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Sammanfattning 
Fyra lövträdsmiljöer i anslutning till Emån inventerades under 2006 på skyddsvär-
da organismer. De undersökta lokalerna, Läggevi, Bankeberg, Åsebo och Berga 
gård, är varierade och utgörs främst av blandskogar med huvudsakligen gran, ek 
och i fuktigare partier björk och al. Inslag finns ofta av andra lövträd som rönn, 
lind och asp. Dessutom förekommer bl a bestånd med svämskog, trädbevuxen 
betsmark, krattskog och betesskog. Alla ligger i nära anslutning till Emån utmed 
sträckan mellan Fliseryd och Högsby. Inventeringen har fokuserat på vedlevande 
insekter, främst skalbaggar, och trädlevande lavar. 
 
Insektsinventeringen har genomförts med hjälp av fyra fönsterfällor på respektive 
lokal, samt genom fältinventeringar och sållningar av mulm i gamla träd. Fällorna 
placerades på asp (två fällor), björk (fem fällor), ek (åtta fällor) och lind (en fälla). 
Resultatet visar på en rik fauna av vedlevande skalbaggar med ett stort antal rödlis-
tade arter. Totalt noterades 256 arter varav 36 rödlistade enligt rödlistan från 2005. 
Till de mer intressanta fynden hör klubbhornsbaggen Batrisodes adnexus rödlistad 
som [VU], svart guldbagge Gnorimus variabils [EN], gaddbaggen Mordellistena 
neuwaldeggiana [VU] och plattbaggearten Notolaemus unifasciatus [VU]. Asp 
visades sig vara ett mycket värdefullt trädslag. Fönsterfällorna på asp gav i genom-
snitt 58 arter/fälla (totalt 84 arter), följt av björk med 46,2 arter/fälla (148 arter), 
lind 43 arter/fälla (43 arter) och ek 41,1 arter/fälla (178 arter). De rödlistade arterna 
fördelade sig enligt följande; asp gav igenomsnitt 5 arter/fälla (totalt 9 arter), ek 3,6 
arter/fälla (totalt 19 arter), björk 2,4 arter/fälla (totalt 8 arter) och lind 1 art/fälla 
(totalt 1 art). Flest rödlistade skalbaggar påträffades vid Bankeberg med 15 arter 
därefter följer Åsebo med 13 arter samt Läggevi och Berga gård med 11 arter var-
dera. Även bland övriga insekter gjordes ett flertal intressanta fynd både bland 
tvåvingar, steklar och fjärilar. Gulringad vedharkrank Ctenophora flaveolata [NT] 
noterades vid Bankeberg och fyndet är troligen det första i länet. En genomgång av 
svampmyggor (Mycetophilidae) i fönsterfällorna gav totalt noterades 26 arter varav 
en Monocentrota lundstroemi rapporteras som ny för Sverige. Ett flertal arter av 
denna relativt dåligt kända grupp var också nya för länet. 
 
Lavfloran har sina största värden knutna till gamla ädellövträd, främst ek och ask. 
Sammanlagd noterades nio rödlistade lavar från lokalerna. Huvuddelen av dem, bl 
a gul dropplav Cliostomum corrugatum [NT], gammelekslav Lecanographa amy-
lacea [VU] och grå skärelav Schismatomma decolorans [NT] är knutna till gamla 
ekar. Flest rödlistade lavar fanns på de gamla väg- och hagmarksträden vid Åsebo. 
 
Gamla och ihåliga träd samt en god tillgång på död ved i olika dimensioner och 
nedbrytningsstadier är avgörande för flera av de sällsynta arterna. Tillgången på 
gamla grova träd är idag minskande och det behövs åtgärder för att gynna de träd 
som finns och för att få fram efterträdare till dem. Det är viktigt för hela området 
att Emån även fortsättningsvis tillåts översvämma de strandnära skogarna och ma-
derna. Troligtvis är all äldre skog utmed Emån av intresse för bevarandet av hotade 
arter. Arealen av gammal lövrik blandskog bör därför inte minska utan gärna öka 
på bekostnad av t ex barrplanteringar. Odlingslandskapet i anslutning till Emån är 
av stort värde för den vedlevande insektsfaunan då många arter utnyttjar bryn och 
buskar. Här finns också ofta många av de grövsta träden. Mosaiken av olika miljö-
er utmed Emån är troligen avgörande för både dagens och framtidens mångfald i 
området. 
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Inledning 
Kalmar län är en av de mer intressanta regionerna i landet när det gäller vedlevande 
skalbaggar med flera klassiska insektslokaler. På uppdrag av Länsstyrelsen i Kal-
mar län har skyddsvärda arter, främst bland vedlevande insekter och epifytiska 
lavar, inventerats på fyra lokaler, Läggevi, Bankeberg, Åsebo och Berga utmed 
Emån. De tre sistnämnda är tilltänkta naturreservat och Emån är utpekat som Natu-
ra 2000-område. Lokalerna ligger utmed Emåns sträckning mellan Fliseryd och 
Högsby. Syftet har varit att öka kunskapen om vedlevande insekter, trädlevande 
lavar och andra organismer inom undersökningsområdet. Uppgifterna kan bl a 
användas som underlag inför eventuella skötselåtgärder. Denna undersökning följer 
i stora drag samma upplägg som en tidigare undersökning av bl a vedlevande skal-
baggar utmed Emån (Malmqvist 2006). Då inventerades sträckan från E22 kors-
ning med Emån uppströms till Grönskog. 
 
Naturliga störningsregimerna som översvämningar, bränder och naturligt bildade 
luckor har tidigare bidragit till glesa löv- och blandskogar och till att stora mängder 
död ved kontinuerligt bildades. Det gav upphov till ett heterogent skogslandskap 
med en stor variation av strukturer, habitat och succesioner med förutsättningar för 
ett stort antal arter med olika krav och anpassningar. Mänskliga aktiviteter, bl a en 
kraftfull satsning på produktionsskogar och avvecklingen av skogbete har dock fått 
många av våra löv- och blandskogar att förtätas. De viktiga störningar har också 
genom mänsklig påverkan som dikning, reglering av stora vattendrag och effektiva 
brandkårer blivit allt ovanligare i dagens skogslandskap. Följden av detta är att 
många av skogsarterna försvunnit eller minskat. 
 
Idag finns få skogsbiotoper i södra och mellersta Sverige med kontinuerlig störning 
av de ovan nämnda typerna.  De som finns hittas framför allt i rasbranter och ravi-
ner där skogsbruk varit olönsamt eller bara utförts i mycket begränsat omfattning. 
Dessa är dock arealmässigt ofta mycket små.  Det finns dock fortfarande några få 
större områden i södra och mellersta Sverige där en påtaglig störningsdynamik 
fortfarande finns kvar. Ett av dessa är Hornsö-/Allgunnenområdet som ligger i den 
södra delen av Högsby kommun, ca en mil söder om de nu inventerade lokalerna 
utmed Emån. Detta märkliga område verkar vid en första anblick inte kunna bjuda 
på några omvälvande naturupplevelser.  Skogen upplevs som tämligen trivial med 
gran- och tallskogar, unga lövskogar och hyggen. Efter ett tag slås man dock av 
den stora andel ek som finns mer eller mindre över allt och i nästan alla biotoper. 
Även riktig grova ekar står här och var. Även andra ädellövträd är rikligt företrädda 
i skogarna. Andel grov asp är bitvis slående liksom inslag och bestånd av äldre tall. 
Studier av brandhistoriken (Lindbladh, Niklasson och Nilsson 2003) har visat att 
bränder spelat en mycket viktig roll i området. Fram t o m år 1868 har det brunnit 
ungefär vart 30:e år. Även vattnets påverkan i området är påtagligt med stora area-
ler svämskog med en stor mängd död ved. Från Hornsö-/Allgunnenområdet är ca 
700 arter rapporterade vilket gör området till det vedskalbaggrikaste i hela norra 
Europa (Nilsson & Huggert 2001). 

Rödlistade arter 
Enligt den nu aktuella rödlistan (Gärdenfors 2005) utgör skogmiljöer hemvist för 
51% (1862 arter) av samtliga rödlistade arter och är därmed den miljö med flest 
rödlistade arter. Av dessa utgörs en betydande andel av vedlevande skalbaggar.  
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Den svenska rödlistan, som tas fram av ArtData-
banken och fastställs av Naturvårdsverket, innehål-
ler en förteckning över alla de arter vars framtida 
överlevnad i landet inte är säkerställd. Arterna pla-
ceras i olika kategorier som speglar utdöenderisken 
(se ruta i marginalen). Av Sveriges ca 58 000 arter 
har knappt 20 000 beaktats i rödlistningsprocessen. 
Av dessa är 3653 upptagna på den nationella rödlis-
tan över missgynnade och hotade arter (Gärdenfors 
2005). Dessutom tillkommer 653 rödlistade småar-
ter, underarter, varieteter, populationer och besö-
kande arter av olika organismgrupper.  
 
Vidare i denna rapport noteras rödlistningskategori-
erna enligt de gängse förkortningar (Gärdenfors 
2005) som presenteras i rutan intill. 
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RÖDLISTNINGS-
KATEGORIER  
 
RE – Försvunnen  
  
CR – Akut hotad  
  
EN – Starkt hotad
  
VU – Sårbar  
 
NT – Missgynnad
  
DD – Kunskapsbrist 
 
LC – Livskraftig 



Undersökningsområdet 
De undersökta lokalerna ligger mellan Högsby och Fliseryd (Figur 1) strax upp-
ströms de lokaler som inventerades 2005 (Malmqvist 2006). I boken Natur i Östra 
Småland (Forslund 1997) klassificeras hela sträckan som Klass I Högsta naturvär-
de. Utmed sträckan finns också ett flertal nyckelbiotoper registrerade 
(www.svo.se). 
 

 
Figur 1. Karta med undersökta lokaler. 
 
Vid Läggevi, i östra delen av undersökningsområdet, kantas Emån av blandlövsko-
gar av al, asp, björk och ek med varierande inslag av gran. Den strandnära skogen 
övergår i ett öppet odlingslandskap som sträcker sig hela vägen uppströms till 
Högsby. Här rinner Emån fram i en tydlig dalgång där huvuddelen av trädmiljöerna 
befinner sig ett par hundra meter från ån. Den strandnära skogen förekommer här 
endast utmed korta sträckor. På flera platser förekommer bestånd av torkstressade 
unga ekar vilka visat sig vara av stort värde för flera vedlevande skalbaggar. I sko-
garna är jordarna ofta rika vilket också ses på kärlväxtfloran som bl a omfattar arter 
som blåsippa, sårläka, gullviva, tandrot och ramslök. Den nu undersökta sträckan 
av Emån har mindre andel skog som påverkas av Emåns vattenregim jämfört med 
sträckan nedströms. 
 
