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We have compared the fauna of saproxylic (wood living) beetles within one of the most 
weil known old growth forests in southern Sweden with the fauna in the surrounding mana-
ged forest. Two substrate types, dead spruce wood and high stumps of birch, were investi-
gated with window [raps attached to the trunks. In total, 9 red-listed species were found on 
spruce and 23 on birch. In total species number no difference cou]d be detected between the 
sites. On spruce 8 red-listed species were found within the reserve and only one outside. On 
birch the number of red-listed species were similar for all three investigated sites. One 
species, Dorcatoma minor was, however, significantly more common within the reserve 
and was actually not found at all outside. For the species on birch the difference was larger 
between shaded and sun exposed sites titan sites within or outside the reserve. We conclude 
that, although the substrates studied are trivial (i.e. they occur also in commercially niana-
ged forests) we detected some species that seem restricted to the natural forest site. 
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Inledning 
Vedlevande organismer hör till de som är mest 
utsatta av det moderna skogsbruket (Gustafsson 
och Ahlh 1996). Många arter är idag främst hän-
visade till små naturreservat med naturskogar, 
dvs. mänskligt påverkade bestånd som ändå hy-
ser urskogskvalit&r. Skogslandskapet i övrigt er-
bjuder förvisso visst livsrum för vedlevande arter 
då det i medeltal innehåller 6 m'sk (skogskubik-
meter) död ved/ha (Fridman och Walheim 2000). 
Ändå finns det arter som tycks vara begränsade 
till naturskogsområden med kontinuitet av död 
ved, trots att de lever i vedtyper som finns i de 
flesta svenska skogar (Jonsell 1999). Mängden 
död ved är också betydligt högre i naturskogar 
och brukar ligga mellan 50-120 m3sk/ha (Linder 

1997, Si itonen m.fl. 2000). Dessutom krä-
ver flera av de mest hotade dödvedsberoende ar-
terna speciella kvalitéer på veden, som t.ex. gro-
va döda stammar, mycket gamla träd eller brända 
träd (Niemelä 1997). Många av dessa kvalitéer 
finns enbart i naturskogar. 

I naturvårdsarbetet används ofta översiktliga 
inventeringar av strukturer och element för att 
naturvärdesbedöma biotoper och prioritera olika 
skyddsformer. Under senare tid har förekomsten 
av indikatorarter eller rödlistade arter blivit ett 
allt viktigare instrument i denna bedömning. 
Men urvalet av både indikatorer och rödlistor 
bygger på kunskap som än så länge är ofullstän-
dig. Hela tiden byggs det på nya kunskaper om 
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Inledning
Vedlevande organismer hör till de som är mest

utsatta av det modelna skogsbt'uket (Gustafsson

och Ahl6n 1996). Många ar-ter är idag främst hain-

visade till små naturreservat med naturskogar,
dvs. mänskligt påverkade bestånd som ändå hy-
ser urskogskvalit6er. Skogslandskapet i öv gt er-
bjuder förvisso visst livsrum tör vedlevande arter
då det i medeltal innehåller'6 mssk (skogskubik
meter) död ved,4ra (Fridman och Walheim 2000).
Ändå finns det arter som tycks vara begränsade
till Daturskogsonxåden med kontinuitet av död
ved, trots att de lever i vedlyper som tinns i de

flesta svenska skogar (Jonsell 1999). Mängden
död ved är också betydligt högre i raturskogar
och blukar ligga nellan 50- i20 mrsUha (Linder

m.fl. 1997, Siitonen rn.fl. 2000). Dessutom kä-
ver flera av de mest hotade dödvedsberoende ar'-

terna speciella kvalit6el på veden, som t.ex. gro-
va döda stammar, mycket gamla träd eller briinda
träd (Niemelä 1997). Många av dessa kvalit6er
finns enbart i naturskogar.

I naturvårdsarbetet används otia översiktliga
inventeringar av strukturer och elemeDt för att
naturvärdesbedöma biotoper och prioritera olika
skyddstbrmer Under senare tid har förekomsten
av indikatorarter eller rödlistade arter blivit ett
allt viktigare instrument i denna bedönning.
Men urvalet av både indikatorer och rödlistor
bygger på kunskap som än så länge är ofullstän-
dig. Hela tiden byggs det på nya kunskaper orr
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arters utbredning och förekornstsätt och arternas 
värde som indikatorer liksom status på rödlistan 
omvärderas. Vid senaste revisionen av rödlistan 
togs exempelvis totalt 122 skalbaggsarter bort 
jämfört med den tidigare versionen, medan 180 
nya lades till (Gärdenfors 2000). Detta bidrag 
hoppas vi ger ytterligare en liten bit kunskap 
som är till nytta för naturvårdsarbetet. 

Denna studie ingår i en inventering av trädle-
vande insekter vid nedre Dalälven som Upp-
landsstiftelsen genomförde under 1997-99. 
Uppskattningar av hur populationer av vissa ar-
ter utvecklats har tidigare redovisats i ET (Eriks-
son 2000). Det delprojekt som redovisas här syf-
tade till att jämföra faunan inom naturreservatet 
Båtfors med det omgivande landskapet kring äl-
ven. Ett första försök genomfördes 1998 i två 
äldre granbestånd. Året därpå genomfördes en 
mer omfattande studie i tre björkdominerade lo-
kaler. Vi ville i första hand studera skillnader i 
artsammansättningen mellan reservatets kärna 
och områden utanför. Vi jämförde även antalet 
arter, både vad gäller hela artstocken och enbart 
vedlevande eller rödlistade arter. De vedtyper vi 
studerade var döda granar och björkhögstubbar. 
Jämförelsen inskränker sig sålunda till substrat-
typer som även finns i skötta skogar och täcker 
inte in de speciella vedkvaliteer man enbart fin-
ner i naturskogar. 1 granundersökningen jämför-
des två slutna naturskogsbestånd. Studien av 
faunan på björkhögstubbar inbegrep en öppen 
(solexponerad) lokal i reservatet samt två, ett 
öppet hygge och ett skuggigt bestånd, utanför. 

Material och metoder 
Undersökningsområdet 
Undersökningen gjordes vid nedre Dalälven 
som är ett landskap som rymmer många bestånd 
med ovanligt höga naturskogskvaliteer där na-
turreservatet Båtfors-Spjutholmen (nedan kallat 
Båtfors-reservatet) utgör en av de största och 
mest värdefulla kärnorna ur bevarandesynpunkt. 
Inte minst är området sedan länge känt för en 
ovanligt rik vedskalbaggsfauna (Palm 1942, Ba-
ranowski 1977, Ehnström och Walden 1986). 

Båtforsreservatet ligger på gränsen mellan 
Uppland och Gästrikland, strax nedströms Sö-
derfors vid Dalälven (Fig. 1). Älven är i området 

Fig. I. Naturreservatet Båtfors och dess omgivningar 
med försökslokalerna utmarkerade. 

Position of the sampling sites within and around the 
forest reserve Båtfors. 

rikt förgrenad i mindre älvarmar som kallas tyl-
lan. Området kan betecknas som en "älvskär-
gård" med en mosaik av slutna skogsbestånd 
och mer eller mindre glest trädbevuxna älvängar 
och tidvis översvämmade strandskogar, så kalla-
de svämskogar. Den skog som ligger centralt i 
reservatet har i liten grad påverkats av skogs-
bruk. Den totala arealen skogsmark inom natur-
reservatet är beräknad genom en flygbildstolk-
ning gjord år 1999 till 876 ha varav skog äldre 
än 110 år utgjorde 3 I 0 ha (Eriksson opubl.). Av-
ståndet till lokaler som undersöktes utanför na-
turreservatet var 4 till 6 km (Fig. 1). Samtliga 
lokaler är belägna i Uppland. 

Granskogs-lokalerna 
Fällprover på döda granar togs på två lokaler, en 
inom och en utanför reservatet. 1 reservatet togs 
prover på Kolmilöholmen som ligger centralt i 
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äldre granbestånd. Året därpå genomlijrdes en
nrer omf'rttancle studie i tre björkdominerade lo
kaler. Vi ville i första hand stuclera skillnadel i
arlsammrnsättningen mellan reservatets käma
och områdeD utantör. Vi jämlijrde :ivcn antalet
arler. båcle vad giiller hela altstocken och enbart
vedlevande eller rödlistade arter'. De vecltyper vi
studerade var död.r glanar och björkhögstubbar.
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des tvi sluna naturskogsbestånd. Stuclien av
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Undersökningen gjorcles vicl nedle Dallilven
som är'ett Iandskap som rymmer nånga besLånd
med ovanligl höga naturskogskvalitder där na-
turrEservatet Båtfors Spiutholmen (nedan kallat
Båtfors-reservatet) utgijr en av de stiirsta och
mest värdefllla kimorna ur bevarandesynpunkt.
lnte minst är onrrådct sedan liinge känt för en
ovanligt rik vedskalbaggsfauna (Palm 1942, Ba-
ranowski 1977. Ehnstriirn och Walddn I 986).

Bälttbrsr.eservatet ligger på gränseu mellan
Uppland och Giist|ikland, strax nedströms Sö
derfors vid Dalälven (Fig. l). Alven är i ornrfidet
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Fig. l. NtrtLtrresertntet BåtJits otlt le.ts otngintiugur
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rikt förgrenad i mindre älvarmal som kallas tyl-
lar. Omrirdet kan betecknas som en "älvskiir-
gård" rr-ted en nlosaik av slutna skogsbestånd
och mer eller mindre glest trädbevuxna älvängar
och tidvis översvämmnde strandskogar, så kalla
de sviimskogar. Den skog som ligger centralt i
reservatet har iliten grad p:rver-kats av skogs
bluk. Den lotrh illeillen.kog.rnurk rnurn IJrur'-
rcservatet är beräknad genom en flygbildstolk-
ning gjord år 1999 till 876 ha varav skog äldre
än I l0 år utgjolde 310 ha (Er iksson opubl.). Av
ståndet till lokaler som undersöktes utanlör na-
turreservatet var 4 tiil 6 km (Fig. l). Santliga
lokaler iir belägna i Uppland.

Grttnskogs ktkulenttt
Fällprover pir diida granar togs på två lokaler, en
inom och eD utanför reservatet. I reservatet togs
prover på Kolmilöholmen som ligger centralt i
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C. Nona Björkön
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2. Granlokalen som låg inne i reservatet, Kol-
miähohnen. 

The ,spruce-site within the reserve, Kohnilöholmen. 

Båtforsreservatet och har en yta på 3,4 ha (Fig. 
2). Ön omges endast av smala tyllar och om-
kringliggande öar har liknande naturskogska-
raktär. Utanför reservatet togs proverna på Gra-
nön som ligger i norra delen av Storfjärden och 
omfattar 10,3 ha (Fig. 3). Ön ligger 600 m från 
fastland och omges av stora vattenytor och kärr-
marker samt ett antal små skogsklädda holmar. 
På Granön finns den enda grandominerade na-
turskogen inom hela undersökningsområdet ut-
anför naturreservaten Bredforsen och Båtfors 
(Aronsson och Eriksson opubl.). De två bestån-
den har liknande skogstillstånd, bl.a. är trädens 
medelålder över 100 år (Tab. 1). Båda hade stor 
förekomst av lågor och högstubbar i olika ned-
brytningsstadier och klibbticka var frekvent på 
båda lokalerna. Frekvensen av riktigt gamla (= 

Fig. 3. Granlokalen som låg utanför reservatet, 
Granön. 

The spruce-site outside the reserve, Granön. 

Vedsicalbaggsfaunan i BåtfonTeservatet 

Tah 1. Skogsdata för de två undersökta granbestån-
den enligt skogsbruksplan. 

Forest data for the two investigated spruce-sites. 

I reservatet/ 	Utanför res./ 
Within reserve Outside res. 

Variabel 
	

(Kolmilöholmen) (Granön) 

Medel ålder (år) 
Stand arge (yrs) 	 141 	124 
Virkesvolym (rn'skIha) 
Standing volume (m-Yha) 	392 	354 
Trädslagsfördelnine 
Tree species* 	 0,8,2 	3,6,1 
Bonitet (ståndortsindex) 
Site productivity (site index) 026 	G24 
Stamantal/ ha 
Numher of stons/ha 	1000 	933 
Trädens medelhöjd (in) 
Average tree height (m) 	24,0 	23,2 

*) Anges i 10-delar av volymen av resp. tall, gran, 
lövträd. 
Given in tens of the standing volume for pine, spruce 
and decidnous trees. 

mycket nedbrutna) lågor bedömdes dock som 
högre på lokalen inne i reservatet, som närmast 
är att betrakta som urskog. Fällorna placerades 
på så lika vedsubstrat som möjligt på de två lo-
kalerna (Tab. 2). Örtfloran där fällorna placera-
des indikerar att Granön har något högre nä-
ringsstatus än Kolmilöholmen. Några ingående 
studier av de båda objektens skogshistorik har 
inte utförts. 

13järkskogs-lokale rna 
Björkhögstubbar undersöktes på tre olika loka-
ler, en inom och två utanför naturreservatet. Pro-
verna inom reservatet togs på norra Björkön, där 
björkhögstubbar stod öppet på en älväng eller i 
angränsande bryn (Fig. 4). Utanför reservatet 
provlogs öppet stående björkhögstubbar i ett 
landskap med skött skog ca 5 km Ö om reserva-
tet. Lokalen (Brändäng) är ett ca 3-5 år gammalt 
hygge på vilket ett flertal björkhögstubbar läm-
nats som naturvårdshänsyn (Fig. 5). Fyra av 
stubbarna som vi satte fällor på stod ute på hyg- 
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Fig.2. Cnulokttlcn tont !åg intle i rcsert'atet, KoL

Thc spruce-site filhin !he rcsetve, Kolmi!öholmen.

Båtfbrsreservatet och har en yta på 3,4 ha (Fig.
2). On omges endast av smala tyllal och om
kringliggande öar har liknande nirturskogska-
raktär. Utanför reservatet togs proverna på Gra
nön som ligger i norra clelen av Sbrfjärden och
onrfattar 10,3 ha (Fig. 3). On ligger'600 m fr'ån
fastland och omges av stera vattenytor och kän-
marker samt ett antal små skogsklädda holmar.
På Granön finns den enda grandomineritde na-
turskogen inom hela unde$ökniogsonuådet ut
anför natufiese]-vaten Bredfbrsen och Båttbrs
(Aronsson och Eriksson opubl.). De två bestän
den har liknande skogstillstånd, bl.a. är triidens
rnedelålder' övel 100 år (Tab. l). Båda hade stor
förckomst av lågor och högstubbar i olika necl-

blytningsstadier och klibbticka var tiekvent på
båda lokalerna. Frekvensen av riktigt gamla (=

f-ig. 3. Crcnktkttlcn totlt kit: uxulliir rcserwttet,
(i r'.mön.

fltp sl'nt, c-si!c ,'ulritlc tltp t?.'?rv, . Cr,ut;it'.

