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Utdelande av 1996 års Naturvårdspris
Nås socken, Vansbro kommun i Dalarnas län
finns ett sju hektar stort område som främst är

I

bevuxen med gammal naturskog med gran. Området genomflytes av en liten bäck och en sumpskog och en liten öppen myr finns även inne i den
ganska täta skogen. Rationellt skogsbruk samt
omfattande ståndskogsangrepp av granbarkborrar har under de senaste decennierna orsakat att
bristen på gammal granskog är påtaglig inom regionen. Inom detta område gjorde jag upprepade
besök sedan 1960-talet och påträffat arter som
stor flatbagge (Peltis grossa), gransvartbagge
( B iu s tho rac i c us), bronstrj o n ( C allidium c o riac e um) och mindre frågeteckenbock (Evodinus bo-

realis). Under I970-talet förekom fläckvis angrepp av granbarkboffen inom området vilket efterlämnade ännu större mängder med död granved än tidigare. Våren 1989 var av en tillfällighet
en vän till mig inne i området och mötte då skogtjänstemän som meddelade att området planerat
för avverkning. Jag skrev omedelbart ett anhållande om bildande av naturreservat till länsstyrelsen. Genom välvilligt tillmötesgående från Västerås stifts egendomsnämnd avskrevs planerna på
avverkning samtidigt som de beslutade att områ-

det fick avsättas som naturreservat utan ersättningsanspråk. Denna anledning motiverade att

Undertecknad överlämnar diplomet till ordförande i
egendomsnämnden Erik Kull. Foto: Karl-Erik
Söderstedt.

egendomsnämnden tilldelades 1996 års natur-

vårdspris. Entomologiska föreningens diplom

överlämnades i samband med en exkursion till
området som jag höll med egendomsnämnden
söndagen den 6 juli 1997.
Bengt Ehnström
ArtDatabanken, SLU, Upp sala

Säljes
Svenska och utländska separat om Coleoptera ä 8 krlst i följande partier jämte frakt 35 kr:-

ex Bakke - Butovitsch
ex Cymorek - Hedquist
2O ex Colin Johnson - Klefbeck
30 ex Hell6n, Harald Lindberg
23 ex Landin - Lucht
15 ex Lindroth - Thomas
34 ex E. Kangas, J. Kangas
29 ex Lohse - Lucht
23 ex Mamaev - Pereira
25 ex A. Nilsson -Franz
30 ex Puthz - Rudolph
30 ex Scherpelz - Strand
30 ex Sundholm - Wanat
30
27

168

61 ex Gunnar Israelson
4I ex Thure Palm
30 ex Leiler
20 ex Leiler
1 ex Leiler
20
13

lep.
lep.

30 hym.

23

div.

Bakke - Trägårdh
H. Krogerus - Sundby
Adlerz - Sundholm
Forsslund - Holm - Novak
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