Som på många ställen utmed Emån bedrivs också vid Läggevi ängsbruk utmed 
Emåns mader. Utmed slåttermaderna finns värdefulla kantzoner med blommande 
buskar och grova lövträd. I samband med översvämningarna sätts bitvis strandskog 
under vatten, främst vid Läggevi. Det medför bl a att granen hålls tillbaka och löv-
skogen gynnas. Översvämningarna bidrar även med en kontinuerlig tillgång på död 
ved. Regleringen av Emån innebär dock att flödesvariationen skiljer sig från den 
naturliga och att flera arter och miljöer påverkas negativt. 
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Undersökta lokaler 
Läggevi 

 
 
Lokalen är den enda av de nu undersökta där skogen har en mycket påtaglig påver-
kan av Emån. Området utgörs av ett kvillområde strax norr om Fliseryds samhälle 
där de södra delarna av det undersökta området utgörs av de s k Jungnerholmarna. 
Tidigare låg här ett industriområde för batteritillverkning. Området har därför varit 
kraftigt förorenat och en omfattande sanering genomfördes i början av 2000-talet. I 
dag finns här ett rekreationsområde med öppna gräsytor, buskage, planteringar, 
stigar och sittplatser. Fönsterfällorna har varit placerade i områdets södra del efter-
som det varit svårt att ta sig fram i den norra delen under högvattenflödet. 
 
På sin väg genom skogen bildar Emån en mängd värdefulla vattenmiljöer som 
småbäckar, laguner, småpölar och sankmarker. Skogen som växer utmed vattnet är 
tät och varierad och hela området är mycket blockrikt. Vid högvatten står flera träd 
med vatten långt upp på stammarna. Trädskiktet består bl a av al, björk, asp, ek, 
ask, lönn och alm. På vissa platser är inslaget av gran stort. Uppe på torra, högre 
partier finns ibland bestånd med torkdödade småekar. Buskskiktet utgörs av bl a  
hassel, hägg och olika viden. Floran är fläckvis rik med blåsippor, tandrot och häss-
lebrodd.  
 
Det finns ganska gott om död ved, främst av björk och ek, men i norr även av asp. 
Den döda veden finns både i form av lågor och högstubbar liksom grova döda gre-
nar i levande träd. I rekreationsområdet i söder finns flera fristående ekar där ett 
par är grova och ihåliga. Här finns också en rik blomprakt till gagn för områdets 
insekter.  
 
Skogen i norr kantas av stora slåttermader. De öppna maderna ger upphov till vär-
defulla solexponerade bryn. Stora delar av det norra området betas dessutom vilket 
bidrar till en gles och varierad skog. 
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Bankeberg 

 
 
Lokalen Bankeberg består av två från varandra skilda områden. Ett litet betat om-
råde med ett par mycket grova ekar i väster och ett större sammanhängande löv-
trädsominerat område i öster. Huvuddelen av inventeringarna har utförts i det östra 
området och här har samtliga insektsfällor varit placerade.  
 
Skogen i det större, östra området avskiljs från Emån i norr av en åker. Åkern över-
svämmas under våren och vattnet sträcker sig då ända fram till skogkanten. I dessa 
partier finns rikligt med vide, asp, björk, gran och al. Några av träden, framför allt 
asparna, är grova och gamla. Söderut höjer sig terrängen kraftigt och marken blir 
torrare. Här växer en relativt ung och tät blandskog med ett stort inslag av ek. I den 
centrala delen finns några gamla grova hamlade lindar. Skogen är delvis  påverkad 
av nyligen genomförda gallringar och röjningar vilket troligen är positivt för natur-
värdena. Floran i skogen är fläckvis rik med bl a blåsippor och getrams.  
 
Det finns gott om död ved i partier som översvämmas, främst i gränsen mot åkern 
norr om skogen. Där är det framför allt viden, asp och björk som står och dör. Sö-
derut är det dock mer sparsamt med död ved. Det finns dock torkdödade ekar samt 
klenare död ved på sina ställen. 
 
I södra delen löper en f d järnvägsbank med mycket blomsterrika vägrenar. Längst 
i nordost, söder om banken, finns ytterligare ett öppet parti med mycket blomman-
de växter. Dessa blomrika miljöer är mycket värdefulla för insektsfaunan.  
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Åsebo 

 
 
Åsebo är ett stort och omväxlande område. Genom hela området går en grusväg 
som här och var kantas av ekjättar, några av dem är ihåliga och fyllda med mulm. 
Väster om vägen finns en tät blandskog med stort inslag av ek. I små gläntor med 
tunt jordskikt växer klena ekar, där många dödats av torka. I gläntorna finns ofta 
rikligt med blommande buskar som slån. Norr om denna skog, fortfarande väster 
om vägen, finns fuktiga skogar med tall och björk. 
 
Öster om vägen finns en betad skog med allehanda lövträd, både triviala och ädla, 
liksom gran. Området är småkuperat med fuktiga sänkor och torra höjder. Betesfål-
lan innehåller även partier med mer öppen gräsmark och i den norra delen finns 
flera tidigare hamlade askar. Buskskiktet är ofta kraftigt med hassel, slån, hagtorn 
m.m. Markfloran är på flera ställen rik. Gullviva, getrams och grönvit nattviol är 
några av de mer krävande arterna.  
 
Det finns gott om död ved i olika dimensioner och nedbrytningsstadier, samt rela-
tivt gott om ihåliga träd, bl a några mycket grova ekar och askar. I fuktiga partier 
finns framför allt död ved av björk medan ek dominerar i torrare delar. Längst i 
söder är delar av skogen påverkad av Emån och endast små partier med svämskog 
finns. 
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Berga gård 

 
 
Strax öster om Högsby och längst uppströms av de nu inventerade lokalerna ligger 
Berga gård. Runt själva gården finns en parkmiljö med mycket alm, ask och lönn. 
Väster om gården, på åkerholmar och runt åkrar, växer ädellövskog med ett mycket 
kraftigt buskskikt av hassel. Öster om gården finns en alsumpskog samt fuktiga 
skogskogspartier med ek. Här finns också en ekdominerad lund som tidigare betats.  
 
Längre norrut finns ett stort skogsområde där stora delar är påverkade av den tidi-
gare lertäkten i området. Skogen i sig är också bitvis påverkad av skogsbruksåtgär-
der. Genom skogen går en lång grusväg. I skogen har det bildats många småvatten i 
de gamla lertagen. Förutom hassel finns det bl a hagtorn, slån och nypon i busk-
skiktet. Skogen som är mycket tät domineras av ek och bland övriga trädslag finns 
björk, asp, al, och lind. I flera av de gamla lindarna växer den sällsynta parasiten 
mistel. Ett fåtal grova granar förekommer också. Överallt finns mycket rikligt av 
hassel. Många av hasselbuskarna är gamla och grova med god tillgång på död ved. 
Floran är fläckvis rik med blåsippor, lungört och grönvit nattviol. Det finns relativt 
gott om död ved i olika nedbrytningsstadier. 
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Metod 
Vedskalbaggar 
Den vedlevande skalbaggsfaunan har huvudsakligen undersökts med hjälp av föns-
terfällor som placerats på högstubbar eller kraftigt skadade stående träd, ofta 
svampangripna (Tabell 1). Samtliga fällor har fotograferats och bilderna finns digi-
talt hos Länsstyrelsen i Kalmar län. Fyra fönsterfällor har varit utplacerade i re-
spektive lokal (Appendix 3). Fällorna består av en 30x40 cm plexiglasskiva med en 
vätskefylld behållare hängande under. Behållaren, som är fylld av mättad saltlös-
ning och lite diskmedel, fångar upp de insekter som krockat med plexiglasskivan. 
Diskmedlet gör att ytspänningen minskar och insekterna faller till botten. Mättad 
saltlösning används som konserveringsmedel istället för glykol, vilket annars är 
vanligt. Plexiglasskivan är fäst vid en träkonstruktion som i sin tur skruvas fast i 
substratet. 
 
Fällorna sattes upp den 11-12 maj och togs ner den 16 juli. De vittjades den 21-22 
juni och då de togs ner i juli. Undersökningen har alltså inte täckt skalbaggarnas 
hela aktivitetsperiod. Inventeringen genomfördes under den period då en majoritet 
av arterna har en hög aktivitet. Förutsättningarna att påträffa ett stort antal arter, bl 
a många sällsynta, är därmed mycket god.  
 

Tabell. 1. Fönsterfällornas placering på olika substrat. 
 

LOKAL Fälla 1 Fälla 2 Fälla 3 Fälla 4 
 
Läggevi 

Björk.  
Högstubbe med 

fnöskticka. 
 Beskuggad. 

Björk.  
Högstubbe med 

fnöskticka.  
Beskuggad. 

Ek.  
Grov, ihålig med 

mulm.  
Solexponerad. 

Björk.  
Högstubbe med 

fnöskticka.  
Beskuggad. 

     
 
Bankeberg 

Asp.  
Skadad högstubbe. 

Solexponerad. 

Ek.  
Brunrötad med 

mulm.  
Solxeponerad. 

Asp.  
Högstubbe.  
Beskuggad. 

Ek. 
Klen torkdödad. 
Solexponerad. 

     
 
Åsebo 

Ek.  
Grov, ihålig med 

mulm.  
Solexponerad. 

Björk.  
Högstubbe.  

Solexponerad. 

Björk.  
Stamskada med 

björkticka.  
Solexponerad. 

Ek.  
Klen torkdödad. 
Solexponerad. 

     
 
Berga gård 

Ek.  
Torkdödad.  

Solexponerad. 

Ek.  
Klen, död.  

Solexponerad. 

Lind.  
Stamskada.  
Beskuggad. 

Ek.  
Stamskada.  
Beskuggad. 

 
Skalbaggsfaunan har också undersökts genom sållning av mulm från ihåliga träd 
främst ihåliga ekar och askar. Det finns relativt gott om ihåliga träd i undersök-
ningsområdet och framför allt vid Åsebo finns flera träd med mycket mulm. I 
mulmen, som består av vedrester, gnagmjöl, fågelbon och annat som gömmer sig i 
ihåliga träd, lever flera sällsynta skalbaggsarter. Enstaka levande skalbaggar kan 
också hittas i mulmen men mest är det fragment av döda skalbaggar som ansamlats 
i trädet. Fragmenten som består av halssköldar, täckvingar, ben och dylikt, går i de 
flesta fall att artbestämma. Fragmenten har sorterats ut i fält och efter genomförd 
sållning har all mulm återförts till håligheten. Sammanlagt har ca 10 träd sållats, 
flest vid Åsebo. 
 
Ytterligare en metod som har använts är att genom bankning på döda grenar med 
en kraftig pinne låta insekter trilla ner i ett upp- och nervänt paraply. Denna metod 

 10



användes framför allt på klenare död ved som torkdödade unga ekar. Många stilla-
sittande och/eller kamouflerade arter kan hittas med hjälp av metoden. Vedskal-
baggar har även eftersökts i fält genom att bl a studera tickor, död solexponerad 
ved och insektslockande blommor som röllika, prästkrage och åkervädd. 
 
Som nämnts ovan är undersökningen till stora delar genomförd med hjälp av föns-
terfällor på högstubbar. Vedlevande skalbaggar som huvudsakligen förekommer i 
liggande död ved, grenar/kvistar är därför underrepresenterade i denna undersök-
ning. Detsamma gäller arter knutna till barrträd.  

Övriga vedlevande insekter 
Innehållet i fönsterfällorna för skalbaggar har ”scannats” på övriga vedlevande 
insekter, särskilt gaddsteklar (främst rovsteklar och bin) och vissa familjer av två-
vingar (bl.a. storharkrankar, styltflugor och blomflugor), och samtliga dessa har 
bestämts till art. Sortering och bestämning har tagit 2-4 timmar i anspråk per fälla. 
Ytterligare andra grupper har sorterats ut för vidare bestämning av specialister. 
Dessa innefattar bl.a. svampmyggor, stövsländor, växtsteklar, äkta parasitsteklar, 
samt en rad mikroskopiska flyg-, mygg- och parasitstekelfamiljer. Svampmyggorna 
har hunnit artbestämmas medan övriga grupper inte behandlas i denna rapport. 
Vedlevande insekter har också eftersökts i fält men endast i begränsad omfattning.  

