med skalbaggsarterna 
Platystomus albinus, Synchita humeralis och Bitoma crenata. I en fibbla sågs 
ädelguldbagge Gnorimus nobilis (missgynnad) (fig. 6) samt i en avverkningstubbe 
kläckhål av jättevedbock. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Ädelguldbaggen i en fibbla på brandfältet 
vid Bräntings, Rute socken. Arten har kanske sin 
starkaste förekomst i landet på Gotland, men främst 
i de södra mer lövrika delarna. 
 

 
 
3. Aftonvät, Hellvi socken. Öppen alvarmark med grupper av grövre tall och klena lövträd 
som brann 1999 (fig. 7). Några rönnar och en ek hade rester av Daldinia-svamp och här 
hittades gnag av Platystomus albinus. Gnag av jättevedbock fanns i en tallbas på en 
nerfallen branddödad tall. 
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Figur 7. Brandfältet från 
1999 vid Aftonvät, Hellvi 
socken är ganska typiskt 
genom att det drabbat nästan 
trädlös alvarmark. Enstaka 
grova tallar och klena 
lövträd har dock brand-
skadats. 

 

Figur 8. Brandfältet från 2004 i Kallgateburgs naturreservat, omfattar en mindre tallmosse med inslag av 
lövträd. Flera tallar har brandskadats med överlevt och utvecklat s.k. brandljud. 
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4. Österby, Slite socken. Tallskog med inslag av stubbskottsrönn i kraftledningsgata 
lågintensivt bränt 2000. Inget lämpligt vedsubsubstrat och ointressant skog. 
 
5. Kallgateburgs naturreservat, Hejnum socken. En tallmosseskog som brunnit 2004 
troligen i samband med bränning av ris under restaurering av ängsmark i sydöstra delen av 
naturreservatet. Området domineras av tall men har ett visst inslag av glasbjörk och rönn 
(fig. 8). Flera tallar har brandljud. I dessa påträffades sannolika gnag av tallbarkbomal 
Elatobia fuligonosella (sårbar) under brandskadad bark (se under Brautmyr ovan). Prover 
med brandskiktdyna tas från tre björkar och en oxel, den senare dock med annan Daldinia-
art. Fullvuxna larver av skiktdynemottet Apomyelois bistriatella (missgynnad) konstateras i 
fruktkroppar vid genomgång av prover. 
 
6. Sions församlingshem, Tofta socken. Ett hygge tidigare dominerat av tallskog som 
brann 1999. Enstaka bukettformade rönnar, men ingen skiktdyna hittas. En ek har ett fyra 
meter högt brandljud. 
 
7. Tofta skjutfält, stora målområdet. Ett starkt stört område med sly av bl.a. björk och 
viden Salix spp. som troligtvis brann under vinterhalvåret 2005-2006 (fig. 9). Lämpliga 
betingelser finns för brandskiktdyna, men dessa hade ej hunnit utvecklas. 
 
8. Tofta skjutfält (annat målområde). Ett litet område troligtvis bränt sent 2005 samt med 
äldre brandspår. Marken delvis hårdbränd. Enstaka klena oxlar. Jättevedbock i tallåga. 
 
9. Tofta skjutfält. Del av fuktigt övningsområde som brunnit vid upprepade tillfällen, 
senast 2005 (fig. 10). På enstaka döende glasbjörkar finns färska fruktkroppar av 
brandskiktdyna (fig. 2). Några av björkarna har brandljud och har överlevt en tidigare 
brand. Övergår i ett äldre bränt område ca 1997 med flera branddödade björkar som har 
rester av brandskiktdynor. Ingen brandsvampbagge hittas vid fältbesöket i juni månad, men 
en puppa och en helt nyckläckt skalbagge hittas vid genomgången av sållprover i början av 
december. Dessutom hittades larver av skiktdynemottet (missgynnad) både vid fältbesöket 
i juni och vid genomgång av prover. 
 
10. Tofta skjutfält. Del av öppet övningsområde med alvarmark där en brand gick över år 
2000. Trädgrupper av tall och klenare lövträd, mest oxel och sälg fanns i fuktigare partier. 
På oxel hittades fruktkroppar av skiktdyna (ej brandskiktdyna, fig. 11) med larver av 
skiktdynemottet. Ur vedprover kläcktes två exemplar av skiktdynemottet fram samt ett ex. 
av långhorningen lövkvistbock Pogonochaerus hispidulus. 
 