Veds ku l bct g gsfittuttut i BåtJor: rc se rtu te t

Tnb 1. Skogsdata för de tå undersaikta g|anbestån-
den e Ii!:I skoI.tbtltksl,1.u1.

Fot?st .lut.t lör tlrc fito irNestigdte({ tprue-.tifes.

V;lriahel

I reservatet/ Ulanför res./
Within reser|e Otttside re.t.

(Kolmilöholmen) (Cranön)

Medel ålder (år)

Sttuttl ctge (yrs)
Vilkesvolyrn (mrsUha)

Statldi1g \,o\uttte ( nt /11.t )
Trädslagsfördelning'r'

Bonitet (sdrndorlsi11dex)

Sie p ta).l ucti ri O, ( t ite i nd c.t )
Stamantal/ ha

Nunber rf stenrs/ha
Tr:iders medelhöjd (m)

Ar,erage trce heigltt (nt)

l,1l

392

0,tt.2

c26

1000

2,1.0

t24

35,1

3,6,l

G24

933

23,2

r') Anges i lO-delar av volymen av resp. tall, gran.

Itivtr:id.
Ct,,, tr rtr t, trs ul tlt, ttat iq! t,lrrnt .L+ littt. \,rtr t

ar tlecidtrotrs !rces.

nycket Dedbrutna) lågor bedömdes dock som
högre på lokalen inne i reservatet, som nänrast
är att betrakta som u$kog. Fällorna placerades
pir sir lika vedsubslr'at som möjligt på de två 1()-

kalelna (Tab. 2). Ortflomn där tällorna placem-
des indikerar att Granön har något hiigre ni!
ringsstatus än Kohrilöholmen. Några ingående
studier iiv de båda objektens skogshistorik har
inte utföfls.

Bj ö r ks ko g s - kt ko I e nttt
Bjitrkhitgstubbar undersiiktes på tre olika loka-
ler. en inom och två utanför naturreservatet. PIo
verna inom reseryatet togs på noffa Björkön, diir
björkhögstubbar stod öppet på en ä1väng eller i
angränsande bryn (Fig. 4). Utanfijr reservatet
plovtogs öppet stående björkhög-stuhhar ietl
landskap med skött skog ca 5 km O om r-eserva-

tet. Lokalen (Brändäng) är ett ca 3-5 år gammalt
hygge på vilket ett flertal björkhögstubbar läm-
nats som naturvårdshänsyn (Fig.5). FyIa av
stubbarna som vi satte fiillor på stod ute på hyg-
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Tab. 2. Data.  för de undersökta granarna och björkhögstubbarna på de fem lokalerna. För diameter anges mät-
värden, lör övriga klasser anges antalet lågor/stubbar i varje klass. 

Datafar the investigated spruces and birch high stumps at the .five sites. Diameter is given as the average while 
other variables are given as the nurober pflogs/stumps in each category. 

Granlokaler/ Spruce sites 
	Björklokaler/Birch sites 

reservat 
Within 
reserve 

Variabel/Variable 	 (Kolmilöholmen) 

Stam diameter (cm) 

Utanför 
reservat 
Outside 
reserve 

(Granön) 

reservat 
Within 
reserve 
(Båtfors) 

Utanf, res. 
skuggigt 

Outside res. 
shaded 
(Nöttbo) 

Utanf. res. 
öppet 

Outside res. 
ogen 

(Brändäng) 

Stem diameter 	medellaverage 	50,0 43,5 36,0 25,3 27,3 
min-max 	 40-67 25-64 25-50 10-40 20-40 

% avfallen bark (antal i resp. klass)/ 
% lost bark (no. in each category) 

% 
0-25 % 

0 
2 3 

7 8 
2 

25+ % 2 0 

Solexponering (antal i resp. klass)/ 
Sun exposure (no. in each category) 

öppet/open 0 0 7 0 10 
halvskugga/sen/is/lade 1 3 3 0 0 
skugga/shade 3 1 0 10 0 

Successionsstadium* (antal i resp. klass)/ 
Successional stage* (no.in each category) 

färsk ved/fresh wood 0 0 9 2 2 
hård ved/hard wood 1 1 4 5 5 
rötad vedlrotten wood 3 3 4 3 3 

5) Successionsstadierna deftneras som: färsk: nyligen död sedan max två år; hård ved: död längre än ett år, 
fortfarande med hård ved som ej kan petas sönder enkelt med kniv; rötad ved: veden så pass rötad att den kan 
petas itu med kniv. 
Successional stages are defined as: fresh - recently dead tree since max two years: hard wood - dead more than 
a yeal; bot still with harel wood; ratten wood - rollen wood that can be torn apan with a knife, 

get medan de sex övriga stod i en avlång myr-
mark i anslutning till hygget. Dessa var ändå 
fullt solexponerade eftersom skogen huggits 
ända fram till myrkanten. Även om landskapet 
kring lokalen mestadels är skött bolagsskog så 
finns där, enligt Skogsvårdsstyrelsens nyligen 
genomfördas inventering, några småskiften som 
innehåller nyckelbiotoper. Den tredje lokalen 
med skuggade björkhögstubbar, Nöttbo, ligger 
3,5 km sydväst om Båtforsreservatet. Beståndet 
var fram till början av 1960-talet en betad hag-
mark som nu växt igen till en björkskog (Fig. 6). 
Skogen är öppen i buskskiktet och lätt att gå i 

men krontaket är ganska välslutet. I skogen 
finns det relativt rikligt med björkhögstubbar. 
Förutom skillnaden i solexponering strävade vi 
efter att hitta så lika stubbar som möjligt på de 
olika lokalerna (Tab. 2). 

Fällor 
Skalbaggsfaunan undersöktes med hjälp av 
fönsterfällor som anbringades mot stammarna. 
Fällorna bestod av ett genomskinlig fönster som 
pekade vinkelrätt ut från stammarna. Under 
fönstret placerades en skål innehållande en väts-
ka där insekter som krockat med fönstret fånga- 
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|iirden, liit ör't igd kloss(r angcs aonalet Ltigor/i;fubb(t- i vdtje klass.

DLtta lot th? in|estigute(l rpt uces and birch high snntp.t ttt tlte fite sifes. Didnetet i.t giretl tts rhe dteroS( v llile
other \'dt-iablas are giyerl (t th? nunlber t)l logs/sntntps in tur* cangort.

Granlokaler/ Spfl ,c" sil"s Björklokaler/Bric, sil€s

Y,vi,rbe1/Vu ria b le

I Utanlör'
reservat reseNat
Withilt OLttside
t?sen'e t?serre

(Kolmilöholmen) (Crrnön)

Utanf. les. Utrnf'. res.
skuggigt öppel

Outside res. Outtitle re s.

shutled opett
(Nitttbo) (Brändäng)

I
reserval
Itithin

(Bållbn)

Stam diameter lcrn)
Stcnlditulleter medel/a|e/zrg? 50.0

min-n1ax 10 61

7r avflrllcn balk (antal i rcsp. klass)/
.lr: Iost burk (nt. in eatlt uttellot-\')

OV. 0
0-25 E, 2
25+% 2

Solexponcring (antal i resp. klass)/
Sun e.tposure (ntt. in eath trttt:go4)

öppar/apen 0
halvskuggt.\crrirlr1rl.' I

sklrggit,/.r,t./.1r 3

SuccessionsstiLdium" (anlal i resp. klass)/
Sri..l"'.tbt1dl st.t g?':' ( tb. itt ?LLth &le go r\' )

fiit-sk ved{)zs/r rroorl 0
härd vedlhunl vtnl I

I iit^(l \edltollen roo(l 3

43.5
25-61

36.0
25 50

2s,3
l0-.10

8
2
0

2'7.3
20-40

l0
0
0

2
5

3

0
0

l0

2
5

3

'7

3
0

2
4
1

0
3
I

0
l
I

0
I

3

") Successionsstadie|na delineras som: f:i$k: nyligen död sedan nrlrx tvir år': hård ved: död liingrc iin elt år,

fi)rtl nnde med hård ved som ej kan petas söndel enkelt rned knivl rötad ved: veden siipass rötad attden kan
pcras itu med kniv.
SLtttes;iontl sktgesaftdefinel us:.fresh rctentlr tlecklft?e sincc t114\ ltr'o \eats; hdrd wooal - lead t)t? lhLllt
d |eat; l)ut slill r,ith htlft[ n\nd: totten wood - nllen \ )ol ll1.r tttll be tom .tPatl witll a knife.

get medan de sex övriga sted ien avlång myr
nlalk ianslutning till hygget. Dessa var iindå
fullt solexponerade etiersom skogcn huggits
iincla flam till myrkanten. Aven om landskapet
kring lokalen mestadels iir-skiitt bolagsskog så

finns där, enligt Skogsvår'dsstyrelsens nyligen
genomtiirdas inventeling, någr a snråskifien som
innehåller nyckelbiotoper. Den tred.je lokalen
rrred skuggade björthögsnrbbar, Nijtlbo, ligger
3,5 km sydvlist om Birtfin sreservatet. Beståndet
var fiam till början av 1960-talet en betad hag
mark som Du vrixt igen till cn björkskog (Fig.6).
Skogen iir-öppen i buskskiktet och liitt ttt gå i

0

men krontaket är ganska viilslutet. I skogen
finns det rclativt rikligt med björkhijgstubbar
Fttrutom skillnaden i solexpone|ing strävade vi
efter att hitta så lika slubbar som möjligt på de
olika lokalelna (Tab. 2).

Fiillor
Skalbaggslaunan undersöktes med hjälp av
fönsterfällor som anbdngades mot stammarna.
Fäl1onla bestod av ett genomskinlig fönster som
pekade vinkelrätt ut från stammarna. Under
tiinstret placerades en skål innehållande en väts-
ka dtu insekter som krockat rred fiinstret fänga-
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des. Vätskan bestod av ca 50 %-ig propylengly-
kol med lite diskmedel tillsatt. 

Graninsektsfaunan provtogs dels med stora 
fållor (fönstermått 30,5 cm x 40 cm) och dels 
med mindre (fönstermått 15x10 cm). På varje 
lokal placerades två stora fällor på högstubbar 
av gran samt en stor och en liten på lågor av 
gran. Fällorna satt ute från 18 maj till 25 augusti 
1998. 

På björkhögstubbar användes fällor med 
fönstermått 10x15 cm. Under fönstret satt en 
aluminiumform med öppningsmåtten 10x14 
cm. Fällorna sattes ut den 27 och 28 maj 1999 
och tömdes tre gånger, den sista den 19 augusti. 
Trots att sommaren var varm och torr och fällor-
nas vätskeinnehåll litet var det endast i två fall 
fällorna torkat ut. Det berodde på att fällorna då 
hade stukats av väder och vind. Fällorna på 
samtliga lokaler placerades så att de skulle re-
presentera så lika substrat som möjligt (Tab. 2). 

Statistik 
Arternas frekvens angavs som antalet fällor de 
fångats i. Detta eftersom de flesta arter kan ha en 
mycket klumpad förekomst, dvs vara mycket 
vanliga på den stubbe de finns på men ovanliga i 
landskapet som helhet. För att avgöra om skill-
nader i frekvenserna mellan olika lokaler var 
statistiskt signifikanta användes chi-två test. 
Detta kunde dock inte göras för granproverna 
eftersom antalet fällor var för lågt. Om en art 
haft signifikant olika frekvens mellan de tre 
björklokalerna har vi i resultatredovisningen 
markerat den lokal där arten var vanligast trots 
att testet egentligen bara testar om det finns en 
skillnad mellan de tre lokalerna sammantaget. 
Dessutom är antalet fångster låga med många 
nollförekomster som minskar testens tillförlit-
lighet (Zar 1984). Därför sattes signifikansnivån 
till p=0,01. 

Antalet arter man fångar på en lokal är starkt 
korrelerat till antalet individer man har fångat. I 
detta fall har vi antagit att skillnader i antalet 
fångade individer mellan lokaler främst beror på 
att fällorna varit olika effektiva beroende på 
slumpeffekter vid fällplaceringen. För att få en 
jämförelse av artantalet på de olika lokalerna vid 
lika stora provstorlekar, dvs lika många indivi-
der, använde vi rarefacti on analys (Krebs 1989) 

Vedsicalbaggsfatinan i Båtforsreservatet 

som utfördes med hjälp av datorprogrammet 
BIODIV (Baev och Penev 1995). Analysen 
gjordes endast på de individer som bestämts till 
artnivå. 

Bestämningar 
Skalbaggarna artbestämdes enligt namnskicket i 
Lundberg och Gustafsson (1995). Fällproverna 
från gran har bestämts av Stig Lundberg, medan 
björkproverna bestämts av MJ. I de senare har 
släktet Cryptophagus bestämts av Rickard An-
dersson (Baranowski). En del svåra släkten eller 
grupper av icke vedlevande arter bestämdes inte 
ner till artnivå. Dessa har markerats med "sp." i 
Appendix. Arterna klassades som vedlevande 
eller inte enligt Palm (1959) och Hansen (1964). 
Rödlistningskategorierna är enligt Gärdenfors 
(2000). 

Resultat 
Skillnader mellan granbestän.den 
På gran fångades totalt 988 skalbaggsindivider 
tillhörande 182 arter (Tab. 3). Individ- och art-
antalet var ojämnt fördelat mellan lokalerna. 
Cirka dubbelt så många individer fångades i re-
servatet som utanför. Skillnaden beror främst på 
att en av fällorna i reservatet var sällsynt effektiv 
och fångade nära tre gånger så många baggar 
som någon annan fälla på gran: 302 individer 
mot 112 i den näst effektivaste. Bortser man från 
denna slumpfaktor som vi antar beror på fällor-
nas placering och gör jämförelsen för lika stora 
individantal hade lokalerna nästan exakt samma 
artantal (Tab. 3). 

Det totala antalet rödlistade arter på gran vi-
sar ett annat mönster: 8 arter hittades i reservatet 
mot 1 utanför. Flera av arterna i reservatet är 
dessutom hotade enligt rödlistan ( = klasserna 
EN — starkt hotad och VU — sårbar): Platynus 
longiventris (EN), Ceruchus chrysomelinus 
(EN), Lopheros nubens (EN), och Peltis grossa 
(VU). Övriga rödlistade arter som hittades i re-
servatet var Xylophilus corticalis (NT), Ato-
maria subangulata (NT), Mycetina cruciata 
(NT) och Cis quadridens (NT) medan Hallome-
nus axillaris (NT) fångades utanför reservatet. 
För enskilda arter går det rent statistiskt inte att 
testa om någon art var vanligare på ena eller 
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des. Vätskan bestod av ca 50 %-ig propylengly-
kol nred lite diskmedel tillsntt.

Graninsektsfaunan provtogs dels med stora
tillor (fiinstermått 30,5 cm x 40 cm) och dels
med mindre (fönsternått l5xl0 cm). På vale
lokrl placerades tvir sk)ra 1ällor på högslubbar
av gran samt en stor och en liten på lågor av
gran. Fällorna satt ute t'rån l8 maj till 25 augusti
1998.

