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Lime (Tilia spp.) hosts a comparatively high proportion of specialised saproxylic beetle 
species. In Sweden, some of them are red-listed and the Swedish Environmental Agency 
has prepared an action plan specifically for nine of these species. To investigate the present 
status and distribution of them several inventories have been made, mainly by means of 
window traps. In this paper, results from 56 such inventories are compiled. Seven species 
in the action plan were found in the inventories: Diplocoelus fagi (on 36 sites), Laemo-
phloeus monilis (29), Enicmus brevicornis (14), Synchita separanda, (12), Pseudoptilinus 
fissicollis (2), Mesosa curculionides (1) and Chlorophus herbstii (1). The inventories, com-
bined with literature sources, show that the area around lake Mälaren is the richest region 
in Sweden for lime-specific species. Some of the species in the action plan seem restricted 
to this area. The six first-mentioned species occurred in a nested pattern. Old limes were 
also rich in other saproxylic beetle species, especially around the western part of lake 
Mälaren. Parks with old lime trees were shown to be similarly rich in red-listed saproxylic 
species, including species in the action plan, as sites with a more natural habitat. On most 
of the sites, both in parks and more natural sites, the old trees had been pollarded. These 
old trees often constituted the main share of microhabitat available and it is therefore im-
portant to keep them alive until regenerating younger trees have become old. This may in 
turn require both ”restoration-cuts” in the tree crowns and the cutting of surrounding young 
tree stands to avoid competition with regrowing trees.
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Totalt tas nio arter upp i åtgärdsprogrammet 
(Tabell 1, Fig. 1). Ytterligare fyra arter kan anses 
vara mer eller mindre specialiserade på lind, och 
bland dem är sydsvenska lindborren Ernopori-
cus caucasicus med på rödlistan (Tabell 1, Fig. 
1k). Påtagligt för arterna i åtgärdsprogrammet är 
att de har sina flesta kända förekomster i Mälar-
dalen. Den enda av de specialiserade arterna som 
inte finns i Mälardalen är Ernoporicus cauca-
sicus som länge bara varit känd från de sydli-
gaste landskapen, men nyligen hittats ända uppe 
i Östergötland (Franc 2009). En åtgärd som före-
slås i åtgärdsprogrammet är att inventera arternas 
förekomster för att få veta deras nuvarande status 

Linden är ett mycket intressant trädslag för ved-
skalbaggar. Det är inte så artrikt som ek och bok, 
men har fler specialiserade arter än de flesta andra 
trädslag (Jonsell m.fl. 1998, Palm 1959). Mest 
kända bland de lindspecialiserade skalbaggarna 
är kanske de arter som lever specifikt på svampen 
linddyna (Biscogniauxia cinereolilacina, Fig. 
2) och som uppmärksammades av Thure Palm 
(1956). Linden har en ganska ojämn utbredning 
i Sverige, och de specialiserade skalbaggarna 
finns bara i en del av lindens förekomstområden. 
Därför är flera av arterna rödlistade och de har 
till och med fått ett eget åtgärdsprogram (ÅGP) 
(Ehnström 2006, Gärdenfors 2010).
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Figur 1. Vedlevande skalbaggar som är mer eller mindre specialiserade på lind (se även Tabell 1). – a) Ögonfläcksbock 
Mesosa curculionides, – b) Lindgrengnagare Pseudoptilinus fissicollis, – c) Lindfläckbock Chlorophus herbstii, – d) 
Lindbarkbagge Synchita separanda, – e) Lindmögelbagge Enicmus brevicornis, – f) Lindplattbagge Laemophloeus 
monilis, – g) Enfärgad brandsvampbagge Diplocoeolus fagi, – h) Lindbock Oplosia cinerea, – i) Lindgrenbock Exo-
centrus lusitanus, – j) Lindborre Ernoporus tiliae, – k) Sydsvensk lindborre Ernoporicus caucasicus. De två ÅGP-
arterna lindsvampborrare Ennearthron pruinosulum och Dromaeolus barnabita saknas på bild eftersom de inte 
hittades vid inventeringarna. Foto: a,b, h, i, j, k Rune Axelsson; c Mats Jonsell, e, f, g - Håkan Ljungberg.
Saproxylic beetles specialised on lime Tilia spp. (see also Table 1) – a) Mesosa curculionides, – b) Pseudoptilinus 
fissicollis, – c) Chlorophus herbstii, – d) Synchita separanda, – e) Enicmus brevicornis, – f) Laemophloeus moni-
lis, – g) Diplocoeolus fagi, – h) Oplosia cinerea, – i) Exocentrus lusitanus, – j) Ernoporus tiliae, – k) Ernoporicus 
caucasicus. Two species from the action plan, Ennearthron pruinosulum and Dromaeolus barnabita, were not found 
in the inventories and are not shown here.
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och utbredning. Sådana inventeringar har därför 
utförts i Mälardalslandskapen, runt Hjälmaren 
och i Östergötland och ett första mål med denna 
artikel är att summera resultaten från dem. Vi 
jämför främst om det finns regioner inom det 
inventerade området som är rikare än andra. Vi 
jämför också på vilket sätt arterna förekommer 

tillsammans. Om ett sådant mönster är ”nestat”, 
dvs att de arter som finns på artfattiga lokaler 
oftast utgör en delmängd av de arter man finner 
på artrikare lokaler, så kan de ovanligare arterna 
användas som indikatorer på att de vanligare 
också finns på platsen.

Lind hyser dock inte enbart specialiserade 

Figur 2. Linddynan (Biscog-
niauxia cinereolilacina) är en 
svamp specialiserad på lind 
som åtminstone fyra av arterna 
i åtgärdsprogrammet tycks vara 
knutna till. Foto: Karin Anders-
son.
The ascomycete fungus Biscog-
niauxia cinereolilacina (J.H. 
Mill.) Pouzar. is specialised 
on lime and four of the beetle 
species in the action plan are 
associated with this fungus in 
Sweden.

Tabell 1. Vedlevande skalbaggar som är specialiserade på lind.
Saproxylic beetles (Coleoptera) associated with lime-trees (Tilia spp.) in Sweden, their Redlist categories 
(Gärdenfors 2010) and used microhabitat. ”Linddyna” = the ascomycete fungus Biscogniauxia cinereolilacina 
(Fig. 2) which several species are associated with.
Art/ Rödlistekat/ Mikrohabitat/
Species Red-list cat. Microhabitat
Ögonfläcksbock Mesosa curculionides (L, 1761)* EN Nydöda grövre grenar och lågor
Lindgrengnagare Pseudoptilinus fissicollis (Reitter, 1877)* VU Klena vitrötade grenar
Lindfläckbock Chlorophus herbstii (Brahm, 1790)* VU Torr hård ved, gärna grenar i kronan
Lindbarkbagge Synchita separanda (Reitter, 1881)* EN Linddyna
Lindmögelbagge Enicmus brevicornis (Mannerheim, 1844)* NT Linddyna
Lindplattbagge Laemophloeus monilis (Fabricius, 1787)* VU Linddyna
Enfärgad brandsvampbagge Diplocoeolus fagi (Gue.-Men., 1844)*NT Linddyna
Lindbock Oplosia cinerea (Mulsant, 1839) - Nydöda grenar
Lindgrenbock Exocentrus lusitanus (L., 1767) - Nydöda grenar
Lindborre Ernoporus tiliae (Panzer, 1793) - Nydöda kvistar och grenar
Sydsvensk lindborre Ernoporicus caucasicus (Lindemann, 1875) NT Nydöda kvistar och grenar
Lindsvampborrare Ennearthron pruinosulum (Perris, 1864)* EN Ganska oklart, svampig ved
Dromaeolus barnabita (Villa, 1838)* CR Lös vitrötad ved
*) Arter medtagna i åtgärdsprogrammet (Ehnström 2006)./Species included in the action plan for saproxylic 
beetles on lime trees (Ehnström 2006).
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skalbaggsarter. Gamla lindar med håligheter, 
bleckor, döda grenar och andra mikrohabitat 
är, precis som hos andra lövträdslag, rika på 
vedlevande insekter (Sörensson 2008). Bland 
dem ingår både sådana som äter ved eller bark, 
och de som lever av andra organismer som är 
beroende av ved eller bark, t.ex. svampar eller 
andra insekter. Hålekar är välkända för att hysa 
alla dessa småhabitat inom ett och samma träd 
(Ranius 2001). Därför frågade vi oss här om de 
ihåliga lindarna i Mälardalen kan mäta sig med 
de gamla ekarna i samma område om man jäm-
för alla rödlistade arter. Vi analyserar även om 
det totala antalet rödlistade arter i lindarna vari-
erar inom det inventerade området och om anta-
let ÅGP-arter för lind har något samband med 
det totala antalet vedlevande skalbaggar. Om så 
vore fallet skulle ÅGP-arterna kunna indikera 
en rik vedskalbaggsfauna.