11. Östergårda, Tofta socken. Ett talldominerat hygge bränt 1997. Inget intressant hittades. 
 
12. Granskogs, Dalhem socken. En ungskog med lövträd och tall lågintensivt bränt 2004. 
På klena stammar av rönn hittas en skiktdyna (ej brandskiktdyna). Från denna togs 
stamprover som ej gav några insekter. 
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Figur 9. Ett nyligen (vintern 2005-2006?) bränt område i det största övningsområdet inom Tofta skjutfält. 
Här kommer troligen brandskiktdynor att växa fram på det brandskadade lövslyet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10. Tofta skjutfält, brandfält på fuktig mark bränt 2005 och med fynd av brandsvampbagge och 
skiktdynemott. Björkarna har skadats måttligt av branden, men ändå tillräckligt för att brandskiktdyna ska ha 
utvecklats på några av stammarna. De helt döda stammarna skjuter stubbskott från basen. 
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Figur 11. Tofta skjutfält, 
brandfält från år 2000. Här 
hittades en annan art av 
skiktdyna på bränd oxel som 
innehöll larver av skiktdyne-
mott. 
 

 
13. Torsburgens naturreservat, Kräklingbo. Ett stort talldominerat område bränt 1992. I de 
norra delarna finns på fuktigare mark lokalt rikligt med björk. Rester av äldre fruktkroppar 
kunde hittas men dessa innehöll inga insekter förutom myror och gråsuggor. Senaste 
gången brandsvampbaggen hittades var 1996 och det är nog uteslutet att hitta den mer än 
tio år efter brand. Rikligt med svampen björkdyna Hypoxylon multiforme (närstående till 
Daldinia) hittades på grova brandskadade björkar vilka huggits upp som ved strax sydost 
om Hajdeby. En del av denna togs som prover men gav inga insekter.  
 
I den brända delen i naturreservatet hittades kläckhål av jättevedbock i tallågor men även i 
en levande grov tall med ett stort brandljud (fig. 12c). I tallågor sågs även helt färska 
kläckhål efter stora praktbaggar som kan vara gulfläckig praktbagge (12b). Tyvärr kunde 
dock inga fragment av skalbaggar påträffas. Många överlevande tallar var hårt angripna av 
blå praktbagge Phaenops cyanea, så till den grad att de ofelbart kommer att dö (fig. 12a). 
Detta konstaterades i alla torrare tallområden vi besökte i september, även på norra 
Gotland. På brandfältet var det dock ovanligt påtagligt sannolikt till följd av att tallarna är 
extra stressade genom tidigare brandskador och att markens vattenhållande humusskikt är 
bortbränt. Fenomenet torde ha varit ganska extremt hösten 2006. En bedömning är att 
minst någon procent av alla tallar på torr alvarmark på Gotland kommer att dö det 
närmaste året! 
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Figur 12. Torsburgens naturreservat, brandfältet från 1992 i dess allra sydligaste del. a) levande tallar hårt 
angripna av blå praktbagge och barken har fläkts bort av hackspettar; b) kläckhål av praktbagge Buprestis sp. 
möjl. gulfläckig praktbagge i tallåga; c). Kläckhål av jättevedbock i levande tall med brandljud.  
Foton J. Sandström. 
 
Kläckproverna från bränd björkved från de fem brandfälten gav även flera allmänna arter 
av vilka särskilt trädsvampbaggen Litargus connexus och plattnosbaggen Platystomus 
albinus fanns i de flesta prover. Övriga skalbaggar som hittades i vedprover var Anthribus 
nebulosus, Clytis arietis, Enicmus rugosus, Lathridius spp, Leiopus nebulosus, Orthocis 
festivus, Orthoperus sp., Phloeocharis subtillisima, Scaphisoma agaricinum, Stephostethus 
rugicollis, Synchita humeralis samt några obestämda kortvingar. 
 