På bjiirkhiigsnrbbar anviindes llillor med
f'önslennått lOxl-5 cm. Undel fönstret satt en
aluminiumtrrrm med iippningsmåttcn 10x 1,1

cm. Fällorna sattes ut den 27 och 28 nai 1999
och tijmdes tre gånger, dcn sista clen I9 augusti.
Trots att somnaren var varn] och torl. och tällol-
nas viitskeinnehirll litet var det enclast i två lall
fällorna torkat ut. Det berodde på att fällorna dir
hade stukats av vrider och vind. Fiillorntr på
samtliga lokaler placelades si att de skulle re
presentera så lika substrtt som milligt (Tab. 2).

Statistik
Artcrnas iiekvens angavs som antalet fällor de
fångats i. Detta etiersom de flesta a er kan ha en
mycket klumpad t'örekomst. dvs vara mycket
vanliga på den stubbe de finns pir men ovtrnliga i
landskapct sorn hclhet. För ntl avgöra om skill
nader i tiekvenserna mellan olika Iokller var
slalisliskl signilikanta anvrindes chi tvri test.
Detta kunde dock inte görls tiir' -ulanproverna
efiersom antalel 1ällo[ var lör lågt. Om en art
haft signifikant olika fiekvens mellan de tre
bjiirklokalerna har vi i resultatredovisningen
malkelat den lokal där'arten var vanligast tl-ots

att testet egenlligcn bara lestiir om det finns en
skillnad mellan de tre Iokalerna sarnmantaget.
Dessuk)m iir antalel ttingster låga med rrånga
nollförekomster som minskar testens tilltiilit-
lighet (ZaI l9li4). Diirl'ör saltes signilikansniviin
till P=0.0 | .

Antalet lllter miin lån-qar pir en lokai är stalkt
kouelerat till antalet individer marr har tångat. I
detta tilll har vi antagit att skillnadcr i antalet
längade individer mellan lokalel fr-ärnst beror på

att fiillo|na v it olikr clitktiva beroencle på
slunpelfekter vid fällplaceringen. Fair att fä en
jlimförelse rv iu-tlntalet pir de olika loknlcrna vid
lika skna provsbrlekar. dvs lika många indivi-
der. anviinde vi ftlretaction analys (Krebs l9li9)

Vetl s ka I hu ggsJi un un i lliitJo rs ra se rwt ta t

som utfijrdes med hjälp av datolpro-qritmmel
BIODIV (Baev och Penev 1995). Analysen
gjordes endast pir de individer sonr best:imts till
artnivå.

Bestlinnirrydt'
Skalbaggarna artbestiimdes enligt namnskicket i
Lundberg och Gustafsson (1995). Fällproverna
fiirn grarr har bestiimts av Stig Lundbelg, nredan
björkprovema bestämts av MJ. I de senare har
sliiktet C,r!rt.)pi14.qrs bestiimts av Rickald An-
dersson (Baranowski). En del svåra släkten eller
grupper av icke vedlevande arter bestiimdes inte
ner till artnivå. Dessa har markerats nred "sp." i
Appendix. Afterna klassades som vedlevancle
cller intc enligt PaLr (1959) och Hansen (1964).
Rödlistningskategorierna Ar enligt Gär'clenfbrs
(2000).

Resultat
S ki I I natle r nel lan granhestånden
Pir gran tångades totalt 988 skalbaggsindivider'
tillhörande 182 alLer (Tab. 3). tndivid- och art
antalet viu ojämnt tördelat mellan lokalerna.
Cirktr dubbelt så många individer fångades i le
seryatet som utantör'. Skillnaden beror tiärnst pil
att en rv fällorna i reservatet var sällsynt cl'fcktiv
och längade nära he gånger så nrånga baggar
sonr nirgon annun lälla pir gran: 302 individer
mot Il2 i den näst eftektivaste. Bortser man tiån
denna slumpf'aktol som vi antar berol pir fiillol-
nas placering och gör jäntijrelsen för lika stora
individantal hacle lokalerna nästan cxakt sanrmil
artantal (Tab. 3).

Det totala antalet rijdlistade arter pir gran vi-
sal etl rnllilt rnön\ter': 8 arteI hittlder ireservltet
nrot I utanför. Flcra av arlerna i rcsclvatct iir
dessutom hotade enligt rödlistan ( = klasserna
EN - starkt hotad och VU - sårbar): P1n1vra.r

loryiiventris (EN), Ceraty'rrrs cltrlsornelitrts
(EN), Lopheros /tr/rer.! (EN), Ltch Peltis grtsstL
(VU). Ovriga rödlistade arter som hittades i re
servatet var Xrlophilus coi:ai( 4il.r (NT). Alo-
ttt,ttitt .\ttl'tttt!ttlttltt tNTt. Mr,ilirt't, rrt, irttit
(NT) och Cls rTaarlr'idens (NT) me<itn Htllone-
ruts axilluris (NT) f'ringades utanför reseryatet.
För enskilda arter gål det rent statistiskt inte att
tcsta om någon art var vanli.gare på ena eller'

ltl
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Bjiirklutgstubbelokalen som låg inne i reSer-
paret, Björkön. 

The birch high stump site !flying within the reserve, 
Björkön. 

Fig. 5. Den öppna björkhögstubbelokalen utanför 
reservatet, hygget vid Brändäng. 

The opera bitrh high stump site °inside the reserve, 
Brändäng. 

Fig. 6. Den skuggiga björkhögstubbelokalen, Nöttbo. 

The shaded birch high stump site, Nöttbo. 

andra lokalen eftersom antalet fällor på gran var 
för lågt. Cychrainus hams var den enda arten 
som hittades i alla fyra fällorna på ena lokalen (i 
reservatet) men inte i någon fälla på den andra. 

Skillnader mellan björkbestånden 
På björkhögstubbarna fångades totalt 3668 skal-
baggar tillhörande 287 taxa i fällorna. Av dessa 
klassades 194 som vedlevande (Tab. 3). Den 
öppna lokalen utanför reservatet hade drygt 1,5 
gånger så många individer som den skuggiga lo-
kalen. Jämför man artantalen vid lika stora prov-
storlekar med hjälp av rarefactionanalys är de 
två lokalerna utanför reservatet något artrikare 
än lokalen i reservatet både för totalt artantal och 
för enbart vedlevande arter (Tab. 3). Flest unika 
arter fanns på den skuggiga lokalen: 37 stycken 
(Tab. 4, nästa uppslag). Detta trots att det i denna 
analys inte tagits hänsyn till de större individan- 
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Iig. 1. Bjiit khiigsnhbe lokalen sont ltig rntrc t tescr
vttet, Bjiirkinl.

The binh higlt sntntlt sita luting vithin tlte raserve,

Bjiirkinl.

Fig. 5. Dan airyna hiiirkhaigstubbelokdlen utallfiir
t?servdtd, hJgget i.l Brait lihtg.

Thc olen hitdi ltigh stLunp sit( ouls[l( llle rcsa]te.
Biindting.

lt2
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Fi g. 6. Den.tkuggi gtt bjöt'klli;gstubhebk.len, Naittllo.

The shulctl bir<lt higlt stunry sic, Nötlbo.

andra lokalen efte$om antalet tiillor på gran var
för lägt. Cvltramus luteus vat den enda aften
som hittades i alla fyra fällolna pir ena lokalen (i
reservatet) men inte i någon tillla på den andra.

Skill.trucler melltm bj ih'kbeståntle n

På björkhögstubbarna fångades totalt 3668 skal

baggar tillhörande 287 taxa ifiillorna. Av dessa
klassades 194 som vedlevande (Tab. 3). Den
öppna lokalen utanför reservatel hade drygt 1,5

girnger så nånga individel som der skuggiga 1o-

kalen. Järnför man artantalen vid lika stora prov-
storlekar lned hjiilp av raretactionanalys iir cle

två lokalerna utarför reservatet något artrikare
än lokalen i rcservatet både för totalt artantal ocl]
för enbar-t vedlevande arter (Tab. 3). Flest unika
arter t'anns på den skuggiga lokalen: 37 stycken
(Tab.4, niista uppslag). Detta trots att det i denna
analys inte tagits l]änsyn till de stöffe individan-
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Tab. 3. Totala antalet individer och taxa av skalbaggar som hittades på de undersökta lokalerna. 

Toni! number of specimens and taxa of beetles that were Mald at the investigated sites. 

Granved/ Spruce wood 
	

Björkhögstubbar/ birch high stumps 

1 
reservat. 
Within 
reserve 

(Kolmilön) 

Individantal/ No. of individuals: 

Utanför 
reservat 
Outside 
reserve 

(Granön) 

Summa 
gran 
Sam 
spruce 

1 
reservat. 
Within 
reserve 

(Båtfors) 

Utanf. res 
skuggigt 

()Inside res. 
spaded 
(Nöttbo) 

Utanl. res. 
öppet 

Outside res. 
open 

(Brändäng) 

Summa 
björk 
Sura 

birch 

Totalt antal/ 
Total number 	 649 339 988 1194 942 1532 3668 
Vedlevande arter/ 
Saproxvlic species 	468 239 707 988 635 984 2607 
Rödlistade arter/ 
Red-listed species 	23 1 24 68 36 21 125 
Art-/taxa antal/ No. of species or taxa: 
Totalt antal/ 
Total number 	 136 103 182 148 149 183 289 
Rarefaction '') 
Rarefaction *). 	 105 103 100 117 123 
Vedlevande taxa/ 
Sapro.xylic taxa 	 92 62 117 103 109 122 196 
Rarefaction 5) 
Rarefaction *) 	 68 62 78 95 96 - 
Rödlistade arter/ 
Red-listed species 	8 I 9 11 9 10 24 

5) Rarefaction analyser gjordes enbart på individer bestämda till art. Uppskattningarna för totalt antal arter gjor-
des vid 339 individer för gran och 636 på björk. Antalet vedlevande arter beräknades för 239 individer på gran 
574 på björk. 
Rarefaction estimates were made only on individuals determined to species. Estimates on total species number 
was made for 339 individuals on spruce and 636 on birch. Estimates of the number of saproxylic .species was 
made fin- j39 specimen on spruce and 574 on birch. 

tal som fångades på de två andra lokalerna. 
Antalet rödlistade arter var ungefär detsam-

ma på alla tre lokalerna 11 i reservatet, 10 på 
öppna lokalen utanför reservatet och 9 på den 
skuggiga lokalen utanför (Tab. 3). Totalt hitta-
des 24 rödlistade arter på björkhögstubbarna 
och endast en var gemensam för alla lokalerna 
(Plegaderus caesus). Samtliga rödlistade arter 
klassades som vedlevande. 6 till 7 rödlistade ar-
ter var unika för varje lokal (Tab. 4). 

Jämförelsen om enskilda arter var vanligare 
på någon av lokalerna än på någon annan gjor-
des för de 58 arter som fångats i fem fällor eller 
fler (Appendix). För 39 av dessa arter fanns ing- 

en statistisk skillnad mellan lokalerna. 3 arter 
var vanligast i reservatet : Dorcatoma minor, 
Ampedus pomonae och Enicmus fungicola. Av 
dessa hittades D. minor uteslutande i Båtforsre-
servatet där den påträffades i 8 av fanorna och i 
totalt 45 exemplar. A. pomonae fångades även 
utanför reservatet. men endast en individ. Skill-
naden för Enieniii.sfungico/a var inte lika statis-
tiskt stark och torde inte heller vara det i verklig-
heten heller då arten är mycket allmän. Sju arter 
var vanligast på öppna lokalen utanför reserva-
tet. Av dessa hittades Philontus sulndifOrmis, 
Cetonia aurata och Ampedus nigrinus bara på 
den lokalen. På den skuggiga lokalen var 5 arter 
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Tub. 3. ntsla antulct indiyidtr oth tatu at'skoll)dggdr satn hittddes på Lle uru!ersiiktLt L)kalena.

TotuLtlunlrar ol spe(inten.s unl tu-tu rl beetler that v(re td]id ot fhe itn,(stix kl sites.

Granvedl Spruce wood Björkhögstubbar/ år'rc h high shunps

I Utanfiir Summa
rcscrvat. leservat glan
llithin Our.sitlc Sunt
feser|e rcstt l'c slrt'Lt( c

(Kolmilön) (Cranön)

I Utanf. res
reservat. skuggigl
Withi| Outsid? tcs.
rcserrc shltled
(Båtlors) (Niittbo)

Utanl-. rcs. Sunrma
ijppet biitk

Outside re.s. Sutn
apetl bixh

(Briindäng)

Individ;rntrl/ N, ol in.liiltnl{
Totalt antal/

Vedlevancle arte
Supto.(]'Li( spet i.\
Rödlislade arter/
Red listetl speciet

649

,16IJ

23

136 l0l

105 103

92 62

6n 62

8l

339

239

I

I lg4

988

68

r5l2

9lJ,1

2.t

3668

2607

125

t96

24

1IJ3

123

t22

96

l0

94?

635

149

I t'7

109

95

9

t48

100

r0l

- '78

c) ll

9IJE

'701

24

11',7

A,tt-lLaxa antal/ N(). oJ tpeciei ()r ktxol
Totalt antal/

Rarctaction'r)

Vedlevande taxa/

Rarefaclion ")

Rödlistade arter/
Red !istetl .tpecies

182

") Rarelaction analyser gjordes enb{( på individer best:imd{ till ar1. Uppskattningarn4 tör totdlt antal a er gior-
des vitl 339 individel fi)r g|an och 636 på björk. Antalet vedlevande a er beråknådes fiir 239 intlivicle| pir gran
574 på björk.

nutlc lör 2-19 .rltccinten on .tpru(e ond 571 on bitth.

tal som långadcs på de två andra lokalerna.
Antalet rödlistade artel var ungetär detsan]

ma på alla tre lokalerna ll i reservatet. I0 på
öppna lokalen utantör reservatet och 9 på den
skug_eiga lokalen utantbr (Tab.3). Totalt hitta-
des 24 rödlistade arter på björkhögstubbarna
och endast en var gcmensam fijr alla lokalerna
(P le gude rus c.lcrar). Samtliga rridlistade arter
klassaclcs som vedlevande.6 till 7 rödlistade ar-
ler vfl unikl lör'vrrjc lokrl tTab.4t.

Jäml'ört:lsen om cnskilda arter var vanligare
pi nigor lrv iokaierna än pi nigor lrrrrn gjor-
des fijr de 58 after sonr fångats i tern tällor eller'
fler (Appendix). För 39 av dessa arter fanns ing-

en statistisk skillnad mellan lokalcrna. 3 aner
vct vanligrrl i rcservrtet . Dotrtlutttrr tnitt,'r.
Ampadus pttntontte och Enic lLls Jimgicolu. A\
dcssa hittades D. r'llor uteslutande i Båtfbrsre
selvatet dlr den påträtfades i 8 av lällorna och i

btält 45 exemplar A. pottttxraa lingades även
utanlör reservatet. nlcn endast en individ. Skill-
naden fijr Errlcrrrrs fwtgitttlu var inte lika statis-
tiskt stark och torde inte heller vara clet i verklig-
hcten heller då arten är mycket allmän. Sju artcr
var \anliga\t pi öppnJ l,,krlen lltrnldr re\erva
tet. Av dessa hittades Pfti1.rrt,r.r subulilornis,
Cetotlia aLrata och Ampedts tigrinas bara på
den lokrlen. Pi den "kuggigr lokrlen \ rr'5 irrter'
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Tab. 4. Antalet unika och gemensamma vedlevande 
taxa på de undersökta lokalerna. Inom parentes ang-
es antalet rödlistade arter 

Number of ',Matte and common sapivxylic (wood-
living) species for different comhinations of the in-
vestigated sites. Nurobers within brackets are refers 
to no. of red-listed species. 

