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Sammanfattning 
 
I dagens moderna naturvård genomförs ett stort antal olika åtgärder för att öka mängden 
död ved i våra svenska skogar. Det är allt från högkapning av träd till ringbarkning eller 
naturvårdsbränning. Dock genomförs de här åtgärderna utan riktig kunskap om dess 
resultat. Denna studie har gjorts för att öka kunskapen om två av dessa åtgärder, 
ringbarkning och högkapning och hur dessa åtgärder påverkar produktionen av 
vedlevande insekter. Totalt 72 träd slumpades ut i fyra olika lokaler i Säffle kommun. 
Träden, som var björk och klibbal, var alla döda eller döende och utvalda efter tre 
kriterier, självdöda (som referensträd), ringbarkade och högkapade. Totalt 15 träd av varje 
typ och åtgärd valdes. De träd som var ringbarkade eller högkapade jämfördes med de 
självdöda för att kunna se på skillnader i antal vedlevande insekter. Insamlingen av 
insekterna gjordes med s.k. fallfönsterfällor. Fällorna bands fast på träden och fick sitta 
ute i en vecka per omgång och två omgångar utfördes under juni och juli 2011. Totalt 
fångades 876 individer skalbaggar in under studien, varav 13 långhorningar. Det fanns ett 
signifikant lägre antal familjer för högkapad björk än för självdöd björk för omgång ett, 
men ingen för omgång två. Dessutom hade ringbarkad björk ett signifikant lägre antal 
familjer än självdöd björk i omgång två. Det fanns inga signifikanta skillnader för antal 
arter för de olika typer av döda träd. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan den 
ringbarkade och den självdöda klibbalen, vilket tyder på att ringbarkning är ingen bra 
metod, även om fångsten var större hos ringbarkade. Högkapad klibbal existerar inte och 
därför kunde bara ringbarkad klibbal jämföras med självdöd klibbal, och här fanns det 
ingen signifikant skillnad i fångster av insekter. Det fanns skillnader i grovlek för de olika 
döda träden, med självdöda björkar större än högkapade och ringbarkade björkar samt 
ringbarkade klibbal större än självdöda klibbal. Det fanns även en signifikant skillnad i 
nedbrytningsgrad hos björk, där självdöda björkar var mindre nedbrutna än högkapade 
och ringbarkade björkar. Det fanns däremot ingen skillnad i grad av nedbrytning hos 
klibbal. 69 % av de fångade långhorningarna återfanns på björk, 31 % på klibbal men 
denna skillnad var inte signifikant. Slutsatserna av studien var att det för björk inte var 
effektivt att utföra varken högkapning eller ringbarkning då båda hade färre antal familjer 
än de självdöda träden. Klibbalen kräver vidare studier. 
 

Abstract 
 
Today’s forest managers implement a large number of methods to increase the amount of 
dead wood in Swedish forests. They use everything from high cutting of trees to girdling 
trees and burning forests. However, implementation of these measures without proper 
knowledge of their consequences is a common problem. This study has been performed 
to increase knowledge about two of these measures, girdling and high cutting, and how 
these actions affect the number of wood-living insects living on dead trees. A total of 72 
trees were randomly selected in four different locations in the municipality of Säffle. The 
trees, which were birch and alder, were all dead or dying and selected by three criteria, 
snags (as the reference tree type), girdling and high cut. A total of 15 trees of each type 
and measure were chosen. The trees which were either ring debarked or high cut were 
compared with snags to see if there were any differences in the number of wood-living 
insects. The collections of insects were made with so-called appropriate window traps. 
The traps were tied to the trees and left out for one week before emptying. The traps 
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were deployed on two separate occasions during June and July 2011. A total of 876 beetle 
individuals were captured during the study, including 13 longhorn beetles. There was a 
significantly smaller amount of families in high cut birch compared to the birch snags for 
the first period, but none for the second period. There were also a significantly smaller 
amount of families in the girdled birch than in the snags for the second period. There 
were no differences between the different types of dead trees when comparing insect 
species. There were no significant differences between the girdled alder and the alder 
snags, which indicate that girdling does not have a strong effect, although catches were 
greater for the girdled alder. High cut alder does not exist and therefore only girdled alder 
could be compared with the alder snags and no differences in insect catches were found. 
There were differences in sizes of the trees, with birch snags being larger than high cut 
and girdled birch and alder snags being smaller than debarked alder. There was also a 
significant difference in degradation rate of birch, with natural birch snags being less 
decayed than the high cut and girdled birch. There was no difference in the degree of 
decay for alder. 69 % of the trapped longhorn beetles were found in birch, 31 % on the 
alder, but this difference was not significant. The conclusion of the study was that high 
cutting birch leads to a smaller number of tree-living insects than found on natural snags 
and that the same applies to girdling. Alder requires further study. 
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Inledning 
 
Idag görs flertalet olika åtgärder för att öka vårt svenska bestånd av död ved. Detta gör 
man för att värna om bl.a. hotade arter, allt från fåglar till skalbaggar. Exempel på åtgärder 
som idag genomförs är kontrollerade naturvårdsbränder, högkapning av träd (framförallt 
på hyggen), ring- och randbarkning etc. Men detta görs i många fall trots bristande 
kunskap om metoden är effektiv och ger önskat resultat eller inte. 