Lavfloran 
Skyddsvärda trädlevande lavar har inventerats på samtliga lokaler. Med skyddsvär-
da arter avses här i första hand rödlistade arter (Gärdenfors 2005). Dessa har inven-
terats genom att de aktuella lokalerna har strövats igenom och särskilt intressanta 
träd som gamla ekar och askar undersökts. Vid några till fällen har prover samlats 
in och artbestämts under mikroskop.  

Övriga skyddsvärda arter 
Utöver ovanstående artgrupper har också andra intressanta arter översiktligt efter-
sökts i de aktuella områdena. Det rör sig om bl. a svampar och insekter. Dessa 
grupper omfattar dock endast tillfälliga ströfynd och någon egentlig inventering har 
inte genomförts. 

Artbestämningar 
Författaren svarar för artbestämningar av lavar, mossor, svampar, kärlväxter samt 
för fältobserverade insekter. De vedlevande skalbaggar som fångats i fönsterfällor 
eller som påträffats vid sållningar har artbestämts eller kontrollbestämts av Rickard 
Andersson i Höör. Övriga insekter från fönsterfällor har sorterats och artbestämts 
av Mikael Sörensson i Lund. Jostein Kjaerandsen, Lunds Universitet, har artbe-
stämt svampmyggorna. Samtliga fynd av rödlistade arter har rapporterats till Art-
Databanken med kopia till Länsstyrelsen i Kalmar län.  
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Resultat 

De undersökta lokalerna hyser mycket höga naturvärden och ett stort antal särskilt 
skyddsvärda arter påträffades. Bland skalbaggar noterades totalt 256 vedlevande 
arter (Appendix 1). Det är färre än den tidigare inventeringen nedströms Emån då 
310 arter blev funna (Malmqvist 2006). Sammanlagt artbestämdes 58 rödlistade 
arter varav 36 arter vedskalbaggar, 9 lavar, 5 fjärilar, 3 svampar, 4 tvåvingar och 1 
kärlväxt (Tabell 2). Av dessa bedöms en art som starkt hotad [EN], 15 som sårbara 
[VU] och resterande 42 som missgynnade [NT] (Gärdenfors (2005). Rödlistade 
arter noterades från samtliga lokaler, flest från Bankeberg med 23 rödlistade arter 
(Tabell 2). Utöver de rödlistade arterna rapporteras svampmyggan Monocentrota 
lundstroemi som ny för Sverige (Appendix 2). 
 
För många av de rödlistade arterna är den stora arealen lövrik blandskog av stor 
vikt. Den kan kontinuerligt tillhandhålla tillräckliga mängder död ved i olika ned-
brytningsstadier och dimensioner. Det är också sannolikt att den kontinuerliga till-
gång på död ved som historiskt har skapats genom Emåns översvämningar är grun-
den för en rik mångfald av vedlevande arter i området. Det varma klimatet är också 
en av grundförutsättningarna för en så rik insektsfauna. 
 
Tabell 2. Särskilt skyddsvärda arter noterade i de olika delområdena. Tabellen omfattar arter 

som är med på den aktuella rödlistan (Gärdenfors 2005). Dessa är noterade med aktuell 
rödlistningskategori. Tabellen omfattar även arter som var med på den förra rödlistan (Gär-
denfors 2000) men som tagits bort inför nya rödlistan. Dessa noteras med rödlistningskate-

gori [LC], dvs livskraftig enligt definition. 
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Vedskalbaggar      
Sepedophilus bipunctatus LC X X X X 
Haploglossa gentilis LC X X X  
Euplectus brunneus LC  X   
Badrisodes adnexus VU X    
Trichonyx sulcicollis VU X   X 

Prionocyphon serricornis LC X X   
Osmoderma eremita Läderbagge NT   X  
Gnorimus variabilis Svart guldbagge EN X    
Dorcus parallelepipedus Bokoxe NT    X 
Hypoganus inunctus Blankknäppare LC X  X  

Procraerus tibialis Smalknäppare NT X X X  
Ampedus cinnabarinus Barkrödrock NT   X  
Ampedus sanguinolentus Svartfläckad rödrock NT   X  
Ampedus nigroflavus Orange rödrock NT X X   
Ampedus hjorti Rödpalpad rödrock LC X X X  

Ampedus cardinalis Kardinalfärgad rödrock NT   X  
Melasis buprestoides LC  X  X 
Microrhagus lepidus NT  X  X 
Hylis foveicollis LC    X 
Hylis olexai LC X X X X 

 12



Art R
öd

lis
tn

in
gs

ka
te

go
ri 

Lä
gg

ev
i 

B
an

ke
be

rg
 

Å
se

bo
 

B
er

ga
 g

år
d 

Eucnemis capucina VU X X   
Agrilus biguttatus Tvåfläckig smalpraktbagge VU X X  X 
Globicornis emarginata LC    X 
Dorcatoma flavicornis Bred tickgnagare LC   X  
Grynocharis oblonga Avlång flatbagge LC X    

Hypebaeus flavipes VU  X   
Epuraea guttata LC X    
Silvanus bidentatus NT    X 
Notolaemus unifasciatus VU  X   
Cryptophagus micaceus Bålgetingfuktbagge LC X X X X 

Cryptophagus fuscicornis VU   X  
Cryptophagus confusus LC X X  X 
Cerylon deplanatum Platt gångbagge LC  X   
Enicmus lundbladi Aspmögelbagge NT  X   
Enicmus planipennis Granbarkmögelbagge LC   X  

Cis castaneus NT  X   
Stephostethus alternans NT  X   
Mycetophagus quadripustulatus Stor vedsvampbagge LC X X X  
Mycetophagus piceus Ljusfläckig vedsvampbagge LC X X X  
Mycetophagus fulvicollis Rödhalsad vedsvampbagge NT  X  X 

Mycetophagus populi Brungul vedsvampbagge LC  X  X 
Oplocephala haemorrhoidalis Rödhalsad svartbagge LC X    
Mordellistena neuwaldeggiana VU    X 
Mordellistena variegata NT X    
Tenebrio opacus Matt mjölbagge VU   X  

Allecula morio Gulbent kamklobagge NT X  X  
Mycetochara axillaris Större svampklobagge LC X    
Mycetochara humeralis Mindre svampklobagge NT   X  
Aderus populneus Aspögonbagge NT X    
Euglenes oculatus Mörk ögonbagge LC   X  

Scraptia fuscula Brunhuvad spolbagge LC X X  X 
Phloiotrya rufipes Svartbrun brunbagge NT X X X X 
Conopalpus testaceus Ekgrenbrunbagge LC  X X X 
Rhagium sycophanta Ekträdlöpare VU  X X X 
Grammoptera ustulata Gulbent grenbock NT X    

Anoplodera sexguttata Sexfläckig blombock NT    X 
Strangalia attenuata Smalvingad blombock VU  X   
Necydalis major Stekelbock LC X    
Anaesthetis testacea Ekkrattbock VU    X 
Oplosia cinerea (fennica) Tvärbandad lindbock LC  X   

Exocentrus adspersus Ekgrenbock NT  X X  
Stereocorynes truncorum VU   X  
Dryocoetes villosus Ekbarkborre LC X  X X 
Xyleborus cryptographus Aspbarkborre LC  X   
Xyleborinus saxessenii Brun vedborre NT X    
      
Steklar och tvåvingar      
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Crossocerus assimilis (rovstekel) LC    X 
Megachile ligniseca (bladskärarbi) LC X  X X 
Osmia pilicornis (murarbi) LC    X 
Ctenophora flaveolata Gulringad vedharkrank NT  X   
Neopachygaster meromelaena (vapenfluga) LC  X   

Berkshiria hungarica Vitsprötad barkvapenfluga NT  X   
Oedalea flavipes Långhornad lundpuckeldansfluga NT  X   
Oedalea tibialis Liten lundpuckeldansfluga LC  X   
Systenus pallipes Trångribbad mulmstyltfluga LC  X  X 
Spilomyia manicata Svartfotad lövträdsblomfluga NT  X   
 
Fjärilar      
Adscita statices Allmän metallvingesvärmare NT X    
Nymphalis polychlorus Körsbärsfuks NT X    
Synanthedon vespiformis Getinglik glasvinge VU X    
Zygaena lonicerae Bredbrämad bastardsvärmare NT X    
Zygaena vicae Liten bastardsvärmare NT  X   
      
Kärlväxter      
Lythrum portula Rödlånke NT   X  
      
Lavar      
Buellia violaceofusca Blyertslav NT   X  
Caloplaca lucifuga Skuggorangelav NT  X   
Cliostomum corrugatum Gul dropplav NT  X X  
Gyalecta flotowii Blek kraterlav NT   X  
Gyalecta ulmi Almlav NT   X  

Lecanographa amylacea Gammelekslav VU   X  
Schismatomma decolorans Grå skärelav NT  X   
Schismatomma pericleum Rosa skärelav NT X  X  
Sclerophora farinacea Brunskaftad blekspik NT   X  
      
Svampar      
Clavicorona pyxidata Kandelabersvamp NT X    
Xylobolus frustulatus Rutskinn NT X    
Fistulina hepatica Oxtungsvamp NT   X  

Summa rödlistade arter: 58 20 23 22 11 
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Vedskalbaggar i fönsterfällorna 
Totalt insamlades och artbestämdes 249 vedlevande skalbaggar i de 16 fönsterfäl-
lorna (Appendix 1). Det är ett högt antal, dock något lägre än förra årets inventer-
ing nedströms Emån (Malmqvist 2006). Då insamlades 288 arter med 21 fönster-
fällor. Antalet arter är relativt lika mellan de nu undersökta lokalerna, från 112 arter 
vid Berga gård till 130 arter i Bankeberg (Tabell 3).  
 

Tabell 3. Vedlevande skalbaggar från fönsterfällorna i respektive lokal.  
Rödlistade arter enligt Gärdenfors (2005). 

 

Delområde 
Antal 
arter 

Rödlistade 
arter 

Antal  
fällor 

Läggevi 122 12 4 
Bankeberg 130 13 4 
Åsebo 116 10 4 
Berga gård 112 7 4 
Totalt: 249 29 16 

 
 
Ek var det trädslag som gav flest arter, därpå följde björk, asp och lind (Tabell 4). 
Antalet fällor varierade dock mellan de olika trädslagen så antalet arter/fälla är 
troligtvis en mer intressant jämförelse. Då visar det sig att asp var det trädslag med 
flest arter, följt av björk, lind och ek (Tabell 4). Förvånande nog visade ek en låg 
siffra, långt efter både asp och björk. Dessa resultat stämmer dock väl överens med 
undersökningen från 2005 då samma förhållande mellan asp, björk och ek notera-
des (Malmqvist 2006). Resultatet visar vilket stort värde aspen har som substrat för 
vedlevande skalbaggar. Även björken, som sällan framhålls som något särskilt 
värdefullt trädslag i naturvårdssammanhang, har ett mycket stort värde för många 
av arterna. Den fälla som fångade flest arter var placerad just på en gammal björk 
vid Läggevi (Figur 2). Hela 82 vedlevande skalbaggsarter varav ett flertal sällsynta 
hamnade i den fällan.  
 