Antal arter 
Kategori/ 
	

(Rödlistade arter) 
Nurober of species 

Category 
	

(red-listed species) 

Jämförelser på granved/ Cumparisons for spruce wood 
Unika arter i reservatet/ 
Unique species within the reserve 	 55 (8) 
Unika arter utanför reservatet/ 
Unique species ~side the reserve 	 25 (1) 
Arter gemensamma för båda lok./ 
Species common for both sites 	 37 (0) 
Jämförelser på björkhögstubbarl Compadvons for 
birch high stumps 
Unika taxa i reservatet/ 
Unique taxa within the reserve 	 26 (7) 
Unika taxa utanf. reservatet, skuggiga lokalen/ 
Unique taxa outside reserve on the shaded site 	38 (6) 
Unika taxa utanf. res., öppna lokalen/ 
Unique taxa ()inside reserve on the open site 	32 (6) 
Taxa i reservatet och utanf. på skuggig/ 
Taxa within the reserve and ~side on shaded 	9 (1) 
Taxa i reservatet och utanf. på tippen/ 
Taxa within the reserve and outside mr open 	28 (2) 
Taxa på skuggig och öppen utanf. res./ 
Taxa on shaded and open sites outside reserve 	23 (1) 
Taxa gemensamma för alla tre lok./ 
Taxa COMITInn far all three sites 	 39 (1) 

signifikant vanligare än på de andra lokalerna: 
Quedius xanthopus, Xylophilus corticalis, Aspi-
diophorus orbiculatus, Rhizophagus parvulus 
och Cerylon ferruginetun. 

Diskussion 
Skillnader i totalt artantal 
För granlokalerna gick det inte att påvisa några 
skillnader i totalt artantal mellan lokalerna i och 
utanför reservaten. På björk hade lokalen inom 
reservatet något lägre artantal än de andra loka-
lerna. Att hyggen kan vara rikare vedinsektslo-
kaler än närbelägna ohuggna skogar har konsta- 
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terats i flera fall, även då det gäller fina natur-
skogar (Baranowski 1977, Ahnlund och Lindhe 
1992, Ahnlund 1996, Kalla m.fl. 1997, Martika-
inen 2000). Vid en huggning skapas i ett ögon-
blick förhållandevis stora kvantiteter död ved 
och eftersom de flesta vedskalbaggar kan leva i 
eller föredrar solexponerade substrat (Palm 
1959, Jonsell m. fl. 1998, Martikainen 2000) blir 
hygget en bra utvecklingsplats. Martikainen 
(2001) fick liknande resultat för vedskalbaggar i 
och omkring en urskog i Finland. 

En annan orsak till att det var så obetydliga 
skillnader i totala artantal var att denna jämfö-
relse inskränker sig till substrattyper som man 
finner även utanför reservatsområdet. En stor 
del av de arter man vill skydda med reservat är 
knutna till substrat som i stort sett saknas utan-
för reservatet. Exempel på sådana är grova ihåli-
ga ekar, andra ädellövträd och mycket grova 
gamla aspar. Även arter som är mycket sällsynta 
är svåra att detektera med den generella metod 
som fönsterfällor utgör. Sådana arter kan antas 
vara vanligare i reservatet än utanför. 

Rödlistade arter 
På granved påträffades ett betydligt större antal 
rödlistade arter inom reservatet än utanför. Detta 
trots att Granön (utanför reservatet) har stora 
mängder lämpligt substrat i form av död ved. 
Troligen är avståndet, i detta fall 6 km, för stort 
för att dessa arter ska lyckas kolonisera från den 
större naturskogskärnan i Båtforsreservatet. 
Skulle ändå koloniseringar ha förekommit så är 
Granöns yta av naturskog är kanske för liten för 
att upprätthålla livskraftiga populationer av mer 
krävande naturskogsarter. 

Olikheterna vad gäller förekomst av rödlista-
de arter mellan lokalerna kan också vara ett ut-
slag av skillnader i skoglig kontinuitet. Granön 
har antagligen brukats intensivare, historiskt 
sett, vilket lett till kontinuitetsbrott i dödvedsut-
budet. Även om vi saknar konkreta bevis för att 
markanvändningen skulle ha varit intensivare på 
Granön jämfört med Kolmilöholmen är det 
högst sannolikt. Kolmilöholmen utgör en liten 
del av Båtforsreservatet som i relativt hög grad 
förskonats från intensivt skogsbruk på grund av 
dess otillgänglighet. Innan kraftverket vid Untra 
byggdes ut 1916 var området ett forslandskap 
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ntb. 4. Atltdet Lntiku otlt gemettstuttna vedlctntla
ta.\( på de undersökxt IoktLlerna. htont lntenrcs atr1l'
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Nunber of unique uttl tttnntott soPl'o.\'li( (rood'
lit,itld speck.t.[ot dilferent (rnbilntbn\ ol the in
t e.\ t i ga l e d .r i l e s. N um h e r s v, i t lt it b ra c ke t s tt ra rc.f2 r.r

to no. oJ retl listetl speries.
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terats i flera tall, även då det gällel lina nrtur-
skogar (Baranowski 1977, Ahnlund och Lindhe
1992. Ahnlund 1996, Kaila m.f]. 1997, Martika-
inen 2000). Vid en huggning skapas i ctt ögon
blick för'hållandevis stom kvanliteter död vcd
och etiersonl de flesta vedskalbaggar kan leva i
eller föredrar solcxponerade substmt (Palm

1959. Jonsell m. fl. 1998, Maltikainen 2000) blit
hygget en bra utvecklingsplats. Martikaincn
(2001) flck liknande rcsultat lör vedskalbaggar i
och omkring en urskog i Finland.

En annan orsak till att det var så obctydli-ea
skillnadcr i totala a antal var att dennajiimtii
relse inskriinker sig till substrattyper som man
finner även utantiir reseNatsområdet. En sbr
clcl av de artcr man vill skyclda med reservat är
knutna till substlat son i stort sett saknas utan-
för reservatet. Exelnpel på sirdana lil. grova ihåli
gr elrr'- rndla ridelli,vträd och tnlcket grovr
glrrrll l'prrr. Ä!en lrler \onl Jr myckel \rills) nlil
är svåra att detekterii med deD genelclla metod
som t'önstertiillor utgör. Sådana arter kan antas

vara vanligale i rcservatet äo utanfö[.

Rödli.nutle artar
På granved pirträffades ett betydligt större antal
rödlistadc tuter inom reservatet än utanlö[. Dettlr
trots att Graniin (utant'ör reservatet) har stora
mängder l:impligt substrat ifolm av död ved.
Troligen air avstirndet, i detta fall 6 km, för sk)rt
för'att dessa arter ska lyckas kolonisera liin den

stiirrc naturskogskäman i Båtlbrsreservatcl.
Skulle intla koloni.eringlI hr lö[ek('mrnrl sa iil
Granöns yta av naturskog rir kanske f'ör liten tiir
att uppriitthål1a livsktafiiga populationcr av mer
kriivande Daturskogsarter

Olikheterna vad giiller lijrekomst av rödlista
de arter mellan lokalelna kan också vata ett ut-
slag av skillnader i skoglig kontinuitet. Granön
har antagligen brukats intensivarc, llistoriskt
sett- vilket lett till kontinuitctsbrott idödvedsut
budet. Även om vi saknar konkreta bevis för att
markanvändningen skulle ha varit intensivare pii

Granitu jämfört mcd Kolmilöholmen ät det
hiigst sannolikt. Kolmiliiholmen utgör en liten
del av Båtlbrsreservatct som ireiativt hög gtad
förskonats fiån intensivt skogsbruk på grund av

dess otillgänglighet. Innan kraftverket vid Untra
byggdes ut 1916 var omrirdet ctt tbrslandskap

Antll a cr
(ltitdlistade artcr)

Nuntber of spccias
( t1:.d - I i stcd q )et ie s )

Jåmförelser på granvel/ Comparisons Iot sPruce wool
Unika llrtcr i reservrtet/
UIiqu( VcLi?s \tithin th. ttszttc
Unikr u(cr rtrntiir rcscrvrtet/
U iqu! str.i(s outsirl! th? t(s?tt(
Ancr gemens.rnnri för båda bk./
SpeLi?! un a l.,t hoth sit(.\

.länföref ser på björkhögslltbbar / Co npar is o lts fo t

Unika trx,l i reser!.rtet/
Ll iqut It\t \t'ithitlIh? t?s?r\'r
Unika llrxa utanl. rcscrvatel. skuggiga lokrlen/
IJniqu( tLLta outsitle fttsct|c n 1tu .\ht.ltl sitc

Unikr l.rxr utrrnl. res.. ijppn.r lokalcn/
U itt|( tu.tu ouLtnl( rctt^r'o tlt(oPctttit(
thxr ireservrtct och utarl. på skuggig/

T6u \rithiit tltc t(st ,( ruttlonsile on shutltl
Taxa i reservrtel och uunf. på ijppen/

nÅa \1,iihi th( fts!rft and otu!itu ott t)t)(tt

Tax.r pii skugsig och öppen ut nl. rcs./
'll1\a on \hu.!e.! Lnd ap(n \it?\ ()L!lsil( t(\c^\'
'Iaxr geDreDs mrnn iör.rllä trc lok./
llÄa 0n .'t lbt dll thk'e sitt!

55 (lt)

25 (r)

37 (0)

26 (',7)

3lJ (O

32 (6)

9 1r)

28 (2)

23 (r)

19 1l)

signifikant vanligare än på de andra lokalerna:

Que d i us xant h opus, X,- I o1t h i I us t'ort icu I i s, Aspi
tliophorus orbiculttttt.t, RhiTrtltl:ragtts lttu't,ultts
och Cert'lun Je rru girrcun.

Diskussion
SkilLn0(ler i lotdlt 0rl(mtal
För gnurlokalernl Fick dcl inle rtt påvtsa naprl
skillnader i totalt artantal melltrn lokaletna i och

utanför reservaten. Pir björk hade lokalel ironr
reservatet något liigre aftantol än de andra loka-
lerna. Att hyggen kan vara rikare vedinsektslo
kaler än närbelägna ohuggna skogar har konsta-
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med öar och holmar med bitvis stor- och rik-
blockig morän som omöjliggjorde skogsbruk 
(Palm 1982). Beskrivningar av området och fo-
tografier av exempelvis Thure Palm (Palm 
1942) talar för att det är urskogsartade förhållan-
den i området som Kolmilöholmen utgör en li-
ten del av. Arealen överårig granskog (> 110 år) 
är 278 ha inom naturreservatet Båtfors (Eriks-
son 2000) och den var ännu högre för 50 år se-
dan. Granön är däremot en lättillgänglig block-
fattig ö i den sjölika Stortjärden och har antagli-
gen brukats mycket intensivare. En av arterna vi 
fann i reservatet, svartoxe (Certechus chrysome-
linus), har framförts vara god indikatorart på s k 
lågakontinuitet (Nilsson och Baranowski 1993, 
Nilsson m.fl. in press). Arten hittades förutom i 
fällan även i flera lågor på lokalen i reservatet 
och kunde vid liknande eftersök ej påträffas på 
lokalen utanför (Eriksson pers. obs.). Då popu-
lationen av svartoxe i Båtfors-området är lan-
dets rikaste förefaller det troligt att kontinuitets-
faktorn i detta fall är avgörande för artens be-
gränsade utbredning 

Den ringa skillnaden i rödlistade arter på 
björkhögstubbar inne i reservatet jämfört med 
utanför skulle kunna bero på att ett visst utflöde 
av skalbaggar sker från de starka populationerna 
inne i reservatet. Avståndet från reservatet och 
de övriga björklokalerna var mellan 3,5 och 5 
km, vilket i och för sig bara är något kortare än 
för granlokalerna. Dock fanns det i björklokaler-
nas fall ett flertal lämpliga miljöer i grannskapet 
som kan utgöra "stepping stones". Ett hygge 
längre bort från naturskogsområden än det vi 
undersökte skulle antagligen sakna flera av de 
rödlistade arterna vi fann, t..ex. Oplocephala 
haemorrhiodalis som tidigare visat sig vara be-
gränsad till platser med höga naturskogsvärden 
(Jonsell 2001). 

En rödlistad art som är knuten till björk var 
dock vanlig inne i reservatet men saknades helt 
utanför: Dorcatoma minor. Arten har i Sverige 
ännu inte hittats utanför Båtforsreservatet vilket 
får anses märkligt då den lever på fnösktickor 
som är en av de vanligaste tickarterna i landet. 
Ändå tycks det vara en art vars utbredning är 
starkt begränsad till områden med lång kontinu-
itet och även kanske stor mängd av lämpliga 
livsmiljöer („Ionsell 1998, 1999). 

Sol-skugga 
Av björkhögstubbeIokalerna var två solexpone-
rade och en skuggig. Sett till antalet unika arter 
för respektive lokal så skilde den skuggigaste ut 
sig något mer från de två öppna än vad de öppna 
gjorde från varandra. Variabeln sol-skugga tycks 
sålunda vara mer betydelsefull för faunasam-
mansättningen på björkhögstubbar än variabeln 
i-utanför reservatet på avstånd över några kilo-
meter. Bland de arter som främst förekom på 
den skuggiga lokalen var den rika förekomsten 
av Xylophilus corticalis speciellt anmärknings-
värd. Märkligt var också att Quedius xanthopus 
endast hittades på den skuggigare lokalen vid 
Nöttbo (30 ex. i 8 fällor). Arten brukar sällan 
saknas där det finns döda träd, men kan måhän-
da vara skuggföredragande. De arter som var 
vanligare på de två solexponerade platserna i 
och utanför reservatet jämfört med den skuggig-
are lokalen var Lygistopterus sanguineus, Dasy-
tes-arterna. Sulcacis affinis och Mordelhi sp. 
Dessa tycks gynnas av solexponering och är ofta 
vanliga på hyggen (Palm 1959, pers. obs.). 