 
I dagens moderna skogsbruk finns det knappt 5 % död ved, vilket är ett stort hot mot 
många av våra arter. Exempel på arter som drabbas av bristen på död ved är mindre 
hackspett och vitryggig hackspett. I Kanada gjordes en studie av Kelbi et al, (2011) i 
boreala skogar där man undersökte hur olika döda trädlågor påverkade den saproxyliska 
svamprikedomen. Grov död ved stöder ett stort antal saproxyliska svamparter. Man 
kunde konstatera att arter knutna till lågor påverkade svamprikedomen och dess 
diversitet. Men söderfallna lågor gjorde inte det. Den stående sammansättningen, 
mängden grov död ved och den kemiska sammansättningen hos lågor hade alla en 
inverkan på svampsamhället. För att kunna gynna mångfalden i trä - sönderfallande 
samhällen - krävs det en närvaro av död ved med varierande lågarter, dvs arter som endast 
finns i lågor av död ved (Kelbi et al, 2011). Dagens moderna skogsbruk har minskat 
abundansen av grov död ved, vilket har resulterat i att många arter bundna till död ved har 
blivit hotade. Detta innebär att dagens moderna skogsbruk måste utvecklas så att man 
bevarar den biologiska mångfalden. 2001-2002 gjordes en studie i norra Sverige där man 
tittade på värdet av naturvård för granlågor. Man tittade på svampar hos kontrollågor, 
lågor placerade i naturlig skugga samt högkapade träd och jämförde mellan naturreservat 
och gammal produktionsskog. Studien visade att bristen på grov död ved kraftigt 
påverkade arter som var beroende av grov död ved för näring och arter som kräver död 
ved för bildande av fruktkroppar. De kom fram till slutsatsen att skapande av grov död 
ved var en effektiv metod för att bevara eller återställa mångfalden av vedsvamp i nordliga 
barrskogar (Olsson et al, 2011).  
 
Idag finns det många olika metoder för att skapa död ved. Högkapning är den vanligast 
förekommande metoden och görs på alla hyggen idag. Det är nödvändigt att göra 
högstubbar på alla hyggen, både slutavverkning och gallring, då detta ökar mängden död 
ved i markerna. Detta gynnar svampar, insekter, fåglar och lavar. Högkapning är en 
relativt snabb metod för att skapa död ved och varje ny högstubbe ska kapas 3 meter upp 
eller högre (Internationella skogsåret, 2011). Högstubbar som idag görs på olika hyggen 
ska vara representativa för skogen som avverkats och enbart produktionsträd ska kapas 
t.ex. gran, tall och björk. Högstubbar görs alltså inte av hänsynsträd som t.ex. sälg, al eller 
rönn. Högkapningen sker också på de grövsta stammarna (minst 20 cm i diameter) eller 
på träd som har röta eller annan skada (Internationella skogsåret, 2011). 
 
Ringbarkning är en mindre vanlig metod för att skapa död ved och används mest på 
lövträd som växer i blöta och svåråtkomliga områden, t.ex. klibbal. Metoden går ut på att 
man tar bort barken i en ring runt stammen för att trädet sakta ska dö i sin helhet. Genom 
att ringbarka ett träd skadar man inte trädet genom att ta bort grenar eller liknande. Trädet 
dör sakta i sin helhet vilket gynnar både vedlevande insekter och hackspettar. I en 8-9 år 
lång undersökning i centrala Sverige tittade man på effekten av ringbarkning och hur 
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denna metod påverkade insektsproduktionen i träden (Aulén, 1991). Här kom man fram 
till att ringbarkade träd hade god effekt under lång tid. 
 
Idag påverkas många olika sorters djur av skogsbruket negativt. Några som drabbas extra 
hårt är de vedlevande skalbaggarna, eller saproxyla som de kallas. De påverkas hårt då 
många av de här skalbaggarna kräver gammal död ved som livsmiljö, något som idag är en 
stor bristvara. I en studie av Irmler et al, (1996) framkom att antalet vedlevande insekter 
ökar med vedens ålder. De största faktorerna som spelar in för populationen av 
vedlevande insekter och larver är åldern på den döda veden samt vatteninnehållet, men 
vilket trädslag det var hade ingen större betydelse. Många sällsynta och rödlistade arter av 
saproxyliska skalbaggar kan man idag finna i parker. I många av dagens parker finns det 
gamla och riktigt grova träd som kan innehålla en mindre population trädlevande 
skalbaggar, de här träden återfinns mycket sällan i skogen pga av dagens intensiva 
skogsbruk. Många av de saproxyliska skalbaggarna är sällsynta och värdefulla för 
naturvården. Dessa träd kommer dock många gånger i konflikt med samhällets säkerhet 
då gamla grova träd kan rasa och skada människor (Carpaneto et al, 2010).  
 

 
FIG.1. Leptura quadrifasciata, Fyrbandad blombock 
 

En vanlig förekommande familj av vedlevande insekter är långhorningar (Cerambyciade). 
Det finns över 35 000 arter i familjen i världen, med 118 arter i Sverige (för ett exempel se 
fig. 1). Den största arten idag är titanbocken som kan bli upp mot 17 cm lång. Det mest 
karakteristiska med långhorningarna är dess extremt långa antenner, samt att nästan alla 
arter är träd- eller barklevande. (Nationalnyckeln, 2011). De är ofta stora och kan leva 
väldigt länge, t.ex. kan en större timmerman leva i barken i över 10 år innan den kläcks 
(Nationalnyckeln, 2011). I en undersökning som gjordes i centrala Europa i en 
naturvårdsskött lövskog kunde man finna att mängden död ved var väsentligt för att 
skalbaggar och långhorningar ska kunna kläckas (Heike et al., 2003). De upptäckte även 
att det inte spelade någon roll vilket typ av träd det var under de första sex åren, samt att 
de flesta individer återfanns i mediumstora träd med 15-21 cm i diameter. Mellan åren 
2000-2002 genomförde Esko et al (1996) en undersökning om rödlistade långhorningar 
och vedlevande skalbaggar i östra Finland. De ville ta reda på den bästa metoden för att 
rädda de hotade skalbaggarna. De fann att lokaler som man har gjort en kontrollerad 
skogsbrand på ökade mängden hotade skalbaggar signifikant jämfört med obrända lokaler 
(Esko et al, 2006). 
 

Foto ©  Andreas Persson 

Foto ©  Andreas Persson 
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Frågeställningen som arbetet kretsar kring är hur mängden av vedlevande insekter 
påverkas av olika naturvårdsingrepp, i detta fall högkapning och ringbarkning. I 
undersökningen har dessa metoder jämförts med självdöda träd som fungerar som 
kontrollträd. Skälet till att högkapning och ringbarkning undersökts är att de metoderna är 
vanligast på björk och klibbal. Hypotesen är att högkapning och ringbarkning ger ett 
högre antal vedlevande insekter än vad självdöda träd gör. 
 