De riktigt gamla lindar som finns kvar är 
ofta hamlade, antingen för att de varit en del av 
det gamla bruket att ta lövfoder och klenvirke 
(Emanuelsson 2009), eller för att de står i slotts-
parker där man traditionellt ofta har beskurit 
träden. Som lövfoder var lind ett bra trädslag, 
och längre tillbaka var också den starka, trådiga 
basten en värdefull resurs som råvara till rep och 
liknande. Ur skötselsynpunkt är det viktigt att ta 
hänsyn till om träden är hamlade eller inte. Ett 
hamlat träd som lämnas utan skötsel riskerar att 
fläkas av sin egen vikt då de gamla hamlingsgre-
narna blir allt grövre och tyngre. Förutom vikten 
i sig beror detta också på att hamlingsgrenar är 
sämre infästade i stammen än en vanlig primär 
gren, eftersom hamlingsgrenarna ursprungligen 
vuxit fram som vattskott. Med fortsatta beskärn-
ingar eller genom att återuppta beskärningar av 
kronan kan man ofta förlänga livet på de gamla 
träden betydligt. För att få en överblick över hur 
beroende lindlevande skalbaggar är av denna 
typ av skötsel har vi noterat om träden på de 
olika lokalerna bär spår av hamling eller ej.

För rika slottsherrar var lind under 1600- 
och 1700-talet en viktig statusmarkör och alla 
ville ha lindalléer som inramning åt sina parker 
(Bengtsson 2005). Sernander (1926) citerar ett 
brev från slottsfrun Brita Sofia Horn på Krusen-
berg söder om Uppsala som skriver till sin man: 
”så gärna iag vill, så kan jag inte fåå lindar till 
din allée kring Crusenberg, ty alla som duga, 

äro upptingade till hofwen, till Ulrichsdal och 
Carlberg”. Slott och herresäten finns det gott om 
i Mälardalen och en ganska stor andel av dem 
har lindplanteringar som verkar innehålla orig-
inalträd från parkernas anläggning för ca 300 år 
sedan (Bengtsson 2005). Ytterligare en fråga vi 
ställde oss var därför om naturvårdsvärdet i lin-
dar, som står i välstädade parkmiljöer, kan mäta 
sig med värdet hos lindar i mer naturliga miljöer.

Sålunda vill vi i denna artikel besvara föl-
jande frågor:

- Hur frekventa och utbredda är de lindspe-
cialiserade vedskalbaggarna, både arterna inom 
åtgärdsprogrammet och andra?

- Vilka lokaler och områden är de mest art-
rika?

- Hur rika är de undersökta lindarna på andra 
vedskalbaggar: i olika delar av Mälardalen och i 
jämförelse med med ek?

- Hur stor del av lokalerna med gamla lindar 
har hamlingspåverkade träd?

- Kan man använda ÅGP-arter som indika-
torer för artrika lokaler? 

- Vilken betydelse har slottsparkerna för den 
lindlevande vedskalbaggsfaunan?

Vi avslutar med att ge en översikt över vilka 
åtgärder man kan utföra om man vill gynna ved-
levande skalbaggar på lind. Vi har även skrivit 
några rader om vad som gjorts rent praktiskt 
inom ÅGP-et hittills.

Material och metoder
Datamaterialet för denna artikel har samlats 
ihop från olika inventeringar (Tabell 2). I stort 
sett alla har använt fönsterfällor, oftast komplet-
terade med fallfällor, placerade på eller i gamla 
lindar, oftast 4 st av vardera sorten per lokal. I 
några fall har fällinventeringen kompletterats 
med riktat sök efter arterna på lämpliga ved-
substrat. Ett fåtal uppgifter baserade på gnag-
spår har inte tagits med i denna sammanställ-
ning eftersom de ofta verkar ganska osäkra. Det 
exakta utförandet skiljer sig en del åt mellan 
olika inventeringar, men detaljer finns i de flesta 
rapporterna. Inventeringar inom åtgärdspro-
grammet har utförts av många olika personer 
i Mälardalslandskapen, runt Hjälmaren och i 
Östergötland (Andersson 2010, Eriksson 2007, 
Franc 2009, Jansson 2009, Jonsell 2010, Jonsell 
& Sahlin 2010, Sahlin 2009, Snäll 2009). Flera 
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inventeringar som genomförts i andra samman-
hang används också, de flesta från Mälardalen 
(Isaksson & Jonsell 2007, Jonsell 2004a, 2004b, 
2008, Jonsell & Eriksson 2002, Wikars 2002?) 
men också från ett par andra ställen (Jansson 
opubl., Sörensson 1997). Minsta avståndet mel-
lan två olika lokaler i jämförelsen är ca 2 km. 

För analyserna av övriga vedskalbaggar, dvs 
de som inte är specialiserade på lind, har bara 
lokaler från Mälardalslandskapen och från Hjäl-
maren använts. När hela artsamhället analyseras 
är det viktigt att metod och intensitet överens-
stämmer för att resultaten ska vara jämförbara. 
Därför har vi för dessa enbart använt inventer-
ingar som gjorts med fyra stora fönsterfällor, 
förutom i två undantag där tre fällor användes. 
I de inventeringar där fler än fyra fällor har an-
vänts har vi bara räknat in de fyra första i analy-
sen. Några inventeringar uteslöts eftersom det 

inte går att utläsa vilka fällor som respektive art 
fångades i. Antalet rödlistade arter inbegrep alla 
arter som varit rödlistade från 2000 och fram till 
nu (Gärdenfors 2000, 2005, 2010). Främsta an-
ledningen till att ta med arter från gamla rödlis-
tor är att de flesta arter som tidigare varit rödlis-
tade men som numera inte är det fortfarande 
kan indikera naturvårdsvärden. Främsta anled-
ningen att de (flesta av dem) togs ur rödlistan 
var att nivån för att komma med höjdes mellan 
versionerna 2000 och 2005 (Gärdenfors 2005, 
Jonsell 2005).

I jämförelsen mellan lind och ek tog vi hän-
syn till att det finns en kraftig geografisk trend, 
med färre arter i nordligare lägen (Jonsell 2012). 
Därför valdes par av näraliggande lokaler ut, en 
där vedskalbaggar inventerats på ek och en där 
samma sak gjorts på lind. Inventeringarna skulle 
också ha utförts på samma sätt. Eftersom till-

