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Uppdrag 
Naturcentrum AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrlands län genomfört en inventering av 
brandberoende skalbaggar och barkskinnbaggar på nio brandfält. Inventeringen syftar till att öka 
kunskapen om länets brandberoende fauna och utvärdera naturvårdsnyttan av de naturvårdsbränningar 
som genomförts i några av länets naturreservat. Studien är ett led i åtgärdsprogrammet för bevarandet 
av brandberoende insekter i boreal skog. De artgrupper som tas upp i åtgärdsprogrammet är i huvudsak 
brandberoende skalbaggar och barkskinnbaggar (släktet Aradus) och det är dessa två grupper som 
inventerats i denna studie. Övriga rödlistade eller på annat sätt naturvårdsintressanta insektsarter som 
observerats under inventeringen behandlas endast kortfattat. 

Fältinventeringen genomfördes under mitten av juli 2008 av Petter Bohman. 

 
Västernorrlands län är ansvarigt för åtgärdsprogrammet för bevarande av brandberoende insekter i 
boreal skog och arbetar med att stärka populationerna av dessa sällsynta och starkt specialiserade arter. 
Bevarandeinsatser har bland annat genomförts i form av en rad naturvårdsbränningar i flera 
naturreservat. (Stormyran-Lommyran, Jämtgaveln och Fageråsen är några av de naturreservat där stora 
naturvårdsbränningar har genomförts under de senaste åren.) Dessutom finns flera större brandfält 
uppkomna efter vildbränder i länet.  

Vid naturvårdsbränningar och naturligt uppkomna bränder i skog skapas betydligt mer död ved och fler 
brandskadade träd per hektar än vid vanliga hyggesbränningar. Bränd död ved och brandskadade träd är 
det i särklass viktigaste substratet för i princip alla insektsarter som ingår i det tidigare nämnda 
åtgärdsprogrammet. Därför är det sannolikt att naturvårdsbränningar är av stor betydelse för den 
brandberoende faunan.  

Flera tidigare inventeringar av brandinsekter (Bohman et al 2004, Wedman 2006) har fokuserat framför 
allt på hyggesbränningar, eftersom de är betydligt vanligare än rena naturvårds-bränningar. 
Brandfaunan på hyggesbrända områden är därför bättre känd än den på naturvårdsbrända områden eller 
naturliga brännor. Därför har denna inventering istället gjorts enbart i områden som naturvårdsbränts 
eller som har brunnit naturligt.  

 
NATURCENTRUM AB 

                NATURINVENTERINGAR 
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Metodik 
Totalt besöktes nio brandfält (de två områdena i Jämtgavelns NR brändes samtidigt och behandlas här 
som ett brandfält med två delar) som alla varierade i ålder och storlek. Sex av dessa var kontrollerade 
naturvårdsbränningar utförda av länsstyrelsen (Jämtgavelns NR, Fageråsens NR och fyra stycken i 
Stormyren-Lommyrens NR.) De övriga två har sitt ursprung i vådabränder.  

Tabell 1. Tabell över brandfälten samt antalet inventerade träd.  
Antal inventerade träd Brandfält Typ av bränna, 

storlek och brandår. Tall Gran Löv 

Stormyren-
Lommyren 1. 

Naturvårdsbränning, 30 
ha, 2004 

30 20 25 

Stormyren-
Lommyren 2. 

Naturvårdsbränning, 4,4 
ha, 2004 

15 10 1 

Stormyren-
Lommyren 3. 

Naturvårdsbränning, 22,8 
ha, 2006 

30 20 20 

Stormyren-
Lommyren 4. 

Naturvårdsbränning, 81 
ha, 2006 

10 30 35 

Länstersjön Vildbränna, 31,6 ha, 2005 10 30 12 
Helvetesbrännan Vildbränna, 15,9 ha, 2005 15 15 15 
Jämtgaveln 1. 15 15 5 
Jämtgaveln 2. 

Naturvårdsbränning, 16,3 
ha,  
2005 

10 20 10 

Fageråsen 1. Naturvårdsbränning, 6,9 
ha, 2006 

20 20 10 

Fageråsen 2. Naturvårdsbränning, 5,1 
ha 2007 

15 15 5 

 

Varje brandfält inventerades genom att döda eller skadade träd eftersöktes över hela brandfältet. På 
dessa träd genomfördes direktsök av brandberoende skalbaggar och barkskinnbaggar. Direktsök innebär 
i detta fall att bark avlägsnades med kniv eller yxa så att barken och den blottade veden kunde 
genomsökas noggrant efter insekter. Samtliga brandberoende och rödlistade arter noterades. Skalbaggar 
och barkskinnbaggar som inte kunde artbestämmas direkt i fält samlades in för senare bestämning.  