Intressanta arter 
En av arterna som bara hittades inom reservatet 
var jordlöparen Platynus longivenfris som är 
klassad som starkt hotad (EN) på rödlistan. En-
ligt Palm (1959) borde arten klassas som mark-
levande vilket gör det svårt att förklara dess be-
gränsade utbredning i landet såväl som inom 
undersökningsområdet (Baranowski 1977, Er-
iksson 2000). Det är dock känt att denna art lik-
som den närstående arten P mannerheimii i 
mycket hög grad utnyttjar träd för födosök och 
skydd. Thure Palm (1942) hittade 20 av sina 30 
exemplar i anslutning till träd, vilket även stäm-
mer med våra egna observationer av arten (Er-
iksson pers. obs.). Trädbundenheten skulle kun-
na förklara varför arten tycks ställa krav på ur-
skogskvalite'er. 

Vedknäppare är en grupp som studerats lite 
mer systematiskt än de flesta andra (Nilsson och 
Baranowski 1996). Många av arterna, Lacon 
fasciatus, Ampedus-arterna och Cardiophorus 
ruficollis, är solälskande och saknades således 
på den skuggiga lokalen, men fanns på de två 
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med öar och holmar med bitvis stor- och r-ik-
blockig morän som omiijliggjorde skogsbruk
(Palm 1982). Beskivningar av området och fo-
tografier av exempelvis Thure Palm (Palm
1942) talar för alt det är urskogsartade lörhåilan-
den i onrrådet som Kolmilijholmen utgijr en li-
tcn del av. Arealen överår'ig granskog (> ll0 år)
a,ir 278 ha inom naturrcservatet Båtlbrs (Eriks-
son 2000) och den var ännu högre för 50 år se-

dan. Granön är diiremot en lättillgänglig block-
lanig ö i den sjölika Stortjärden och har antagli-
gen bruklts mycket inten'ivrrc. En lr lltcrnl r r

fann i reservatet. svartoxe (Ccniclras t hrysoma
lirus), har fiamförts vala god indikatoralt på s k
lågakontinuitet (Nilsson och Baranowski 1993,
Nilsson m.f-I. in press). Arten hittades fijrutom i
llilLrn Jrcn i flela ligol pa lokrlen i le"ervrtet
och kunde vid liknande etiersiik ej påtr'äflas på
Iokrlen uttrnför (Eriksson pers. obs.). Då popu
lationen av svartoxe i B:rttb$-området är lan-
dets rikaste liirefaller det troligt att kontinuitets-
faktom i detta tall iir avgörande för artens be-
gränsade utbredning

Den ringa skillnaden i riidlistade arter på

bjiirkhijgstubbar innc i resel.vatet.iämfö med
utanför skulle kunna bero på att ett visst utf'lijde
av skalbaggar sker I'rån de slarka populationerna
inne i rcservatet. Avståndet fl-ån reservatet och
de övriga bjtirklokalema var mellan 3,5 och -5

krr, vilket i och för'sig bara är något kortrre iin
tiir granlokalcma. Dock fanns det i björklokaler'
nas fall ett tlertal länpliga miljiier igrannskapet
som k:rn utgöra "stepping stones". Ett hygge
längre bort f'rån naturskogsområden än det vi
undersiikte skullc antagligen sakna llera av de
rödlistade artema yi fann, t..ex. Oltlocepltala
huetrutrrhiotlalis sorr tidigare visart sig vara be
gränsad till platser med lröga naturskogsviirden
(Jonsell 2001).

En r'öcllistad art som ir knuten till biörk var
dock vanlig inne ireseNatet men saknades helt
ulanför'. Dor.otom.r nirutr. Artet har i Sverige
ä nu inte hittats utanliif Båtfbrsrcservatet vilkct
tär anses märkligt dä den lever pä tnösktickor
som iir en av de vanligaste tickartcrna i landet.
Ändå tycks det vara en aft vars utbrcdning är
starkt begränsad till ornråtlen med lirng kontinu-
itet och även kanske stol n.rängd av lämpliga
livsmiljöer (Jonsell 1998, 1999).

Veds ka lba g g sfou tttut i BåtJörtreservatet

Sol-skuggu
Av björkhögstubbelokalerna var två solexpone-
rade och en skuggig. Sett till antalet unika arter
tör respektive lokal så skilde den skuggi-qaste ut
sig något mer fiån de tvä öppna än vad de öppra
gjorde tiin varandra. Variabeln sol-skugga tycks
sålunda vara mer betydelsetull tör'täunasam-
mansättningen på björkhögstubbar än variabeln
i-utanför reservatet på avstind över några kilo-
meter. Bland de arter som fiämst fi)r'ekom på
den skuggiga lokalen var den ka f'örekomsten
av Xy lophilu.s cortlcoll.r speciellt anrnärknings-
värd. Märkligt var ocksi att Quetlius xLntlopus
endast hittades pir den skuggigare lokalen vid
Nöttbo (30 ex. i 8 fällor). Arten brukar sällan
saknas diir det finns diida triid- men kzrn måhän-
da vara skuggtiiredragande. De aLter som var
vanligale på de två solexponerade platserna i

och utanför reservatetjämfört med den skuggig
are lokalen var l),gistopterus scutguineus, Dasl,-
leJ-arterna, Sulcacis a/finis och Monlella sp.
Dessa tycks gynnas av solexponering och är ofia
vanliga på hyggen (Palm 1959. pers. obs.).

Intr€ssanta arter
En av arterna som bara hittades inom reseNalet
var .jordlöparen Plut|nus lotlgi)entris som är
klassad sQm starkt hotad (EN) på rödlistan. En-
ligt Palm ( 1959) borde arten klassas som mark-
levande vilket gör det svål.t att f'ördlara dess be-
gränsade ulbredning i lrndet .årril som inom
undersökningsområdet (Balanowski 1971, Er-
iksson 2000). Det dock känt att denna art lik-
som den n:irstående arten P rtLannerlrcinii i
mycket hög gmd utnyttiar träd för födosök och
skydd. Thule Palm (1942) hittade 20 av sina 30
exempla[ i anslutnirlg till tl.äd, vilket även stäm-
mer med virra egna observationer av arten (Er-
iksson pers. obs.). Trädbundenheten skulle kun
na förklara varför arten tycks ställa krav pir ur-
skogskvalit6er

Vedknäppare är en glupp som studerats lite
mer systematiskt än de flesta andra (Nilsson och
Baranowski 1996). Många av arterna. Lacon

.f as c i tttu s, A rqt e tlus arterna och C anl i r4t ln ru s

rulicollis, år solälskande och saknades således
på den skuggiga lokalen, men falns på de två

I l5
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andra björklokalerna. Harminius undulatur, 
Denticollis linearls och Melanotus-arterna visa-
de inget sådant mönster. Vi förväntade oss att 
antalet rödlistade arter skulle vara större i reser-
vatet än utanför, men detta besannades inte. Det 
var enbart den förhållandevis utbredda Ampedus 
pomonae (Nilsson och Baranowski 1996) som 
var mest frekvent i reservatet. Räknar man röd-
listade knäppararter så fanns enbart en i reserva-
tet mot tre utanför. Utanför reservatet var dess-
utom de allmänna Ampedus-arterna, A. nigrinus, 
A. tristis och A. balteatus betydligt vanligare än i 
reservatet. Dessa tre är sannolikt inte missgyn-
nade av skogsbruk (Nilsson och Baranowski 
1996). 

Skillnader björk-gran 
I denna undersökning var det en avsevärt större 
skillnad i förekomst av rödlistade arter på gran 
än på björkhögstubbar inne i jämfört med utan-
för reservatet. Detta trots att avståndet mellan 
reservatet och granlokalen utanför reservatet 
inte var avsevärt större än för björklokalerna 

En trolig orsak till detta är att björklokalerna i 
denna undersökning var mindre isolerade från 
reservatet än granlokalerna. I naturinventeringar 
som Upplandsstiftelsen genomfört i de 5 000 ha 
omgivande skogslandskapet har det framkom-
mit att gamla naturskogsartade granbestånd ut-
gör en mycket liten del av den totala ytan av 
skogsmiljöer med högre naturvärden (Eriksson 
2000). Det gäller i synnerhet gamla granskogar 
med inslag av äldre lågor. Förekomsten av 
björkhögstubbar är betydligt vanligare generellt 
i landskapet. Dessutom verkar populationerna 
av björklevande insekter generellt ha ökat i Båt-
fors-området (Eriksson 2000). Detta är troligen 
en effekt av att arealerna lövskog ökat väsentligt 
inom Båtforsreservatet under senare tid. Vid 
jämförelser av flygbilder från 1954 med bilder 
från 1995 visade sig lövskogsarealen ha för-
dubblats, från 205 till 401 ha (Eriksson 20(X)). 

Kanske det även kan finnas en skillnad mel-
lan de olika faunornas anpassningar till skogs-
ekosystemet i stort. Det vill säga att arter som är 
knutna till björkhögstubbar har en generellt bätt-
re spridningsförmåga än de som lever på gamla 
lågor av gran. Detta skulle i så fall spegla en an-
passning till den naturliga skogsdynamiken där 
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goda björkhabitat vanligen uppstått för en viss 
tid genom störning i form av brand. Faunan i 
denna miljö har således tvingats till en större 
rörlighet i jämförelse med den i stabila gran-
skogsmiljöer som uppkommit i brandrefugier. 

Slutsatser för naturvården 
En slutsats vi drar av denna studie är att generel-
la grunder för naturvärdesbedömningar av skog 
inte självklart gäller för sällsynta eller hotade 
vedinsekter. Olika organismgrupper tycks ha 
ganska vitt skilda krav (Jonsson och Jonsell 
1998). Granskogen på Granön representerar en 
miljö med många element och strukturer som är 
karakteristiska för en naturskog och därmed lätt 
att motivera som "skoglig nyckelbiotop" eller 
reservatsobjekt. Med utgångspunkt från den 
vedlevande skalbaggsfaunan tycks dock lokalen 
ha ett tämligen begränsat värde ur bevarande-
synpunkt. Lokalen "ser bra ut" men är sannolikt 
för liten, för isolerad, och saknar förmodligen 
den skogliga kontinuitet som krävs för att hysa 
en mer exklusiv fauna liknande den i Båtfors 
naturreservat. 

På motsvarande sätt skulle med största san-
nolikhet björkhögstubbarna på hygget vid 
Brändäng undervärderas ur bevarandesynpunkt. 
Även om stubbarnas livslängd, och därmed lo-
kalens livslängd som vedinsektslokal, är relativt 
begränsad så påträffades en rad skyddsvärda ar-
ter. För att gynna arter som är beroende av solex-
ponerad ved kan ordentliga naturvårdshänsyn på 
hyggen i närheten av naturskogsreservat vara 
mycket positivt, eftersom man sällan har råd att 
ordna storskaliga störningar, främst bränder, i de 
små reservat som finns. 

Tack 
Till Åke Lindelöw, Thomas Ranius och Geoffrey 
Lemdahl som gav bra synpunkter på manuskriptet 
samt Stig Lundberg som artbestämt materialet från 
granskogsmiljöerna. Länsstyrelsen i C-län gav oss 
tillstånd att göra insamlingar i reservatet. Projektet 
har finansierats av Upplandsstiftelsen, Stora/Enso 
samt Naturvårdsverket. 
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andn bjijrklokalerut. Hqnnitliu.\ u dL (tLts,

Detttt, ,'lli.t lirrt,u it oth \l"lttnt'lttr Jrternil \ isJ-
de inget sildant nlajnster. Vi förviintade oss att
antalet riidlistade arter skullc val.a störte i [eser-
vatel än utanfiir- men detta besannades inte. Det
var enbarl den fölhållandevis utbredda Ar?/rerlr/rt

/r.rn.rr.ie (Nilsson och Baranowski 1996) som
var mest fiekvent i reservatet. Räknar man röd-
lrstadc knippJrirrlcr \å lrnn\ enbirrl eI i rc:ctva
tet met tlc ulanför. Utanfiil reservatet var dess-
utom de allmänna A npatlus atl.erna. A. nigrintrs,
A. I ristis och A. baltcatu.r betydligt vanligare än i

ru\cr'\alcl. Des\ir Irc Lr:lnnolikl inle mt\\3)n
nade av skogsbruk (Nilsson och Baranowski
t 996).

S kil lnutl e r b j ö r k- g ro r t

I dennir llnJcr'öknirg \llr del cn ir!'cvJrl större
skillnad i förekomst av rijdlistade arter pir gran
än på bjiirkhögstubbar inne ijiimlifl med utan-
t'iir reservatet. Detta trots att avståndet nrellan
reservatet och granlokalen uttultir reseryatet
inte var lrvsevärt sti)ne än för björklokalerna

En trelig orsak till detta iir rtt bjajrklokalema i
denna undersökning var minthe isolerade fiån
re\e[\ irlel rin grilnlokalernr. I nrlur invenlerirlgrr
sonr Upplandsstittelsen gcnomfört i de 5 000 ha

omgivande skogslandskapet har dct fi'amkom-
mit att ganla naturskogsafinde granbestfincl ut-
gör en mycket liten del av den tolala ytan av
skogsrniljöer med hiigre natul.värden (Eriksson
2000). Det glller i synnerhet gamla granskogar
nred inslag av iildre lågor Förekomsten av

björkhögstubbrr är betydli gt vanligrre generellt
i landskapet. DessLltom vcrkal popttlltionerna
av björklevancle insekter generellt ha iikat i Båt
fbrs-omr'ådet (Eriksson 2000). Detta är troligen
en eft-ekt av att arcalerna liivskog iikat väsentligt
inom Båttbrsreservatet under senare tid. Vid
jän.rförelser av llygbilder tiån 1954 mcd bilder'
fiån 1995 visade sig liivskogsarealen ha tör-
dubblats. fiirn 205 till 401 ha (Eliksson 2000).

Kanske det även kan finnas en skillnad mel-
lan de olika t'runornas anpassningar till skogs
ekosystcmet i stort. Det vill säga att iuter som iir
knutna till bjitrkhiigstubbar har en genercllt brin
re spriclningslbrmåga iin de som lever pi gamla
lågor av gran. Detta skulle i sit fäll spegla cn an
passning till den naturliga skogsdynamiken där
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gocla björ'khabitat vanligen uppstiitt föt en viss
lid genom störning i form av brand. Faunan i

denna rniljir har således tvingats lill en större
rörlighet ijiimfijlelse med den istabila gran
skogsrniljöel som uppkornmit i brandrefugier.

Slutsatser för naturvården
En slutsats vi drar lrv denna studie ä'att genelel-
la grunder för naturviirdesbedörnningar av skog
inte sjiilvklart gäller för siillsynta eller hotade
vedinsekter. 0lika organismgrupper tycks ha
ganska vitt skilda krav (Jonsson och Jonsell
1998). Granskogen på Granön representerar cn
rniljö rned rnånga elerrtenl r'( h \lrukllrrer rorn Jr
karakteristiska tör en naturskog och dänned liitl
att motivera som "skoglig nyckelbiotop" eller
reservatsobjekt. Med utgångspunkt tiån den
vedlevande skalbaggsfaunan tycks dock lokalen
hn ett tämligen begriinsat v,irde ur bevarande-
synpunkt. Lokalen "ser bm ut" men iir sannolikt
fin litcn. för isolerad, och saknar förmodligen
den skogliga kontinuitet som kr,ivs lör att hysa
en mer exklusiv fäuna liknnnde den i Båtlirrs
Daturteservat.