Figur 3. Lind med tydliga spår av hamling som antagligen utförts på tidigt 1900-tal. Då beskar man fortfarande 
lövträd för att få vinterfoder till betesdjur. Hamlingen gjorde att grundstammen tillväxte långsamt och att den 
ofta blev mycket gammal med håligheter och andra mikrohabitat för vedinsekter. Foto: Karin Andersson.
Lime tree with conspicuous marks after pollarding. This was probably conducted as part of traditional agricul-
ture at the beginning of the 1900’s, mainly to provide winter fodder for cattle. Pollarding reduced the growth 
of the trunk and it could become very old with hollows and other microhabitats valuable for saproxylic insects.
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Tabell 2. Lokaler som inventerats, deras läge indikeras i Fig. 4.
Sites surveyed for saproxylic beetles on old lime trees, which are used for analyses in this paper; Type of 
site (Park=park, Igenvuxen=Regrown, Bete=Grazed, Övrig=Other); Occurrence of trees with structures 
(traces) indicating earlier pollarding (Tydliga=Evident traces, Möjliga=Probable traces, Inga=No traces, 
Okänt=Unknown); and the source for publication of the survey. The positions of sites are indicated in Fig. 4.
Nr/ Lokal/ Typ/ Län/ Spår av hamling/ Källa/
No Site Type County Pollarding traces Source
1 Myrö Park Örebro Ej tydliga Jansson (2009)
2 Sörön Igenvuxen Örebro Ej tydliga Jansson (2009)
3 Björkön Igenvuxen Örebro Tydliga Jonsell (2010)
4 Lindön, Hjälmaren Igenvuxen Örebro Tydliga Jonsell (2010)
5 Lindön, Vs Bete Västmld. Inga Jonsell & Sahlin (2010)
6 N. Kungsör Igenvuxen Västmld. Inga Jonsell & Sahlin (2010)
7 Ek-/Lindholmen Bete Västmld. Inga Jonsell & Sahlin (2010)
8 Sandholmarna Övrig Västmld. Okänt Andersson (2010)
9 Åholmen Bete Västmld. Inga Jonsell & Sahlin (2010)
10 Strömsholm Park Västmld. Tydliga Jonsell & Sahlin (2010)
11 Kronängen Bete Västmld. Inga ? Jonsell & Sahlin (2010)
12 Lövön Igenvuxen Söderm. Tydliga Wikars (2002?)
13 Skutterön Övrig Västmld. Okänt Andersson (2010)
14 Saxgarn Övrig Västmld. Okänt Andersson (2010)
15 Kalvholmen Igenvuxen Västmld. Inga Jonsell & Sahlin (2010)
16 Stensjöberget, Tidö Övrig Västmld. Okänt Andersson (2010)
17 Fullerö Park Västmld. Tydliga Andersson (2010)
18 Hargen/Rundskär Igenvuxen Västmld. Tydliga Jonsell & Sahlin (2010)
19 Björnön Igenvuxen Västmld. Tydliga Jonsell & Sahlin (2010)
20 Aggarön/Långholmen Övrig Västmld. Tydliga Jonsell & Sahlin (2010)
21 Ekholmen Övrig Söderm. Möjliga Jonsell & Sahlin (2010)
22 Sundbyholmsön Igenvuxen Söderm. Tydliga Jonsell & Sahlin (2010)
23 Ängstorp Bete Söderm. Tydliga Jonsell & Sahlin (2010)
24 Lindön, Sö Igenvuxen Söderm. Tydliga Jonsell & Sahlin (2010)
25 Bergshammar Igenvuxen Söderm. Tydliga Jonsell & Sahlin (2010)
26 Ängsö Park Västmld. Tydliga Jonsell & Sahlin (2010)
27 Strömsta Park Uppsala Tydliga Jonsell & Sahlin (2010)
28 Segersön Igenvuxen Söderm. Tydliga Jonsell & Sahlin (2010)
29 Överselö Park Söderm. Tydliga Jonsell & Sahlin (2010)
30 Röllingen Övrig Uppsala Möjliga Jonsell & Sahlin (2010)
31 Gripsholm Bete Söderm. Möjliga Jonsell & Sahlin (2010)
32 Långnäset Igenvuxen Uppsala Tydliga Jonsell & Sahlin (2010)
33 Sätuna Bete Uppsala Inga Jonsell & Sahlin (2010)
34 Lydingesjön Igenvuxen Uppsala Tydliga Jonsell & Sahlin (2010)
35 Älvgärde Igenvuxen Uppsala Tydliga Jonsell & Sahlin (2010)
36 Vreta Udd Bete Uppsala Möjliga Jonsell & Sahlin (2010)
37 Skokloster Park Uppsala Tydliga Jonsell (2004b)
38 Noor Park Uppsala Tydliga Jonsell & Sahlin (2010)
39 Olivedal Övrig Uppsala Okänt Jonsell (2004a)
40 Harparbollund Igenvuxen Uppsala Okänt Jonsell & Eriksson (2002)
41 Torsåker Park Stockh. Tydliga Snäll (2009)
42 St Wäsby Park Stockh. Tydliga Isaksson & Jonsell (2007)
43 Ådö Övrig Stockh. Okänt Eriksson (2007)
44 Eldgarnsö Igenvuxen Stockh. Okänt Eriksson (2007)
45 Kallhäll Park Stockh. Tydliga Jonsell (2009)
46 Frösvik Igenvuxen Stockh. Okänt Eriksson (2007)
47 Drottningholm Park Stockh. Tydliga Jonsell (2008)
48 Lindholmen Övrig Östergöt. Okänt Andersson Opubl
49 Djursö Bete Östergöt. Tydliga Franc (2009)
50 Lilla Ramsö Övrig Östergöt. Okänt Andersson Opubl
51 Äspholm Övrig Östergöt. Okänt Andersson Opubl
52 Övre Lagnö Övrig Östergöt. Okänt Andersson Opubl
53 Västerön Övrig Östergöt. Okänt Andersson Opubl
54 Snuggholmen Övrig Östergöt. Okänt Andersson Opubl
55 Hallstad Övrig Östergöt. Okänt Jansson opubl
56 Nääs slottsallé Park V Götal Okänt Sörensson (1997)
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gängliga inventeringar på ek bara finns i Upp-
land fick analysen begränsas till detta område. 
Totalt definierades åtta lokalpar där avståndet 
inom paren varierade mellan 100 m till 14 km 
(Tabell 4).

Samtliga lokaler har vi kategoriserat efter om 
lindarna hade ‘Tydliga’, ‘Möjliga’ eller ‘Inga’ 
hamlingsspår (Tabell 2). Vi gjorde det genom 
att titta på trädens grenar. Om hamling utförts 
någon gång syns det oftast tydligt genom att det 
finns avhuggna, ofta förtjockade ändar på hu-
vudstammen från vilka det skjutit upp vattskott 
(Fig. 3). Ibland kan vattskotten ha vuxit ut till 
grova trädliknande grenar, men strukturen är 
tydlig ändå. Alla platser där det fanns träd med 
sådana tydliga spår klassades som ”Tydliga”. 
Platser utan träd med hamlingsspår klassades 

som ”Inga” medan ett antal platser där det 
var svårt att säkert avgöra om det fanns ham-
lingsspår klassades som ”Möjliga”. I många av 
inventeringsrapporterna saknas helt uppgifter 
om detta och de klassades som ”Okänt”.

Analyser av korrelationer mellan antalet 
ÅGP-arter och totala antalet rödlistade vedskal-
baggsarter samt av parkernas artantal jämfört 
med andra lokalers har gjorts i andra publika-
tioner. Därför anges enbart referenser till dessa.

Resultat
Vedskalbaggar knutna till lind
Inventeringar från 56 olika platser användes 
i analysen (Tabell 2). Av ÅGP-arterna var en-
färgad brandsvampbagge Diplocoelus fagi den 
som hittats på flest lokaler, 36 stycken (Tabell 
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Figur 4. Lokaler där vedskal-
baggar på lind inventerats. Färg 
anger hur många av arterna i åt-
gärdsprogrammet (Tabell 1) som 
hittades och form anger typ av 
lokal. Namn och data för lokaler 
finns i Tabell 2.
Sites where saproxylic beetles 
on lime trees were inventoried. 
Colours denote the number of 
species encompassed by the ac-
tion plan for saproxylic beetles 
on lime that were found on each 
site, and the shape denotes type 
of site: ”Igenvuxen”=Regrown 
with young trees; ”Öppen/
betad”=Open/grazed; ”Park/
allé”=Park/avenue; ”Övriga/
okänt”=Others/unknown. Names 
and data for the sites are found in 
Table 2.
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Tabell 3. Antal funna individer av de lindspecialiserade skalbaggsarterna. Lokalerna är arrangerade så att mönstret för de 
sex ÅGP-arterna med ett ”nestat” förekomstmönster blir så ”nestat” (=med så få ”hål” i matrisen) som möjligt. De fem arter 
som inte faller in i det nestade mönstret har lagts till höger. Lokalnummer som i Tabell 2 och Fig. 4.
Number of found individuals of the species specialised on lime. Sites are arranged so that the pattern of the six species in 
the action plan that had a nested distribution pattern is as nested as possible. The five species that did not fit into the nested 
pattern are found to the right. Numbers of sites as in Tabell 2 and Fig. 4.
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Lokal/Site
21. Ekholmen 12 13 - 6 - 2 - 16 - - 2 6
44. Eldgarnsö 63 4 1 10 1 - - - - - - 5
31. Gripsholm 1 1 - - 2 - - 1 - 1 2 6
19. Björnön 93 42 37 21 - - - - - - - 4
43. Ådö 35 12 4 2 - - - - - - - 4
20. Aggarön/Långholmen 17 32 6 1 - - - 2 - 1 - 6
11. Kronängen 10 25 3 9 - - - 1 - 1 1 7
7. Ek-/Lindholmen 1 10 5 4 - - - 3 - 1 - 6
15. Kalvholmen 36 27 - 6 - - - 1 - - - 4
26. Ängsö 1 2 - 1 - - - - - - - 3
41. Torsåker 1 1 - 1 - - - - - 1 - 4
47. Drottningholm - 2 1 2 - - - - - - - 3
13. Skutterön 2 - - 1 - - - - - - 1 3
33. Sätuna 48 13 2 - - - - - - - - 3
39. Olivedal 42 26 1 - - - - - - 1 - 4
36. Vreta Udd 23 16 34 - - - - 1 - - - 4
42. St Wäsby 19 13 5 - - - - 15 - - - 4
37. Skokloster 3 61 36 - - - - - - - - 3
40. Harparbollund 29 - 2 - - - - - - - - 2
5. Lindön, Västmld - - 1 - - - - 2 - 1 - 3
50. Lilla Ramsö 91 14 - - - - - 1 1 - - 4
34. Lydingesjön 37 7 - - - - - - - - - 2
38. Noor 35 10 - - - - - - - - - 2
32. Långnäset 28 2 - - - - - 1 - 1 - 4
22. Sundbyholmsön 11 3 - - - - - - - - - 2
49. Djursö 8 4 - - - - - - 1 - - 3
25. Bergshammar 4 1 - - - - - - - 1 - 3
10. Strömsholm 2 2 - - - - - - - - - 2
35. Älvgärde 1 6 - - - - - 12 - 1 - 4
28. Segersön 1 1 - - - - - - - - 1 3
12. Lövön - 10 - - - - - - - - - 1
52. Övre Lagnö - 1 - - - - - - - - - 1
51. Äspholm 11 - - - - - - - 12 - - 2
27. Strömsta 6 - - - - - - - - - 1 2
48. Lindholmen 3 - - - - - - - - - - 1
18. Hargen/Rundskär 2 - - - - - - - - 1 1 3
6. N. Kungsör 2 - - - - - - - - 1 - 2
17. Fullerö 2 - - - - - - - - - 1 2
14. Saxgarn 1 - - - - - - - - - - 1
53. Västerön 1 - - - - - - - - - - 1
23. Ängstorp - - - - - - - 1 - - 2 2
29. Överselö - - - - - - - 148 - - 1 2
30. Röllingen - - - - - - - 1 - 2 - 2
46. Frösvik - - - - - - - 1 - 1 - 2
4. Lindön, Hjälmaren - - - - - - - 1 - - - 1
8. Sandholm., Strömsholm - - - - - - - - - - 1 1
16. Stensjöberget, Tidö - - - - - - - - - - 1 1
55. Hallstad - - - - - - 1 - - - - 1
56. Nääs slottsallé - - - - - - - - - 1 - 1
1. Myrö - - - - - - - - - - - 0
2. Sörön - - - - - - - - - - - 0
3. Björkön - - - - - - - - - - - 0
9. Åholmen - - - - - - - - - - - 0
24. Lindön, Sö - - - - - - - - - - - 0
45. Kallhäll - - - - - - - - - - - 0
54. Snuggholmen - - - - - - - - - - - 0 
Antal lokaler 36 29 14 12 2 1 1 17 3 15 12 11
Antal individer 682 361 138 64 3 2 1 208 14 16 15 1504
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3). Lindplattbaggen Laemophloeus monilis var 
nästan lika frekvent och hittades på 29. De två 
kvarvarande arterna som är associerade med 
svampen lindyna (Biscogniauxia cinereolilaci-
na), lindmögelbagge Enicmus brevicornis och 
lindbarkbagge Synchita separanda, hittades på 
14 resp 12 lokaler. Det är ungefär lika många 
lokaler som för de icke-rödlistade arterna lind-
borre Ernoporus tiliae, lindbock Oplosia cine-
rea och lindgrenbock Exocentrus lusitanus. En 
viktig skillnad är dock att de två senare, de icke-
rödlistade bockarna (=långhorningarna) hittades 
i en eller två individer per lokal, mot betydligt 
större antal för de linddyneanknutna arterna (Ta-
bell 3). Det tyder på att bockarnas utbredning 
underskattas med denna inventeringsmetod. De 
återstående tre ÅGP-arterna som hittades under 
inventeringarna, lindgrengnagare Pseudoptili-
nus fissicollis, ögonfläcksbock Mesosa curcu-
lionides och lindfläckbock Chlorophus herbstii 
har bara hittats på enstaka lokaler (Tabell 3). Yt-
terligare två ÅGP-arter, Dromaeolus barnabita 
och lindsvampborrare Ennearthron pruinosu-
lum har inte hittats alls.