 
Ängen 
14. Hammaränget, Lärbro socken. Ca 50 brännfläckar främst ute på öppna ängsytor, ibland 
nära hasselrunnor. Fläckar återanvänds till synes. Ingen död lövträdsved hittas i anslutning 
till brännfläckar. De få hasselgrenar som dött har sågats bort. Dominerande trädslag är ask 
och hassel. Enstaka björk och ek finns. Död ved är generellt bortstädad. Ingen bränd ved 
finns att leta brandsvampbagge på. Viss nyröjning verkar ske i änget. Det vore värdefullt 
att passa på att bränna större rismängder samt levande stubbskottsbuketter i samband med 
denna. 
 
15. Laxare änge, Boge socken. Få brännfläckar (10-20) närmast parkeringen ett eller två år 
gamla. Fagat 15 maj 2006 enligt anteckningsbok. Dominerat av hassel, ek och ask och med 
ett visst inslag av björk. Bitvis starkt igenvuxet. Nyröjt i den södra delen och här ligger 
enorma rishögar strax utanför själva änget. Hasselrunnor dödvedsfattiga. Enstaka 
hasselgrenar rökskadade ovan brännfläckar (fig. 13). 
 
 



 15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13. Laxare änge. Ovan en brännfläck är 
några hasselgrenar svagt brandskadade. 
Brandskador på levande träd och buskar 
uppkomna i samband med bränning av faget 
kan ha varit den viktigaste orsaken till att 
utvecklingsmiljöer för brandsvampbaggen 
uppkom i ängen.  

 

 
Figur 14. Othems korsänge är till stora delar fortfarande dominerat av vårtbjörk. Växtsättet i buketter 
indikerar att björkarna tidigare skötts med stubbskottsbruk dvs. ved och lövfoder har tagits i änget genom att 
upprepat kapa ner björkarna ända ner till marken. Brandsvampbaggen hittades här 1979. Idag bränner man ej 
längre faget i änget, utan lägger det på hög att multna ner. 
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16. Othems korsänge, Othems socken. Inga brännfläckar. Hittar jättehög med gren- och 
bladavfall i ängets södra del. Ett ovanligt björkrikt änge. En större del av änget domineras 
av öppen mark med stora bukettbjörkar (fig. 14). Död björkved finns, dock ej branddödad. 
I övrigt är änget variationsrikt med grov asp, tall, ask och framförallt hassel. 
 
17. Hörsne prästänge, Hörsne socken. Ett fåtal brännfläckar hittas, varav någon med 
brända lövträdsgrenar (fig. 15). Inga levande träd är brandskadade. Området domineras av 
hassel och ädla lövträd. Intressant så nämns i en informationsguide över området 
(Naturskyddsföreningen på Gotland) att grova, döda vårtbjörkar finns i området. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 15. En brännfläck i Hörsne prästänge där brända lövträdsgrenar kunde hittas (en av ytterst få). Att 
brandsvampbaggen kunnat utnyttja denna typ av brända grenrester i brännfläckar verkar osannolikt, särskilt 
som det mesta som bränns utgörs av redan murkna grenar. Brandskiktdynan kan bara växa på levande eller 
färsk ved som brandskadats. Foto J. Sandström. 
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Diskussion 
Lämpliga brandfält för brandsvampbaggen är ovanliga  

Förvisso skapas det ett stort antal brända områden på Gotland (fig. 4). Men det är ovanligt 
att spontana bränder skapar lämpliga områden för brandsvampbagge, av tre olika 
anledningar:  

o Få bränder berör skog. Minst hälften av den brända arealen uppkommer på helt 
öppen, trädlös mark.  

o Få bränder uppnår någon större areal eller intensitet. De flesta bränder bekämpas på 
ett mycket tidigt stadium så att de ej hinner täcka en större areal och bygga upp en 
tillräcklig intensitet så att träd branddödas. 

o Få bränder sker i lövträdsrika områden. De få större bränder som uppkommer sker 
framförallt på öppen, torr skogsmark som normalt är helt dominerad av tall. De 
lövrika centrala och södra delarna av Gotland (se nedan) verkar utsättas för 
betydligt färre bränder i skogsmark, vilket är förväntat eftersom lövskog har en 
mindre brandbenägenhet. 