De substrat som genomsöktes noggrant var branddödade barr- och lövträd, brandskadade barr- och 
lövträd samt lövträd med fruktkroppar av brandskiktdyna Daldinia loculata. För varje brandfält 
genomsöktes mellan 26 och 70 olika träd av varierande typ beroende på tillgång.  

Varje förekomst av brandberoende eller rödlistade arter koordinatsattes med GPS.  

Niklas Franc, Naturcentrum AB, har bistått med artbestämningen av skalbaggar och Carl-Cedric 
Coulianos bestämde alla nymfer av barkskinnbaggar. 
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Karta 
Karta med de nio inventerade brandfälten markerade som svarta punkter.  
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Objektsbeskrivningar 
Stormyren-Lommyren 1. 

Beskrivning 
Brandfältet är en stor och långsträckt naturvårdsbränd tallskog med rikligt inslag av björk och asp. 
Brandens hårdhet och intensitet har varit måttlig och skadorna på trädskiktet varierar inom brandfältet. 
Andelen tallar med stamskador är hög och yngre björkar och aspar har dödats i stor utsträckning. Äldre 
och mer grovbarkiga lövträd har överlevt i flera fall. Det har bildats rikligt med substrat för framför allt 
slät tallkapuschongbagge och för arter knutna till bränd björk. För arter knutna till bränd gran, som 
spetshörnad barkskinnbagge Aradus angularis, är brandfältet mindre lämpligt då substrat endast finns 
sparsamt. Objektet har stor potential att utveckla stora lövvärden inom en nära framtid eftersom 
lövföryngringen bitvis är mycket god.  

Fynd 
Slät tallkapuschongbagge Stephanopachys linearis (missgynnad – NT) har en stor population på 
brandfältet och noterades på sex brandskadade tallar. Troligen finns arten på betydligt fler träd och är 
spridd över hela brandfältet. 

Både imago, larv och fler äldre larvgångar av stor plattnosbagge Platyrhinus resinosus hittades på de 
brända björkarna.  

Naturvårdsbränd tallskog som hyser en stor population av den brandberoende arten slät 
tallkapuschongbagge. 
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Stormyren-Lommyren 2. 

Beskrivning 
Objektet utgörs av ett flertal brända myrholmar med tallskog med inslag av gran. Branden har varit både 
lågintensiv och ytlig, skadorna på trädskiktet är därför endast lindriga. Flera granar har överlevt och fått 
mindre stamskador medan tallarna ofta är helt oskadda. 

Fynd 
Slät tallkapuschongbagge Stephanopachys linearis (missgynnad – NT)  observerades på två 
brandskadade granar, vilket inte är artens optimala substrat.  

Branden i Stormyren-Lommyren 2 har varit lågintensiv och ytlig och de flesta av tallarna har förblivit 
oskadda.  

 

Stormyren-Lommyren 3. 

Beskrivning 
Brandfältet är stort och varierande. Några delar har brunnit svagt och lågintensivt medan andra är både 
hårt och intensivt brända. Även skadorna på trädskiktet varierar kraftigt från nästan total mortalitet på 
vissa fläckar till endast små stamskador på andra platser. Skogen domineras av äldre tall men här finns 
även rikt inslag av gran och björk. I anslutning till objektet finns en ännu större hyggesbränning som 
utförts under samma tidsperiod. Den totala brandfältsarealen är därmed mycket stor, ca 50 hektar. Trots 
att förutsättningarna verkar vara mycket bra för brandinsekter noterades endast två arter och dessutom i 
små tätheter. Detta kan möjligen förklaras med den stora utspädningseffekt som blir när det bildas stora 
mängder lämpligt substrat. Med direkt eftersök som inventeringsmetod är det mycket svårt att hitta alla 
arter när de förekommer i låga tätheter.  
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Fynd 
Stor plattnosbagge Platyrhinus resinosus hittades på flera brända björkar och totalt sågs fem vuxna 
individer.  

Ett exemplar av liten brandlöpare Sericoda quadripunctata noterades under barken på en branddödad 
gran.  

På brandfältet Stormyren-Lommyren 3 har branden skapat en mycket stor mängden substrat för 
brandberoende insekter. 
 

Stormyren-Lommyren 4. 