Metod och material 
 
Studien utfördes på fyra lokaler där jag valde ut högkapade, ringbarkade och självdöda 
träd. Vid varje utvalt träd sattes fångstfällor för insekter upp. Lokalerna beskrivs nedan:   

 
Lokalbeskrivning 
 
Krokstad parken 
 

 
Fig. 2. Foto över Krokstad parken. Området i gult visar själva provtagningslokalen. 
 
Består utav 2 olika lokaler, den ena är biotopskyddad nyckelbiotop och den andra är 
skyddat med hjälp av ett naturvårdsavtal. Biotopskyddet är 3,0 ha stort och domineras av 
ädellöven alm, ask och ek men det finns även tall, asp, bok (enstaka avenbok), lönn, hägg, 
klibbal, sälg, lind även grov björk (Beslut om biotopskydd, Skogsstyrelsen Värmland-
Örebro, 2004). Stora delar av skogen genomkorsas av stigar och cykelvägar. Det finns en 
stor mängd ädellöv i skogen där medeldiametern ligger på över en halv meter. Trädslag 
som finns här är tall, alm, ek, asp, ask, bok (enstaka avenbok), lönn, hägg, klibbal, sälg, 
lind även grov björk förekommer. Det finns nästan ingen gran i området, då denna blivit 
borttagen för att gynna lövträd (Beslut om biotopskydd, Skogsstyrelsen Värmland-
Örebro, 2004). Det täta fältskiktet domineras av högörter och vitsippor. Området är 
också väldigt fågelrikt och har stationärt häckande rödlistade fåglar som t.ex. skogsduva 
och mindre hackspett. Södra delen av området blir ofta översvämmat och gynnar därför 
klibbal och sälg (Beslut om biotopskydd, Skogsstyrelsen Värmland-Örebro, 2004). Två 
mål med området är att vid år 2010 ha uppnått minst 10 m3sk/ha av död ved. Vid år 2020 
ska detta vara minst 20 m3sk/ha (Beslut om biotopskydd, Skogsstyrelsen Värmland-
Örebro, 2004). Beslut om biotopskydd togs år 2004. I denna del av lokalen är en fälla 
utsatt. 
 

Foto © Andreas Persson 

Foto Wikipedia.se 
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Precis norr om detta biotopskydd är resten av parken skyddad med naturvårdsavtal och 
omfattar 8,9 ha, varav 0,5 ha är bergimpediment. Området här har med stor sannolikhet 
används som betesmarker en gång i tiden. Flera stigar och cykelvägar går genom området. 
Bördigheten i marken varierar mycket, allt från ren hällmark i den centrala delen till 
mycket bördigare partier med bärris i väst och ett mycket bördigt och örtrikt parti i norr. 
Stora delar av skogen är mellan 80 och 100 år gammal, men den norra lövdominerande 
delen är något yngre. Det finns ett stort inslag av ädellöv i området, t.ex. alm och lönn. I 
den södra delen av området, innan biotopskyddet börjar, finns självföryngrad bok (Beslut 
om biotopskydd, Skogsstyrelsen Värmland-Örebro, 2004). Under hösten år 2001 utförde 
man en naturvårdande avverkning i lokalen där en stor del av granskogen togs bort för att 
gynna tillväxten av lövträd. Som ett gott resultat av denna avverkning finns nu ett stort 
antal solexponerade björkar och aspar samt högstubbar i lokalen. Det finns även enstaka 
individer av lärk och självföryngrande och stora exemplar av ädelgranen douglasgran. 
Tack vare den stora arealen lövskog som finns i Krokstad finns här en speciell 
attraktionskraft för speciella lövkrävande fågelarter som t.ex. de hotade arterna skogsduva 
(Columba oenas, Linné 1758) och mindre hackspett samt gröngöling och spillkråka och 
större hackspett (Dendrocopos major, Linné 1758)(Beslut om biotopskydd, Skogsstyrelsen 
Värmland-Örebro, 2004). I denna del av lokalen är 17 fällor utsatta. Provlokalen är 
gulmarkerad på kartan ovan (Fig. 2). 
 
Rosendalen 
 

 
Fig. 3.  Foto över Rosendalen. Området i gult visar själva provtagninslokalen. 

 
Detta är ett stort område skyddat genom ett naturvårdsavtal. I undersökningen nyttjades 
enbart en liten del av lokalen (Fig. 3). I området finns det ett större antal högkapade 
björkar. Det domineras av björk och sälg, men även några grova gamla aspar finns här. 
Markvegetationen består av gräs, hallon och vitsippor. Det finns även en hel del sly i 
området som ligger intill några gamla igenvuxna dammar och ett upplag för asfalt och 
grus. I området finns även mycket hackspett och andra fåglar. Naturvårdsåtgärden som 
genomförts i området år 2003 är högkapning av björk. Totalt 15 fällor sattes upp här. 
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Smärslid 
 

 
Fig. 4. Foto över Smärslid. Gult visar provtagningslokalen. 
 
Beläget i södra strandkanten vid Sjön Sjö, ca 2 km norr om Tveta kyrka (Fig. 4). 
Biotopskydd och naturvårdsavtal gäller för lokalen. Lokalen är en typisk strandskog, som 
tidvis blir ordentligt blöt och översvämmad. Dominanta träd här är klibbal och björk, 
men även inslag av gran finns. Markvegetationen är på sina ställen väldigt tät av sly, hallon 
och andra buskar. Men även en stor mängd vitsippor finns. Närmare sjökanten börjar 
sjöväxter ta över som olika vass. I lokalen sattes totalt 30 fällor upp, 15 på klibbal och 15 
på björk. I lokalen är det ringbarkning som är utförd som naturvårdsåtgärd. Denna 
ringbarkning genomfördes år 2006. Lokalen hyser höga naturvärden och mindre 
hackspett häckar flitigt här.  
 
Drössviken 
 

 
Fig. 5. Foto över Drössviken. Provtagninslokalen markerad med gult. 