 
Vi lyckades enbart hitta brandsvampbaggen på ett brandfält på Tofta skjutfält. Av de 
övriga undersökta brandområdena hade egentligen bara ett enda förutsättningar att hysa 
arten, nämligen det i Kallgateburgs naturreservat. Ytterligare tre brandområden hade ännu 
svagare förekomster av skiktdynor på brända lövträd. De övriga områdena saknade lövträd 
och/eller var så lågintensivt brända att träden ej brandskadats i tillräcklig grad så att 
brandskiktdynan kan växa på dem.  
 
 
Brandsvampbaggen är troligen mycket sällsynt idag 

Troligen har brandsvampbaggen normalt en låg population i landskapet. Detta gör att när 
väl lämpliga utvecklingsplatser uppkommer så är det ej säkert att arten överhuvudtaget kan 
hitta dit. Gör den det så koloniseras området normalt av få individer vilket gör att en 
populationsuppbyggnad tar tid. Vid Torsburgen eftersöktes brandsvampbaggen specifikt 
ett och två år efter branden utan att den kunde hittas (Wikars opubl., B. Ehnström, Nås, 
muntl.). Först efter tre år kunde den påvisas. I detta sammanhang är det intressant att den 
kunde hittas på det väldigt färska brandfältet (troligtvis sensommar 2005) på Tofta 
skjutfält. Detta indikerar rimligtvis att arten koloniserade från ett brandfält i närheten på 
skjutfältet. 

 
Nedbrytningen av de branddödade träden sker fort i det varma och ofta vinterhumida 
klimatet på Gotland. Efter fyra till fem år upphör nya fruktkroppar av brandskiktdyna att 
bildas helt eller delvis. Många av de äldre brandfälten i denna studie (sju till åtta år gamla) 
upplevdes som alltför gamla för att det skulle vara meningsfullt att leta efter brandskikt-
dyna. Detta berodde främst på att det enbart fanns klena lövträd i dessa områden, vars 
nedbrytning sker betydligt snabbare än för grova träd. På det 14 år gamla Torsburgens 
brandfält hittades rester av brandskiktdynor på just grov björkved. 

 
Pga. svårigheten att lokalisera brandfält är det svårt att säkert säga något om dagens 
utbredning av brandsvampbaggen på Gotland. Våra erfa renheter pekar dock på att ytterst 
få brandfält utgör lämplig miljö för arten. Av detta kan man dra slutsatsen att arten bör 
vara ytterst ovanlig.  
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Ängena bidrar ej med utvecklingsplatser längre 

Skötseln av de gotländska ängena är med största sannolikhet en viktig faktor för att arten 
just har levt vidare på Gotland. Att ängena ännu idag bidrar med utvecklingsplatser för 
brandsvampbagge och andra brandberoende arter verkar tyvärr högst osannolikt. För att 
detta ska möjliggöras måste björken bli vanligare i ängena samt så måste eldning där träd 
och buskvegetation dödas återupptas. De fynd av brandsvampbagge som gjordes under 
särskilt 1970-talet (i troligen fyra olika ängen) skedde sannolikt i ängen som ännu hade ett 
större inslag av björk, och där bränningen tilläts döda lövträd. 
 
Ännu finns drygt 180 ängen spridda över hela Gotland (Ohlsson 2006), ofta kopplat till 
socknens kyrka (präst-, kyrk- eller korsänge). Man uppskattar att ca 40000 ha hävdades 
som mest på detta sätt under 1800-talet, mot ca 1900 ha 1944 (Ekstam m.fl. 1988), och 
idag ca 300 ha (Länsstyrelsen Gotlands hemsida). De flesta ängena idag är relativt små <8 
ha och drygt 2/3 av dem mindre än 2 ha. I enskilda ängen sköts normalt bara en bråkdel av 
den tidigare hävdade marken. 
 