Beskrivning 
Området är en drygt 80 hektar stor naturvårdsbränning med enorma mängder substrat, såväl barr- som 
lövträd. Brandintensiteten har varit hög och skadorna på trädskiktet har blivit omfattande. 
Utspädningseffekten blir mycket stor på ett brandfält med så stor mängd substrat. För att 
effektivare söka efter fler arter slutade jag inventera tallar när slät tallkapuschongbagge noterats 
och fokuserade istället helt på gran och björk. Detta betyder att slät tallkapuschongbagge med största 
sannolikhet finns på betydligt fler träd än vad som anges här. Trots detta fokus på gran och björk var det 
bara möjligt att noggrant undersöka en bråkdel av de lämpliga substraten för övriga arter brandinsekter. 
För att beskriva faunan på detta stora brandfält krävs betydligt mer omfattande inventeringsinsatser, 
framför allt med fällor. 

Fynd 
Fyra arter brandberoende skalbaggar och en brandberoende barkskinnbaggeart noterades på lokalen. 
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Slät tallkapuschongbagge Stephanopachys linearis (missgynnad – NT) hittades på tre brandskadade 
tallar, det är dock sannolikt att arten finns på betydligt fler träd. 

Stor plattnosbagge Platyrhinus resinosus observerades i fem exemplar på olika brända björkar angripna 
av brandskiktdyna.  

En hona av kolsvart trädbasbagge Sphaeriestes stockmanni sågs lägga ägg på en branddödad gran. 
Arten är tidigare inte rapporterad från Medelpad.  

Ett exemplar av liten brandlöpare Sericoda quadripunctata hittades under barken på en branddödad 
gran.  

Tre nymfer av Aradus crenaticollis hittades på branddödad gran. 

Utöver de brandberoende arterna insamlades även ett exemplar av robust mögelbagge Corticaria 
lapponica och ett exemplar av flugbaggen Rhagonycha elongata. Båda dessa arter är relativt allmänna.  

Bilden visar typiska brandskadade tallar med pågående angrepp av slät tallkapuschongbagge.  
 

Länstersjön 

Beskrivning 
I ett starkt kuperat och blockrikt landskap har en vildbrand skapat ett stort grandominerat brandfält. 
Brandhårdheten har varit svag men intensiteten mycket hög och nästintill alla granar och björkar har 
dött. De flesta granar har brunnit ända upp i toppen. Enstaka tallar finns i spridda grupper, ner mot sjön 
och uppe på bergstoppen i områdets norra del. Tallarna har ofta överlevt men fått kraftiga stamskador. 
Brandfältet hyser enorma mängder substrat för granlevande brandberoende insekter. Flera av granarna 
ser mycket lämpliga ut för spetshörnad barkskinnbagge. Den stora mängden lämpligt substrat gör att 
utspädningseffekten blir påtaglig, det vill säga det relativt låga antalet individer av brandinsekter som 
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koloniserar ett brandfält har en mycket stor mängd substrat att sprida ut sig bland. Eftersom endast en 
liten del av de lämpliga träden då har koloniserats blir det svårt att hitta djuren. 

Fynd  
Slät tallkapuschongbagge Stephanopachys linearis (missgynnad – NT) hittades på sex av de tio 
inventerade tallarna och arten hyser en stor population på brandfältet.  

Gnagspår av vad som troligen var sotsvart praktbagge Melanophila acuminata observerades på 
rotbenen av en bränd gran. Viss förväxlingsrisk föreligger dock med praktbaggar av släktet Phaenops. 

Två nymfer av Aradus crenaticollis hittades på branddödad gran. 

Nordlig plattbagge Dendrophagus crenatus observerades under barken på en bränd granlåga.  

På Länstersjöbrännan har branden varit mycket intensiv och trädmortaliteten är nästan total. 
 

Helvetesbrännan 

Beskrivning 
Objektet utgörs av ett brandfält i brant och blockrik terräng uppkommet efter en vildbrand i 
brandpräglad tallskog. I områdets södra delar finns ett påtagligt inslag av asp men även gran och björk 
finns spritt i beståndet. På hela brandfältet finns enstaka gamla tallar med tidigare brandljud och flera av 
dessa var angripna av slät tallkapuschongbagge. Mängden lämpligt tallsubstrat var stor medan 
gransubstratet var mer sparsamt. På de brända björkarna och asparna hittades förvånansvärt lite djur. 

Fynd 
Slät tallkapuschongbagge Stephanopachys linearis (missgynnad – NT) hittades på sex tallar vilket 
innebär knappt hälften av de inventerade tallarna. Arten har således en stor population på brandfältet.  
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Larvgångar av stor plattnosbagge Platyrhinus resinosus observerades på två branddödade björkar med 
brandskiktdyna.  

Vidare noterades pågående angrepp av blå praktbagge Phaenops cyanea på en levande tall. Arten är 
aldrig tidigare rapporterad från Medelpad. 