 
Drössviken är en biotopskyddad lokal intill Harefjorden (Fig. 5). Detta är den minsta av 
lokalerna, om inte till ytan så till antalet fällor som sattes upp. Här sattes enbart 8 fällor 
upp. Inga naturvårdsingrepp har gjort ännu utan det är självdöd klibbal i området. 
Lokalen domineras av klibbal och enstaka björkar och aspar finns. Här härjar även väldigt 
mycket bäver och flera av de stora asparna har blivit nedfällda av bävern. Området hyser 
höga naturvärden, speciellt för hackspettar. Det häckar både större och mindre hackspett i 
lokalen, även vitryggig hackspett skulle kunna finnas i lokalen. Lokalen blir ofta 
översvämmad och är därför ständigt väldigt blöt. 
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Metoder 
 
I studien studerades björk och klibbal. Det fanns tre kriterier de här träden skulle uppnå 
för att vara med i studien. De skulle vara antingen högkapade, ringbarkade eller självdöda 
(stående), men inte för gamla dvs. högkapningen och ringbarkningen måste ha 
genomförts inom de tio senaste åren. Totalt fyra olika lokaler lokaliserades. Samtliga 
lokaler var skyddade med naturvårdsavtal eller biotopskydd. I två av de fyra lokaler som 
valdes hade naturvårdande åtgärder genomförts. Den fördel man har med att genomföra 
denna typ av studie i skyddade lokaler är att man kan vara säker på att ingen avverkning 
eller liknande insats kommer att genomföras under tiden studien pågår. I varje lokal 
slumpades 15 träd av varje typ ut för båda trädslag och de markerades med snitslar från 
Skogsstyrelsen som är enkla att hitta, samt att de är märkta med ”Skogsstyrelsen” vilket 
ökar chansen att de får sitta orörda. Totalt ingick 15 högkapade björkar, 15 självdöda 
björkar, 15 ringbarkade björkar, 15 ringbarkade klibbalar och 12 självdöda klibbalar i 
studien, totalt 72 träd. Ingen högkapad klibbal valdes då det inte genomförs högkapning 
av al i Sverige och endast 12 självdöda klibbalar valdes ut pga. brist på lämpliga träd. Alla 
snitslar märktes med ett nummer, t.ex. HB1, RA1 etc. och markerades på en karta över 
området för att det skulle vara så enkelt som möjligt att hitta tillbaka till träden. 
 
Fällorna som användes är vanliga godislådor av plast (20*20cm) som sätts upp på 
stammarna i brösthöjd med hjälp av tvättlina (fig. 6). Linan drogs genom två hål i 
överkanten på ena sidan av fällan och bands därefter fast på trädet med hjälp av en ögla. 
Fällan fylldes sedan med några centimeter koksaltlösning och lite diskmedel. Även ett 
skvätt t- röd hälldes i för att avskräcka större däggdjur, fåglar och människor från att 
dricka ur fällan eller på något annat sätt röra den.  
 

 
FIG.6. Uppsatt fälla i Rosendalen. 
 

Efter 1 vecka tömdes fällorna genom att hälla vätskan genom en sil. Därefter lades 
insekterna i små burkar med skruvlock. I burken hälldes 70 % etanol  denaturerad med 
isopropanol för att konservera insekterna. Fällorna sattes ut två gånger, en mellan 30/5-11 
och 7/6-11 och en mellan 27/6-11 och 3/7-11. 
 
Innan fällorna sattes ut gjordes en områdes- och trädbeskrivning utifrån förutbestämda 
kriterie (tabell 1 och 2).  
 

Foto © Andreas Persson 
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Tabell. 1. Kriterier för områdesbeskrivning. Temperatur och nederbörd mäts varje dag fällorna är ute. 

Markvegetation Fuktighet Träd Buskar Temperatur Nederbörd 
3 dominanta 

växter 
Blött < 2 m > 2 m Grader Celsius mm 

  Fuktigt     

  Torrt     
 
Tabell. 2. Kriterier för trädbeskrivning.  

Grovlek Nedbrytningsgrad 
Svamp 

förekomst 
Solexponering Hackmärken 

Omkrets i 
cm 

1 = Inget 1 = Ingen 1 = Ingen 1 = Inga 

  2 = Lite 2 = Liten 2 = Liten 2 = Lite 

  3 = Mycket 3 = Stor 3 = Stor 3 = Mycket 

 
Vid artbestämningen i laboratorium räknades alla fångade insekter som hamnat i fällorna, 
dock togs getingar, humlor och större trollsländor bort direkt i fält. De insekter som inte 
var skalbaggar räknades som övriga insekter och artbestämdes inte, medan skalbaggar 
räknades för sig och de som var över 5 mm artbestämdes (om möjligt). Vid 
artbestämningen användes bestämningslitteratur (ex. Nationalnyckeln för långhorningar 
och Våra skalbaggar), lupp (10x) och stereolupp. Skalbaggarna nycklades fram till släkt 
eller art, i vissa fall endast till familj. Alla långhorningar fotograferades. 
 
Dataanalyser 
 
I dataanalysen användes ANOVA (envägstest) för trädbeskrivningen av björk och t-test 
för al. För analys av insektstaxa som provtogs i fällorna användes ANOVA (tvåvägs utan 
reproducering). Denna användes för både björk och al och det fokuserar på familjerna, 
släkten och arter för att se om det finns någon skillnad mellan dessa och trädtyperna. Här 
måste dock noteras att värdena för ringbarkad klibbal och björk har multiplicerats med 
två för att få lika stora stickprov (vissa fällor bortföll pga av sabotage!). 

 
Resultat 
Det fanns en signifikant skillnad i grovlek för björk (envägsanova, F = 3,9; p = 0,02; df = 
41) och klibbal (t-test t = 1,72; p = 0,0000007; df = 21). Medelvärde ± SE för björk var 
för högkapade (HB) 75,33 ± 13,35 cm, ringbarkade (RB) 72,33 ± 17,95 cm och självdöda 
(SB) 89,07 ± 25,50 cm. För klibbal var medelvärdet för RA 87,26 ± 11,59 cm och SA 
43,86 ± 22,50 cm. Nedbrytningen hos björk skiljde sig åt signifikant (envägsanova F = 
3,72; p = 0,03; df = 39 ) men inte hos klibbal (t-test t = 1,37; p = 0,35; df = 25). 
Medelvärde för nedbrytning av björk var lägre för självdöda träd än för de andra (HB 2,3 
± 0,5, RB 2,6 ± 0,7, SB 1,9 ± 0,6) medan nedbrytningen var ganska lika för de två typer 
av klibbal (RA 2,2 ± 0,8, SA 2,3 ± 1,1).  
 