I likhet med undersökningen från 2005 noterades ett stort antal rödlistade arter i 
fönsterfällorna. Totalt artbestämdes 29 rödlistade arter vedskalbaggar från fällorna 
och rödlistade arter noterades från samtliga lokaler. Flest rödlistade arter, 19 st, 
fångades på ek (Tabell 4), som också var det trädslag med flest fönsterfällor (Ta-
bell 1). Asp var det trädslag som fångade flest rödlistade arter/fälla (Tabell 4). Det 
går dock inte att dra alltför stora slutsatser eftersom endast två fällor var placerade 
på asp. Resultatet är dock detsamma som vid den tidigare inventeringen utmed 
Emån (Malmqvist 2006). Asp, björk och ek är dock samtliga mycket viktiga för 
vedlevande skalbaggar utmed Emån. 
 

Tabell 4. Resultat från fönsterfällor baserat på vilka trädslag de har varit monterade på. 
Rödlistade arter enligt Gärdenfors (2005). 

 

 
Asp 

2 fällor 
Björk 

5 fällor 
Ek 

8 fällor 
Lind 

1 fälla 
Totalt 

16 fällor 
Antal arter 84 144 178 43 249 
Antal rödlistade arter 9 8 19 1 29 
Antal arter/fälla 58 46,2 41,1 43 44,9 
Antal rödlistade arter/fälla 5 2,4 3,6 1 3,3 
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Figur 2. Björken har ett oförtjänt dåligt rykte i naturvårdssammanhang. Stående, gärna so-
lexpponerade, björkhögstubbar är hemvist för en lång rad sällsynta baggar. I fällan på denna 
grova och fnösktickangripna björk fångades hela 82 arter vedskalbaggar. Bland dessa fanns 

sällsyntheter som klubbhornsbaggen Trichonyx sulcicollis [VU], halvknäpparen Eucnemis 
capucina [VU], orange rödrock Ampedus nigroflavus [NT], mörk flatbagge Grynocharis ob-

longa och stekelbock Necydalis major. 
 
Flest rödlistade arter noterades från Bankeberg där 13 rödlistade arter fångades i 
fällorna (Tabell 5). Det är samma antal som noterades vid topplokalen Askö – Sto-
rö i den tidigare inventeringen längre nedströms Emån (Malmqvist 2006). Vid 
Askö – Storö användes dock endast 3 fällor.  
 
Tabell 5. Rödlistade vedskalbaggar fångade i fönsterfällor. Det sammanlagda antalet fånga-
de individer av respektive art presenteras per lokal. Tabellen visar även antalet fällor med 

fynd av respektive art. För svenska namn se Tabell 2. 
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Batrisodes adnexus VU 2      1  
Trichonyx sulcicollis VU 1   3  1 1  
Gnorimus variabilis EN 1      1  
Microrhagus lepidus NT  2  4 2  2 1 
Eucnemis capucina VU 1 8   1 1 1  

Procraerus tibialis NT  1 2    2  
Ampedus cinnabarinus NT   1    1  
Ampedus sanguinolentus NT   1    1  
Ampedus nigroflavus NT 6 1   1 3   
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Ampedus cardinalis NT   1    1  

Agrilus biguttatus VU 1 2  1   4  
Hypebaeus flavipes VU  1   1    
Silvanus bidentatus NT    1   1  
Notolaemus unifasciatus VU  1     1  
Cryptophagus fuscicornis VU   1   1   

Enicmus lundbladi NT  1   1    
Stephostethus alternans NT  1   1    
Cis castaneus NT  3   1    
Mycetophagus fulvicollis NT  1  1 1  1  
Aderus populneus NT 1      1  

Tenebrio opacus VU   1    1  
Allecula morio NT 1  8    2  
Mycetochara humeralis NT   2   1   
Mordellistena variegata NT 1    1    
Phloiotrya rufipes NT 2 1 1  1 3   

Rhagium sycophanta VU  5 1 10  1 5  
Grammoptera ustulata NT 1      1  
Anoplodera sexguttata NT    1   1  
Xyleborinus saxessenii NT 1     1   

Summa rödlistade arter 29 12 13 10 7 9 8 19 1 
 

Steklar och tvåvingar i fönsterfällorna 
Många påträffade arter utgörs av ekologiska specialister i en eller annan mening. 
De är ofta specialiserade på olika typer av vedsubstrat och vedderivat (tickor, 
mulm, sav etc.). På grund av dessa miljöers sällsynthet i industriskogen uppvisar 
sådana arter en gles, ofta mer eller mindre kraftigt fragmenterad utbredning i lan-
det. Många betraktas som ovanliga och några av dem är även uppsatta på den 
svenska rödlistan (Gärdenfors 2005). Till denna senare grupp hör gulringad ved-
harkrank Ctenophora flaveolata (NT), vitsprötad barkvapenfluga Berkshiria hung-
arica (NT) och långhornad lundpuckeldansfluga Oedalea flavipes (NT) vilka samt-
liga påträffades i prover från en asp vid Bankeberg. Artrikedomen i övrigt på denna 
asp indikerar att gamla aspar troligen utgör betydelsefulla nyckelmiljöer i det syd-
svenska skogslandskapet, särskilt för de artrika insektsgrupperna Diptera (myg-
gor/flugor), Coleoptera (skalbaggar) och Hymenoptera (steklar).  
 
I proverna fanns ytterligare en rad ovanliga vedarter företrädda, samt arter med 
snäv ekologisk specialisering. Särskilt bör omnämnas den rika förekomsten av det 
stora tapetserarbiet Megachile ligniseca i trakten. Andra sällsynta arter var murar-
biet Osmia pilicornis, rovsteklarna Crossocerus assimilis, C. subulatus och C. wal-
keri, vapenflugan Neopachygaster meromelaena, styltflugorna Sciapus contristans 
och Neurigona suturalis, puckeldansflugan Oedalea tibialis, samt blomflugan Bra-
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chypalpus laphriformis. Flera av de nämnda arterna har varit upptagna i tidigare 
upplagor av den svenska rödlistan. 
 
Bland den dåligt kända organismgruppen svampmyggor (Mycetophilidae) artbe-
stämdes 26 arter varav ett nytt släkte/ny art för Sverige. Dessa presenteras närmare 
i Appendix 2. 
 
Tabell 6. Övriga insekter från fönsterfällorna. I tabellen presenteras de mer intressanta fyn-

den av arter knutna till äldre löv- eller blandskogsmiljöer.  
 

Arternas status (Mikael Sörensson i brev): 
* = lokalt förekommande art (men ofta med vid utbredning). 

** = sällsynt – mycket sällsynt art.  
Guldstekeln Chrysis fulgida och harkranken Tanyptera atrata, i rapporten från 2005 (Malm-
qvist 2006) uppgivna som lokalt förekommande arter, har i denna rapport omvärderats som 

mer allmänna. De fanns båda rikligt företrädda i fällorna och är ej medtagna i tabellen. 
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Brachypalpus laphriformis* 
(blomfluga)     1   1  

Crossocerus annulipes*  
(rovstekel)  1      1  

Crossocerus assimilis**  
(rovstekel)     1   1  
Crossocerus subulatus** 
(rovstekel)  3 4   2 2   

Crossocerus walkeri* 
(rovstekel)  1     1   

Ectemnius borealis* 
(rovstekel)  1   1   1  
Ectemnius ruficornis** 
(rovstekel)    1   1   

Megachile ligniseca**  
(bladskärarbi)  1  7 3  3 2  

Osmia leaiana* 
(murarbi)     1   1  
Osmia pilicornis** 
(murarbi)     1   1  

Berkshiria hungarica** 
(vapenfluga) NT  2   1    

Neopachygaster meromelaena**  
(vapenfluga)    2   1    
Stegana mehadiae* 
(daggfluga)   1   1    

Leucophenga maculata* 
(daggfluga)    1   1   
Paykullia brevicornis* 
(gråsuggefluga)  2      1  

Sciapus contristans** 
(styltfluga)  2      1  

Systenus pallipes* 
(styltfluga)   1  1 1   1 
Neurigona quadrifasciata* 
(styltfluga)  2 3   1 1 1  

Neurigona suturalis** 
(styltfluga)    1    1  

Oedalea stigmatella* 
(puckeldansfluga)   3  2 1  1  
Oedalea flavipes** 
(puckeldansfluga) NT  3   1    
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Oedalea hybotina* 
(puckeldansfluga)   1   1    
Oedalea tibialis* 
(puckeldansfluga)   2   1    

Oedalea zetterstdti* 
(puckeldansfluga)   2 1  1  1  

Ctenophora flaveolata** 
(harkrank) NT  1   1    
Xylophagus compeditus* 
(vedfluga)  2 7 3 6 1 2 2 1 

Sållning och fältobservationer av insekter 
Ett flertal arter insekter, både vedskalbaggar och andra insekter, noterades vid såll-
ningar och eftersök i fält. Vid sållning har samtliga fragment av både vanliga och 
sällsynta arter artbestämts medan eftersöken i fält främst varit inriktade på ovanliga 
arter. Fältobservationerna presenteras därför nedan under rubriken ”Insekter av 
särskilt intresse” där också de ovanligaste arterna från sållningarna finns med. 
 
Sållningar genomfördes på samtliga lokaler men beroende på tillgången på ihåliga 
träd varierade antalet sållade träd. Endast ett träd vardera sållades vid Läggevi, 
Bankeberg och Berga gård (ek, lind, ek) medan fyra träd (2 ek, 1 lind, 1 ask) sålla-
des vid Åsebo. Utöver dessa mer ”regelrätta” sållningar gjordes ett flertal mindre 
genomgångar av mulm i små håligheter. Sållningarna gav många intressanta arter 
(Tabell 7), varav ett flertal som bedöms ha dålig spridningsförmåga och därför 
framför allt hittas vid sållning. Några rödlistade arter hittades bara vid sållningarna 
vilket visar att metoden är ett bra komplement till exempelvis fönsterfällor. 
 

Tabell 7. Vedlevande skalbaggar noterade vid sållning. 
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Vedskalbaggar      
Dromius agilis    X  
Osmoderma eremita Läderbagge NT   X  
Gnorimus variabilis Svart guldbagge EN X    
Dorcus parallelepipedus Bokoxe NT    X 
Sinodendron cylinricum Noshornsoxe    X  
Hypoganus inunctus Blankknäppare    X  
Procraerus tibialis Smalknäppare NT X  X  
Ampedus hjorti Rödpalpad rödrock  X  X  
Ampedus balteatus    X  
Ampedus cardinalis Kardinalfärgad rödrock NT   X  
Melanotus castanipes    X  
Ctesis serra    X  
Xestobium rufovillosum Skäckig trägagare    X X 
Korynetes coeruleus    X  
Tenebrio opacus Matt mjölbagge VU   X  
Tenebrio molitor Mjölbagge    X  
Allecula morio Gulbent kamklobagge NT X  X  
Pseudocistela ceramboides Orangevingad kamklobagge  X    
Rhyncolus ater   X   
Stereocorynes truncorum VU   X  
Hylobius abietis    X  
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Insekter av särskilt intresse 
Vedlevande skalbaggar 
Den sällsynta klubbhornsbaggen Batrisodes adnexus [VU] noterades från en fälla 
på en grov och ihålig ek vid Läggevi och den uppges vara knuten till myror av 
släktet Lasius och då främst L. brunneus (Palm 1959). Ytterligare en ovanlig 
klubbhornsbagge Trichonyx sulcicollis [VU] fångades både på björk vid Läggevi 
och på en relativt klen och solexponerad ek vid Berga gård. T. sulcicollis verkar 
inte vara speciellt trädslagsbunden, den är tidigare funnen på bl a asp nedströms 
Emån (Malmqvist 2006) och på bok i Helsingborg (Malmqvist 2005) och det är 
märkligt att den ännu inte påträffats i det närliggande Hornsöområdet (Nilsson & 
Huggert 2001). 
 