 
 
Äldre tallar med tidigare brandljud. Brandljudens kantzoner har pågående angrepp av slät 
tallkapuschongbagge. 
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Jämtgaveln 1. 

Beskrivning  
Området är en naturvårdsbränd tallskog med påtagligt inslag av gran och enstaka unga björkar. 
Brandhårdheten har varit relativt liten men intensiteten hög vilket lett till måttliga skador på trädskiktet. 
Tallarna har framför allt fått stamskador medan granarna och de enstaka björkarna ofta har dött. 
Lämpligt gran- och tallsubstrat finns rikligt medan lövsubstrat nästan saknas helt.  

Fynd 
Slät tallkapuschongbagge Stephanopachys linearis (missgynnad – NT) hittades på tre tallar och en 
brandskadad men levande gran.  

Den tidigare rödlistade långhorningen bronshjon Callidium coriaceum hittades i ett exemplar krypande 
på barken till en branddödad gran.  

Två nymfer av barkskinnbaggen Aradus crenaticollis hittades på branddödad gran. 

 
Brandpräglad tallskog i Jämtgavelns naturreservat. 
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Jämtgaveln 2. 

Beskrivning  
Området är en naturvårdsbränd brandpräglad tallskog med inslag av gran och björk. På en mindre del av 
brandfältet har förberedande uttag gjorts men i övrigt var beståndet opåverkat. Fläckvis har branden 
varit hård och intensiv vilket skapat en nästan total mortalitet i trädskiktet. Andra delar är endast lindrigt 
skadade till följd av svagare och mer lågintensiv brand. Här domineras vegetationen av blåbärsris. Efter 
att slät tallkapuschongbagge noterats på tall övergick sökandet efter andra arter mer knutna till gran och 
björk.  

Fynd  
Slät tallkapuschongbagge Stephanopachys linearis (missgynnad – NT)  hittades på tre tallar och en 
brandskadad gran. 

Stor plattnosbagge Platyrhinus resinosus observerades på en bränd björk samt tre larvgångar på tre 
olika björkar med brandskiktdyna.  

 

Fageråsen 1. 

Beskrivning  
Brandfältet består av flera små naturvårdsbrända myrholmar som domineras av tall men med ett stort 
inslag av gran och enstaka björkar. Skadorna på trädskiktet är måttliga och det har skapats gott om såväl 
gran- som tallsubstrat. Tallkapuschongbaggarna eftersöktes intensivt jämfört med flera av de andra 
lokalerna men trots detta hittades endast slät tallkapuschongbagge på en enda tall. Möjligen är 
brandfältet för färskt för att populationerna av brandinsekter ska ha hunnit byggas upp ordentligt. 

Fynd 
Slät tallkapuschongbagge Stephanopachys linearis (missgynnad – NT) observerades i ett exemplar på 
en tall.  

Den rödlistade glansbaggen Ipidia binotata hittades i ett exemplar under barken på en branddödad gran 
i brandfältskanten. Arten är klassad som hänsynskrävande (NT) på rödlistan och kan möjligen anses 
vara brandgynnad då den lever i anslutning till svampangripen död ved.  

Barkskinnbaggen Aradus betulinus observerades i ett exemplar på en branddödad gran.  
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Fageråsen 2. 

Beskrivning  
Området utgörs av en naturvårdsbränd barrblandskog på kuperad mark. Brännan är färsk och endast ett 
år gammal. Trädskiktet är olikåldrigt och enstaka mycket gamla tallar med tidigare brandljud finns spritt 
i beståndet. Skadorna på trädskiktet varierar kraftigt från stora till endast lindriga mellan de torrare 
höjderna och de blötare sänkorna. På grund av brandfältets färskhet har inte populationerna av 
brandinsekter hunnit byggas upp nämnvärt och utspädningseffekten blir då mycket stor. Detta kan vara 
förklaringen till varför inga fynd gjordes trots att ett stort antal träd inventerades noggrant.  

Fynd  
Inga brandberoende eller rödlistade arter observerades. 

I 

kanten av brandfältet Fageråsen 1 finns denna gamla tall som dog av skador från senaste branden. 
Trädet bar spår av tidigare bränder. 
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Summering och slutsatser 
På de nio brandfälten noterades totalt sex arter av brandberoende insekter, varav fem var skalbaggsarter 
och en var en barkskinnbaggeart. Den vanligast förekommande brandberoende arten var slät 
tallkapuschongbagge Stephanopachys linearis som observerades på sju av de nio brandfälten. Stor 
plattnosbagge Platyrhinus resinosus och barkskinnbaggen Aradus crenaticollis förekom också relativt 
frekvent, på fem respektive tre brandfält. De övriga arterna förekom mer enstaka på ett eller ett par 
brandfält.  