Sex av ÅGP arterna som påträffades föll in i 
ett ”nestat” mönster, dvs de arter som fanns på 
artfattiga lokaler fanns i stort sett alltid på de 
lokaler som hade flera arter (Tabell 3). I Tabell 
3 har lokalerna arrangerats så att mönstret är så 
nestat som möjligt för dessa arter, dvs. att an-
talet hål i matrisen blir minimalt. En ÅGP-art, 
lindfläckbock C. herbstii faller långt utanför 
detta mönster, liksom även de arter som inte är  
rödlistade. Antalet individer som påträffats per 
lokal är dock mycket lågt för dessa arter, vilket 
tyder på att det var ganska slumpartat om de föll 
i fällorna eller ej (se nedan).

Antalet ÅGP-arter per lokal varierade mellan 
noll och fem (Fig. 4). De högsta antalen, fyra 
eller fler, förekom bara i Mälarområdet, vilket 
beror på att bara tre arter hittades utanför detta 
område. Den art som enligt inventeringsresul-
taten har utbredningen mest tydligt begränsad 
till centrala Mälaren är lindbarkbagge S. sepa-
randa, som hittats från Strömsholm i väst till 
Drottningholm i öst. Den hittades också vid 
Torsåkers allé, vilket är lite överraskande efter-

Tabell 4. Antalet rödlistade arter av vedskalbaggar (Gärdenfors 2000, 2005) på lokaler i Uppland, med antingen 
ek eller lind. Lokalerna är valda så att de parvis ligger i närheten av varandra. Skillnaden i medelvärde mellan 
ek och lind är långt ifrån statistiskt signifikant (t=0,44; df=7; p=0,64).
The number of saproxylic red-listed beetles (Gärdenfors 2000, 2005) on sites inventoried for either oak (”ek”) 
or lime (”lind”). All are located within the province of Uppland and they are arranged in pairs of proximate 
sites, with distance within pairs indicated in the column ‘Distance’. The difference in average between oak and 
lime is far from significant (t=0.44; df=7; p=0.64).
 Number of species Avstånd/
Lokal/Site Plats/Position ek/oak lind/lime Distance källa/Source
Drottningholm Stockholm 25 17 0,1 km Jonsell (2008)
Kalhäll Järfälla kommun 12  11 km Jonsell (2009)
St Wäsby Upplands Väsby  21  --” --- Isaksson & Jonsell (2007)
Krusenberg 10 km S Uppsala 15  4 km Upplandsstiftelsen (opubl)
Skokloster 13 km S. Uppsala  17    --” --- Jonsell (2004b)
Hjulsta 10 km S Enköping 18  5 m Upplandsstiftelsen (opubl)
Strömsta 10 km SSV Enköping  19    --” --- Jonsell & Sahlin (2010)
Hågadalen I Uppsalas S del 16  7 km Jonsell (2002a)
Vreta udd 5 km S. Uppsala  17    --” --- Jonsell & Sahlin (2010)
Olivedal 15 km O Uppsala 15  14 km Jonsell (2004a)
Noor 15 km SO Uppsala  13   --” --- Jonsell & Sahlin (2010)
Näsudden 10 km O Uppsala 9  5 km Upplandsstiftelsen (opubl)
Älvgärde 10 km ONO Uppsala  15    --” --- Jonsell & Sahlin (2010)
Salsta 20 km ONO Uppsala 13  10 km Jonsell (2002b)
Sätuna 20 km VNV Uppsala  11    --” --- Jonsell & Sahlin (2010)
Medelvärde/Average 15,4 16,2
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som den lokalen ligger en liten bit från Mälaren, 
(nr 41 i Fig. 4). Även ögonfläcksbock M. cur-
culionides och lindgrengnagare P. fissicollis 
hittades enbart vid Mälaren, dessutom bara på 
någon enstaka lokal var. Här är det dock möjligt 
att inventeringsmetoden inte är så effektiv på att 
påvisa dessa arter (se nedan). 

Lindmögelbaggen E. brevicornis hittades 
förutom i Mälarområdet även i hela de delar av 
Uppland där inventeringar gjordes. Den bidrog 
därmed till att flera lokaler i mellersta och norra 
Uppland hade tre ÅGP-arter. Två arter, enfärgad 
brandsvampbagge D. fagi och lindplattbaggen 
L. monilis hittades förutom i de ovan nämnda 
regionerna även i Östergötlands skärgård. De 
flesta lokalerna där har dock bara fynd av en art 
eftersom de två hittades tillsammans bara på en 
lokal. På västra sidan av Hjälmaren hittades inte 
en enda ÅGP-art på de fyra lokaler som under-
söktes. Inte heller i Nääs slottsallé i Västergöt-
land hittades några ÅGP-arter. Däremot hit-
tades lindfläckbocken C. herbstii på Hallstad i 
sydligare delen av Östergötland (nr 54 i Fig. 4). 
Trots att alla de ÅGP-arter som hittades i inven-

teringarna finns i Mälarområdet fanns det mitt i 
detta område flera lokaler utan fynd av en enda 
av dessa arter.

Andra vedskalbaggar
Antalet rödlistade vedskalbaggsarter per lokal 
varierade mellan 4 (Lydingsjön, nr 34 i Fig 5) 
och 37 (Ek- och Lindholmen, nr 7). Även för 
dessa arter hittar man de artrikaste lokalerna i 
eller precis intill Mälaren (Fig. 5). De allra art-
rikaste lokalerna ligger dessutom i västra delen 
av Mälaren. Lokalerna norrut i Uppland liksom 
de runt Hjälmaren var jämförelsevis fattiga på 
rödlistade vedlevande skalbaggar. 

Bland de övriga vedskalbaggarna gjordes en 
del mer anmärkningsvärda fynd. Två var nyfynd 
för landskapet Västmanland: mörkbent kamklo-
bagge Allecula rhenana (Fig. 6) och ekträdlö-
pare Rhagium sycophanta. I inre Mälaren hit-
tades kortvingen Quedius truncicola på två 
lokaler. Trubbtandad lövknäppare Athous mutli-
latus hittades i stora individantal på flera lokaler 
i inre Mälaren samt vid västra Hjälmaren.