På motsvamnde saitt skulle med stötsta san-

nolikhet b jörkhiigstubbama pir hyggct vid
Briindäng undervärder as ur beviu andesynpunkt.
Även om stubbtrrnas livsliingd, och diirmcd lo
kalens livslängd som vedinscktslokal, lir relativt
begränsad så pånätfades en rad skyddsviirda ar
ter- För att gynna arter som if beroende av solex-
ponerad ved kan ordcntliga natunårdshiinsyn pit
hyggen i närheten av natulskogsreservat vara
mycket positivt, et'tersom man slillan hal råd att
ordna storskaliga störningat fiiimst bränder, i de
små reselvat sonr finns.

Tåck
Till Åke Linclelöw. Thornas Ranius och Ccoftley
Lemdthl som gav bra synpunktel p:l manuskriptet
samt Stig Lundberg som artbestänl materialet tiiin
granskogsmiljiierna. Länsstyrclscn i C liin gav oss

tillslånd att göra insamlingar ireseNatet. Proiektct

har tinansierats av Upphndsstiticlscn, Skn-i/Enso
srnlt Nåtrrrvårdsvclkct.
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Appendix. Vedlevande skalbaggsarter som hittades i undersökningen på resp. lokal. För varje art anges antalet 
fällor den hittades i samt, inom parentes totala antalet individer. På granlokalerna var totala antalet fällor 4, på 
björlokalerna 10. "*" = arter som förekom i fem eller.  fler fällor på hjörkhögstubbarna och därmed testades 
huruvida de var signifikant olika frekventa på de olika björklokalerna (Chi-två test, p< 0,01). Arter som hade 
signifikant åtskilda frekvenser har lokalen med flest förekomster understruken. 

Saprarylic beetle species found on each site. The numbers denote the number of traps the species were found in 
and, within brackets, the number of specimen. The total number of traps were 4 on spruce sites and 10 on the 
birch high stump sites. "*" = species that occurred in at least ,five traps and for which we statistically tested 
whether their distribution was significantly different between the three birch high stump sites (chi-square tests, 
p< 0.01). Species that bad a distribution significantly different from equal have the site with highest number 

underlined. 

Rödliste- 

Granved/ 
Spruce wood 

Björkhögstubbarl 
Birch high stumps 

1 Utanför I Utanf. res. Utanf. res. 

Art kategori reservat reservat reservat skuggigt öppet 
Red-list Within Outside Within Outside res. Outside res. 

Species categou reserve reserve reserve shaded ogen 

Carabidae, jordlöpare 
Platvnus tongiventris (Mannerheim 1825) EN 1 (1) - - 

Drumius agilis (Fabricius 1787) 1 	(1) - 1 (1) 
Histeridae, stumpbaggar 
Plegaderus caesus (Herbst 1792) NT - 1 	(1) 1 (1) 1 	(1) 
Gnathancas buvssoni Auzat 1917 1 (1) 1 	(1) 

Platysoma minus (Rossi [792) NT 1 	(1) 

PlailVOITIC1 deplonatum (Gyllenhal 1808) NT - 4 (7) 

Pteryx suturalis (Heer 1841) 1 (5) - - 

Leiodidae, mycelbaggar 
Ani.sotoma humeralis (Fabricius 1792) * 4 (50) 4 (36) 9 (229) 8 (56) 7 (20) 

Anisotama axillaris Gyllenhal 1810 * 1 (1) 1 	(1) - 4 (5) 
Anisotoma caslanea (Herbst 1792) 4 (37) - 2 (4) - 
Anisotama glabra (Kugelann 1794)* - 2 (4) 1 	(1) 6 (14) 
Auisotoma arbicularis (1-lerbst 1792) 1 (6) 1 (1) - 
Agathidhgm varians Beck 1817 - - 2 (2) 
Agathidhun rotundatwn (Gyllenhal 1827) 1 	(1) 1 	(1) 
Agathidium c onfusum BrisoutdeBarn. 1863 1 (1) 1 	(1) 
Agathidiam nigripenne (Fabricius 1792) 1 (1) 1 	(I) 
Agad/id/am semi- mr/am (Linnaeus 1758)* 2 (2) - 2 (6) - 4 (5) 2 (2) 

Agathidium 'måttan Erichson 1845 - - 1 (1) 
Agathidiwn pisanum BrisoutdeBarnev 1872 2 (3) - 1 	(1) - - 
Seydmaenidae, glattbaggar 
Stenichous hicolor (Denny 1825) - - 4 (4) 
Staphylinidae, kortvingar 
Gahrius splendidulus (Gravenhorst 1802)* 1 (1) 4 (5) 2 (2) 5 (14) 
Philonthus Aubuliformis (Grav. 1802) * - 5 (6) 

- Quedius brevi(ornis Thomson 1860 1 	(1) 

Quedius scitus (Gravenhorst 1806) - 1 	(1) 
Quedius xanthopy.s. Erichson 1839 * 4 (22) - 1 (2) - 8 (30) - 

Nudobius [emus (Gravenhorst 1806) - 1 	(1) 2 (2) 

Atrecus affint.s (Paykull 1789) 1 	(1) - 4 (5) - 
Bibloporus bicolor (Denny 1825)* 1 	(1) 1 (1) 4 (7) 5 (6) 
Euplectus namns (Reichenbach [816) I 	(1) 3 (4) 3 (6) 1 	(3) 
Euplectus pieeus Motschulsky 1835 - 1 (3) 1 	(1) 
Euplectus decipiens Raffray 1910 1 	(1} - - 
Euplectus km-steni (Reichenbach 1816) 1 	(1) - - 

Euplectu Å fau vel i Guiliebeau 1888 - 2 (3) 1 (2) 
Euplectus spp. 8 (9) - 4 (7) 8 (23) 

Tyrus mucronatus (Panzer 1803) 1 (1) 

Acrulla inflata (Gyllenhal 1813) - 1 (1) - 1 (1) - 
Hapaloraeo inelanacephola (Fabricius 1787) - - 1 	(1) 1 	(1) 
Hapalaraea floralis (Payku i i 1789) - I (I) 
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Appendh. Uedlerande skalbaggsarter som hittndes i undersöknin7en på resp. IokaL För N44e 4ft dnqes antalet

få[lor den hittades i samt, inom parentes totala antalet indi rider. På granlokalema var totala antaletfiillor 4, på
'björlokalema 

10. "+" = arter som förekom i fem eller fler ftillor på biörkhöSstubbama och dörmed testades

huruvida de var signifkant olika Jiekrenta på de olika björklokalema (Chi-trå test, p< 0,01). Arter som hade

si7nifkant åt ski ldn frek))ense t har lokalen med Jlest förekomster understruken.

Saproxllic beetle species found on each site. The numbers clenote the nLlmber oflraps the species werefound in
and, within brackits, the number of specirnen. The total numbet of traps were I on spruce sites and l0 on Ihe

birch high stump sites. "*" = species that occurred in at least fve trups and for which we statistically tested

whetheitheir rListribution was signirtcantly different between the three birch high stump sites (chi-square tests,

p< 0.01). Species that had a distribution signifcantly dffirent ft"om equal have the site with highest \umber

underlined.

GranveaV Björkhögstubbad

Species

Utanför

Outstule

Rödliste- I
kategori reservät
Re.l-li^tt Within

I Utanf. res. Ulanf. res.

reservat skuggigt öppet
Within Outside,es. Outsid" rcs.
rcserve shatud open

Carabidae, jordlöpare
PLatynus loneiwntris (Mannerheim 1825)
Dromtrr dstlts (Fabricius 1787)
Histeridae, stumpbaggår
Ple]arletus cdesus (Hetbsr 1'792)
Gnathonc s bu\ssoni A\tzal191'7
Pllttlsonu ninus (Rossi 1192:)
PIarysoma cleplanal n (Gyllenhal I808.)
Ptetlx s turalis (Heet 1841,
Leiodidåe, mycelbaggar
Anisotona huneralis (FabriciDs 1792) 'F

Anisoroma .uillatis Gyllenhal l8l0 *
Anisoroma castanea (Hetbst 1192)
Anisotoma elabra (Ktgelanr 1794) *
A'tisotona o rbiculari s (He$st 1792)
AEcrthidiun varians Beck 1817
Asathidium rotundatutn (Gyllenhal 1827)
ARathirliun confus m BrisoutdeBarn. 1863
Asathidium niKnpenne (Fabricius 1792)
Agathidium seni,u un (Linnaeus 1758) 'r
Agathidiun badim Etichson 1845
Agathidiun pisdnutn BrisoutdeBårnev 1 872
Scydmaenidae, glåttbåggår
Stenichnus bicolot (Denny 1825)
Sråphylinidae, kortvingår
GLlhius spl.: di!1 lus\CravenhoLst 1802) I

Phibnthus stlbuLitonnit (Grav. 1802) +

Quedius brcrico rnis Thomson 1860

Qredils.rcir&s (Grävenhorsl 1806)

Querlius xanthopus Etichson 1839 'l
Nudobi s lztlrus (Gavenhomt 1806)
Atrecus aJfinis (Payklll 1189)
Biblaporus biLolot (Denny 1825) +

Cl,/p/.rl,lr 4.rr"r (Reichenbach I 8 I 6)
EupIect \ pii u' Motschulsk! I815
Eurled s deLipPn' Råffray t9l0
Ärq.lc./,r kdrsl.ri (Reichenbrch L8 l6)
t&p/e. t,r /a, veli GuiLlebeau 1888
E plectus spp.
Tyrus mucrcnstus (Pnnzet 1aO3)
Actulia inflata (Gylle h 1a13)
HnNt,Idpo nptanot, t'h,,/,/ rflbririu. 1787,
Harul utuea flontli s (P^yktll l'7 89)
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Hapalaraea lineari.s.  (Zetterstedt 1828) 
Haptdaraea ioptera (Stephens 1834) * 
Phlaeononnts pusilhes (Gravenhorst 1806) 

- 
- 

1 	(1) 

- 
- 
- 

2 (4) 
- 

1 	(1) 
3 (4) 

- 
3 (3) 

Phloeonomus ,sjoebergi Strand 1937 I 	(1) 1 	(1) - 
m Xylodrous depressus (Gravenhorst 1802) - - 1 	( I ) 

Scaphisoma agaricinum (Linnaeus 1758) - 1 	(1) 
Scuphisoma sp. - - 8 (27) 9 (23) - 10 (70) 
Loniii/»? olmaculatus (Payku11 1800) 1 	(1) - - 
Lordithmt lunulaitts (Linnaeus 1761) * 4 (42) 3 (16) 6 (23) 7 (36) 2 (3) 
Lordithon 3peciosus (Erichson [839) - 2 (4) - 
Sepedophilus liiloreus (Limmens 1758) - 1 (4) 2 (3) 1 	(1) - 1 	(1) 
Sepeclophil as lushanicus Hammond 1973 - 1 (1) - 
Sepedophilus spp. - - 1 (2) 
Haploglossa villosula (Stephens 1832) * 1 	(1) 6 (13) 9 (37) 6 (9) 
Phloeopara testacea (Mannerheim 1830) 1 	(1) 1 	(1) 2 (2) 
Atheta pallidicornis (Thomson 1856) - 1 (3) 
Atheta nigricornis (Thomson 1852) - 2 (3) - 
Atheta picipes (Thomson 1856) 1 	(1) - - 
Gyrophuena pulehella Heer 1839 - - 1 	(1) 
Gyrophaena affinis Mannerheim 1830 1 	(1) 1 	(1) - 
Gyrophaena gentdis Erichson 1839 - 1 (4) 
Gyrophaena fasciata (Marsharv 1802) - 1 (6) - - 1 	(I) 
Gyrophaena williamsi Strand 1935 1 (7) - - 
Gyrophaena foyi Wendler 1924 1 	(1) - 
Gyrophaena joyioides Wiisthoff 1937 1 (6) 1 (1) 
Gyrophaena angustata (Stephens 1832) - 1 	(3) - 
Gyrophaena strictula Erichson 1839 - - 1 	(1) 
Gyrophaena ['pleti (Linnaeus 1758) - 4 (17) 4 (27) - - 
Gyrophaena sp. - - 1 (2) 2 [2) 
Boliukchara pulchrtt (Gravenhorst 1806) 1 (4) 2 (3) 
Leptusa pulchella (Mannerheim 1830) - 1 {2) 1 	(1) 1 	(1) 1 	(1 ) 
Leptusa fumida (Erichson 1839) - 1 (1) - 2 (2) 1 	( 	11 
Anomagnathus euspidatus (Erichs. 1839) '' - - 5 (10) 5 (5) 10 (28) 
Scarabaeidae, bladhorningar 
Cetoniu aurata (Linnaeus 1758) * 7 (16) 
Liocola marmorata (Fabricius 1792) VU 2 (3) 
Lucanidae, ekoxbaggar 
Ceruchus chrs,sometinus (Hochenw. 1785) EN 1 	(1) - 
Sinodendron cWindricton (Linnaeus 1758) * - 2 (2) 4 (14) 4 (4) 
Lycidae, rödvingebaggar 
Dictyoptera (nerom (Herbst 1784) - 2 (3) 2 (2) 
Lopheros rubens (Gyllenhal 1817) EN 1 	(1) - 
Lygistopterus sanguineus (L. 1758)* 
eantharidae, flugbaggar 

- - 4 (15) - 7 (98) 

Maithin tes punctatus (Geoffroy 1785) 1 	(1) 
Malthodes guttiftr Kiesenwetter 1852 - 1 (2) 
Mahhodes marginatus (Latreille 1806) - - 1 (1) 
Mahhodes spathifer Kiesenweiler 1852 - - 1 (1) 
Maithodes brelleallis (Paykull 1798) - 3 (6) 3 (6) 
Elateridae, knäppare 
Lacon fasciatus (Linnaeus [758) - 1 (1) 1 (1) 
Harminius unchtlatus (De Geer 1774) NT - 1 	(1) 
Denticollis linenris (Linnaeus 1758) - 1 (13) 1 (4) 1 (1) - 
Ampedus Chulabarinus (Eschscholtz 1829) NT - - 1 	(1) 
Ampeclus pomonae (Stephens 1830) * 8 (48) 1 (1) 
Ampedus nigreflavus (Goeze 1777) NT 3 (4) 1 	(1) 
Ampedus pomorwn (Herbst [784) - 3 (5) I 	(1) 
Ampedus balteatu.s. (Linnaeus 1758) * - - 2 (2) 3 (3) 
Ampedus tri.s.tis (Linnaeus 1758) - 2 (4) 
Ampedus Mgrittus (Herbst 1784) * 1 (1) - 9 (37) 
Metanonts castanipes (Paykull 1800) * - 2 (10) 2 (7) 3 (6) - 2 (2) 4 (10) 
Cardiophorus rtrficoUis (Linnaeus 1758) - 1 	(1) 3 (7) 
Eucuernidae, halvknäppare 
Microrhagus lepithts Rosenhauer 1847 NT - 1 (2) 
Microrhagus pygmaeus (Fabricius 1792) - 1 (3) [ 	(1) 
Xylophihts corticalis (Paykull 1800) * NT 2 (3) 6 (19) 
Hylis cariniceps (Reitter 1902) NT - 1 	(1) - I 	(1) 
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H apalaraea lineatit (Zetterstedt I 828)
HapaLane!1 ioptera (Stephens I834) *
Phloeonotnus pusillus (Grave orst 1806)
Phloeonomus sjoebergi Stand 193'7

blodronus dep rcssus (Gravenhorst I 802)
Scaphkonlt aqaricinum(Linnaeus l?58)

tnftlithon rrinaculatus (Påykull 1800)
lnftlithon lunulatus (Linnaeus 1761) +

lnrdithon speciosus (Etichson I 839)
Sercdophitus littoreus (Linnaeus I758)
Sepedophi! us lusi t.tnicus Hammond I 973

