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Länsstyrelsens Förord 
 
 

Inventeringen har genomförts inom Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) som är en 
satsning för att nå miljökvalitetsmålet ett rikt växt- och djurliv och övriga 
ekosystemrelaterade miljömål. Målet är att antalet hotade arter ska reduceras med 30 % 
till 2015. 
 
Länsstyrelserna och Naturvårdsverket genomför åtgärdsprogram i samverkan och varje 
länsstyrelse har ansvar för att ta fram ett flertal åtgärdsprogram för hotade arter som 
gäller nationellt. Åtgärdsprogrammet för bevarande av Jättepraktbagge koordineras av 
länsstyrelsen i Västernorrland och en reviderad version av programmet kommer att 
fastställas under år 2011. Arten är numera endast känd från Västernorrlands län och 
Höga Kusten. 
 
Denna stickprovsinventering som genomfördes under några sensommardagar i Höga 
Kusten sommaren 2010 är ett steg för att förbättra kunskapen om utbredningen av artens 
utbredning. Inventeringen riktades mot solbelysta hällmarkskogar i mellan 
Mjällomslandet och Härnösand och genomfördes som eftersök av kläckhål på död 
tallved. Äldre kläckhål hittades på några lokaler i objektsurvalet vilket talar för att arten 
kan finnas utanför det nu kända utbredningsområdet i och omkring Skuleskogens 
nationalpark. 
 
Rapporten och inventeringen har utförts av Olof Hedgren, objektsurvalet och kartarbetet 
har utförts av Pekka Bader vid länsstyrelsen. Undertecknad har anpassat texten till 
länsstyrelsens publikationsmallar samt gjort informationen tillgänglig i de kanaler som 
länsstyrelsen har för rapporter av detta slag.  
 
Härnösand i april 2011 
 
Per  Sander 
Koordinator ÅGP 
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Sammanfattning 

Under 2010 undersöktes 11 lokaler längs Höga Kusten i Västernorrlands län med avseende på 
flyghål efter jättepraktbaggen Chalcophora mariana på tallved. Urvalet följde en 
prioriteringslista framtagen av länsstyrelsen. Dessa lokaler beskrivs kortfattat med kartor och 
en del foton i denna rapport. En av lokalerna (Skataudden) ligger nordost om den enda kända 
populationen i Skuleskogens nationalpark och dess närmaste omgivning. De övriga tio ligger 
spridda längs kusten söder om parken (sydligast på Hemsön).  
 Inga existerande populationer kunde påträffas med ledning av färska flyghål, 
däremot påträffades äldre flyghål (troligen minst 20 år gamla) på sju lokaler belägna på 
Mjällomhalvön, Rävsön och Hemsön (söder om nationalparken). Endast enstaka flyghål (1-3) 
per lokal noterades. Om detta speglar den verkliga produktionen av fullbildade skalbaggar är 
oklart då ved mycket väl kan ha tagits bort vid olika tillfällen under 1900-talet. Man kan 
antingen ha tagit bort färsk ved, ved med larver eller gammal ved med bara flyghålen kvar, 
och en kombination av dessa varianter. Man kan i alla fall utesluta att det förekommer någon 
population i dagsläget vid de undersökta lokalerna på Mjällomhalvön och Hemsön, och 
troligen heller inte på Rävsön även om denna stora ö ej blev fullständigt inventerad.  
 Den fysiska miljön på samtliga lokaler är övervägande mycket gynnsam för 
praktbaggar (gles solöppen tallskog, sydvända sluttningar), men tyvärr är mängden död 
tallved ofta liten eller obefintlig. Grov ved och då särskilt grova tallågor saknas helt, eller 
förekommer bara lokalt i låg frekvens i otillgängliga höjdlägen. Detta är troligen orsaken till 
artens sällsynthet i dagsläget. Och det är därför svårt för jättepraktbaggen att komma igång 
med en effektiv spridning från Skule-trakten. En återkolonisering av hela kusten lär kräva en 
successivt växande kedja av individstarka populationer. I detta sammanhang vore det mycket 
gynnsamt om arten etablerar sig på Rävsön, där det tack vare en stor skogsbrand numera finns 
lämplig ved i mycket stor omfattning. Detta skulle minska utdöenderisken för arten i länet, 
och möjliggöra en spontan spridning till andra lokaler i närheten.  
 Fortsatt inventering kan bidra med viktig kunskap om artens status. En viktig 
slutsats man kan dra av denna gnagstudie är att arten varit relativt utbredd vilket ökar hoppet 
om att påträffa levande populationer någonstans längs kusten från Härnösand till 
Örnsköldsvik där förhållandena varit mer lyckosamma.  
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Norr om Skuleskogen 
 