I undersökningen samlades totalt 876 individer av skalbaggar in under omgång ett och 
under omgång två 414 skalbaggar. Av dessa 414 skalbaggar under omgång 2 artbestämdes 
268 individer, och för omgång 1 artbestämdes 605 individer. Av totalt 1290 individer var 
13 långhorningar och 15 dödgrävare (2 arter, varav en av den mindre allmänna rödhalsad 
dödgrävare). En av de vanligast förekommande arterna är bredbandad varvsfluga 
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(Hylecootus dermestoides, Linné 1761), totalt 172 individer fångades, varav 170 i omgång 1. 
Den vanligaste långhorningen som fångades är lövträdlöpare (Rhagium mordax, De Geer 
1775). Det fanns en signifikant skillnad i antal fångade individer mellan omgång ett och 
två (ANOVA – tvåvägs utan reproducering F = 13,8; p = 0,02; df = 9) (fig. 7). 
 

 
FIG. 7. Totala andelen fångade skalbaggar (individer) för varje trädtyp för bägge perioder.  

 
För omgång 1 fanns det ett signifikant lägre antal familjer hos högkapad björk jämfört 
med självdöd björk, (fig. 8; ANOVA – tvåvägs utan reproducering F = 7,81; p = 0,01; df 
= 16). Mellan självdöd björk och ringbarkad björk fanns ingen signifikant skillnad 
(ANOVA – tvåvägs utan reproducering F = 0,84; p = 0,37; df = 16). För klibbal fanns 
enbart ringbarkning som åtgärd att jämföra med självdöd klibbal. Inte heller här fanns 
någon signifikant skillnad för familjer, (ANOVA – tvåvägs utan reproducering F = 0,72; p 
= 0,40; df = 15).  

 
FIG.8. Andelen funna familjer för omgång ett. 

 
För omgång två fanns ingen signifikant skillnad mellan självdöd björk och högkapad 
björk (ANOVA – tvåvägs utan reproducering F = 0,002; p = 0,959; df = 12) för antal 
familjer. För självdöd björk/ringbarkad björk fanns däremot ett signifikant lägre antal 
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familjer (ANOVA – tvåvägs utan reproducering F = 6,20; p = 0,02; df = 12). Hos 
klibbalen fanns ingen signifikant skillnad under omgång två (ANOVA – tvåvägs utan 
reproducering F = 3,20; p = 0,20; df = 10) (fig. 9).  
 

 
FIG.9. Andelen funna familjer för omgång 2. Notera att RA och RB är gånger 2 pga sabotage! 

 
En likadan jämförelse gjordes även för antal arter (omgång 1 och 2). Här fanns ingen 
signifikant skillnad mellan högkapad björk och självdöd björk (ANOVA – tvåvägs utan 
reproducering F = 1,70; p = 0,20; df = 23). Inte heller för ringbarkad björk fanns någon 
signifikant skillnad (ANOVA – tvåvägs utan reproducering F = 0,97; p = 0,33; df = 23). 
Det fanns alltså ingen signifikant skillnad hos björk under omgång ett.  
 
Hos klibbal var det heller ingen signifikant skillnad (ANOVA – tvåvägs utan 
reproducering F = 0,64; p = 0,43; df = 13). För omgång två fanns ingen signifikant 
skillnad hos klibbal, dock fanns det en stark tendens (ANOVA – tvåvägs utan 
reproducering F = 4,16; p = 0,07; df = 9). Det fanns ingen signifikant skillnad för 
ringbarkad (ANOVA – tvåvägs utan reproducering F = 3,35; p = 0,08; df = 15), eller för 
högkapad björk (ANOVA – tvåvägs utan reproducering F = 0,14; p = 0,70; df = 15).  
 
När en jämförelse av alla funna långhorningar gjordes kunde det konstateras att 69 % av 
långhorningarna återfanns hos björk, medan bara 31 % återfanns hos klibbal. Ett 
ANOVA test gjordes för att se om skillnaden var signifikant, vilket den inte var (ANOVA 
– envägs F = 1,02; p = 0,34; df = 9).  
 

 
  

SA 
20% 

RA 
16% 

RB 
18% 

SB 
22% 

HB 
24% 



12 

 

Diskussion 
 
Det som är undersökt i studien är hur olika naturvårdsåtgärder påverkar mängden 
vedlevande insekter, då i synnerhet skalbaggar. Syftet har varit att försöka ta reda på hur 
mängden påverkas i träd som har blivit ringbarkade eller högkapade. Självdöda (stående) 
träd har valts att vara kontrollträd då de visar hur mängden insekter skulle se ut normalt. 
Men mängden är svår att mäta då den kan påverkas av många yttre faktorer som 
temperatur och nederbörd. Alla provlokaler har varit likartare i både solljus, vegetation 
och fuktighet och därför bör temperatur inte påverka mer än enstaka träd som stått 
soligare. Medeltemperaturen under omgång ett och omgång två har varit väldigt lika, 
21,4oC resp. 21,7oC (tabell. 4). Detta är medeltemperaturer för lokalerna, men 
temperaturen vid varje träd kan skilja sig. Den mängden insekter som samlas in visar på 
hur många individer som är aktiva på trädet under tiden fällorna är ute.  
 
Under omgång ett fanns det fler insekter på självdöd björk än högkapad björk för antalet 
familjer men ingen skillnad mellan självdöd björk och ringbarkad björk. Det är naturligtvis 
intressant att fråga sig vad detta beror på? Varför är mängden lägre i högkapad björk än i 
självdöd björk? Beror detta på yttre påverkan, så som temperatur och nederbörd eller är 
förklaringen en annan? Att björken skiljde sig åt signifikant i grovlek borde inte påverka 
mängden av vedlevande insekter, men den skiljde sig betydande i nedbrytningsgrad. Att 
nedbrytningsgraden skiljde sig kan ha påverkat resultatet, frånsett yttre påverkan. De 
högkapade träden borde dö snabbare än om träden själva får dö och att detta borde ge en 
snabb ökning i mängden av vedlevande insekter. Men detta var inte fallet! Högkapning av 
björk verkar vara en ineffektiv metod för att höja mängden av vedlevande insekter på kort 
tid då det fanns ett betydande lägre antal familjer än hos självdöd björk.  
 