Fragment samt spillning av läderbagge Osmoderma eremita [NT] (Figur 3) hittades 
vid sållning av en ihålig jätteek i Åsebo. Ett stort antal nya lokaler med läderbagge 
har hittats i samband med riktade inventeringar i Sverige de senaste åren (Antons-
son m fl 2003).  
 

 
 
Figur 3. Fragment av Läderbagge Osmoderma eremita hittades vid Åsebo. Trots att ett stort 

antal nya fynd gjorts av läderbagge de senaste åren bör den nog ändå ses som en av de 
mer krävande hålträdslevande arterna. Läderbaggen på bilden är fotograferad på Hallands 

Väderö i Skåne. 
 
Svart guldbagge Gnorimus variabils [EN] tillhör våra mest hotade och sällsynta 
skalbaggar. Från östra Småland finns dock ett flertal fynd och regionen bedöms till 
och med vara artens viktigaste i norra Europa (Nilsson och Huggert 2001). Ett ex-
emplar noterades vid Läggevi i en fälla på en grov och ihålig ek. Då fyndet upp-
täcktes togs fällan ner från trädet. Mulmen i eken visade sig senare innehålla en 
stor mängd spillning och fragment. Svart guldbagge utvecklas främst i hålträd och 
gamla lågor av ek och vid Läggevi finns endast ett par andra lämpliga träd och den 
svarta guldbaggen går troligtvis en osäker framtid till mötes.  
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Den ovanliga halvknäpparen Eucnemis capucina [VU] har möjligen ökat de senas-
te åren. Det indikerar fynd från nya lokaler i bl a Skåne och även från Emån 
(Malmqvist opubl., Malmqvist 2006, Malmqvist 2005). Nu hittades den på två 
lokaler Läggevi och Bankeberg, på den senare i relativt stort antal (Tabell 5). I en 
fälla på en grov och ihålig ek vid Åsebo fångades de båda hålträdlevande knäppar-
na smalknäppare Procraerus tibialis [NT] och kardinalfärgad rödrock Ampedus 
cardinalis [NT] (Figur 4). Den förstnämnda fångades även med ett exemplar vid en 
rödmurken ek vid Bankeberg. Det är relativt ont om lämpliga hålträd utmed Emån 
och för många hålträdslevande arter ser framtiden dyster ut. 
 

 
 

Figur 4. Kardinalfärgad rödrock Ampedus cardinalis (t. v.) och smalknäppare Procraerus 
tibialis (t. h.) är två knäppare som lever ihåliga träd. Båda arterna noterades från  

en ihålig ek i Åsebo. 
 
Tvåfläckig smalpraktbagge Agrilus biguttatus [VU] är sällsynt och starkt knuten 
till ek. Den förekommer nästan enbart i östra Småland där den lättast påvisas ge-
nom sina  halvmånformade utgångshål i grov och solexponerad ekbark. Totalt fyra 
exemplar fångades i Läggevi, Bankeberg och vid Berga gård. 
 
Vid den tidigare inventeringen utmed Emån (Malmqvist 2006) gjordes förvånans-
värt många fynd av den mycket sällsynta plattbaggen Notolaemus unifasciatus 
[VU] som då fångades i fällor på tre ekar och en björk. Den fångades nu återigen, 
dock endast i ett exemplar i en fälla på en klen och solexponerad ek vid Bankeberg. 
Arten verkar vara starkt knuten till ek och den kan ha en av landets starkaste popu-
lationer i de ekrika skogarna utmed Emån. 
 
I en fönsterfälla på en solexponerad björk vid Åsebo noterades fuktbaggen Cryp-
tophagus fuscicornis [VU]. Den är känd från några få lokaler i landet där den lever 
i rötad ved eller mulm i ihåliga träd av främst bok, asp och björk. Aspmögelbaggen 
Enicmus lundbladi [NT] är en av flera sällsynta arter som är starkt knuten till asp 
och som förekommer utmed Emån. Den fångades i en fälla på en solexponerad asp 
vid Bankeberg. På en mer beskuggad asp i närheten fångades ett exemplar av mö-
gelbaggen Stephostethus alternans [NT]. Fyndet är troligen det första av denna art 
på Kalmar fastland (Gärdefors 2005). På blommande hundkex vid Berga gård hit-
tades den 4 juli ett exemplar av den sällsynta gaddbaggen Mordellistena neuwal-
deggiana [VU]. Den är känd från ett fåtal lokaler i sydöstra Sverige.  
 
Från en ihålig grov ek vid Åsebo fångades de båda hålträdslevande arterna matt 
mjölbagge Tenebrio opacus [VU] och gulbent kamklobagge Allecula morio [NT]. 
Båda arterna är beroende av ihåliga träd och den förstnämnda verkar ställa särskilt 
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höga krav på träden. I samma fälla fångades även andra hålträdslevande arter bl a 
smalknäppare Procraerus tibialis [NT], rödpalpad rödrock Ampedus hjorti [LC] 
och kardinalfärgad rödrock Ampedus cardinalis [NT] (se ovan). 
 
Ekträdlöparen Rhagium sycophanta [VU] noterades med hela 16 exemplar från 
fällor i  Bankeberg, Åsebo och Berga gård. Den verkar ha en stor population i om-
rådet och på de tre lokalerna fångades den i 6 av 12 fällor. Ett exemplar sågs även 
krypande på ett vedupplag med ek vid Berga gård den 23 juni (Figur 5). Vid Läg-
gevi fångades gulbent grenbock Grammoptera ustulata [NT] i en fälla på en grov 
och ihålig ek. Denna ovanliga art fångas sällan i fönsterfällor utan påträffas oftast 
på blommande buskar, gärna hagtorn.  
 

 
 

Figur 5. Ekträdlöpare Rhagium sycophanta på vedupplag med ek vid Berga gård. 
 
Ett exemplar av sexfläckig blombock Anoplodera sexguttata [NT] fångades i en 
fälla på en relativt klen, solexponerad ek vid Berga gård. Den 23 juni sågs ett ex-
emplar sittande på grässtrån utmed en markväg i norra delen av området (Figur 6). 
Omgivningarna är rika på lämpliga ekar och troligtvis har den en god population 
såväl vid Berga gård som i andra ekmarker utmed Emån. 
 
I en blomrik glänta i den östra delen av Bankeberg noterades den 16 juli ett exem-
plar av smalvingad blombock Strangalia attenuata [VU] på bockrot. Denna säll-
synta långhorning är spridd i området och har noterats nedströms Emån (Malm-
qvist 2006) liksom rikligt i Hornsö-Allgunnenområdet (Nilsson & Huggert 2001).  
Långhorningarna ekkrattbock Anaesthetis testacea [VU] och ekgrenbock Exocen-
trus adspersus [NT] är båda karaktärsarter för ekrika marker i östra Småland. Det 
bästa sättet att hittas dem är att banka på tunna, nyligen döda ekgrenar och kvistar 
med en pinne och låta dem falla ner på ett tygstycke eller i ett upp- och nervänt 
paraply. De har båda mycket goda populationer utmed Emån (Malmqvist 2006). 
De förekommer främst på tämligen unga torkdödade ekar, exempelvis på hällmar-
ker. Ekkrattbocken hittades vid Berga gård den 23 juni (1 ex) och 4 juli (2 ex) och 
ekgrenbocken vid Bankeberg 23 juni (1 ex) och Åsebo 4 juli (3 ex). Vid Åsebo 
hittades fragment av den mycket lokalt förekommande vedviveln Stereocorynes 
truncorum [VU]. Fragmenten hittades  i en ihålig ask i en betesmark och en ihålig 
ekjätte utmed en grusväg. 
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Figur 6. Sexfläckig blombock Anoplodera sexguttata på grässtrå vid Berga gård. 
 

Övriga insekter 
Flera sällsynta rovsteklar av släktet Crossocerus fångades i fönsterfällorna (Tabell 
6). Crossocerus assimils som noterades med ett exemplar från Berga gård var tidi-
gare uppförd på rödlistad (Gärdenfors 2000). Den är inte rödlistad idag men betrak-
tas trots det som en sällsynthet. Det ovanliga bladskärarbiet Megachile ligniseca 
fångades i Läggevi, Åsebo och Berga gård i sammanlagt fem fönsterfällor och har 
uppenbarligen en mycket god förekomst utmed Emån. Arten noterades, liksom 
ovan nämnda Crossocerus assimilis, även vid den tidigare undersökningen  ned-
ströms Emån (Malmqvist 2006). Ytterligare ett ovanligt bi, murarbiet Osmia pili-
cornis, noteras från Berga gård. Ett exemplar fångades där i en fönsterfälla på en 
grov och ihålig ek. 
 
Vid Bankeberg fångades ett stort antal intressanta arter i en fönsterfälla på en asp-
högstubbe med tillhörande låga. Två vedlevande vapenflugor, den rödlistade Berk-
shiria hungarica [NT] och den sällsynta Neopachygaster meromelaena, fångades 
med två exemplar vardera i fönsterfällan. I samma fälla fanns fem arter puckel-
dansflugor (Oedalea sp.) varav en rödlistad Oedalea flavipes [NT] samt gulringad 
vedharkrank Ctenophora flaveolata [NT] (Figur 7). Den sistnämnda arten är enligt 
den aktuella rödlistan (Gärdenfors 2005) tidigare inte känd från Kalmar län. Ovan-
stående arter visar vilket stort värde aspen har utmed Emån. 
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Figur 7. Fyndet av gulringad vedharkrank Ctenophora flaveolata vid Bankeberg är möjligen 
det första i Kalmar län. Detta exemplar är fotograferat i Häckeberga, Skåne. 

 
De båda vedlevande styltflugorna Sciapus contristans och Neurigona suturalis 
fångades vid Läggevi respektive Åsebo. Arterna är sällsynta med få aktuella fynd i 
landet (Sörensson muntligen). Den svartfotade lövträdsblomflugan Spilomyia ma-
nicata [NT] observerades med ett exemplar på blommande åkervädd vid Banke-
berg den 16 juli (Figur 8). Larven lever i rötad ved i ihåliga lövträd och det aktuella 
exemplaret har troligen utvecklats i någon av de många aspar som finns på lokalen. 
 

 
 

Figur 8. Svartfotad lövträdsblomfluga Spilomyia manicata på åkervädd i en  
blomrik glänta vid Bankeberg. 
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Bland svampmyggor (Mycetophilidae) noterades flera arter som bedöms vara 
ovanliga (Appendix 2). Här bör särskilt framhållas Monocentrota lundstroemi, ett 
släkte och en art som i och med detta fynd för första gången påvisas i Sverige. 
Fyndet utgörs av en hona som fångades i en fönsterfälla på en grov och mulmfylld 
ek vid Åsebo. Utöver detta fynd rapporteras sex arter som nya för Småland. Intres-
sant att uppmärksamma är att flertalet fynd av arter som bedöms som ovanliga 
(utöver ovan nämnda fynd) gjordes i fällorna: Bankeberg fälla 2, Åsebo fälla 4 och 
Berga gård fälla 1 (Appendix 2). Samtliga dessa fällor var placerade på döda, rela-
tivt klena och solexponerade ekar. Möjligen kan detta substrat vara värdefullt för 
många svampmyggor. 
 