De flesta av dessa ängen växer igen alltmer och pionjärträd som björk, asp och tall ersätts 
med skuggtåligare arter som ask, alm och lind. Vid dagens aktiva restaurering gynnas ädla 
lövträd som ask, alm och ek medan eventuella björkar nästan alltid undantagslöst röjs bort. 
Linné under sin Gotländska resa, noterade 1741 att på södra Gotland var de viktigaste 
trädslagen i ängena hassel och björk, samt i mindre grad ask och ek. Intressant så gjorde 
han ej någon distinktion mellan hassel och björk vad avser benämningen träd (hassel 
betraktas ju normalt som en buske). Idag är det tydligt att björken har svårt att hävda sig, 
och någon föryngring av björk torde sällan ske eftersom detta är ett i hög grad 
störningsgynnat trädslag. 
 
Hur kunde ängena vara så rika på björk tidigare? Det är svårt att förstå hur 
störningsgynnade trädslag som björk, och även tall som finns i flera ängen, har kunnat 
etablera sig med den förståelse vi har av traditionell skötsel av ängena. Här framförs två 
hypoteser till hur björken kunde etablera sig i ängena. 
 
Ängen i hög grad dynamiska? 
Möjligen tilläts delar av ängena att periodvist växa igen med skog och att öppna ängsytor 
var delvis ambulerande. Man kan även tänka sig förändringar i intensiteten av hävd 
(inklusive hävdad areal) beroende på ändrad befolkningsmängd. När igenväxta områden på 
nytt röjdes till öppnare gräsrik mark kunde störningsgynnade arter etablera sig. Från andra 
delar av Sverige och Europa vet man att denna typ av röjning ofta företogs med eldens 
hjälp (dvs. röjningsavfall brändes) och man passade samtidigt på att bedriva svedjebruk 
(Pyne 1997). Detta borde ha skapat utmärkta groningsbetingelser för tex. björk och tall, 
och möjligen förklara den rikedom av björk som fanns i ängena på Linnes tid.  

 
En annan möjlighet är att trädskiktet i högre grad sköttes som ett stubbskottsbruk, och 
träden sällan tilläts uppnå trädform. Att detta förekom i Gotländska ängen finns 
dokumenterat (Slotte 1996, se även fig. 14). Särskilt hassel men även björk lämpar sig för 
stubbskottsbruk, och enskilda trädindivider kan då troligtvis leva i 100-tals år. Detta skulle 
medge en effektiv vegetativ föryngring av björk. 
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Föryngring av björk i brännfläckar? 
Traditionen att bränna grenar och löv som krattas ihop på våren (fagning) ute på de öppna 
gräsytorna skedde troligen på olika sätt. Möjligen brände man faget ute på de helt öppna 
ytorna ibland vilket möjligen kan ha gynnat nyetablering av tex. björk i brännfläckar. 
 
Framförallt brände man dock faget på speciella fagningshopar. De låg ofta i rösen eller vid 
en stubbe med rotskott. Inte ovanligt var att man eldade under en ek som man gärna ville 
skada eftersom ekens löv dög ej till foder och försämrade dessutom gräsväxten under 
träden. Eken var dock statens egendom och fick inte fällas. Generellt sett gällde det att 
placera den improduktiva fagfläcken där den gjorde minst skada (Ohlsson 2006). I andra 
beskrivningar påpekas det att man ogärna räfsade löven allt för långt för att bespara arbete 
och minska skadorna av räfsandet. Faget eldades då i små högar under buskar och på andra 
improduktiva platser (Martinsson 1999). I samband med detta skapades säkerligen 
brandskadade lövträd vilket bör ha gynnat brandsvampbaggen. Förr tog man dessutom hem 
alla grövre pinnar och grenar som kunde brukas som ved i hushållet. Det märks även idag 
att man är tveksam till att bränna ute på öppna ytor och höglägger eller flisar avfallet. I 
vissa ängen har man troligen aldrig eldat faget i änget, utan eldat det på annan plats eller 
låtit det multna utmed ängets kanter. 
 
Det verkar osannolikt att etablering av björk från frö i brännfläckar skulle ge upphov till 
nya trädindivider eftersom dessa var belägna intill existerande vegetation, varvid 
konkurrens från denna säkerligen hindrade tillväxt. I de fall etablering skedde ute på de 
öppna ängsytorna så bör nya plantor ha hävdats bort, antingen genom efterbete eller slåtter. 
Detta talar mer för att markanvändningen i ängena tidigare var mer dynamiskt, och att 
denna ibland tillät föryngring av störningsgynnade trädarter som björk.  
 