Skataudden, Skataberget 

Området kännetecknas av hällmarkstallskog med inslag av kortväxta, grova träd. I sydväst 
nedanför skogsbilvägen är skogen gles med rätt mycket högstubbar i soliga lägen. Detsamma 
gäller det västra bergets syd- och västsluttning. Däremot saknas liggande ved då man tycks ha 
sågat upp nästan alla vindfällen genom åren. Uppe på höjderna är hällmarkstallskogen bitvis 
tät och alltför skuggig för jättepraktbaggen. Nya hyggen når idag upp till hällmarkerna. 
 Det återstår att undersöka den branta östsluttningen mot havet, som enligt 
uppgift från länsstyrelsen (Pekka Bader), ser intressant ut med en del död ved. Av tidsskäl 
kunde den ej besökas.  
 
Lämplig ved som undersökts: 15 högstubbar, 3 lågor 
 
Fynd: Inga spår av jättepraktbagge.  
 
Övrigt: Gnagspår av Dicerca moesta 
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Söder om Skuleskogen 
 

Måviken (Mjällom-halvön) 

Det stora delområdet (i öster) som utgörs av Flögberget och utlöpare ner till vattnet hyser 
stora hällmarker med gles och ganska grov hälltallskog. Sparsamt med grov ved, mest enstaka 
klenare och äldre högstubbar. Nyligen döda grova träd saknas. Miljön skulle annars passa bra 
för jättepraktbagge, och det finns även små blockhav med solvarma skogskanter. Uppe på 
höjderna är miljön dock för karg och träden överlag för små för att passa denna art. 
 Det mindre delområdet (i väster) täcks av påfallande lågvuxen tall och saknar 
grövre träd eller lågor. 
 
Lämplig ved som undersökts: 12 högstubbar, 5 lågor 
 
Fynd: Två gamla flyghål av jättepraktbagge vid basen av en mindre högstubbe i det västra 
delområdet. 
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Trollarviksberget (Mjällom-halvön) 

Överlag vedfattig och klenare tallskog. På höjderna är skogen småvuxen, och den döda veden 
alltför klen för jättepraktbagge. Ett mycket fint delområde uppvisar dock urskogskvalitet med 
grova träd och grov död ved i alla former (delområde A). Detta lilla pärla är närapå unik för 
hela Mjällomhalvön genom sin vackra naturskogskaraktär. Kanske har all skog längs kusten 
en gång sett ut på detta vis. 
 
Lämplig ved som undersökts: 10 högstubbar, 6 lågor 
 
Fynd: Ett gammalt flyghål av jättepraktbagge på en grövre högstubbe nära delområde A. 
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Rammberget / Norrfällsviken (Mjällom-halvön) 

Det finaste området ligger längs södra stranden med grov tall på öppnare hällmarker. Denna 
skogstyp sträcker sig ca 200m upp från stranden som en bred remsa. En del gamla högstubbar 
och enstaka liggande ved (mest nyfallna och klena stammar). Längre upp är skogen tät, 
högvuxen och skuggig med stor andel äldre gran och asp.  
 Den stora norra delen (mot Norrfällsviken) har klen, vedfattig och småvuxen 
tallskog på höjderna, men i svackor och lägre delar finns grövre skog och en del död ved 
(enstaka högstubbar och lågor). Den lilla höjden i väster intill Trollarviken är ointressant med 
småvuxen och vedfattig klen tallskog. 
 