Då det inte fanns någon viktig skillnad hos familjer för omgång ett mellan självdöd björk 
och ringbarkad björk går det inte att säga något om effekten hos ringbarkningen. Det går 
däremot att säga för omgång två att ringbarkning inte är någon effektiv metod för att höja 
mängden insekter i trädet. Hos ringbarkade träd fanns en viktig skillnad under omgång två 
(juli). Är mängden vedinsekter hos ringbarkade björkar lägre i juli än i juni? Detta skulle 
kunna bero på vädret. Det tar längre tid för ringbarkade träd att dö än det gör för 
högkapade träd men det går ändå snabbare än om träden får dö på egenhand. Det kan 
nog vara effektivt att ringbarka björk om man vill ha resultat snabbt och under lång tid, 
istället för att invänta att skogen självdör, vilket kan ta många hundra år. Det är även mer 
effektivt i praktisk synvinkel att ringbarka träd i strandskog, än det skulle vara att högkapa. 
Jonsson (2008) utförde en liknande undersökning på asp i Säffle där mängden insekter 
studerades på högkapad, ringbarkad och självdöd asp. Hon kom fram till att högkapning 
hade högst mängd vedinsekter. Detta är motsatt mitt resultat på björk, då jag som tidigare 
nämt fått mindre mängd för högkapning än för de naturligt döda träden. Det är intressant 
att fråga sig varför? Är det kanske bättre att högkapa asp än björk? Den mest rimliga 
förklaringen till detta är ändå att hennes aspar stod soligt, vilket mina björkar bara gjorde 
till viss del. Enligt Jonsson (2008) så var de ringbarkade asparna sämre med grovleken, 
dvs ju grövre trädet var ju färre vedinsekter fångades. Då mina ringbarkade träd var 
ganska grova och gav mindre mängd insekter i fällorna än vad de självdöda gjorde så kan 
jag till viss del hålla med om hennes slutsats. De ringbarkade björkarna hade i allmänhet 
minst antal fångade vedinsekter.  
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Under omgång två fanns inga signifikanta skillnader alls för varken björk eller klibbal i 
antalet familjer. För antalet arter fanns det inte heller någon signifikant skillnad, varken 
för omgång ett eller två för både björk och klibbal. 
 
För klibbal verkar det vara ganska effektivt med ringbarkning, eftersom antalet fångade 
arter av skalbaggar var större hos ringbarkade träd än hos de självdöda träden. Detta var 
inte signifikant, dock var det en stark tendens (p=0,07). Om provstorleken var större eller 
om fällorna fått sitta ute under längre tid hade det kanske funnits viktiga skillnader hos 
klibbalen.  
 
Det är svårt att urskilja skillnader i antalet långhorningar mellan björk och klibbal när så få 
individer fångades (13 st), även om skillnaden var stor i procent (69 % vs. 31 %). 
ANOVA test visade även att denna skillnad inte var signifikant.  
 
Att tänka på i kommande undersökningar är t.ex. att välja bästa metod för att tömma 
fällorna, så att inget av fångsten hamnar utanför småburkarna. Det värsta som kan hända 
med fällorna när de är ute i fält är dock sabotage, vilket tyvärr inträffade under omgång 2. 
Det är därför värdefullt att ha tillgång till en tillräcklig mängd reservmaterial. Man skulle 
även kunna ha haft flera träd med fällor eller lämnat fällorna ute under längre tid, kanske 
2-3 veckor för att få större fångst, fler arter och kanske mer signifikanta skillnader. Det 
kan även vara bra att tänka på att fångster med fönsterfallfällor som ger färre än 200 arter 
alternativt 2000 individer ger sämre kriteria för att ranka skogsområden inbördes, än om 
man skulle göra stora insamlingar (Martikainen & Kouki, 2003). Då artbestämningen i 
studien varit bristfällig får man ta lättare på resultaten och de nedanstående slutsatserna.  
 
De erfarenheter jag har samlat in under denna studie har gett mig en liten inblick i hur 
mängden av vedlevande insekter påverkas av några av de naturvårdsåtgärder som idag 
används för att skapa död ved. De slutsatser jag kan dra är att högkapning av björk verkar 
vara ineffektiv. Den högkapade björken dör snabbt, men mängden vedinsekter blir färre  
än om trädet för självdö. Ringbarkning av björk verkar inte heller vara en effektiv metod, 
trots att trädet dör långsammare. Precis som för den högkapade björken blev effekten 
negativ här. Jag skulle inte välja att utföra en metod för att skapa död ved av björk som 
ger negativ effekt på mängden vedinsekter. Både högkapning och ringbarkning ger 
negativ effekt då mängden familjer var lägre än för de naturligt döda träden. Högkapning 
må vara praktisk och enkel att genomföra med maskin och görs på nästan alla dagens 
hyggen, men är det lönt om resultatet inte uppnås?  
 
I väldigt blöta eller fuktiga områden har man ringbarkning som metod. Anledningen till 
detta är bl.a.att det är väldigt svårt att komma åt att högkapa träden i dessa blöta marker 
då maskinen sjunker och fastnar. Men då mina resultat pekar på negativ effekt (lägre antal 
familjer) än för självdöda björkar är det kanske inte värt att göra denna åtgärd? Här 
behöver man dock utföra mer forskning, speciellt på effekten under längre tid.  
 
Hos klibbal däremot kunde jag bara jämföra självdöda alar med ringbarkade då 
högkapning inte utförs på klibbal. Men det verkar i alla fall vara en effektiv metod för att 
skapa mer död ved. Mängden vedinsekter som fångades var högre hos den ringbarkade 
alen även om skillnaden inte var signifikant (p = 0,07). Trots att beviset är svagt skulle jag 
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rekommendera fortsatt ringbarkning av klibbal för att öka beståndet död ved i 
strandskogar etc. Man behöver dock studera ringbarkning av klibbal mer utförligt. 
 