HapLoglossa Nillos la (Stephens 1832) +

Phl oeopara testacea (Mannerheim 1830)
Athetu pal I idicornis (Thomson I 856.)
Atheta nigriconis (Thomson 1852)
Aråcll1 prcrper (Thomson 1856)
Gynphaena pulchella Heet 1839
Gyrcphaena aJrtni! M^nnerheim 1830
Gyrophaena gentilis Erichson 1839
Gynphaena fasciata (Marsham 1802)
G)tophaena williamsi Sttu\d 1935
Gy rophaena j oyi Wendlet 1924
Grrcphaena jo,ioides w iisthoff 1937
Cyrcphaena anq stata (Stephens 1832)
Cyrcphaena strictula Erichson I839
G)nphaena boleti (Linn eus 1'758)

Bolitochara pulchra (Gravenhorst 1806)
Le ptusa pulchelLa (Manterheim I 830)
Leptusa ftmida (Etichson 1839)
Anonagnathus cuspilatur (Erichs. 1839) *
Scaraba€idae, blådhorningar
Cetania aututl (LinnaeLts l'758) +

Liocola larmoftnu (Fabricius 1792)
Lucanidåe, ekoxbaggar
Ceruch s chtlsomelinus (Hochenw 1785)
Sinodendnn t)rlindicutr? (Linnaeus 1758) *
Lycidae, rödvingebåggar
Dictroptera aurorc (Hetbst l'784)
Lophetos rubens (Gytlenhal t811)
Lygistopterus sanguineus (L. 1758) *
Cantharida€, fl ugbåggår
Mal thinus punctatus (GeofTroy 1785)
Mo lthodas gutife t Kiesenwetter I 852
Mahhode s marsinatus (Latreille I 806)
Malthodes spathife r Kiesenwetter 1852
Mahhodes hrcvicollis (Paykull 1798)
Elaterida€, knäppare
Lacon fasciau (Linnaeus l'758)
Harninius unduLatus (De Ceer l1'14)
Denticol I i s lineo ris (Linnaeus 1758)
Anpedus cinnabarinus (Eschscholtz I 829)
Ampedus pomo ae (.Sbphens 1830) +

Anpedus nisroflavus (Goeze l'/'7'7\
Anpedus pomoru (Hetbst 1184)
Anpedus baltearus (Linnaeus 1758) *
A'flr,edx.! trtsri-r (Linnaeus 1758)
Anpedus nisrinus (Hethsr 1784, +

Melanotus castanipes (PaykDIl 1800) 'r
Ca iophorus rufcollis (Linnaeus 1758)
Eucn€midåe, halvknäppare
M ic rohagus lepidus Roselhauer 1847
M icrorhagus p)'gnaeu$ (Fabricius I 792)
XrlophiLus cotticalis (Paykull 1800) *
H)1is cdrnric"pr (Reitter 1902)

Vedskalbag gsfaunan i Båforsrcse rvatet
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Rödl iste- 

Granved/ 
Spriice wood 

Ent. Tidskr. 122 (2001) 

Sjörkhägstubbar/ 
Bireh high stumps 

1 Utanför I Utanf. res. Utanf. res. 
Art kategori reservat reservat reservat skuggigt öppet 

Red-list Within Outside Within Outside res. Outside res. 

Species category reserve reserve reserve shaded open 

Buprestidae, praktbaggar 
Anthweia quadripunctata (Linnaeus 1758) - 4(5) 
Agrilus yiridis (Linnaeus 1758) 1 (1) - I (I) 
Dermestidae, ängrar 
Glohicornis einarginata (Gyllenhal 1808) NT - 1 	(1) - 
Megatoma rundata (Linnaeus 1758) 3 (3) 
°mins serra Fabricius 1792 - 2 (3) - 
All011-C9MS Inuseorum (Linnaeus 1761) - 1 	(1) - - 
Anoldidae, tjuvbaggar och trägnagare 
Prinus. fin-  (Linnaeus 1758) 1 	(12) - - 
hinus subpilosus Sturm 1837 2 (6) 4 (14) - 1 (2) 
Minus sp. - 1 (1) 
Anobiurn rafipes Fabricius 1792 - - 3 (3) - - 
Anobium thoinsoni (Kraatz 1881) 1 (2) - - 
Hadmbregmus pertinax (Linnaeus 1758) 2 (6) 1 	(1) 1 	(1) 3 (3) 
Pri/inusfascus Geoffroy 1785 - 1 	(1) - 

8 (45) 
 

DOIV(30111C1 Hl i 1101" Zahradnik 1992 '1' - VU - 
Doreatonla ehrvsomelina Sturm 1837 1 (5) 1 	(I) 
Dorcatoma substriata Hummel 1829 NT 1 (4) _ 
Dorcatonia punettdara Mulsant & Rey 1864 1 	(1) I 	(1) - 
Dorcatoma dresden.sis Herbst 1792 * 1 	(1) 1 (8) 8 (21) 5 (8) 6 (9) 
Dorcatoma robusta Strand 1938 * 1 	(1) 6 (15) 3 (14) 6 (10) 
Lymexylidae, varvsflugor 
Hytecoenis dermestoides (Linnaeus 1761) - 2 (2) 1 	(1) 1 (1) 
Trogossitidae, miirkbaggar 
Peltis grossa (Linnaeus 1758) VU 1 (2) 
Cleridac, brokbaggar 
Tillits elongatus (Linnaeus 1758) 1 	(1) 
Timmas/anis /öis icarins (Linnaeus 1758) 1 	(1) 
Melyridae, borstbaggar 
Aplocnennis nigricornis (Fabricius 1792) 1 	( 1) - 
Da9:tes niger (Linnaeus 1761)* - 2 (3) - 6 (6) 
Daivtes aerosus Kiesenwetter 1867 - 2 (2) - 1 	(1) 
Da , sales plumbeas (Möller 1776) * 3 (9) 1 (5) 1 	(1) - 5 (10) 
Nitidulidae, glansbaggar 
Epuraea angustula Sturm 1844 - 1 (1) 1 	(3) 
Epuraea boreelia (Zetterstedt 1828) - 2 (2) - 
Epnrilea marseuli Reitter 1872 1 (1) - - 
Rimmeri pyg,inaea (Gyllenhal 1808) - - 2 (2) 
Epuraea onicolor (Olivier 1790) 1 	(1) - 
Epuraea rariegata (Herbst 1793) 1 (4) 2 (3) - - - 
Epuraea silarea (Herbst 1784) - 1 (I) - 1 	(1) 
Epigrea sp. - - 2 (2) 3 (6) 
Soronia grisea (Limmens 1758)* 1 (2) 6 (8) 2 (4) 7 (7) 
Ipida binotata Reitter 1875 VU - - - 1 (5) 
Pocadius ferrugineus (Fabricius 1775) I (1) 1 	(1) 1 (1) - 
Cychrannis lutett.y {Fabricius 1787) 4 (8) - - 1 	(1) 
Glisehrochilits hortensis (Geoffroy 1785) 1 (3) 9 (73) 5 (10) 3 (4) 
Glisehrochihis quad.ripunclanis (L. 1758) - 1 	(1) - 
Sphindidae, slemsvampbaggar 
Sphindus artbios (Gyllenhal 1808)* 2 (4) 2 (3) 6 (13) 
Arpidiphorus orhiculatus (Gyllenhal 1808) * 2 (13) - 3 (6) - SULII. - 
Monotornidae, barkglansbaggar 
Rhizophagus ferinineris (Paykull 1800) - - - 1 (1) 
Rhizophagus dispar (Paykull 1800)* 1 	(1) 1 (2) 2 (2) 6 (23) 1 (2) 
Rhizophagus bipustulanis (Fahr. 1792)* 
Rhizophagil Y llitiCilfillS (Fabricius 1798) 

- 
- 

2 (2) 
2 ) 2{533)) 8 (1  

4 (23) 

Rhizophagus parvulux (Paykull 1800)* - - 1 (1) 
Rhizophagus cribratus Gyllenhal 1827 - 2 (2) - 
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Björkhögslubbar/Granved/

Utanför

Outside

IRödliste- I
kategori reservat

Utanf. rcs. Utanl'. res.
skuggigl öppet
Outti.le rc\ Outside rcs.
shatled opetl

Buprestidac, praktbaggar
Adha\ia tr uadrhundutu (Linnaeus I 758)
Asrilul !i./dir (Linnaeus 1758)
Dermestidae, ängrar
G I abicor,ti s ewtryitu !a (Gyllenhal I 808)
M e gatotna u ndat.t (Lit'naers 1'7 58)
C/?rnrr rerrzr Fabricius 1792
AnthYn^ n stunt t (Linnåeus l76l)
Anobiidae, tjuvbåggar och trägnagare
Prtu.\ lnr (Linnaeus 1758)
Prirr.r Jt!öpiL,.tx.l Sturm 1837

At1obiul1 tuftrcs Fabticius l l92
AnoDi&'r rirrr?roni (Kräätz l88l)
H ad rohrquul! pe n itla\ (Linnaeus 1758)
Ptl1inl?s,4rsrrr.r Ccoffioy I 785
Dotcdturtttt til inor Z^htadn) k 1992 "
Dorcok,na ch^'soncIind Sturm I837
Dorc o\ld lrbstridta Humnel 1829
Durdon L putlctuLataMulsNnl & Rcy 1864
Dorcato n clrevlen:is Herbst 1792 +

Dorc ona nb $u Svand 1938 ''
Lym€xylidåc, !arvsfl ugor
Hrlecoe t us Lle nne stoide.! (Linnaeus 176 I )
Trogossitidae, mitrkbåggar
P"lrir .q,..,,!'rl (Linnaeus 1758)
Cleridae, brokbaggar
Ii11xr 

"/.r?Bdlrr 
(Liinacus I758)

Tha dsitllLts foflnicarius (Linnaeus ]758)
Melyridae, borstbåggår
Apl octrcnus ni gticon i s (Fabricius 1792)
,d.\)l"r x/s.r (Linnaeus l76l)'r
Da {!r.,s .!,/rr"r Kiesenwetter I867
D.t;!tes dwnb?us (Miillet tt16) ''
Nitidulidae, glånsbåggar
Eptmrco ont:ustuh Stunn 1844
Epuruea bok(IIu (:Zelrelstedt 1828)
Epura ea nn rse ul i Eleitter 1 872
Epufttca D'suxtcd (Gyllcnhrl I808)
Eputaea ni&lot (Oliviet 1"190)
Ep u ta ea v o rie ga tu (Hetbst l'7 93)
Epaaea silu(u (Hetbst 1'784)
Epfta sp.
sbft),rid s,irr.l (Linnaeus 1758) ''ltitu binotata Reiftet 1815
Po. kl i us Ie tl gi neus (Fabicius I 775)
C-r.irrar?,rj r,r?rr (Fabricius 1787)
ClischtochiIt.ts ho ensit (Geofiioy 1785)
Glirc h rach i 1 us quudrintnctu lus (L. l'7 58)
Sphindidae, slemsvåmpbaggar
Sprnrdrr d,åtu.r (Gyllenhal I808) r'

Aryidiphorus o iiculanrr (Gyllenh.rl I808)':
Monotomidåe, bårkglånsbåggår
Rlli.opho sus lerruEinc us (Paykull I 800)
Rhi.ophLtgus disttr (PÅykull 1800)'r
Rhi.ophLlgus bipustuLtirls (Fabr. 1792) *
Rh i..opho su \ titul ltl us (Fabicius I 798)
Rhi.ophagus patrulus lPaykull 1800) +

Rhi.opha!!s oibfttu' Cyllenhäl I827
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Cryptophagidae, fuktbaggar 
Ptervngiurn Crenal11171 (Fabricius 1798) 4 (13) 3 (7) 
Cryptoplragus badlus Sturm 1845 1 (2) - 1(2) 
Cryptophagus populi Paykull 1800 1 (2) - - 
Cryptophagus confusus Bruce 1934 NT - 2 (2) 
Cryptophagns dentalas (Herbst 1793) 1 	(1) 1(1) 1(2) 1(1) 
Cryptophagil Y dorsalis Sahlberg 1819 1 (1) - 
Morna niu subangulata J. Sahlberg 1926 - NT 1 	(11 - - 
Atomaria Mia Reitter 1875 1 (1) - - 
Atomaria puichra Erichson 1846 1 	(1) - 
Erotylidae, trädsvampbaggar 
Triplax aenea (Schaller 1783) 1 (1) 1 	(1) - 
Triplax HISSiCa (Linnaeus 1758) * 1 	(1) 3 (7) 5 (15) 
Dame bipustulato (Thunberg 1781) * - 4 (8) 3 (3) 10 (61) 
Cerylonidae, gångbaggar 
Ce19(111 hi.SMTOiLleS (Fabricius 1792) * - 

5(1(93) 
L(1.i5 

feninewn Stephens 1830* CelV1011 	n - 1 - (1) 1 (3) 7 4 (5) 
Endomychidae, svampbaggar 
Mycetina cl-uretan; (Schaller 1783) NT 2 (2) - - 
Dm/mut:hus coccineus (Limmens 1758) - - - 3 (19) 
Corticariidae, mögelbaggar 
Latridius hirats Gyllenhal 1827 * - 6 (10) 3 (5) 4 (5) 
Latridius c onshnilis Mannerheim 1844 - 1 	(1) - 
Latridius IllinlitlIS (Linnaeus 1767) 2 (3) - 4 (5) 
Latridius brevicollis.  (Thomson 1868) 
Eniemuv fitngicola Thomson 1868 * 

NT - 
1 	(1) - 8 (24-) 

2 (2) 
3 (4) 