Igenvuxen
Öppen/betad
Park/allé
Övriga

Antal rödlistade
arter (2000)

> 10

26-37
20-25
15-19
10-14

1

4

3

2

6

5
7

9

1110

15

18

2221

20
19 26 27

23

29
24
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30

31

33

42

38
37

36

35
34

32

46

Figur 5. Lokaler där ved-
skalbaggar på lind inven-
terats. Färg anger totala 
antalet rödlistade arter av 
vedskalbaggar och form an-
ger typ av lokal. Endast en 
del av de lokaler som pre-
senteras i Fig. 4 och Tabell 
2 är med beroende på vissa 
urvalskriterier (se ‘Material 
och metoder’).
Sites where saproxylic bee-
tles on lime trees were in-
ventoried. Colour denotes 
the total number of red-list-
ed saproxylic beetles found 
on each site and the shape 
denotes type of site (see Fig. 
4 for explanation). Only 
some of the sites presented 
in Fig. 4 and Table 2 are 
included because selection 
criteria that among other 
things required complete 
data on the catches.
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I jämförelsen mellan lind och ek fanns ingen 
skillnad i antalet rödlistade arter (Tabell 4).

Hamlade träd
På 71 % av lokalerna fanns det tydliga spår av 
hamling på de gamla lindarna. Om man räknar 
in även de med möjliga spår blir siffran 82 % 
(Tabell 5). Bland parkerna hade alla lokaler tyd-
liga hamlingsspår och andelen var också hög 
bland de igenvuxna lokalerna. De öppna, betade 
lokalerna hade lägre andel (Tabell 5).

Diskussion
Inventeringsmetoden
De fyra arter som lever på linddyna Biscog-
niauxia cinereolilacina (Tabell 1) hittades antin-
gen i ganska många individer per lokal eller så 
hittades de inte alls. Det tyder på att fönster-
fällor är effektiva för att detektera dessa arter. 
För de icke-rödlistade arterna lindbock Oplosia 
cinerea, lindgrenbock Excocentrus lusitanus 
och lindborre Ernoporus tiliae verkar däremot 
fönsterfällor inte vara någon speciellt effektiv 
metod. De två långhorningarna hittades aldrig i 
mer än två individer på någon lokal, och oftast 
i bara ett exemplar. Även om lindborre E. tiliae 
hittades i väldigt många individer på några lo-
kaler hittades den bara i enstaka individer på 
ganska många. Det tyder på att det är ganska 
slumpartat om fyra fällor fångar dessa arter eller 
inte. En ytterligare indikation på detta är att 
lindbock O. cinerea hittades krypandes fritt vid 
utsättningen av fällorna på Segersön, men den 
fångades aldrig i fällorna. 

Två av de mest hotade arterna i åtgärdspro-
grammet, ögonfläcksbock Mesosa curculionides 

Figur 6. Mörkbent kamklobagge Allecula rhenana 
hittades i hållindar i västra Mälaren. Den är förut 
inte funnen i Mälarområdet. Foto: Viteszlav Manak.
Allecula rhenana Bach, 1856 was a remarkable 
record from the hollow limes on two of the sites. The 
species is new for the Mälaren area.

Tabell 5. Antal och andel av lokaler av olika typ som hade lindar med eller utan spår av hamling. Tabellen är 
sammanställd från Tabell 2.
Number and percentage of sites which had lime trees with or without traces of pollarding.
 Öppet/ Igenvuxen/ Park/ Övrig/ Totalt/
 Open Regrown Park Other Total
Inga hamlingsspår/ No traces of pollarding 4 2 0 0 6
Möjliga hamlingsspår/ Probable traces of pollard. 2 0 0 2 4
Tydliga hamlingsspår/ Conspicuous traces of poll. 2 12 10 1 25
% m tydliga spår/ % with conspicuous traces 25 85 100 33 71
% m tydliga eller möjliga spår/ % w consp. or possible traces 50 85 100 100 82
Okänt/ Unknown* 0 3 1 13 17
*) Finns ej beskrivet i inventeringsrapporten.
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och lindgrengnagaren Pseudoptilinus fissicollis, 
hittades enbart på en respektive två lokaler totalt 
och bara i enstaka individer. Om det enbart beror 
på att de har begränsad utbredning eller om det 
också beror på att inventeringsmetoden är in-
effektiv är svårt att säga. För de två arter som 
inte alls hittades, Dromaeolus barnabita och 
lindsvampborrare Ennearthron pruinosulum 
är metodens effektivitet ännu mer oklar, men 
familjen Ciidae, som lindsvampborraren tillhör, 
brukar inte fångas speciellt effektivt i fönsterfäl-
lor (pers. obs. Mats Jonsell). Allt tyder dock på 
att de båda är mycket sällsynta (se nedan).

För den sista ÅGP-arten lindfläckbock Chlo-
rophus herbstii tycks den använda metoden de-
finitivt vara ineffektiv. Arten fångades inte i en 
enda fälla men finns utbredd över åtminstone en 
stor del av inventeringsområdet (Lindhe m.fl. 
2010), och kunde även kläckas ur ved som togs 
hem från Ekholmen (en av de inventerade lo-
kalerna). Arten ska främst leva i torra grenar 
uppe i kronan (Ehnström & Axelsson 2002), 
vilket oftast är en helt annan del av trädet än den 
där fällorna fanns. Generellt brukar långhorn-
ingar dessutom vara svåra att detektera med 
fönsterfällor, något som resultaten för de andra 
bockarna visar (ovan) och som också visat sig 
vid inventeringar på ek.

De lindlevande arternas utbredning och frekvens
Att inre Mälaren har en ovanligt rik fauna av 
lindspecialiserade insekter (Ehnström 2006) 
bekräftas av de inventeringar som har gjorts. 
Mönstret för de arter som är med i åtgärdspro-
grammet tycks dessutom vara klart ”nestat” 
(Ulrich m. fl. 2009), dvs att artsamhället på de 
fattigare lokalerna oftast är en delmängd av 
artsamhället på de rikare. Ett sådant mönster 
har beskrivits för tickfloran i urskogar i Norr-
botten som en värdepyramid där de arter som 
finns i toppen av pyramiden pekar ut de högsta 
naturvårdsvärdena (Karström 1992). På samma 
sätt kan huvuddelen av ÅGP-arterna av lind-
skalbaggar indelas (Tabell 3). 

På toppen av en sådan värdepyramid finns 
ögonfläcksbock Mesosa curculionides (Fig. 1a). 
Även om det finns viss osäkerhet om hur effektiv 
inventeringsmetoden var för denna art (se ovan) 
så tyder det mesta på att den har mycket begrän-
sad utbredning. Till exempel resulterade riktade 

sök på tre av de lokaler som tas upp i denna ar-
tikel och där arten hittats tidigare (nr 6, 16 &18) 
inte i något säkert fynd av arten (Sahlin 2010). 
Till skillnad från flera av de lindlevande arter 
som nämns nedan finns ögonfläcksbock förutom 
i Mälardalen också på en lokal i östra Småland 
(Niklas Franc pers. medd.). Ögonfläcksbock-
ens gnagbild anses ibland möjlig att identifiera 
säkert, men det ska förmodligen behövs färska 
gnagspår för riktig säkerhet (Sahlin 2010). Här i 
landet anses arten främst leva på lind medan den 
på kontinenten anses arten vara mycket polyfag 
och rapporteras från en rad olika lövträd (Koch 
1989-1992) utan att det nämns om preferens för 
något.

Lindgrengnagare Pseudoptilinus fissicollis 
(tidigare benämnd Ptilinus banatensis) (Fig. 
1b) hittades på dubbelt så många lokaler som 
ögonfläcksbock M. curculionoides, dvs två: 
Gripsholm och Eldgarnsön. Den bör sålunda 
placeras på steget under ögonfläcksbocken i 
pyramiden. Att den verkligen finns på fler plats-
er än den föregående arten stöds av de fynd som 
återges i åtgärdsprogrammet (Ehnström 2006), 
men inga fynd är kända utanför Mälarområdet. 
Troligen finns den på någon eller några fler av 
de 55 redovisade lokalerna i denna artikel, efter-
som fönsterfällor verkar vara ineffektiva för att 
detektera denna art (se ovan).