Död ved skapas för att öka mängden insekter i träden som i sin tur gynnar bl.a. 
hackspettar. Men om metoderna med högkapning och ringbarkning inte ger önskad effekt 
är det då värt att fortsätta med dessa? Man ska kanske satsa på andra metoder, t.ex. 
naturvårdsbränning. Det bästa är dock att kombinera flera metoder när man vill öka 
mängden död ved i en lokal. Alla dessa metoder måste ses som akuta åtgärder och att de 
aldrig kan ersätta värdet av att skydda redan befintliga lokaler med hög andel död ved 
(Aulen G, 1991). 
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Bilagor 
 
Tabell 3. Alla artbestämda skalbaggar för omgång 1. 

Träd Familj Släkt Art Svenskt namn 

SA 1 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Cantharidae Malthodes Spp Spp 

SA 2 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

SA 3 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Lucanidae Sinodendron cylindricum Noshornsoxe 

SA 4 Lucanidae Sinodendron cylindricum Noshornsoxe 

  Cleridae Thanasimus formicarius Myrbaggen 

  Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Staphylinidae Spp Spp Spp 

SA 5 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

SA 6 Nitidulidae Glischrochilus 4-punctatus   

  Silphidae Silpha Tristis   

SA 7 0 0 0 0 

SA 8 Lucanidae Sinodendron cylindricum Noshornsoxe 

  Staphylinidae Spp Spp Spp 

SA 9 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Aradidae Spp Spp Spp 

  Pentatomidae Spp Spp Spp 
SA 
10 Lucanidae Sinodendron cylindricum Noshornsoxe 

  Staphylinidae Spp Spp Spp 
SA 
11 Lucanidae Sinodendron cylindricum Noshornsoxe 

  Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Curculionidae Spp Spp Spp 

  Chrysomelidae Donacia Spp Spp 

  Erotylidae Triplax russica   

  Chrysomelidae Donacia impressa   
SA 
12 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

RA 1 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Nitidulidae Glischrochilus 4-punctatus   

RA 2 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

RA 3 0 0 0 0 

RA 4 Cerambycidae Rhagium mordax Lövträdlöpare 

  Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

RA 5 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

RA 6 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

RA 7 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Nitidulidae Glischrochilus 4-punctatus   

  Endomychidae Endomychus coccineus   

RA 8 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 
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  Cerambycidae Rhagium mordax Lövträdlöpare 

  Staphylinidae Spp Spp Spp 

RA 9 Aradidae Spp Spp Spp 

  Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 
RA 
10 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Coccinellidae Propylaea 14-punctatus   

  Staphylinidae Spp Spp Spp 
RA 
11 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Staphylinidae Spp Spp Spp 
RA 
12 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Silphidae Nicrophorus investigator Rödbandad dödgrävare 

  Silphidae Oeceoptoma thoracicum   

  Elateridae Agriotos obscurus Mörk sädesknäppare 
RA 
13 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Endomychidae Endomychus coccineus   
RA 
14 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 
RA 
15 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Staphylinidae Spp Spp Spp 

  Hylesininae Tomicus piniperda L.   

RB 1 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Aradidae Spp Spp Spp 

  Staphylinidae Spp Spp Spp 

RB 2 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

RB 3 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Staphylinidae Spp Spp Spp 

RB 4 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Hylesininae Tomicus piniperda L.   

  Aradidae Spp Spp Spp 

  Staphylinidae Spp Spp Spp 

RB 5 Staphylinidae Spp Spp Spp 

  Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Erotylidae Triplax russica   

  Nitidulidae Glischrochilus 4-punctatus   

  Hylesininae Tomicus piniperda L.   

RB 6 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Erotylidae Triplax russica   

  Hylesininae Tomicus piniperda L.   

  Elateridae Melanotus castanipes   

  Staphylinidae Spp Spp Spp 

RB 7 Staphylinidae Spp Spp Spp 

RB 8 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 
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  Hylesininae Tomicus piniperda L.   

  Apion Apion apricans   

  Staphylinidae Spp Spp Spp 

RB 9 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Apion Apion apricans   
RB 
10 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Lucanidae Sinodendron cylindricum Noshornsoxe 

  Hylesininae Tomicus piniperda L.   

  Erotylidae Triplax russica   

  Staphylinidae Spp Spp Spp 
RB 
11 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Erotylidae Triplax russica   

  Nitidulidae Glischrochilus 4-punctatus   

  Aradidae Spp Spp Spp 

  Staphylinidae Spp Spp Spp 
RB 
12 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Erotylidae Triplax russica   

  Nitidulidae Glischrochilus 4-punctatus   

  Staphylinidae Spp Spp Spp 
RB 
13 0 0 0 0 
RB 
14 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Erotylidae Triplax russica   

  Cerambycidae Saperda scalaris Björkvedbock 

  Cerambycidae Rhagium inquisitor Barrträdlöpare 

  Apion Apion apricans   

  Nitidulidae Glischrochilus 4-punctatus   

  Elateridae Melanotus castanipes   

  Staphylinidae Spp Spp Spp 
RB 
15 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Hylesininae Tomicus piniperda L.   

  Staphylinidae Spp Spp Spp 

SB 1 Erotylidae Triplax russica   

  Hylesininae Tomicus piniperda L.   

  Apion Apion apricans   

  Cerambycidae Rhagium mordax Lövträdlöpare 

  Staphylinidae Spp Spp Spp 

SB 2 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Lucanidae Sinodendron cylindricum Noshornsoxe 

  Erotylidae Triplax russica   

  Hylesininae Tomicus piniperda L.   

  Aradidae Spp Spp Spp 
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  Staphylinidae Spp Spp Spp 

SB 3 Erotylidae Triplax russica   

  Elateridae Orymbites aeneus   

  Elateridae Oalopins marginatus   

SB 4 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Apion Apion apricans   

  Lucanidae Sinodendron cylindricum Noshornsoxe 

  Nitidulidae Endomychus coccineus   

  Staphylinidae Spp Spp Spp 

SB 5 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Aradidae Spp Spp Spp 

  Elateridae Spp Spp Spp 

  Erotylidae Triplax russica   

  Hylesininae Tomicus piniperda L.   

