
Insektslokalen

En stor del av området är sedan 
början av 1980-talet skyddat som 
naturreservat och i anslutning till 
reservatet ligger Ådö slott med 
tillhörande slottspark. Området 

har under lång tid besökts av entomologer 
och flera insektsinventeringar har genom-

förts vilket har gett en jämförelsevis god 
bild av områdets insektsfauna. Artlistan är 
således lång och ett relativt stort antal röd-
listade insekter har konstaterats i området.

Grova träd av lind & ek
Ur ett entomologiskt perspektiv är Ådö–
Lagnö kanske mest känt för sin förekomst 
av lövskogar med stort inslag av gamla 
ädellövträd. I området förekommer gott 
om gamla grova träd av ek och lind, och 
kring Ådö slott finns även mycket ask och 
alm. Många almar har dock dött av alm-
sjuka. Flera av de ek- och linddominerade 
skogsområdena är lundartade med gammal 
hassel i buskskiktet och med en trevlig 
flora. Spritt i området förekommer mistel 
på trädslag som lönn och lind, vilket gillas 
av bärätande fåglar som dubbeltrast och 
sidensvans, men som vid hårda angrepp 
drastiskt kan påskynda åldrandet och i 
värsta fall leda till en för tidig död för 
Ådö–Lagnös gamla lindar. Risken för kon-
tinuitetsbrott är därför stor, eftersom det 
är ont om efterträdare som kan ersätta 
de gamla träden. 

Lind som trädslag har en säregen och 
intressant insektsfauna knuten till sig. 
Flera lindspecialiserade insektsarter är 
i dagsläget rödlistade och hotade, vilket 

Ådö–Lagnö

Ådö-Lagnö är ett intressant område som ligger vid Mälaren i Upplands-Bro 
kommun nordväst om Stockholm. Området bjuder på en mosaikartad variation av 
odlingslandskap, betesmarker, hällmarker, strandängar och skogsområden med 

barrskog, triviallövskog och ädellövskog. 
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I Ådö–Lagnö är det gott om högresta lindar, 
där många är angripna av mistel.
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föranledde Naturvårdsverket att 2006 fast-
ställa Åtgärdsprogrammet för skalbaggar på 
skogslind. Åtgärdsprogrammet omfattar 
totalt nio skalbaggsarter (se ovan), vilka 
alla förekommer i skogsbestånd med gamla 
lindar, främst i Mälardalen. Glädjande 
nog hör Ådö–Lagnö till en av de lokaler 
där flertalet av arterna finns. Det bästa 
området för att finna dessa arter är troli-
gen Kvarnberget, vilken är en liten bergs-
klack med omgivande ädellövskog belä-
gen centralt i området. Här förekommer 
den vackra långhorningen lindfläckbock 
Chlorophorus herbstii vars larv utvecklas i 
död lindved, gärna i mistelangripna grenar. 
Den vanligare släktingen lindbock Oplosia 
cinerea förekommer även i området. Här 
finns även ovanliga lindskalbaggar såsom 
lindplattbagge Laemophloeus monilis, lind-
barkbagge Synchita separanda och enfärgad 
brandsvampbagge Diplocoelus fagi. Dessa 
arter har den intressanta egenheten att 
larven helst utvecklas i död lindved som 
är angripen av den ovanliga och hotade 
vedsvampen linddyna Biscogniauxia 
cinereolilacina. I Ådö–Lagnö förekom-
mer linddynan lite här och var i lindrika 
skogsområden. Ett annat intressant fynd 
som indikerar områdets höga naturvärden 
är lindsvampborrare Ennearthron pruino-
sulum, en art med få fynd i Sverige.

Grova ekar finns lite varstans, fram för-
allt i den delen av Ådö–Lagnö som utgörs 
av naturreservat. Det finns gott om ek i 
området vid Kvarnberget men även väster 
om vägen som leder ner till Ormudden i 
reservatets södra del. Av intressanta arter 
med anknytning till ek som påträffats i 
Ådö–Lagnö kan nämnas kardinalfärgad 
rödrock Ampedus cardinalis, skeppsvarvs-
fluga Lymexylon navale och plattad löv-
vedborre Xyleborus monographus.

Blommande vegetation 
Under försommaren blommar både slån 
och hagtorn rikligt i området och det kan 
löna sig att spana lite extra i dessa bus-
kars vita blommor. En flitig blombesökare i 
framförallt hagtorn är varierad brunbagge 
Osphya bipunctata, vilken är en sällsynt 
skalbagge som påträffats i ett fåtal land-
skap i sydöstra Sverige. I Ådö–Lagnö har 
arten en av sina nordligaste förekomster 
i landet. Detsamma gäller gulbent gren-
bock Grammoptera ustulata, vilken också 
är frekvent förekommande i vita blommor 
under försommaren. Ofta hittas dessa arter 
tillsammans med vanligare långhorningar 
som rödhalsad kulhalsbock Dinoptera col-
laris, lundbock Stenocorus meridianus och 
lövgetingbock Clytis arietis, men man kan 
även tänkas hitta prydnadsbock Anaglyp-

tus mysticus, vilken är funnen i området 
vid flera tillfällen. Det kan även vara lönt 
att granska alla blombaggar (Oedemeridae) 
som hittas i blommor. Från området finns 
fynd av de ovanliga arterna matt blombag-
ge Ischnomera cinerascens och glänsande 
blombagge I. caerulea. Ett bra område att 
söka efter ovanstående arter är de hag-
tornsrika brynmiljöerna något hundra tal 
meter nordväst om busshållplatsen vid 
infarten till Ådö–Lagnöområdet. Att det 
är värt att titta även i annan blommande 
vegetation visar fyndet av svartfläckad 
rödrock Ampedus sanguinolentus, vilken 
nyligen hittades i blommande kirskål strax 
norr om reservatsparkeringen.

Lokaler i närheten
Längs Ådövägen norr om Ådö–Lagnö finns 
flera fina ekmiljöer. Här kan det säkert 
löna sig att leta efter intressanta insek-
ter. Cirka 4 km nordväst om Ådö –Lagnö 
ligger dessutom Lindormsnäs grustag med 
en intressant insektsfauna av framförallt 
arter knutna till varma sandmiljöer. Tidiga 
vårdagar kan man hitta rikliga mängder 
bibagge Apalus bimaculatus och besöker 
man området i juli är chansen god att 
hitta läppstekel Bembix rostrata. 

Ögonfläcksbock 
Mesosa curculionoides – EN

Lindfläckbock* 
Chlorophorus herbstii – VU

Halvknäpparen 
Dromaeolus barnabita – CR

Lindgrengnagare* 
Pseudoptilinus fissicollis – VU

Lindplattbagge*  
Laemophloeus monilis – VU

Lindbarkbagge* 
Synchita separanda – EN

Lindmögelbagge* 
Enicmus brevicornis – VU

Enfärgad brandsvampbagge* 
Diplocoelus fagi – NT

Lindsvampborrare* 
Ennearthron pruinosulum – EN

* har påträffats i Ådö–Lagnö-
området.

Nio arter i åtgärds
programmet för 

skalbaggar på 
skogslind

Lindfläckbock Chlorophorus herbstii är en vacker 
syn. Arten är rödlistad som sårbar och återfinns på 
platser med gamla mistelangripna lindar, t ex Ådö–

Lagnö. Foto: Thomas Persson Vinnersten.

Linddyna Biscogniauxia cinereolilacina är 
en ovanlig svamp som återfinns på gamla 

lindar. Ett par insektsarter är knutna till lindar 
vars ved infekterats av denna svamp.
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