Ytterligare ett steg ner i värdepyramiden finns 
lindbarkbagge Synchita separanda (Fig. 1d). 
Även denna art har enbart hittats i Mälarområ-
det, men i inventeringarna hittades den på totalt 
12 lokaler. Den fungerar bra som indikator på de 
andra tre linddynelevande arterna, eftersom de 
oftast fanns på de lokaler där S. separanda fanns. 
Men en bra indikatorart ska dessutom vara lätt 
att känna igen, och det stämmer tyvärr inte in 
på S. separanda. Den är svår att skilja från den 
betydligt vanligare arten Synchita humeralis, 
som dessutom ganska ofta hittades i dessa in-
venteringar, ibland tillsammans med den ovan-
ligare arten. För en riktigt säker artbestämning 
bör man genitaliepreparera hanar (Palm 1956). 
Ehnström (2006) anger att man kan inventera 
arten med hjälp av gnagspår, men frågan är om 
det inte även då finns förväxlingsrisk med S. hu-
meralis. Eftersom S. humeralis hittades ganska 
ofta i inventeringarna på lindarna så är det troligt 
att också den gnager i dessa träd.
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Lindmögelbagge Enicmus brevicornis (Fig. 
1e) hittades bara på två fler lokaler än S. sep-
aranda men hade en större utbredning med 
fynd över hela Uppland. Den placeras sålunda 
på fjärde steget från toppen i pyramiden. Där-
emot gjordes inga fynd i Östergötland. Arten 
följer inte nestnings-mönstret fullt ut, eftersom 
den saknades på fem av lokalerna med S. sepa-
randa. Det kan vara ett verkligt mönster, men 
skulle också kunna bero på att den är lättare att 
missa vid en inventering eftersom det är en så 
liten bagge. 

Lindplattbagge Laemophloeus monilis (Fig. 
1f) och enfärgad brandsvampbagge Diplocoe-
lus fagi (Fig. 1g) var de mest frekventa arterna 
från åtgärdsprogrammet och de verkar ha i stort 
sett samma utbredning, även om D. fagi hittades 
på fler lokaler. Båda faller väl in i det nestade 
mönstret i och med att D. fagi nästan alltid finns 
då de andra arterna finns, och lindplattbagge L. 
monilis finns då lindbarkbagge S. separanda och 
lindmögelbagge E. brevicornis finns. Ett svår-
förklarat undantag är Drottningholms slotts-
park som tycks sakna D. fagi, trots att tre av 
de ovanligare arterna finns där (Eriksson 2007, 
Jonsell 2008). I Sverige anses dessa arter vara 
knutna helt (L. monilis) eller främst (D. fagi) 
till lind (Ehnström 2006, Palm 1959). På konti-
nenten anses de däremot vara starkt knutna till 
bok (Koch 1989-1992). Antagligen finns någon 
svamp som står nära linddyna, men som lever 
på bok och utnyttjas av dessa arter. De har dock 
aldrig hittats på bok i Sverige, och har aldrig hit-
tats i våra sydligaste landskap där boken är ut-
bredd (Lundberg & Gustafsson 1995, Ehnström 
2006, Artportalen).

Långhorningarna lindbock Oplosia cinerea 
(Fig. 1h) och lindgrenbock Exocentrus lusitanus 
(Fig. 1i) passar, enligt de inventeringar som re-
dovisats här, dåligt in i det nestade mönstret. Det 
beror dock antagligen mest på att de har missats 
på åtskilliga lokaler där de finns (se diskussion 
om inventeringsmetoder ovan). Lindbock O. ci-
nerea är utbredd över hela lindens utbrednings-
område i Sverige och lindgrenbock E. lusitanus 
över den östra delen av detta område (Lindhe 
m. fl. 2010). Förmodligen finns åtminstone lind-
bock på i stort sett alla lokalerna i inventeringen.

Lindborre Ernoporus tiliae (Fig. 1j) passade 
inte heller in i det nestade mönstret och även 

för denna art är det troligaste att den har mis-
sats på åtskilliga lokaler. Enligt Lekander m.fl. 
(1977) har den liksom lindgrenbock E. lusitanus 
en östlig utbredning inom lindens utbrednings-
område, men i artportalen finns även fynd från 
Göteborg inrapporterade. 

Sydsvensk lindborre Ernoporicus caucasicus 
(Fig. 1k) är däremot en art som helt faller utan-
för det ovan beskrivna nestade mönstret. Den är 
rödlistad och hade fram till nyligen bara hittats i 
Skåne (Lekander m. fl. 1977), men Franc (2009) 
och Andersson (opubl.) har även rapporterat den 
från Östergötland. Det innebär ett rejält språng 
norrut i utbredningen, något som observerats för 
flera andra barkborrearter. Än finns inga fynd 
från Mälardalen, vilket är lite märkligt med 
tanke på att arten hittats både i södra Norge och 
i södra Finland (Lekander m. fl. 1977). Kanske 
kan den dölja sig bland fynd som bestämts till 
lindborre Ernoporus tiliae? Arterna är visserli-
gen inte speciellt svåra att skilja åt (Spessivtseff 
1922) men förväntan om att bara den ena finns 
i regionen kan göra att man går förbi den andra.

Lindfläckbock Chlorophus herbstii föll också 
helt utanför det nestade mönstret med ett enda 
fynd på en lokal som ligger utanför utbrednings-
områdena för de andra arterna i åtgärdspro-
grammet. Mönstret beror dock till stor del på 
att arten detekteras dåligt med fönsterfällor (se 
ovan). Tidigare fynd visar att lindfläckbock är 
mer utbredd i landet än ögonfläcksbock M. cur-
culionides och lindgrengnagare P. fissicollis, de 
två andra arterna som fällorna verkar ha svårt att 
påvisa. Lindfläckbock är funnen över hela den 
östra halvan av lindens utbredning Sydsverige 
(Ehnström 2006, Lindhe m. fl. 2010). Den bör 
dock vara ganska lokal eftersom den främst lär 
leva i solexponerad torr grenved av lind (Ehn-
ström 2006). Till skillnad från de flesta andra ar-
ter i åtgärdsprogrammet så tycks man ha samma 
uppfattning om artens levnadssätt nere på konti-
nenten (Koch 1989-1992).

Lindsvampborraren Ennearthron pruinosu-
lum hittades inte alls i inventeringarna. Det kan 
delvis bero på att de använda metoderna är då-
liga för att påvisa arten (se ovan). Å andra si-
dan verkar det inte finnas några nyare fynd av 
arten. I åtgärdsprogrammet återges endast fynd 
från före 1980 (Ehnström 2006) och på ‘Artpor-
talen’ finns inga nyare fynd. Det senare pekar på 
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att arten gått tillbaka på senare år. Det vore an-
geläget att med mer riktade sök försöka bekräfta 
om det är sant. Eftersom artens biologi är gan-
ska dåligt känd (Ehnström 2006) borde sökandet 
börja med att ta reda på hur eftersök bör göras. 

I Tyskland har den hittats på lövträdsgrenar i 
solvarma lägen, främst sådana med svampen 
Porostereum (=Lopharia) spadicea (Reibnitz 
1999). Det är en skinnsvamp som ännu ej hit-
tats i Sverige så uppenbarligen kan också andra 
skinnsvampar utnyttjas, något som också nämns 
av Reibnitz. Grenarna ska helst ligga på marken 
och består oftast av ek och bok (Reibnitz 1999). 
Vissa av grenarna var nyligen nedfallna, vilket 
tyder på att den också lever uppe i kronorna. In-
gen association till lind nämns dock av Reibnitz.

Den sista arten i åtgärdsprogrammet, 
halvknäpparen Dromaeolus barnabita har inte 
heller hittats i någon av inventeringarna. Jämfört 
med de ovan nämnda arterna är det mer förvän-
tat. De enda fynden som gjorts i Sverige är de 
som rapporteras från Eldgarnsön på 1980-talet 
(Adebratt & Lundberg 1985).

Av ovanstående artvisa beskrivningar ser man 
att det finns en hel del skillnader mellan Sverige 
och kontinenten i uppfattningen om vilken typ 
av ved arterna lever i. Jämför man med Koch 
(1989-1992) är det bland ÅGP-arterna bara 
lindgrengnagare P. fissicollis, lindbarkbagge S. 
separanda och lindfläckbock C. herbstii som 
anges främst leva på lind. Där står inte heller 
något om att någon art skulle vara knuten till 
sporsäcksvampar (den grupp som linddyna till-
hör). I de fall något anges associeras de med 
skinnsvampar.

Andra vedskalbaggar
Förutom arterna i åtgärdsprogrammet hittades 
en stor mängd andra vedskalbaggar i inventer-
ingarna. Antalen var högst på lokaler i inre, väs-
tra delen av Mälaren vilket bekräftar områdets 
utomordentligt höga värden för den vedlevande 
skalbaggsfaunan. Värdena bekräftas också ge-
nom fynd av två mer exklusiva arter, båda kl-
assade som sårbara (VU) på rödlistan: kortvin-
gen Quedius truncicola och mörkbent kam-
klobagge Allecula rhenana (Fig. 6). Kortvingen 
förmodades kanske ha dött ut från Mälardalen 
(Sörensson 1996), men det motbevisas av fynd 
från flera lokaler i västra Mälaren i dessa inven-
teringar. 