Den lokal som hade flest brandberoende insektsarter var Stormyren-Lommyren 4, där totalt fem olika 
arter noterades.  

Inventeringen visar att flera brandberoende insektsarter förekommer spritt i Västernorrlands län och att 
de i stor utsträckning koloniserar de brandfält som skapas till förmån för naturvården. Tidigare studier 
har visat att slät tallkapuschongbagge har starka förekomster i länet, vilket också framkommer av denna 
inventering. Resultatet från en inventering av tallkapuschongbaggar i södra Norrland (Bohman et al. 
2004) visade att den släta tallkapuschongbaggen förekom på ungefär 60 procent och den grova på 
endast knappt 13 procent av de inventerade hyggesbränningarna. Däremot i denna studie förekom den 
släta på knappt 80 procent av naturvårds- och vildbrännorna. Den grova tallkapuschongbaggen hittades 
dock inte på någon av lokalerna. Denna relativa ökning i förekomstfrekvens kan tolkas på två sätt. 
Antingen att naturvårds- och vildbrännor är ett bättre habitat för den släta tallkapuschongbaggen än 
hyggesbränningar eller att arten har ökat i länet under de senaste fyra åren, troligen till följd av 
naturvårdsbränningar. Dessa tolkningar står naturligtvis inte i konflikt med varandra, utan båda är 
sannolikt relevanta.  

Barkskinnbaggen Aradus crenaticollis som hittades på tre av brandfälten i denna inventering är en av de 
vanligaste brandberoende arterna inom släktet. Att inga av de barkskinnbaggar som ingår i 
åtgärdsprogrammet för brandinsekter i boreal skog hittades är inte helt förvånande då de aldrig tidigare 
noterats i länet. I det angränsande Gävleborgs län finns dock äldre fynd av svart barkskinnbagge A. 
aterrimus och i Dalarnas län finns fynd av slät- A. laeviusculus och vithornad barkskinnbagge A. 
signaticornis (Wikars 2006), vilket tyder på att arterna möjligen också kan finnas i Västernorrlands län.  

Förutom de rent brandberoende arterna noterades även ett antal naturvårdsintressanta skalbaggar. På en 
branddödad gran på lokalen Fageråsen 1 hittades ett exemplar av den rödlistade glansbaggen Ipidia 
binotata. Arten är klassad som missgynnad (NT) på den svenska rödlistan 2005 (Gärdenfors 2005). 
Vidare hittades pågående angrepp av blåpraktbagge Phaeops cyanea på en brandskadad tall på 
brandfältet i Helvetesbrännans naturreservat. Arten är inte tidigare rapporterad från Medelpad. Nordlig 
plattbagge Dendrophagus crenatus och bronshjon Callidium coriaceum är två arter som ofta förknippas 
med skogar med höga naturvärden (Ehnström & Axelsson 2002). Dessa arter observerades i ett 
exemplar vardera på lokalerna Länstersjön respektive Jämtgaveln 1.  

 

Framtida åtgärder 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län har under senare år genomfört flera större naturvårdsbränningar 
med mycket gott resultat ur insektsperspektiv. De flesta brandfält som besöktes i denna inventering 
hade stora mängder av varierande substrat och är tillsynes mycket lämpliga habitat för brandberoende 
insekter. Länsstyrelsen arbetar utifrån en mycket ambitiös brandstrategi och planerar att genomföra flera 
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större naturvårdsbränningar i ett antal naturreservat under kommande år (www.y.lst.se). Genom det 
omfattande arbetet med naturvårdsbränningar är Länsstyrelsen i Västernorrland ett föredöme i arbetet 
med att bevara och stärka förekomster av brandberoende insekter.  

Den viktigaste faktorn för bevarandet av brandinsekter i Västernorrlands län är att länsstyrelsens arbete 
med naturvårdsbränningar fortsätter framöver med oförminskad intensitet.  

Även fortsättningsvis bör bränningar genomföras så att en stor variation av substrat skapas. Att bland 
annat skapa bränd gran, som är livsmiljö för flera av de mest hotade brandberoende barkskinnbaggarna, 
bör vara ett mål i samband med naturvårdsbränningar.  

Det är mycket sannolikt att ytterligare några arter brandberoende insekter, inte minst bland 

Stor plattnosbagge Platyrhinus resinosus är en av alla de krävande arter som gynnas av 

barkskinnbaggarna, kommer etablera sig i länet i framtiden tack vare naturvårdsbränningarna.  

naturvårdsbränningarna.  
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