  Cerambycidae Rhagium mordax Lövträdlöpare 

  Lucanidae Sinodendron cylindricum Noshornsoxe 

  Apion Apion apricans   

  Scaphidiidae Scaphidium quandrimaculatum   

  Staphylinidae Spp Spp Spp 

SB 6 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Hylesininae Tomicus piniperda L.   

  Erotylidae Triplax russica   

  Aradidae Spp Spp Spp 

  Apion Apion apricans   

  Curculionidae Hylobius abietis Vanlig snytbagge 

SB 7 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Erotylidae Triplax russica   

  Aradidae Spp spp Spp 

  Nitidulidae Endomychus coccineus   

SB 8 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Erotylidae Triplax russica   

  Hylesininae Tomicus piniperda L.   

SB 9 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Lucanidae Sinodendron cylindricum Noshornsoxe 

  Silphidae Oeceoptoma thoracicum   

  Nitidulidae Endomychus coccineus   

  Aradidae Spp Spp Spp 

  Hylesininae Tomicus piniperda L.   
SB 
10 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Aradidae Spp Spp Spp 
SB 
11 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Silphidae Necrophorus vespilloides Rödsköldad dödgrävare 

  Silphidae Oeceoptoma thoracicum   

  Cerambycidae Rhagium mordax Lövträdlöpare 
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  Staphylinidae Spp Spp Spp 
SB 
12 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Elateridae Spp Spp Spp 
SB 
13 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Silphidae Oeceoptoma thoracicum   

  Erotylidae Triplax russica   

  Elateridae Spp Spp Spp 

  Apion Apion apricans   

  Hylesininae Tomicus piniperda L.   

  Aradidae Spp Spp Spp 
SB 
14 Apion Apion apricans   

  Nitidulidae Glischrochilus 4-punctatus   

  Curculionidae Hylobius abietis Vanlig snytbagge 

  Hylesininae Tomicus piniperda L.   

  Staphylinidae Spp Spp Spp 
SB 
15 Erotylidae Triplax russica   

  Nitidulidae Glischrochilus 4-punctatus   

  Elateridae Spp Spp Spp 

  Aradidae Spp Spp Spp 

  Hylesininae Tomicus piniperda L.   

  Scarabaeidae Potosia cupera Olivgrön guldbagge 

HB 1 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

HB 2 Erotylidae Triplax russica   

  Anthribidae Platystomus albinus   

  Staphylinidae Spp Spp Spp 

HB 3 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Elateridae Elater sanguinolentus   

  Staphylinidae Spp Spp Spp 

HB 4 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Erotylidae Triplax russica   

  Nitidulidae Glischrochilus 4-punctatus   

  Hylesininae Cisidae bidentatus   

  Aradidae Spp Spp Spp 

HB 5 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Erotylidae Triplax russica   

  Lucanidae Sinodendron cylindricum Noshornsoxe 

  Elateridae Elater sanguinolentus   

  Nitidulidae Glischrochilus 4-punctatus   

HB 6 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Nitidulidae Endomychus coccineus   

  Erotylidae Triplax russica   

  Hylesininae Cisidae bidentatus   
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  Elateridae Sericus brunneus   

HB 7 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Cerambycidae Rhagium mordax Lövträdlöpare 

  Elateridae Spp Spp Spp 

HB 8 Erotylidae Triplax russica   

  Staphylinidae Spp Spp Spp 

HB 9 Erotylidae Triplax russica   

  Aradidae Spp Spp Spp 
HB 
10 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Nitidulidae Glischrochilus 4-punctatus   

  Hylesininae Cisidae bidentatus   

  Aradidae Spp spp Spp 

  Meloidae Lytta vesicatoria Spansk fluga 

  Elateridae Agriotos obscurus Mörk sädesknäppare 

  Elateridae Spp Spp Spp 
HB 
11 Coccinellidae Propylaea quandrimaculatum   
HB 
12 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Lucanidae Sinodendron cylindricum Noshornsoxe 

  Erotylidae Triplax russica   

  Hylesininae Cisidae bidentatus   

  Elateridae Dolopius marginatus   

  Aradidae Spp Spp spp 
HB 
13 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Elateridae Agriotos obscurus Mörk sädesknäppare 

  Elateridae  Spp  Spp Spp  

  Erotylidae Triplax russica   

  Hylesininae Cisidae bidentatus   

  Lucanidae Sinodendron cylindricum Noshornsoxe 

  Scarabaeidae Potosia cupera Olivgrön guldbagge 

  Staphylinidae Spp Spp spp 
HB 
14 Lymexylidae Hylecootus dermestoides Bredbandad varvsfluga 

  Lucanidae Sinodendron cylindricum Noshornsoxe 

  Elateridae Agriotos obscurus Mörk sädesknäppare 

  Elateridae Spp Spp Spp 

  Erotylidae Triplax russica   
HB 
15 Erotylidae Triplax russica   

  Nitidulidae Glischrochilus 4-punctatus   

  Elateridae Agriotos obscurus Mörk sädesknäppare 

  Elateridae Spp Spp Spp 

  Hylesininae Cisidae bidentatus   

  Staphylinidae Spp Spp spp 
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Tabell 4. Områdesbeskrivning med medeltemperatur för lokalerna för omgång ett och två. 

Lokal Fuktighet 
Temperatur 

oC 
Buskar < 2 m Träd > 2 m Växtarter 

Krokstadsparken Torrt/Fuktigt 21,4 
hallon, 

druvfläder, 
hägg, gran 

klibbal, björk, 
gran, sälg, asp, 

rönn, hägg, 
bok, ask, 

skogslönn, 
skogsalm, ek 

vitsippor, 
ormbunke, 

hägg 

Omg. 2   21,7       

Rosendalen Torrt 21,4 
hägg, 

hallon, rönn, 
fläder 

björk, gran, 
asp, sälg, rönn 

vitsippor, 
smultron, 

brännässlor 
Omg. 2   21,7       

Smärslid Fuktigt/Blött 21,4 
hägg, 

hallon, rönn 

björk, gran, 
sälg, klibbal, 
gråal, rönn 

vitsippor, 
vass, 

smultron 
Omg. 2   21,7       

Drössviken Blött 21,4 hallon 
klibbal, björk, 

gran, asp, 
rönn, hägg 

fräken, 
vass, 

vitsippor 
Omg. 2   21,7       

 