Jämförelse med ek
Jämfört med ek, vårt artrikaste trädslag, kunde 
ingen skillnad i antalet rödlistade arter påvisas 

Figur 7. På många av de lokaler som inventerats hit-
tar man vrak av gamla kulturlindar, men också en 
stark föryngring av lind. De unga träden är dock ofta 
för unga för att producera den typ av död ved som 
skalbaggarna kräver, men kan i framtiden bli livs-
platser för dem om man lyckas hålla liv i de gamla 
lindarna tills föryngringen vuxit in i gammelträdsål-
dern. Denna ihopfallande jätte fanns vid Älvgärde 
(Uppland). Foto: Mats Jonsell.
On several of the inventoried sites the old limes are 
mainly represented by dead and dying individuals 
falling apart. However, there are usually plenty of 
young trees. At present they are too young to produce 
the dead wood types required by the threatened bee-
tles, but they provide good hope for the future if it is 
possible to save some old individuals until the young 
ones have grown up to veteran trees. This wreck was 
found at Älvgärde.
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för lokaler i Uppland. Hålträdens värde räknat 
i artantal tycks således vara oberoende av om 
det är ek eller lind, åtminstone i Uppland. Det är 
troligt att man skulle få ett högre värde för ek än 
för lind i södra Sverige, eftersom det finns en hel 
del ekspecialiserade arter vars utbredning inte 
når upp till Mälardalen samtidigt som många av 
de lindspecialiserade arterna inte finns söderut. 
De specialiserade arterna dominerar dock inte 
artstocken som man får vid inventeringar på 
hålträd och de hålberoende arterna anses vara 
ganska lite beroende av trädslag (Warren & Key 
1991).

Hamlade lindar
Bestånden av äldre lindar var på de flesta av lo-
kalerna helt eller delvis hamlade. Ofta finns det 
i bestånden dessutom yngre lindar som inte har 
hamlats, men de är ännu för unga för att pro-
ducera någon död ved (Fig. 7). En stor andel av 
populationerna av arterna i åtgärdsprogrammet 
för vedskalbaggar på skogslind tycks sålunda 
vara starkt beroende av de gamla hamlade 
träden. Dessa träd är ett kulturskapat habitat 
som inte kan ha formats genom ”fri utveckling”. 
Hamlingen av träd har dock i de flesta fall upp-
hört för ganska länge sedan och detta gör läget 
kritiskt på många av lokalerna, i synnerhet när 
det kombineras med stark konkurrens om ljuset 
beroende på igenväxning av yngre träd. Anled-
ningen är att de hamlade träden bryts sönder vid 
de svaga hamlingspunkterna när hamlingsgre-
narna vuxit sig alltför stora och tunga. I skugga 
förvärras antagligen problemet eftersom bristen 
på ljus gör att fotosyntesen producerar mindre 
mängder kolhydrater som behövs för att bygga 
stabiliserande stamved och även behövs för trä-
dets försvar mot parasiter. Samtidigt bör skug-
gan göra att träden satsar förhållandevis mycket 
på längdtillväxt för att nå ljuset vilket ytterligare 
minskar hållfastheten. På några av lokalerna i 
Jonsell & Sahlins (2010) inventering fanns det 
gott om sammanfallande vrak (Fig. 7), och 
fällorna sattes i de sista resterna av ett ganska 
stort gammellindbestånd. Problem med sönder-
fallande gamla träd fanns även i några öppna 
bestånd, t.ex. i en del parker.

ÅGP-arter som indikatorer
Tyvärr tycks antalet ÅGP-arter inte hänga speci-
ellt väl ihop med hur stort antal arter man hittar 
totalt av vedskalbaggar (Jonsell & Sahlin 2010). 
Det betyder att ÅGP-arterna inte kan användas 
som indikatorer på en generellt artrik vedskal-
baggsfauna. Det visar också att en del lokaler 
med lind kan innehålla ÅGP-arterna för lind 
som nästan de enda rödlistade vedskalbaggsar-
terna. Det extremaste exemplet var lindarna vid 
Lydingesjön där det bara hittades två rödlistade 
arter utöver lindplattbagge L. monilis och enfär-
gad brandsvampbagge D. fagi.

ÅGP-arterna i igenväxta miljöer
För de ÅGP-arter som fångades i någorlun-
da stor frekvens kan man analysera om de är 
missgynnade av skuggiga miljöer, något som 
anges i åtgärdsprogrammet (Ehnström 2006). 
För de fyra linddyneanknutna arterna (enfär-
gad brandsvampbagge D. fagi, lindplattbagge 
L. monilis, lindmögelbagge E. brevicornis och 
lindbarkbagge S. separanda) kunde ingen skill-
nad i antalet arter per lokal hittas då öppna och 
igenvuxna lokaler jämfördes (Jonsell & Sahlin 
2010). För de andra arterna kan man inte ut-
tala sig utifrån vår inventering. Lindfläckbock 
C. herbstii är dock känd för att gilla solvarma 
miljöer. Detta resultat ger en hel del hopp för åt-
minstone de fyra förstnämnda arterna, eftersom 
en stor andel av lokalerna med gammellind är 
kraftigt igenvuxna och skuggiga. Det stora prob-
lemet med kraftig igenväxning är sålunda inte 
att arterna i sig försvinner på grund av skugga 
utan att själva träden - livsmiljön - försvinner 
(Fig. 7).

Parkernas värde
En stor del av de gamla lindarna i Mälardalen 
står i slottsparker och många av dem är origin-
alträd från slutet av 1600-talet och 1700-talet då 
parkerna anlades. Man ville efterlikna idealen 
från dåtidens kulturella centrum, Frankrike, där 
lindar var det ”rätta” trädslaget för trädplant-
eringar, t.ex. som inramning till barockparker. 
Jämfört med lokaler med ”naturligt” förekom-
mande lind finns det åtminstone två generella 
skillnader mot parkerna. För det första arttill-
hörigheten. De allra flesta lindar som planter-
ades den här tiden är parklindar Tilia x europea 
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L., en korsning mellan skogslind T. cordata Mill. 
och bohuslind T. platyphyllos Scop. Denna sort 
användes för att den ansågs vara extra tålig att 
beskära, för nästan alla träden var hårt beskurna 
enligt barockens ideal (Bengtsson 2005). De 
naturligt förekommande lindarna i Sverige är 
(förutom på några få platser på västkusten) sk-
ogslind, och denna art anges också i titeln för 
åtgärdsprogrammet (Ehnström 2006). En andra 
skillnad är den intensiva skötsel parkernas lin-
dar har genomgått.

För hålträdslevande arter och rödlistade arter 
visar analyser från de inventeringar som presen-
teras här att parkernas lindar (Fig. 8) är väl så 

artrika som lindar i mer naturliga marker, dvs 
oftast betade, eller tidigare betade hagar eller 
slåtterängar (Jonsell 2012). Inte heller specifikt 
för ÅGP-arterna går det att se någon systematisk 
skillnad i artantal mellan parker och andra lokal-
er (Jonsell & Sahlin 2010). Däremot var antalet 
arter signifikant lägre för parker än för hävdade 
lokaler om man räknade samtliga vedskalbag-
gar, dvs även icke-rödlistade baggar som lever 
på bark och ved. Det verkar vara en följd av att 
parkerna är just parker, dvs väl städade miljöer 
där död ved på marken och i kronan samt buskar 
och småträd saknas. Men trots denna intensiva 
skötsel med beskärning av kronor och bort-
förande av nedfallna eller alltför ankomna stam-
mar och grenar, visar parkerna upp stora värden 
för skyddsvärda vedskalbaggar. Att parkerna har 
lindar som hybridiserat med en annan art tycks 
inte ha någon betydelse för skalbaggsfaunan.

Eftersom det finns så många slotts- och herr-
gårdsparker i Mälardalen har de förmodligen 
betydelse för hur enskilda arter kan överleva i 
regionen. Viktigt för en långsiktig överlevnad 
är att det finns många lokaler inom någorlunda 
korta avstånd så att arterna kan sprida sig mellan 
dem. Om spridningen, mätt i antalet kolonise-
rade platser, överstiger utdöendena, dvs antalet 
platser som arten försvinner ifrån, så kommer 
arten att överleva i regionen, vilket beskrivs i 
metapopulationsteori (Hanski 1994). För att 
spridningen ska vara stor bör avstånden mel-
lan platserna vara korta och antalet individer 
som sprider sig vara stort. För att utdöendena 
ska vara på låg nivå bör antalet individer på 
varje plats vara stort. Individantal är sålunda 
avgörande både för koloniseringar och utdöen-
den. I fallet med arter som är beroende av gamla 
träd bestäms detta främst av antalet lämpliga 
gamla träd per lokal, men även varje enskilt 
träds egenskaper har stor betydelse (Ranius 
2007). Slutsatsen är att det är viktigt med ett tätt 
nätverk av lokaler som innehåller gamla träd, 
och att det dessutom är viktigt att varje enskild 
lokal hyser så många gamla träd som möjligt. 
Den stora skillnad i vedskalbaggsfauna mellan 
Mälaren och Hjälmaren som påvisats i denna 
studie kan förmodligen förklaras av att det fun-
nits ett betydligt tätare nätverk av lindlokaler vid 
Mälaren än vid Hjälmaren. Några hårda data att 
stödja detta med har vi dock inte.