Några rödlistade fjärilar noterades också i samband med inventeringen. Av dessa 
räknas getinglik glasvinge Synanthedon vespiformis [VU] som vedlevande. Denna 
sällsynta fjäril lever i grova ekar och har sin huvudutbredning i de varma delarna 
av sydöstra och östra Sverige. Ett exemplar fångades i en fönsterfälla på en grov 
och ihålig ek vid Läggevi. Alldeles i närheten sågs den sällsynta körsbärsfuksen 
Nymphalis polychlorus [NT] en kort stund på en döende och solbelyst ek den 16 
juli (Figur 9). 
 
 

 
 

Figur 9. En körsbärsfuks Nymphalis polychlorus landade som hastigast på en död ek vid 
Läggevi den 16 juli. 

Lavfloran 
Lavfloran har undersökts på träden i de aktuella lokalerna. Undersökningen är inte 
på något sätt heltäckande utan endast särskilt skyddsvärda arter, främst rödlistade, 
har eftersökts. Det finns en mycket värdefull lavflora knuten till de gamla ekarna. 
De flesta arterna förekommer dock sparsamt och ofta bara på ett eller ett fåtal träd. 
 
Vid Åsebo noterades sju rödlistade arter. På grova ekar växte bl a gul dropplav 
Cliostomum corrugatum [NT], gammelekslav Lecanographa amylacea [VU] och 
rosa skärelav Schismatomma pericleum [NT]. På gamla hamlade askar i en hag-
mark noterades arter som almlav Gyalecta ulmi [NT] och brunskaftad blekspik 
Sclerophora farinacea [NT]. Träden vid Bankeberg är yngre och endast fåtal äldre 
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träd finns. På en gammal ek i det större östra området växte dock skuggorangelav 
Caloplaca lucifuga [NT], medan grå skärelav Schismatomma decolorans [NT] och 
gul dropplav Cliostomum corrugatum [NT] växte på en naturminnesmärkt ek i det 
mindre området. Trots flera äldre träd, främst ekar, hittades endast en rödlistad lav, 
rosa skärelav Schismatomma pericleum [NT], vid Läggevi. Troligen har lavfloran 
påverkats negativt av föroreningar från den stora batteriindustri som tidigare låg i 
området. Vid Berga gård saknades rödlistade lavar helt trots att den gamla parkmil-
jön hyser flera gamla ädellövträd. Lavfloran på träden ser kraftigt kvävepåverkad 
ut med flera kvävegynnade lavarter. Detta kan ha missgynnat känsliga arter. Övriga 
skogsmiljöer vid Berga gård består i stor utsträckning av yngre träd, samt ett fåtal 
äldre och beskuggade, vilka sällan härbärgerar rödlistade lavar.  
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Förslag till skötsel och vård 
Läggevi 
Som tidigare nämnts är Läggevi den lokal som har tydligast påverkan från Emån. 
Det är viktigt att ån även fortsättningsvis får påverka den strandnära skogen så att 
död ved kan bildas samtidigt som granen hålls tillbaka. De åtgärder som dock kan 
bli aktuella är bortröjning av gran samt friställning av trängda ekar. Eken i området 
hyser ett stort antal mycket sällsynta arter. Det gäller såväl grova ekar som döende 
eller döda ekar av klenare dimensioner. En satsning på framtida ekjättar med stora 
kronor är en förutsättning för flera av de hålträdslevande arterna. All död ved bör 
lämnas i området. Döda och döende träd i anslutning till stigar kan behöva tas ner 
om de bedöms utgöra fara för allmänheten. Dessa kan då läggas i särskilda fauna-
depåer (solexponerade upplag med död ved) eller flyttas till andra platser i områ-
det. 
 
I den norra delen är det värdefullt med en fortsättning av den pågående madslåttern 
och betet. Dessa åtgärder skapar värdefulla strukturer för en mängd arter och betet 
bidrar till glesa och varierade skogspartier. Brynmiljöerna som bildas mellan sko-
gen och maden skapar solexponerad ved samt förutsättningar för blommande bus-
kar 

Bankeberg 
Lokalen består av två områden, ett i väster som genomgått omfattande åtgärder och 
som nu hävdas genom bete. Här finns två ekjättar, varav den ena nyligen dött. En 
satsning på framtida ekjättar tillsammans med fortsatt bete bör prioriteras. Skogen i 
den västra delen är tämligen tät och bör gallras för att ge möjlighet för träden att bli 
vidkroniga.  
 
I det större, östra området bör granen hållas tillbaka samtidigt som lövträden gyn-
nas. Det lilla antal grova lövträd som finns, främst ekar och lindar, bör försiktigt 
röjas fram. De årliga översvämningarna i den norra delen bidrar med mycket död 
ved, främst av asp och björk, och är värdefull för faunan. Blomrika partier som 
finns, både utmed grusvägar, den gamla järnvägsbanken och i gläntor är mycket 
värdefull för insektsfaunan. Dessa bör även fortsättningsvis hållas öppna. Blomrika 
gläntor kan skapar genom röjning av glesa partier i skogen.  

Åsebo 
Åsebo är ett stort och varierat område med skog, betad skog och öppna betesmar-
ker. Skogen domineras av ädellövträd och då främst ek. I den betade skogen som 
finns öster om den grusväg som går genom området växer allehanda lövträd, både 
triviala och ädla, liksom gran. I östra delen finns en betesmark med flera mycket 
grova och tidigare hamlade askar. Utmed grusvägen och öster om vägen finns flera 
grova ekar. Några av dem, främst bland de utmed vägen, är och ihåliga och mulm-
fyllda. 
 
Inventeringen visar att det finns mycket stora värden bland knutna till såväl unga 
som gamla träd av olika trädslag. Ek, ask och björk bedöms höra till de mer biolo-
giskt värdefulla i området. I ihåliga ekar och askar påträffades flera rödlistade arter. 
Bland dessa finns många som nästan uteslutande lever i ihåliga träd. Dessa träd är 
därför mycket värdefulla och samtliga bör hållas fria från igenväxning genom röj-
ningar eller bete. Genom att redan idag friställa och vid behov hägna yngre och 
medelgamla ekar och askar finns en möjlighet att på sikt öka andel grova hålträd.  
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För att bevara den varierade naturmiljön är det viktigt att betet får fortsätta. Betet 
ger bl a upphov till gläntor i skogen samt en välhävdad gräsmark med hävdgynna-
de arter i de mer öppna ytorna. I de öppna partierna med buskar och glest stående 
träd håller är dock betestrycket något lågt och en viss igenväxning pågår. En försik-
tig röjning av småträd, sly och buskage är lämpligt. Se dock till att spara blomman-
de buskar som slån, hagtorn, olvon och rosor då dessa är mycket värdefulla för bl a 
insektsfaunan. 
 
För skogen väster om grusvägen finns flera alternativa skötselmetoder. Det som 
bedöms som mest lämpligt är att området gallras och att det därefter hägnas och 
betas. Målet bör vara samma typ av skog som den täta betesskogen med gläntor 
väster om grusvägen. Det finns små partier med strandskog vid Åsebo. Dessa bör 
lämnas orörda eller om lämpligt betas. Vid behov bör gran röjas bort. 

Berga gård 
Runt Berga gård är skogen mångskiftad. Här finns en parkmiljö, åkerholmar med 
ädellövskog, alsumpskog samt en ekdominerad lund som tidigare betats. Norr om 
gården finns ett stort skogsområde där stora delar är påverkade av en tidigare ler-
täkt. Skogen i sig är också påverkad av skogsbruksåtgärder. Det finns många små-
vatten i de gamla lertagen. Ek dominerar och bland övriga trädslag finns björk, asp, 
al, och lind. Skogsmiljöerna hyser, med undantag av parkmiljön, få grova träd.  
Överallt finns mycket rikligt av hassel.  
 
Parkmiljön bör skötas så att dess ursprungliga karaktär framträder. Det innebär bl a 
framröjning av gamla träd samt eventuellt nyplantering. Skapande och bevarande 
av död ved bör också kunna vara en del av parkskötseln. Bland övriga skogsbe-
stånd kan många lämnas med begränsad skötsel. I täta bestånd skulle det vara posi-
tivt att skapa luckor genom röjning. Då kommer mer ljus in i skogen vilket gynnar 
både flora och fauna. Det är också värdefullt att friställa grova lövträd i kantzoner 
mot exempelvis vägar och åkermark samt att gynna blommande buskar, exempel-
vis hagtorn och olvon. I norra delen finns också ett flertal äldre lindar och i flera av 
dessa växer mistel. Värna befintliga lindar och gynna linden även framöver. Några 
av de täta skogsbestånden skulle kunna röjas, gallras och betas. Det gäller framför 
allt de lundartade miljöerna som finns i sydöstra delen samt en hassellund strax 
öster om den stickväg som går i SV-NO riktning i norra området.  

Tack! 
Tack till Johan Thorsén på länsstyrelsen i Kalmar län som har bidragit med ett stort 
antal kartor och annat underlagsmaterial. Ett stort tack till Margareta Stensson Hel-
gesson och Birger Helgesson på Grönskogs gård för sitt trevliga bemötande och sin 
gästfrihet. 
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Appendix 1 
 