ErliCIMI$ rugosus (Herbst 1793) * 2 (4) 1 (1) 10 (125) 8 (59) 9 (63) 
Enicmus testatens (Stephens 1830) * 3 (13) 1 (3) 7 (13) 10 (27) 4 (7) 
ElliCITILIS transversus (Olivier 1790) 1 	(1) - 
Corticaria lapponica (Zetterstedt 1838) - NT - 3 (8) - 
Corticaria abietoram Motschulsky 1867 1 	(1) - - 
Corticaria rubripes Mannerheim 1844 - 1 	(1) - 
Corticaria pol ypori J. Sahlberg 1900 - - 3 (3) 
Corticaria loggicollis (Zetterstedt 1838) 1 - (5) 1 	I I) 3 (6) 
Cisidae, trädsvarnpborrare 
Cis alter S ilfverberg 1991 - 1 	(I) 2(3) 
Cis facquemarni Mellie 1848 4 (4) 2 (2) 2 (2) 2 (8) 2 (2) 

. Cis glabOY191.5 Metlie 1848 1 	(1) 1 (2) 2 (2) 1 	(2) 
Cis rompuos Gyllenhal 1827 2 (2) - 3 (5) 
Cis hispidus (Paykull 1798) - 2 (2) 3 (4) 
Ci,, boleri (Scopol i 1763)" - 2 (2) 3 (5) 
Cis qtradriciens Mellie 1848 - NT - 2 (12) - - 
Os punendatus Gyllenhal 1827 - 1 (2) - - 
Cis fagi Wahl 1839 1 	(1) 2 (2) - 2 (2} - 

Cis dentatus Mellie 1848 1 	(1) - - 
Cis bidentatus (Olivier 1790) 1 (1) 1 (1) - 4 (6) 
EfifIedrihr011 COMITIllil (Gyllenhal 1827) * - 1 (1) 5 (30) 4 (5) 
arthocis alni (Gyllenhal 1813) - 1 (2) 1 (2) 
Orthocis l'eS/IDIS (Mellie 1848) 1 	(1) 1 (1) - - 
Orthocis festivus (Panzer 1793) 1 (1) - 
Hadreule elonganda (Gyllenhal 1827) - - 3 (6) 
Sulcacis uffinis (Gyllenhal 1827) * - 5 (6) - 4 (5) 
Su frac. is fronticorn i s (Pauser 1809) 2 (2) - 
Ropalodontus strandiLobse 1969 * - 6 (19) l 	(1) 5 (11) 
Colydiidae, barkbaggar 
Svag-Inta humeralis (Fabricius 1792) - 1 	(I.) 1 	(1) 

Eiitoma enenata (Fabricius 1775) - 2 (2) 
Mycetophagidae, vedsvampbaggar 
Litargus co nexus (Fourcroy 1785) 1 	(1) 2 (4) 

Mycetaphagus picens (Fabricius 1777) - NT 1 	(1) 
Mycetophagas multipunctatus Fabr. 1792 1 	(1) 
Pyrochroidae, eldbaggar 
Pyrochma coccinea (Linnaeus 1761) - i 	(1) 
Salpingidae, trädbasbagggar 
SalPingus.  pianimstris (Fabricius 1787) 1 (1) 1 (1) 
Salpingus ruficolli.s.  (Linnaeus 1761) '' 1 (2) 1 - (1) 2 (3) 3 (3) 2 (51 
Aderidae, ögonbaggar 
Eaglenes pygmaeus (De Geer 1775) 1 	(1) - 
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Cryptophagida€, fuktbaggar
Ptet\nliro crcnatw (Fabdcius 1798)
C\poph.lsus badius Sutm 1845
Crypbphaqtls populi Paykrll 1800
C\-pbphaEus confitsus Btucc 1934
Crtptop lu gLt! Llent atu s (Heft st 1793)
Crlptophas \ do^.nk Sahlberg l8l9
Ato aria sub.t sulatdl. Sahlberg 1926
Alo atia bel|aRelltet 1875
Atunaia pulchtu Etichson 1846
Erotylidae, trädsvampbaggar
n.irlllr dl1,lea (Schaller 1783)
?l.4td.r rrr.'ica (Linnaeus l7si3) +

Ddr. bit,Istllaht tThunbere l7R l)
Cerl lonidåe, gångbåggar
Cerylon hi!tenides lF^bricius I792) "
Cer\lon fe nugine un Stephen s I830 *
Endomychidae, svåmpbåggår
Mvetino (ru(ida (Schallet l'783)
Enlonrchus cocci e s (Linnaeus 1758)
Corticariidåe, mögelbaggar
lrrrt..i tll.' finl"s GylleDhäl 1827'r
kLtridius co,t\intilis Mrfi Derheim 1844
kLttidius ninutu.t (Linl. el.s l'767)
kt tilius brcvicol I is (Thomson I 868)
Eni.'n&sl;dgi.o/d Thonson 1868 r'

Eniunus tulosus (Hetbst l'793) *
Enicm s tett1te s (SIephens 1830) *
å'nicnrs transvenvs (Olivier I 790)
Coni&ri lapponicu (Zetterstedt I 838)
Coiica rtu abietorwn MotschLlsky I 867
Corticu a rubripes MÅlnerheim !84-4
CofiiLuria Nrypoti I. Sahlberg l90t)
Co ft icd ri a I ongi tolLis (Zettentedt I 838)
Cisidae, trädsvampborrare
C; .lrer Silfvefterg l99l
Ci.\ itcq emaniiMellie lA48 'l
Cir .q/db'atrr Mellie I 848
Cis co,r/t/r Cyllenhal I827
Cir h 4ld"r (Paykull 1798)
Ci.r ,o1eri (Scopoli 1763) 

j'

Cis qMdrid?ns Me)lie 1848
Cis punttulatus Gyllel.hal I82'l
Cisläsi waltl 1839
Cir dert rrr.r Mellie I848
Cis bidenbnts (Oli\iet t790)
Enneafihroil contuutn (Gyllenhal 1827) +

Orrh.,cir ar?i (Gyllenhal I8l3)
O,rrrcir 

'ssrltus 
(Mellie 1848)

Ofthocis festitus (P^nzet 1'793)
Hadre u I e el on$rtul a (Gyl1enhäl I 827)
Srlcr.tr.rflirir (Cyllenhal 1827)'i
Su Lcaci.t ftotlticon is (Panze( 1809)
Ropalodontus strandiLohsc 1969 

j'

Colydiidae, barkbaggår
Sj'nchita haneruli:' (F^bricius 1792)
Bitotna c,enatd lFabticlls 17 75)
Mycetophågidåe, v€dsvampbaggar
aird,ar,.t crrn"rrr (Fourcroy 1785)
Mlcetophasus pice s (Fäbricius 1777)
M |c e to p hag us nu I t i p u nc tu tu s F 

^bt. 
I 1 92

Pyrochroidae, eldbaggar
Pttocht?d coccined (Linnaeus l76l )
Salpingidae, trädbåsbågggar
So bnryus planinst ti s (Fabricius I 787)
Salpinsus n$LoIit (L\nnaeus 1761) *
Aderidåe, ögonbaggar
Euglenes plgnd?us (Dc Geet l /15)

4 (13)
I (2)
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Rödliste- 

Granved/ 
Sp'uce wood 

Ent. Tidskr. 122 (2001) 

Björkhögstubbar/ 
Birch high stumps 

1 Utanför 1 Utanf. res. Utanf. res. 
Art kategori reservat reservat reservat skuggigt öppet 

Red-list Within Outside Within Outside res. Outside res. 
Species category reserve reserve reserve shaded opera 

Euglenes oculatus (Paykull 1798) NT I 	(1) 
Tenebrionidae, svarthaggar 
Bolitophagus reticulotus (Linnaeus 1767) * 5 (28) 4 (10) 4 (9) 
Diaperis boleri (Linnaeus 1758) * 1 (1) 5 (7) 2 (4) 
Oplocephala haemarrhoidalis (Fabr. 1787) NT - 1 (5) 2 (2) 
C(»-ticeus linearis (Fabricius 1790) 1 	(1) - 
Myeetochara flavipes (Fabricius 1792) * - 2 (3) 3 (4) 
Scraptiidae, trädbaggar och ristbaggar 
Scraptia fuscula Muller 1821 NT 1 	(1) 
Agaspis marginicallis Lindberg 1925 .k - 2 (2) 2 (2) 1 (1) - 3 (3) 1 	(1) 
Anu.spis thoracica (Linnaeus 1758) 1 (2) 
Anaspis rufilabris (Gyllenhal 1827) * 3 (4) 3 (3) 4 (5) 1 	(1) 
A/nyp/sik/va (Linnaeus 1758) - 4 (5) 
Mordellidae, tornbaggar 
Tinnoxia bucephalu Costa 1854 * 1 (1) 4 (86) 
Mordellistena va Tegata (Fabricius 1798) NT 1 (1) 
Mordella sp. * 4 (8) 7 (40) 
Melandryidae, brunbaggar 
Killomenu.s binotatus (Quensel 1790)* - 1 	(1) 4 (5) 3 (4) 
Hallomenus axiliaris (Illiger 1807) NT - 1 (1) - - 
Orchesia micans (Panzer 1794) 3 (6) 
Orchesia undulata Kraatz 1853 - 1 	(1) 
Ahdera af inis (Paykull 1799) 2 (5) 1 (2) 
Abdera 17exaosa (Paykull 1799) NT - 2 (2) 1 (2) 
Xylita laevigata (Hellenius 1786) 1 	(1) - 
Cerarnbycidae, långhorningar 
Tetropium castaneum (Linnaeus 1758) - 1 	(1) 
Rhagium mordas (De Geer 1775)* - ! 	(1) 1 	(i) 4 (5) 
Rhagiinn inquisitor (Linnaeus 1758) 1 	(1) 1 	(1) 2 (3) 
OXVIllirilS ClirS01" (Linnaeus 1758) 1 	(1) - - 
Atomerna tabacicolor (De Geer 1775) 3 (25) 1 (10) - - 
ituktifiu Next-tutet/tam (Linnaeus 1758) - 2 (2) - - 
Leputra quadrila.sciala Linnaeus 1758 - 2 (4) - 
Xy/orrechus riwietts (Linnaeus 1758) - 1 (1) 
Accinthaderes clavipes (Sehrank 1781) NT - 1 	(1) 
Saperda scalaris (Linnaeus 1758) - - 1 (2) 
Anthribidae, plattnosbaggar 
Allandrus undulatres (Panzer 1795) - - - 1 (1) 
Platsstorms a/binits (Linnaeus 1758) 1 	( i ) - 2 (2) 
Curculionidae, vivlar 
Rhpic•011eS fuer (Linnaeus 1758) 2 (7) - - - 
Rhslu.,,lus sculpturatus Walt1 1839 2 (7) 
R/1).lici9/try sp. - 3 (3) 3 (5) 
/Ilagda/is viotrucety (Linnaeus 1758) 1 (1) 
Hylobius ahietis (Linnaeus 1758) - 1 	(1) 1 	(1) 
Hylobius pinastri (Gyllenhal 1813) - - 1 	(1) 
Scolytinae och Hylastinae, barkborrar 
Hyhirgops palliatus (Gyllenhal 1813) 1 	(1) - - 
Hylastes cmicidarin.s Erichson 1836 .1 	(1) - - 1 (1) 1 (1) 
Scolytus ratzeburgi Janson 1856 - 3 (12) 1 (2) 
Cryphalus sp. - - 1 (1) 1 	(1) 
Pityogenes chalcographus (L. 1761) * - 3 (3) 3 (4) 
Pityogene.s. 6,1inch-idens (Hurtig 1834) - - 2 (2) - 
Dryocoete.s.  auusraphus (Ratzeburg 1837) - 2 (2) 2 (2) 1 	(1) 1 	(1) 
Dryocoetes hectographus Reitter 1913 1 (2) - - 
Crypturgus subcribrovus Eggers 1933 - 1 (1) - 
Trypodendron domestieum (Linnaeus 1758) - - - 1 (4) 1 	(1) 
Pityophthorus micrographus (L. 1758) 2 (3) 1 	(1) 
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Björkhögstubbir/Gra|vecV

Rödliste I
kategori reseNat

I Utanf. res. Ulanf. res.

reserval skuggigt öppet
within Outside rcs. Ourside rcs.

shatietl ope

Utanför

Eu!<lenes ocuLatus (P^yk!11 1198)
T€nebrionidåe, svårtbaggår
Bolitophagus rctnuLdus (Linnaeus 1767) *
Didperis b"/?ri (Linnreus 1758) *
OpLocephdkt haenonhotdalir (Fabr 1787)
Corllc?ar hp.rrir (FNbricius I790)
lt\,cdlchaft .fLaripes (Fabricius 1792) 'i
Scraptiida€, trädbaggar och ristbåggar
Sc rap t ia Ju s c u l 0 Mmlet 1 82 1

Anaspis nar7inicollis Lindberg I925 'i
Ar?drpir /ådl?.icd (Linnacus 1 758)
Anaspi! n4ilabris (Gyllenhal 1827) *
And\ptrldrz, (Linnaeus l7s8)
Mordellidae, tornbaggar
'lbnoxia buce phalu Costa 1 854 +

MonlelListena varieltdta (Fabriciur l?98)

Melandryidae, brunbåggår
Hollonenus bblatatus (Quensel 1790) *
Hal I omenus axilLu'is (tlliger 1 80'7)
Orchesia nicans (Panzer 1194)
Orchesia unluLata Kftatz 1853
Abtleru ufinis (P^ykull 1'799)
Abderc flexuo.'a (PaykLtu t799)
X)ltd ld€rtsdr.r (Hellenius 1786)
C€råmbycidåe, långhorningar
Tetnpi m castaneum (Liinaeus I758)
Rhdsiun noftla-r (De Geet 11'75) 'F

Rhasiutn itlquiritot (Linnaeus i758)
Orninrs rrnor (Linnaeus 1758)
Absterna tabacicolot (De Ceer 1775)
J u.lolio se.xnac ulata (Linnaeus 1758)
Le ttturo quadifasc id ta Linnaeus I 758
XrLonech s rulritus (Linnaeus I758)
Acdtithodercs clavire! (Schrank l78l)
Saperda scalaris (Linnaeus 1758)
Anthribidae, plåttnosbåggar
Alla,ldru.t u Lluk ts (Panzet 1795)
Plai'stonus olbin s (Linnaeus 1758)
Curculionidåe, vivlar
Ri',rcoll]r dter (Linnaeus 1758)
Rhrncol s scuqxuntus walld 1839

Masdalis tblatea (LinnaeLts 1758)
ItJlrbi&r abisrt.' (Linnaeus I 758)
ätbirils pnrastd (Gyllenhal I8I3)
Scolyfinae och Hylastinae, bårkborrar
H\lurgotls p.tllitt s (Gyllenhal 1813)
HrLdstas cunicuLui s ErichsoD I836
Scolytus rutzeburgi !anson 1856
Crlphal s sp.
t'itlogenes chalcoqrcph,rr (L. l76l) j'
Pn)"ogene s quad rid?n s (Hartig I 834)
Drrooetes adoeftVh s (RaDeburg I837)
D ryocoete s hectog ruphus Reitter l 9l 3
Cr1'prurgus vbcribmns Eggers 1933
TrypoLlenLlron doncsticr r (Linnaeus I758)
Pi\rophthotut 1it rogfttp,llr (L. I758)
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