Figur 8. Parkerna innehåller ofta mycket gamla 
trädindivider och trots att de är välansade och står 
på ett sterilt underlag av krattat grus så finns en rik 
fauna i de gamla träden. Här sådana artrika lindar 
vid Drottningholm. Foto: Mats Jonsell.
Parks often contain trees originating from the late 
1600s, when many of the parks on the large estates 
around lake Mälaren were established. Although 
these trees are standing in an environment “cleaned” 
on dead wood, their fauna is as rich as that of lime 
trees in more natural environments. The limes on the 
picture are from Drottningholm.
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Att i parker kombinera kulturella och biolo-
giska värden är ibland en grannlaga uppgift där 
åsikter från kulturmiljövårdare och biologer kan 
vara svåra att förena. Inom kulturmiljövården 
har de höga biologiska värdena i många fall varit 
nästan okända och man har förmodligen tagits 
på sängen då biologer plötsligt haft åsikter om 
hur parker sköts. Å andra sidan verkar en del 
biologer ha svårt att förstå att parker är en ex-
trem kulturprodukt. Arter finns i parken trots, 
eller kanske ibland tack vare, en intensiv sköt-
sel. Så länge de gamla träden bevaras har arterna 
chans att leva kvar. På kort sikt är det viktigt att 
gamla träd hålls vid liv så länge det är estetiskt 
och säkerhetsmässigt acceptabelt. Samtidigt är 
det på lång sikt viktigt med föryngring så att det 
växer upp träd som kan ta över som gammelträd. 
Dessa två mål måste avvägas så att det kontinu-
erligt finns gamla träd, helst i ett någorlunda 

jämnt antal över tiden. Om det under en tids-
period bara finns ett fåtal träd i parken skapas 
en temporär flaskhals för arterna under vilken 
de löper ökad risk för att försvinna. Om antalet 
gamla träd blir noll ökar risken till 100%. Det 
bästa för att uppnå kontinuitet är att byta träden 
ett och ett allt eftersom de blir för gamla. Att 
byta hela kvarter eller alléer på en gång leder till 
svåra flaskhalsar om de inte finns andra habitat 
i nära anslutning.

Skötselrekommendationer
På de flesta lokalerna är det allra viktigaste för 
att bevara lindskalbaggsfaunan att hålla liv i de 
gamla lindarna så länge som möjligt, så att den 
föryngring som oftast finns, hinner växa upp till 
gammelträd innan de nuvarande gamlingarna 
försvunnit. Detta uppnås främst genom att be-
vara lokalerna öppna (Fig. 3, 9). På flera av lo-

Figur 9. Restaurering av igenvuxna lokaler med gamla lindar har påbörjats, bl.a. på Lindön i Sörfjärden (Sö-
dermanland). Här har man öppnat upp och även påbörjat hamling av nyuppväxande träd. Foto: Mats Jonsell.
Restoration on sites with old limes that have become regrown has begun. For example here on Lindön in Söder-
manland. The stand has been opened up and some of the young regeneration has been pollarded. However, it is 
obvious that some old limes may break when they become more exposed to wind.
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kalerna i de inventeringar som refereras här stod 
de gamla lindarna inväxta bland sly, lövskog 
eller i värsta fall barrskog. Där behöver lindarna 
röjas fram igen, dels för att förlänga livet på dem 
men även för att behålla de många skalbaggsar-
ter som gynnas av att träden står varmt och 
solexponerat (Ranius 2001, Ranius & Jansson 
2000). Värt att notera just i detta sammanhang 
är att de fyra linddyneanknutna arterna i åtgärds-
programmet tycks klara skuggiga lokaler (se 
ovan) så länge lämpliga habitat finns på platsen. 
Men för varje lokal behöver man göra en indivi-
duell bedömning eftersom de träd som röjs fram 
kommer att bli mer exponerade för vind och snö. 
I vissa fall kan det vara lämpligt med en kronre-
ducering och/eller kronstabilisering (se nedan) 
och i enstaka fall kan det till och med vara bättre 
att inte friställa alls. 

På flera lokaler behöver man även återuppta 
bete eller slåtter för att förhindra att lokalerna 
växer igen. Om man håller öppet förbättrar man 
dessutom möjligheterna för nya lindar att snabbt 
växa upp och ta över när de gamla dör. Bete och 
slåtter är däremot negativt för etableringen av 
nya plantor, eftersom de äts eller klipps av. På 
platser där det redan finns gott om yngre träd 

som vuxit över den kritiska storleken är det dock 
inte så problematiskt. Föryngring måste inte 
heller ske i exakt samma bestånd utan kan också 
ske i det närmaste grannskapet.

En annan viktig del i att få gamla lindar att 
överleva är att ta hand om de träd som en gång 
varit hamlade men som inte längre är det. Det 
gäller både i parker och i marker som är eller 
har varit betade eller slåttrade. För parkerna har 
länsstyrelserna sammanställt en handledning i 
hur man kan gå till väga (Andersson m.fl. 2010). 
Oftast krävs beskärning för att inte förvuxna 
hamlingsgrenar ska bli så tunga att de faller och 
fläker sönder huvudstammen. Men det är inte 
så enkelt som att beskära dem vid deras gamla 
beskärningspunkter, eftersom man då kan göra 
mer skada än nytta och öppna upp för att mer 
röta kommer in i trädet (Fay 2002, Read m.fl. 
2010, Slotte 1997). Istället bör man restaure-
ringsbeskära dem, en komplicerad åtgärd som 
bör utföras av en utbildad arborist. Eftersom det 
är en dyr åtgärd bör lokaler med de bästa fram-
tidsutsikterna prioriteras. 

En annan bra åtgärd på många lokaler är att 
påbörja hamling av nya träd för att på sikt skapa 
en kontinuitet av hamlade träd (Fig. 9). Hamlade 
träd har dessutom den fördelen att de snabbare 
utvecklar röta än ohamlade träd vilket bland an-
nat gynnar skalbaggsfaunan.

Där träd eller delar av träd tas ner kan man 
enkelt skapa bättre förutsättningar för fau-
nan genom att lägga denna ved i så kallade 
faunadepåer (Fig. 10). Det är enkelt beskrivet 
ved som läggs i högar och sådana kan hysa ett 
mycket rikt liv av vedinsekter (Aulén & Franc 
2008). Högarna kan kontinuerligt fyllas på när 
ny ved faller eller kapas ner. Fördelen med att 
lägga veden i högar är att det ger ett mer stä-
dat intryck och att man kan förse högen med en 
skylt med förklarande text vilket ger en ökad ac-
ceptans hos markägare och allmänhet. Man kan 
dessutom lägga upp högar i områden där de inte 
stör betesdjur eller parkbesökare. Störst nytta 
gör depåer på lokaler där det finns en rik fauna 
av vedlevande skalbaggar eftersom de då säkert 
kommer bli koloniserade. Om tillgången på död 
ved är låg under en tid (=flaskhals) kan en depå 
bli viktig för att fylla i svackan. Man kan också 
lägga ut depåer på andra platser och därigenom 
skapa en ny habitatö för vedlevande organismer 

Figur 10. Att anlägga en faunadepå, dvs en plats där 
man lägger ved som sågas eller faller ner, är ett sätt 
att gynna vedlevande insekter. Information är viktigt 
för att förbipasserande ska förstå vad högen gör för 
nytta.
To retain wood that has been cut or has fallen down in 
piles, or faunal deposits, is one way to improve condi-
tions for saproxylic insects. Information is important 
to explain the presence of these piles to the public.
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och därmed få ett tätare nätverk mellan habi-
taten. Vilka avstånd som utgör oöverkomliga 
spridningshinder för insekterna är dåligt känt, 
och förmodligen beroende på många olika saker. 

Det finns i dagsläget flera bidrag man som 
markägare kan söka för både skötsel och för 
mer omfattande restaureringsåtgärder. Pengar-
na kommer främst från Landsbygdsprogram-
met, NOKÅS, ÅGP och Kulturmiljöstöd och 
kan sökas på länsstyrelsen eller skogsstyrelsen. 
Beroende på vilken sorts lindmiljö det gäller 
(bete, skog eller park) samt hur länsstyrelsen 
och skogsstyrelsen prioriterar i det län man till-
hör är det olika lätt att få bidrag. 

Viktigast av allt är att sprida information och 
kunskap om de sällsynta skalbaggarna och var 
de finns. Många markägare är ovetande om att 
de har en värdefull lokal och har därför missat 
att göra insatser för lindarna. Men vi har märkt 
att när markägaren får denna information så 
ökar intresset för skötsel och bevarande.

Tack
Till Kjell Antonsson som tog fram resultat från opub-
licerade inventeringar i Östergötland. Tack till Göran 
Andersson, Sven G. Nilsson, Mikael Sörensson och 
Karolina Vessby som kommenterat manuskriptet. 
Skrivandet av denna sammanfattning av de studier 
som har gjorts har finansierats av FORMAS.
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