Björken missgynnas vid röjningar idag 
I vissa ängen, särskilt på södra Gotland, finns ofta ett visst inslag av björk särskilt i 
igenväxta delar (O. Kullingsjö, Länsstyrelsen Gotlands län, muntl.). Möjligen har detta 
kunnat etablera sig under en igenväxningsfas, kanske särskilt i temporärt översvämmade 
delar av ängena. Vid restaurering av igenväxta ängen premieras ädla lövträd som alm, ask 
och ek i allmänhet, medan eventuell björk normalt röjs bort. 
 
 
Förekomst av björk på Gotland 

Troligen är förekomsten av björk avgörande för brandsvampbaggen eftersom dess 
värdsvamp brandskiktdynan framförallt växer på brända björkar. Gotland har låga 
volymandelar björk (4%) jämfört med medelvärdet för hela Sverige (11%). Den största 
andelen björk finns i ett område på mellersta Gotland (fig. 16). Detta område sammanfaller 
i övrigt med det lövrikaste området på Gotland.  
 
Utbredningen av de två björkarterna glasbjörk och vårtbjörk fördelar sig så att glasbjörken 
dominerar på norra och vårtbjörk på södra Gotland (data Ståndortskarteringen, SLU). 
Vårtbjörken är betydligt begärligare för betande djur än glasbjörken och bör särskilt ha 
gynnats tidigare vid tex. skötsel av ängen. Detta kan förklara att den i högre grad finns i 
söder där utbredningen av ängar varit större. Björken är fortfarande ganska vanlig på 
enstaka ängen på fuktig svalsand på södra Gotland, medan ängen på lerjordar har mindre 
björk.  
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Temporärt har dikade myrmarker på Gotland haft en rik björkförekomst. Ett äldre fynd av 
brandsvampbagge i Mästermyr, Silte socken på sydvästra Gotland hänför sig till 
igenväxande tidigare myrmark. Likaså gjordes ett av fynden efter branden i Torsburgen på 
dikad myrmark med björk.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 16. Andel björk av totalt virkesförråd baserat 
på grundyta för träd >7 m (data Riksskogstaxeringen 
1998-2003). Kartan är starkt schematisk eftersom 
den baserar sig på stickprov. Mörkröd färg = >30%, 
ljusgul färg 0-5%. 
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Förslag på åtgärder för att gynna brandsvampbaggen 

Restaurering och modifierad skötsel i ängen 

Vid restaurering av ängen och annan trädbärande ängs- eller hagmark vore det önskvärt att 
öka innehållet av vårtbjörk. Att döma av historiska källor har vårtbjörken varit betydligt 
vanligare än idag, och dess närvaro i ängena har sannolikt avgörande för brandsvamp-
baggens överlevnad på Gotland.  
 
Många ängen är små och den hävdade arealen skulle behöva ökas för att säkerställa många 
hävdberoende arters långsiktiga existens (Appelqvist 2005). Att ta upp ny öppen mark 
torde kunna kombineras med att man samtidigt återskapar en ursprungligare struktur och 
sammansättning av trädskiktet.  
 
I de ängen där det ännu finns björk bör man i högre grad gynna denna, och ej ensidigt 
gynna ädla lövträd som ask, alm och ek. I de bestånd som ännu har björk kan man försöka 
föryngra denna vegetativt genom att kapa enskilda stammar. Normalt uppkommer då ett 
rikligt stubbuppslag, vilket sedan kan ge upphov till nya trädstammar. Björken är mycket 
känslig för kapning tidigt på sommaren, så denna bör ske i juli – september om den ska 
överleva. 
 
För att åstadkomma en god etablering av vårtbjörk från frö måste marken störas kraftigt. 
Detta uppnås troligen enklast genom att bränna ris, antingen i ett jämnt tjockt skikt över en 
större blivande ängsyta, eller i större högar. Föryngring efter brand sker sannolikt lättast på 
ganska mager mark, gärna sandig. En gissning är att vårtbjörk kan självså sig från enstaka 
träd som ligger några hundra meter bort. Finns ingen vårtbjörk på nära håll måste den 
troligen sås in för hand. 
 