Samtliga vedskalbaggar från inventeringen. Rödlistningskategori enligt aktuell 
rödlista (Gärdenfors 2005) 
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Dromius agilis   X X  
Dromius quadrimaculatus   X   
Anisotoma humeralis  X X X X 
Anisotoma castanea  X X X X 
Anisotoma glabra  X  X  
Agathidium nigripenne  X X X  
Agathidium seminulum  X X X  
Agathidium pisanum     X 
Stenichnus godarti   X   
Stenichnus bicolor    X  
Scydmaenus hellwigi    X  
Gabrius splendidulus  X  X X 
Quedius cruentus  X    
Quedius microps   X   
Phloeonomus pusillus  X    
Scaphisoma agaricinum  X X X X 
Scaphisoma boreale   X   
Scaphisoma assimile     X 
Sepedophilus littoreus     X 
Sepedophilus bipunctatus  X X X X 
Dexiogya corticina   X X  
Haploglossa gentilis  X X X  
Haploglossa villosula  X X X X 
Haploglossa marginalis    X  
Phloeopora testacea  X    
Phloeopora corticalis  X X X X 
Dinaraea aequata  X   X 
Leptusa pulchella  X X  X 
Leptusa fumida   X   
Leptusa ruficollis     X 
Anomognathus cuspidatus   X   
Bibloporus bicolor    X X 
Bibloporus minutus   X X  
Euplectus nanus  X X  X 
Euplectus piceus    X X 
Euplectus decipiens    X  
Euplectus bescidicus   X X X 
Euplectus punctatus  X X X X 
Euplectus karsteni  X X X X 
Euplectus brunneus   X   
Euplectus mutator   X   
Batrisodes venustus  X  X X 
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Batrisodes adnexus VU X    
Trichonyx sulcicollis VU X   X 
Tyrus mucronatus  X  X  
Gnathoncus nannetensis  X X X X 
Gnathoncus buyssoni  X X X X 
Dendrophilus corticalis  X X X X 
Carcinops pumilo     X 
Paromalus flavicornis  X X  X 
Prionocyphon serricornis  X X   
Trox scaber    X  
Cetonia aurata  X    
Osmoderma eremita NT   X  
Gnorimus variabilis EN X    
Trichius fasciatus  X  X X 
Dorcus parallelepipedus NT    X 
Platycerus caraboides    X  
Sinodendron cylindricum  X X X X 
Dictyoptera aurora    X  
Malthinus punctatus  X    
Malthinus frontalis   X X  
Malthodes minimus  X X   
Malthodes marginatus   X   
Malthodes spathifer    X  
Malthodes pumilus  X    
Melasis buprestoides   X  X 
Hylis foveicollis     X 
Hylis olexai  X X X X 
Microrhagus lepidus NT  X  X 
Microrhagus pygmaeus   X   
Eucnemis capucina VU X X   
Denticollis linearis  X X  X 
Hypoganus inunctus  X    
Procraerus tibialis NT X X X  
Ampedus cinnabarinus NT   X  
Ampedus sanguinolentus NT   X  
Ampedus nigroflavus NT X X   
Ampedus pomorum  X X X X 
Ampedus hjorti  X X X  
Ampedus balteatus  X X X  
Ampedus cardinalis NT   X  
Ampedus nigrinus    X X 
Melanotus castanipes  X X X X 
Cardiophorus ruficollis    X  
Agrilus biguttatus VU X X  X 
Agrilus sulcicollis   X X X 
Attagenus pellio  X X X X 
Globicornis emarginata     X 
Megatoma undata  X X  X 
Ctesias serra  X  X  
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Anthrenus scrophulariae    X  
Hedobia imperialis   X   
Xestobium rufovillosum    X  
Anobium nitidum  X    
Anobium rufipes  X   X 
Ptilinus fuscus   X   
Dorcatoma flavicornis    X  
Dorcatoma chrysomelina  X X   
Dorcatoma dresdensis  X X X X 
Dorcatoma robusta  X  X X 
Ptinus rufipes  X X   
Ptinus fur    X  
Ptinus subpilosus   X X X 
Hylecoetus dermestoides    X X 
Thymalus limbatus   X X  
Grynocharis oblonga  X    
Tillus elongatus  X  X X 
Thanasimus formicarius   X   
Korynetes coeruleus    X  
Dasytes niger  X X  X 
Dasytes plumbeus   X X X 
Hypebaeus flavipes VU  X   
Malachius bipustulatus   X X X 
Epuraea guttata  X    
Epuraea neglecta  X X  X 
Epuraea marseuli  X    
Epuraea binotata  X    
Epuraea unicolor     X 
Epuraea rufomarginata    X  
Pocadius ferrugineus  X X   
Cryptarcha strigata  X    
Glischrochilus hortensis  X X X X 
Sphindus dubius  X X X X 
Arpidiphorus orbiculatus   X X X 
Rhizophagus ferrugineus  X    
Rhizophagus parallelocollis  X X  X 
Rhizophagus dispar    X  
Rhizophagus bipustulatus  X X  X 
Rhizophagus nitidulus   X   
Rhizophagus parvulus  X    
Rhizophagus cribratus  X X  X 
Silvanus bidentatus NT    X 
Silvanoprus fagi    X  
Notolaemus unifasciatus VU  X   
Cryptophagus micaceus  X X X X 
Cryptophagus fuscicornis VU   X  
Cryptophagus confusus  X X  X 
Cryptophagus dentatus  X X X X 
Atomaria morio  X    
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Atomaria bella     X 
Tritoma bipustulata     X 
Triplax aenea   X  X 
Triplax russica  X    
Dacne bipustulata  X X  X 
Cerylon fagi  X X  X 
Cerylon histeroides  X X X X 
Cerylon ferrugineum  X X X  
Cerylon deplanatum   X   
Endomychus coccineus     X 
Latridius hirtus  X X  X 
Latridius consimilis  X    
Latridius minutus     X 
Enicmus fungicola  X   X 
Enicmus lundbladi NT  X   
Enicmus planipennis    X  
Enicmus rugosus  X X X X 
Enicmus testaceus  X X X X 
Stephostethus angusticollis     X 
Stephostethus pandellei   X   
Stephostethus alternans NT  X   
Cis alter     X 
Cis comptus    X X 
Cis hispidus  X X X X 
Cis setiger   X  X 
Cis boleti   X  X 
Cis castaneus NT  X   
Cis bidentatus     X 
Ennearthron cornutum   X  X 
Orthocis alni   X   
Orthocis festivus  X   X 
Hadreule elongatula   X   
Sulcacis fronticornis  X    
Ropalodontus perforatus  X    
Synchita humeralis  X X X X 
Bitoma crenata     X 
Litargus connexus  X X   
Mycetophagus quadripustulatus  X X X  
Mycetophagus piceus  X X X  
Mycetophagus fulvicollis NT  X  X 
Mycetophagus populi   X X X 
Pyrochroa coccinea  X    
Schizotus pectinicornis   X X X 
Salpingus planirostris   X X X 
Salpingus ruficollis   X  X 
Aderus populneus NT X    
Euglenes pygmaeus   X   
Euglenes oculatus    X  
Bolitophagus reticulatus  X  X  
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Diaperis boleti    X  
Oplocephala haemorrhoidalis  X    
Tenebrio opacus VU   X  
Tenebrio molitor    X  
Allecula morio NT X  X  
Pseudocistela ceramboides  X  X  
Mycetochara flavipes   X X  
Mycetochara axillaris  X    
Mycetochara humeralis NT   X  
Mycetochara linearis  X  X  
Scraptia fuscula  X X  X 
Anaspis frontalis   X X X 
Anaspis schilskyana  X X  X 
Anaspis thoracica  X X X  
Anaspis rufilabris  X X   
Anaspis flava     X 
Tomoxia bucephala  X X X X 
Curtimorda maculosa   X   
Mordellistena variegata NT X    
Mordellistena neuwaldeggiana VU    X 
Mordellochroa abdominalis   X X X 
Hallomenus binotatus  X   X 
Orchesia undulata  X    
Phloiotrya rufipes NT X X X X 
Conopalpus testaceus   X X X 
Tetropium castaneum  X    
Rhagium sycophanta VU  X X X 
Rhagium mordax  X  X X 
Rhagium inquisitor  X X   
Cortodera femorata   X   
Grammoptera ustulata NT X    
Alosterna tabacicolor  X  X X 
Anoplodera sexguttata NT    X 
Anoplodera maculicornis    X X 
Leptura nigra    X X 
Leptura quadrifasciata   X X X 
Leptura maculata    X X 
Leptura melanura    X  
Strangalia attenuata VU  X   
Necydalis major  X    
Phymatodes testaceus  X  X  
Clytus arietis   X X X 
Anaesthetis testacea VU    X 
Oplosia cinerea (fennica)   X   
Leiopus nebulosus  X X  X 
Exocentrus adspersus NT  X X  
Saperda scalaris    X  
Tetrops praeusta    X  
Rhyncolus ater  X X   
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Rhyncolus sculpturatus   X   
Sterocorynes truncorum VU   X  
Magdalis flavicornis  X    
Magdalis ruficornis  X    
Hylobius abietis    X  
Thracodes hispidus     X 
Scolytus intricatus  X X X  
Pityogenes chalcographus   X X X 
Pityogenes bidentatus   X   
Pityogenes quadridens  X    
Dryocoetes villosus  X  X X 
Dryocoetes alni    X X 
Dryocoetes autographus  X X X X 
Crypturgus hispidulus    X  
Xyleborus dispar  X  X  
Xyleborus cryptographus   X   
Xyleborinus saxessenii NT X    
Cryphalus abietis   X   
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Appendix 2 
 
Svampmyggor (Mycetophilidae) från fönsterfällor på 
träd längs Emån i östra Småland 
 
Jostein Kjaerandsen 
 
Material 
Det. J. Kjaerandsen nov. –06. Materialet förvaras i coll. Kjaerandsen, Lund. 
 
Landskap: Småland 
Län: Kalmar 
Kommun: Högsby, Mönsterås 
 
Lokaler 
Läggevi: RT90: X=6334100, Y=1527300 
Bankeberg: RT90: X=6334000, Y=1522900 
Åsebo: RT90: X=6334000, Y=1519700 
Berga Gård: RT90: X=6336900, Y=1515800 
 
Fällor 
Läggevi 
Fälla 1: Björk. Högstubbe med fnöskticka. Beskuggad. 
Fälla 2: Björk. Högstubbe med fnöskticka. Beskuggad. 
Fälla 3: Ek. Grov, ihålig med mulm. Solexponerad. 
Fälla 4: Björk. Högstubbe med fnöskticka. Beskuggad. 
 
Bankeberg 
Fälla 1: Asp. Skadad högstubbe. Solexponerad. 
Fälla 2: Ek. Brunrötad med mulm. Solxeponerad. 
Fälla 3: Asp. Högstubbe. Beskuggad. 
Fälla 4: Ek. Klen torkdödad. Solexponerad. 
 
Åsebo 
Fälla 1: Ek. Grov, ihålig med mulm. Solexponerad. 
Fälla 2: Björk. Högstubbe. Solexponerad. 
Fälla 3: Björk. Skadad med björkticka. Solexponerad. 
Fälla 4: Ek. Klen torkdödad. Solexponerad. 
 
Berga Gård 
Fälla 1: Ek. Torkdödad. Solexponerad. 
Fälla 2: Ek. Klen, död. Solexponerad. 
Fälla 3: Lind. Skadad. Beskuggad. 
Fälla 4: Ek. Skadad. Beskuggad. 
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Resultat 
Monocentrota lundstroemi: 
SWEDEN; SM, Högsby,  Emån, Åsebo, "trädfälla 3", 12/5-16/7 2006 (leg. A. Malmqvist) 
— 1 female. 
 
Kommentar: Ny art och släkte för Sverige, biologi okänd. 
 
 
Neoplatyura flava: 
SWEDEN; SM, Högsby,  Emån, Åsebo, "fälla 2", 12/5-16/7 2006 (leg. A. Malmqvist) — 1 
male; Mönsterås, Emån, Läggevi (leg. A. Malmqvist) — 1 male.  
 
Kommentar: Vanlig art, larvhabitat "peritecia of Daldinia concentrica (Xylariales, Asco-
mycotina) growing on dead wood, soil litter impregnated with fungal mycelium in pine 
forest" (Jakovlev et al., 1994). 
 
 
Orfelia sp.: 
SWEDEN; SM, Högsby,  Emån, Åsebo, "fälla 4", 12/5-16/7 2006 (leg. A. Malmqvist) — 2 
females; Emån, Berga Gård, "fälla 1", 12/5-16/7 2006  (leg. A. Malmqvist) — 1 female.  
 
Kommentar: Troligen O. nemoralis, en som namnet anger sydlig art i Sverige. 
 
 
Urytalpa ochracea: 
SWEDEN; SM, Högsby,  Emån, Berga Gård, "fälla 1", 12/5-16/7 2006 (leg. A. Malmqvist) 
— 1 male.  
 
Kommentar: Rel. ovanlig art, larvhabitat okänd. 
 
 
Mycomya marginata: 
SWEDEN; SM, Högsby,  Emån, Berga Gård, "fälla 1", 12/5-16/7 2006 (leg. A. Malmqvist) 
— 1 male.  
 
Kommentar: Vanlig art, larvhabitat "fruiting bodies of various wood-growing polypores, 
heterobasidiomycetes (Auricularia, Tremella, Sebacina) and agarics (Naucoria)" (Jakovlev, 
in prep.). 
 