Lämplig ved som undersökts: 11 högstubbar, 7 lågor 
 
Fynd: Ett gammalt flyghål (möjligen två) av jättepraktbagge på en gammal, kortvuxen torrtall 
(diam. 25cm) vid södra stranden (se foto nedan). 
 
Övrigt: Gnagspår av Dicerca moesta på gammal tallved. 
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Gammal, kortvuxen torrtall (diam. 25cm, vid södra stranden) med äldre flyghål av 
jättepraktbagge (se nedan). 
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Norrfällsvikens naturreservat (Mjällom-halvön) 
Stora arealer med lågväxt tallskog på hällmarker och blockmarker, där skogen överlag är av 
yngre och klenare slag. Vid sprickdalar och annan svårare terräng inslag av äldre, grov 
tallskog. Men grov, nydöd ved saknas nästan helt i hela området. Mestadels finns bara enstaka  
torrtall av klen dimension, och då nästan bara gammal (rutten) ved. Miljön skulle dock med 
ökad mängd grov ved bli mycket bra för jättepraktbagge tack vare gles beståndsstruktur och 
solvarma kanter runt de stora blockhaven, alltihop i solvarmt och klimatiskt gynnsamt syd- 
och sydostläge.  
 
Lämplig ved som undersökts: 6 högstubbar, 1 låga 
 
Fynd: Två mycket gamla flyghål av jättepraktbagge vid basen av klenare högstubbe, belägen i 
kanten av det största blockhavet i sydost. Veden är starkt nerbruten. 
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Rävsön  

En stor halvö med ett omfattande brandfält från 2008, där skogen på hällmarker och i branter 
lämnats kvar. Branden var intensiv och nästan all skog dog omedelbart. Ett 
svårgenomträngligt plockepinn av fallna träd erbjuder enorma mängder substrat för 
vedinsekter. Öster om brandfältet finns en fin, äldre hällmarksskog (ej brandpåverkad) med 
gamla träd, grova träd och rätt gott om grov död ved (både högstubbar och lågor). 
Vedhuggning har varit måttlig i denna del, som kan klassas som naturskog. Naturtypen ser ut 
att sträcka sig norröver längs östra sidan. 
 
Lämplig ved som undersökts: 22 högstubbar, 11 lågor 
 
Fynd: Gamla flyghål av jättepraktbagge på två grova lågor i östra delen (ett resp. tre hål, se 
foto nedan). 
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Flyghål av jättepraktbagge på grånad låga av tall. Östra Rävsön juli 2010. 
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Ovan: flera flyghål av jättepraktbagge på en annan grånad låga. Östra Rävsön. 
Nedan: typisk miljö på brända hällmarker som lämnats orörda. Träddödligheten var ofta total. 
Men i svackor med gran på lägre nivåer har den brända skogen avverkats. Västra Rävsön. 
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Rotsidans naturreservat 

En mindre del av strandskogen och insprängda block- och hällmarker undersöktes. Tallskogen 
är i jämförelse med andra lokaler ganska högvuxen och grov, och det finns en del torrakor och 
högstubbar. Blockmarker ger gynnsamma öppningar och solvarma kanter, och detta stora 
reservat har som helhet rätt goda förutsättningar att hysa jättepraktbagge (särskilt med en 
anpassad skötsel, t.ex. trädfällning). Nästan hela reservatet ligger också i havsnivån vilket kan 
vara gynnsamt för jättepraktbaggen. En övervägande andel av markerna är dock tät, fuktig 
barrblandskog (mest gran) och därmed olämplig som habitat. 
 