Dagens sätt att omhänderta faget gynnar ej brandsvampbaggen. För att så ska ske måste 
man i björkrika ängen bränna i direkt anslutning till levande lövträd, särskilt nära björkar. 
Kanske kunde man kombinera fagning med röjning i högre grad, och därmed utnyttja 
eldens dödande effekt på oönskad vegetation? Detta kräver ett visst kunnande när det 
gäller användandet av eld, och särskilt att man kan vänta in en lämplig tidpunkt. För att 
minimera risk för brandspridning bör omkringliggande vegetation vara lagom fuktig men 
faget så torrt att det lätt kan brännas. Sådana  förhållanden kan råda en viss tid på dygnet 
eller en viss tid efter nederbörd. 
 
Naturvårdsbränning 
Troligen är det på kort sikt lättare att gynna brandsvampbaggen genom att utföra 
naturvårdsbränning i lämpliga områden snarare än att försöka anpassa ängenas skötsel så 
de medger artens fortlevnad. Bränning bör i så fall ske i  
1) björkrika områden någorlunda nära kända förekomster av brandsvampbagge 
2) väl avgränsade områden, helst med god tillgång på vatten 
3) ytterligare bränningsobjekt bör finnas tillgängliga inom några km avstånd. 
 
Normalt är bränning svår att utföra i rena lövbestånd eftersom dessa i hög grad har ett 
fältskikt som består av gräs och örter, vilket ej brinner särskilt bra pga. ett högt 
vatteninnehåll. Ibland kan dessa dock brännas mycket tidigt på säsongen, innan den nya 
vegetationen börjat växa upp, alternativt på hösten när den vissnat ned.  
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Generellt är skogsvegetation av lingon eller blåbärstyp (dvs. med bärris, mossa och lavar) 
mer kontrollerbar när det gäller naturvårdsbränning. Sådan vegetation bildar oftare 
sammanhängande bränslebäddar som kan bära fram elden över en större del av 
vegetationssäsongen (Granström 2005). Denna typ av vegetation finns dock främst i 
produktiva barrträdsbestånd på Gotland, och dessa har normalt ett mycket lågt ins lag av 
björk pga. skogsskötsel. Det är dock ej otänkbart att en talldominerad skog med stort inslag 
av björk kan ha denna vegetationstyp. 
 
Naturvårdsbränning bör ske i björkrika väl avgränsade bestånd med tillgång till vatten, och 
troligen helst utföras på våren eller försommaren under måttliga men tillräckliga 
uttorkningsförhållanden. För att medge en kontinuerlig förekomst av svampen 
brandskiktdyna behövs bränder med maximalt ca fem års intervall. Brandfälten måste 
skapas inom rimligt spridningsavstånd för brandsvampbaggen, vilket troligen ej är mer än 
några kilometer. 
 
 
Något om eventuella framtida inventeringar av brandsvampbagge på 
brandfält 

Idag är det ofta omöjligt eller mycket tidskrävande att lokalisera brandfält utifrån 
Räddningsverkets statistik. Vid inventering av brandfält bör mer förarbete användas för att 
ta fram uppgifter om brandfält direkt via dem som rapporterat bränderna, dvs. lokala 
räddningstjänster. Nu användes tyvärr väldigt mycket tid på att hopplöst leta efter dåligt 
eller felaktigt angivna brandfält. 
 
Optimal tid att inventera brandsvampbagge är troligen två till fyra år efter brand.. 
Brandskiktdynor kan hittas redan året efter brand men det tar rimligen tid för 
brandsvampbaggen att kolonisera och nå en detekterbar populationsstorlek. Svampen kan 
finnas kvar upp till sex - åtta år efter brand, men om det bara finns klen bränd ved kan den 
redan ha försvunnit efter 3 - 4 år. 
 
 
Tack 

Lena Almqvist hjälpte till att ta fram underlag från Räddningstjänsten. Oskar Kullingsjö 
gav värdefulla kommentarer på manus samt tog fram kartan över bränder på Gotland (båda 
vid Länsstyrelsen i Gotlands län). Bengt Ehnström, Nås och Stig Lundberg, Luleå beskrev 
omständigheter vid några av fynden av brandsvampbaggen. 
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