 
Mycomya sp.: 
SWEDEN; SM, Högsby,  Emån, Berga Gård, "fälla 1", 12/5-16/7 2006 (leg. A. Malmqvist) 
— 4 females; "fälla 4", 12/5-16/7 2006  (leg. A. Malmqvist) — 2 females.  
 
 
Leptomorphus walkeri: 
SWEDEN; SM, Högsby,  Emån, Berga Gård, "fälla 1", 12/5-16/7 2006 (leg. A. Malmqvist) 
— 1 male.  
 
Kommentar: Föga känd art från Sverige, bara ett fåtal fynd föreligger. Larvhabitat på tick-
or, ofta på avbrutna grenar. Schiozophora paradoxa, Hirchioporus pargamentus. 
 
 
Monoclona sp.: 
SWEDEN; SM, Högsby,  Emån, Berga Gård, "fälla 1", 12/5-16/7 2006 (leg. A. Malmqvist) 
— 1 (terminalier saknas).  
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Sciophila rufa: 
SWEDEN; SM, Mönsterås,  Emån, Läggevi, "fälla 1", 11/5-16/7 2006 (leg. A. Malmqvist) 
— 2 females; "fälla 2", 11/5-16/7 2006  (leg. A. Malmqvist) — 2 females.  
 
Kommentar: Vanlig art, larvhabitat: "the surface of polypores. Fomes fomentarius is the 
only known fungal host." (Jakovlev, in prep.). 
 
 
Sciophila sp.: 
SWEDEN; SM, Högsby,  Emån, Åsebo, "fälla 4", 12/5-16/7 2006 (leg. A. Malmqvist) — 1 
female; Mönsterås, Emån, Läggevi, "fälla 1", 11/5-16/7 2006  (leg. A. Malmqvist) — 1 
(terminalier saknas). 
 
 
Coelosia fusca: 
SWEDEN; SM, Högsby,  Emån, Åsebo, "fälla 4", 12/5-16/7 2006 (leg. A. Malmqvist) — 1 
female.  
 
Kommentar: Vanlig art, larvhabitat: "fruiting bodies of various epigeal agarics (Jakovlev et 
al., 1994), soil litter impregnated with fungal mycelium in pine forest (Jakovlev et al., 
1994)". 
 
 
Synapha vitripennis: 
SWEDEN; SM, Högsby,  Emån, Åsebo, "fälla 1", 12/5-16/7 2006 (leg. A. Malmqvist) — 1 
male; "fälla 4", 12/5-16/7 2006 (leg. A. Malmqvist) — 2 females, 1 male; Emån, Berga 
Gård, "fälla 1", 12/5-16/7 2006  (leg. A. Malmqvist) — 1 female, 2 males; Mönsterås, 
Emån, Bankeberg, "fälla  2", 11/5-16/7 2006 (leg. A. Malmqvist) — 1 female. 
 
Kommentar: Vanlig art, larvhabitat: "soil litter impregnated with fungal mycelium in pine 
(Jakovlev et al., 1994) and spruce forests (Irmler et al., 1996), decaying wood of grey alder, 
beech, spruce (Irmler et al., 1996), oak (Økland 1999), aspen, birch, willow (Salix caprea) 
and pine" (Jakovlev, in prep.). 
 
 
Docosia sciarina: 
SWEDEN; SM, Högsby,  Emån, Åsebo, "fälla 4", 12/5-16/7 2006 (leg. A. Malmqvist) — 1 
female; Mönsterås, Emån, Bankeberg, "fälla  2", 11/5-16/7 2006 (leg. A. Malmqvist) — 1 
female, 1 male.  
 
Kommentar: Ovanlig art, bara några gamla fynd från Sverige. Ny för Småland. Biologi 
okänd. 
 
 
Docosia setosa: 
SWEDEN; SM, Mönsterås,  Emån, Bankeberg, "fälla  2", 11/5-16/7 2006 (leg. A. Malm-
qvist) — 2 females, 3 males. 
 
Kommentar: Ovanlig art, bara ett fynd från Sverige - en hane från Småland. Biologi okänd. 
 
 
Leia picta: 
SWEDEN; SM, Mönsterås,  Emån, Läggevi, "fälla 2", 11/5-16/7 2006 (leg. A. Malmqvist) 
— 1 male; Högsby, Emån, Berga Gård, "fälla 1", 12/5-16/7 2006  (leg. A. Malmqvist) — 1 
male.  
 
Kommentar: Rel. vanlig art, biologi okänd. 
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Leia subfasciata: 
SWEDEN; SM, Högsby,  Emån, Berga Gård, "fälla 1", 12/5-16/7 2006 (leg. A. Malmqvist) 
— 1 male.  
 
Kommentar: Vanlig art, biologi okänd. 
 
 
Leia winthemi: 
SWEDEN; SM, Högsby,  Emån, Berga Gård, "fälla 1", 12/5-16/7 2006 (leg. A. Malmqvist) 
— 2 males.  
 
Kommentar: Vanlig art, känt larvhabitat: " fruiting bodies of epigeal and wood-growing 
fungi, decaying wood of aspen (Zaitzev 1994) and mountain ash, Sorbus aucuparia" (Ja-
kovlev, in prep.). 
 
 
Megophthalmidia crassicornis: 
SWEDEN; SM, Högsby,  Emån, Åsebo, "fälla 4", 12/5-16/7 2006 (leg. A. Malmqvist) — 1 
female, 1 male.  
 
Kommentar: Ovanlig art, bara känd genom ett fåtal fynd från Stampenbäcken, Skåne och 
’Diversitetsängen’ på Öland. Biologi okänd. 
 
 
Allodia foliifera: 
SWEDEN; SM, Högsby,  Emån, Berga Gård, "fälla 1", 12/5-16/7 2006 (leg. A. Malmqvist) 
— 1 male.  
 
Kommentar: Vanlig art, känt larvhabitat: " apothecia of Pezizales, Ascomycotina. Recently 
found also in decaying wood of spruce" (Jakovlev in prep.). Ny för Småland. 
 
 
Brachypeza bisignata: 
SWEDEN; SM, Mönsterås,  Emån, Läggevi, "fälla 2", 11/5-16/7 2006 2006 (leg. A. Malm-
qvist) — 1 male; Högsby, Emån, Berga Gård, "fälla 1", 12/5-16/7 2006  (leg. A. Malmq-
vist) — 2 males.  
 
Kommentar: Rel. ovanlig art, larver kända från Pleurotus och Polyporus, Clitocybe gibba 
och Lycoperdon pyriforme. 
 
 
Brevicornu fuscipenne: 
SWEDEN; SM, Mönsterås,  Emån, Läggevi, "fälla 2", 11/5-16/7 2006 (leg. A. Malmqvist) 
— 1 male.  
 
Kommentar: Vanlig art, känt larvhabitat: "decaying wood of birch and common alder (Al-
nus glutinosa)" (Jakovlev, in prep.). 
 
 
Cordyla semiflava: 
SWEDEN; SM, Mönsterås,  Emån, Läggevi, "fälla 2", 11/5-16/7 2006 (leg. A. Malmqvist) 
— 1 female, 1 male.  
 
Kommentar: Mycket vanlig art, känt larvhabitat "decaying wood of aspen" (Jakovlev, in 
prep.). 
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Exechia festiva: 
SWEDEN; SM, Högsby,  Emån, Åsebo, "Fälla 1", 12/5-16/7 2006 (leg. A. Malmqvist) — 1 
female, 1 male; Mönsterås, Emån, Läggevi, "fälla 3", 11/5-16/7 2006  (leg. A. Malmqvist) 
— 2 females.  
 
Kommentar: Vanlig art, övervintrar ofta i hål (grottor, hålträd etc), larvhabitat okänd. Ny 
art för Småland. 
 
 
Myrosia maculosa: 
SWEDEN; SM, Högsby,  Emån, Berga Gård, "fälla 1", 12/5-16/7 2006 (leg. A. Malmqvist) 
— 1 (terminalier saknas). 
 
Kommentar: Ovanlig art, känt larvhabitat: " fruiting bodies of wood-growing polypores, 
Corticium sp. and epigeal agarics, Coprinus atramentarius and Cortinarius sp" (Jacovlev in 
prep.). Ny art för Småland. 
 
 
Dynatosoma dihaeta: 
SWEDEN; SM, Högsby,  Emån, Åsebo, "fälla 2", 12/5-16/7 2006 (leg. A. Malmqvist) — 2 
females; "fälla 3" (leg. A. Malmqvist) — 2 females; Mönsterås, Emån, Läggevi, "fälla 1", 
11/5-16/7 2006  (leg. A. Malmqvist) — 3 females, 5 males; "fälla 2" (leg. A. Malmqvist) — 
1 female.  
 
Kommentar: Vanlig art, larvhabitat okänd. 
 
 
Dynatosoma rufescens: 
SWEDEN; SM, Högsby,  Emån, Åsebo, "Fälla 1", 12/5-16/7 2006 (leg. A. Malmqvist) — 3 
females, 2 males; Mönsterås, Emån, Läggevi (leg. A. Malmqvist) — 1 male; "fälla 3" (leg. 
A. Malmqvist) — 1 female; Högsby, Emån, Berga Gård, "fälla 1", 12/5-16/7 2006  (leg. A. 
Malmqvist) — 2 females; "fälla 4" (leg. A. Malmqvist) — 1 female; Mönsterås, Emån, 
Bankeberg (leg. A. Malmqvist) — 3 females.  
 
Kommentar: Ovanlig art men med vid utbredning, larver på tickor (Laetiporus sulphureus). 
 
 
Mycetophila fungorum: 
SWEDEN; SM, Mönsterås,  Emån, Läggevi, "fälla 3", 11/5-16/7 2006 (leg. A. Malmqvist) 
— 1 male; Högsby, Emån, Berga Gård, "fälla 1", 12/5-16/7 2006  (leg. A. Malmqvist) — 6 
females, 1 male; Mönsterås, Emån, Bankeberg, "fälla  2", 11/5-16/7 2006 (leg. A. Malm-
qvist) — 1 female.  
 
Kommentar: Mycket vanlig art med larver i många grupper av svampar och "soil litter". 
 
 
Mycetophila luctuosa: 
SWEDEN; SM, Mönsterås,  Emån, Läggevi, "fälla 3", 11/5-16/7 2006 (leg. A. Malmqvist) 
— 1 male.  
 
Kommentar: Vanlig art med larver i många grupper av svampar. 
 
 
Mycetophila ruficollis: 
SWEDEN; SM, Högsby,  Emån, Åsebo, "fälla 4", 12/5-16/7 2006 (leg. A. Malmqvist) — 1 
male.  
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Kommentar: Sydlig art, tidigare bara känd från Skåne. Ny art för Småland.  
 
 
Mycetophila sp.: 
SWEDEN; SM, Mönsterås,  Emån, Läggevi, "fälla 1", 11/5-16/7 2006 (leg. A. Malmqvist) 
— 1 female; Högsby, Emån, Berga Gård (leg. A. Malmqvist) — 1 female 
 
Kommentar: Honor av många arter kan inte artbestämmas. 
 
 
Trichonta girschneri: 
SWEDEN; SM, Högsby,  Emån, Berga Gård, "fälla 1", 12/5-16/7 2006 (leg. A. Malmqvist) 
— 4 males.  
 
Kommentar: Ovanlig art, enligt J. Jevgeni är larvbiotopen "resupinate polypores on spru-
ce". 
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