Lämplig ved som undersökts: 10 högstubbar, 2 lågor 
 
Fynd: Inga spår av jättepraktbagge. 
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Valkallen 

En till synes optimal del av detta stora massiv undersöktes. Branta sydbranter och bergsryggar 
täcks av grov tallskog med påfallande hög frekvens av högstubbar och lågor. Vissa tallar är 
mycket grova och stabbiga. Miljön ser ut att passa jättepraktbaggen bra. Särskilt den norra 
höjdryggen erbjuder fina lågor och högstubbar i utmärkt exponering. Höjden på minst 
200möh kan dock vara en nackdel. Massivets lägre partier är tätt bevuxna med frodig löv- och 
barrskog och därmed olämplig miljö. Även den södra åsen inom undersökningsområdet blir 
alltmer skuggig p.g.a. uppväxande gran. Där krävs starka störningar som stormfällning eller 
annat för att öka ljusinsläppet. 
 
Lämplig ved som undersökts: 15 högstubbar, 12 lågor 
 
Fynd: Inga spår av jättepraktbagge.  
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Hemsön 1 - Porsmyrberget 

Porsmyrberget och det mindre Kallsjöberget på Hemsön undersöktes (ett av tre områden på 
ön). Porsmyrberget är bland öns bästa områden för praktbaggar. Den glesa beståndsstrukturen 
som råder nästan överallt tack vare hällar, rasbranter och jätteblock är gynnsamt. Den övre, 
norra delen håller högsta klass med gott om grova lågor och högstubbar. Även färsk sådan 
ved är rätt allmän. Det är vanligt med krokiga gammeltallar bland de grova blocken. Det finns 
även blockhav med grov tall längs kanterna. Porsmyrbergets lägre (södra del) är något sämre 
med små mängder färsk ved, men det är gott om klenved i olika ålder. Gammal grov ved 
saknas.  Kallsjöbergets tallskog (det lilla området i söder) är i jämförelse ointressant med 
yngre, vedfattig och välskött tallskog. 
  
Lämplig ved som undersökts: >50 högstubbar, >30 lågor 
 
Fynd: På en äldre låga (diam. 20cm) noterades tre gamla flyghål av jättepraktbagge 
(flyghålens bredd 10-11mm). På en annan plats i närheten påträffades en omkullvällt grov, 
gammal högstubbe (diam. 40cm) med ett (plus ytterligare två eroderade hål) av 
jättepraktbagge. 
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Hemsön 2 - Gråberget / Bönsandsberget 
Ett större område med sydostexponering undersöktes, från höjderna ner till strandskogen. Det 
finns många gläntor och fina blockhav med bra skogskanter, och hällmarker med gynnsam 
gles skogsstruktur. Vid stranden finns grov tall ända till strandkanten på sandig mark. 
Området har alltså lämplig fysisk miljö för praktbaggar men tyvärr är mängden död ved 
begränsad och grov död ved saknas. Det finns mest en del klenare ved på 10-20 cm diameter 
bland block och hällar på Bönsandsberget (högstubbar, torrakor).  
 På rikare mark i svackan mellan bergen är skogen mycket välskött och städad på 
döda trädstammar. Detta vore annars en idealisk plats att i soliga lägen lägga ut grova 
tallstammar, något nersänkta i sanden för att bibehålla vedens fuktighet. Körväg nästan ända 
fram. 
 
Lämplig ved som undersökts: 10 högstubbar, 2 lågor 
 
Fynd: Inga spår av jättepraktbagge.  
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Hemsön 3 - Rödnäsberget 

På  Hemsöns östra kust undersöktes Rödnäsberget, Flögberget och svackan däremellan, dock 
ej bergens nordvända sidor. Även här är den fysiska miljön mycket bra för praktbaggar med 
hällmarker, gläntor och blockhav med rätt gammal tallskog. Det finns några fläckar med 
grova döda träd (se foton, Flögbergets övre del). Men grova lågor saknas över stora områden, 
och det finns bara enstaka nyligen döda grova träd. Klen och medelgrov ved är rätt vanlig, 
och ställvis riklig, t.ex. på Flögbergets sydöstra utlöpare ner mot blockhaven. Grov och 
högväxt tallskog finns särskilt i svackan mellan bergen vid stranden, i likhet med föregående 
lokal. Denna svacka är klimatiskt synnerligen gynnsam och perfekt för eventuella 
stödåtgärder (utlagda trädstammar). 
 
Lämplig ved som undersökts: ca 15 högstubbar, 3 lågor 
 
Fynd: Gamla flyghål av jättepraktbagge gick att urskilja på en omkullfallen högstubbe med 
kådhaltig ved i soligt läge på Flögbergets sydöstra utlöpare (ner mot svackan). Hålen är minst 
20 år gamla.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur nedan: tallskog på Flögberget (Hemsön), gynnsam miljö för praktbaggar. Liknande 
miljöer finns även på Porsmyrberget i väster. 
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Några ord om metodik och övriga synpunkter 

 

Flyghål 

Bedömning av jättepraktbaggens flyghål grundar sig på hålens stora diameter på ca 10-12 mm 
och att formen är något rundare jämfört med en sannolik förväxlingsart - allmän praktbagge 
Buprestis rustica. Denna praktbagge är vanlig i stora delar landet och lever i samma typ av 
ved, och vars hål kan bli uppåt 8-9 mm. Jättepraktbaggens gång ut från veden är naturligtvis 
också minst ca 10 mm (ingen tratt, som kan bildas via erosion). Även långhorningen brun 
barkbock Arhopalus rusticus (en oerhört allmän art) lever i stort antal inne i veden i basen av 
döda tallar. Enligt litteraturen är flyghålen uppåt 7 mm, men stora exemplar ger förstås 
upphov till större hål (ca 8-9 mm). Alla spår eroderar också, vilket gör att små hål blir bredare 
med tiden, och särskilt om de dras isär då veden spricker upp. Barkbockens hål är dock alltid 
orienterade längs med fiberriktningen, och de påbörjar dessutom livet med en kort gång 
utanpå veden (under bark). I tveksamma fall har jag konsekvent undvikit att fastställa 
jättepraktbagge när någon annan vedinsekt på något vis kunde misstänkas. Bedömningen är 
på så vis i någon mån konservativ (inga glädjebesked). För övrigt ger Daniel och Sture 
Marklunds rapporter besked om vilken typ av ved man ska söka efter. 
 

Stödåtgärder 

För att gynna jättepraktbaggen inom nationalparken har man lagt ut tallstockar (timmer från 
Ånge-trakten, inklusive brända träd med kapuschongbaggar Stephanopachys spp. i barken). 
Timret är grovt och bra, men ligger i mina ögon lite väl torrt uppe på stenblock, mitt ute på 
solstekta blockmarker. Veden riskerar att bli alltför uttorkad, till skada för eventuella larver. 
Det kan vara bättre att jämna ut vedens fuktighet genom mer markkontakt. Stockarna bör 
alltså till viss del "myllas ner" i markytan. På sandmark skulle de grävas ner till hälften 
ungefär. Då skulle veden få sol och värme uppifrån, och stabil fuktighet nerifrån. Detta kan ju 
vara orsaken till att arten på stående träd så gärna föredrar trädens bas, där markfukten gör sig 
gällande. Och i Småland fanns för länge sen en hel population som levde i järnvägssyllar, som 
ju ligger nerbäddade i gruset. 
 

Vedhuggning 

Det vore bra om upphuggning av tallvindfällen kunde upphöra och de istället fick ligga kvar. 
Detta gäller även produktiv mark (hyggen) i anslutning till hällmarkerna, där en del grova 
frötallar åker ner. Det finns en stor potential i ökad småskalig hänsyn inom skogsbruket. 
Lämnade vindfällen skulle gynna en lång rad hotade vedinsekter. Plockhuggning av 
vindfällen är ju annars den enda aktivitet som idag pågår bland de magra hällmarkerna.  
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