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Sammanfattning 

 

Häggeberg-Granbäcks lövskogar, belägna mellan Kortebo och Bankeryd, har länge varit ett 

välkänt område för sin rika flora av Botaniska Föreningen i Jönköping som har inventerat och 

dokumenterat områdets kärlväxtflora. 

Pro Natura har under 2013 utfört en inventering av ved- och vedsvampslevande insekter i ett 

lövskogsområde där Jönköping kommun planerar ett naturreservat. Syftet har varit att 

eftersöka särskilt krävande arter där resultatet kan utgöra underlag för beslut om avgränsning 

och skötsel av reservatet. Utöver insekter har områden utanför kända nyckelbiotoper 

inventerats på lavar och mossor. 

 

Resultatet visar tydligt att området har höga naturvärden som hänger samman med den äldre 

ädellövskogen och den rika förekomsten av död ved.  Av den totala artlistan med ca 170 arter 

av skalbaggar och vedlevande gaddsteklar från fällfångsten är ett 10-tal arter av särskilt 

intresse med ett par rödlistade vedskalbaggar. Bland mossor och lavar samt vedsvampar ryms 

ett 50-tal signalarter varav ett flertal rödlistade om sammanlagt 10-talet fyndplatser. 

De naturvårdsintressanta vedinsekterna gynnas av sol och värme och är därför särskilt väl 

företrädda i skötselområde 2, intill järnvägen, medan många vedsvampar och mossor däremot 

gynnas av fuktiga och skuggiga förhållanden och därför främst finns i skötselområde 4 och 5. 

Detta innebär att vill man behålla och utveckla all den biologiska mångfald som finns inom 

området idag så måste man differentiera skötseln så att bägge dessa skogsmiljöer bibehålls. 

Områdets ”kärnområde” utgörs emellertid av de skuggiga och fuktiga skogsbestånd som man 

finner i den ostvända sluttningen i skötselområde 4 och 5. 

De stora och sammanhängande, eller åtminstone näraliggande, lövskogsförekomsterna ger 

goda förutsättningar dels för permanent hålla en hög artrikedom och att ge många 

naturvårdsintressanta och rödlistade arter stadigvarande och stora populationsnivåer. Dessa 

faktorer innebär också att området på ett utmärkt sätt lämpar sig som ett lövskogsreservat. 

 

Den inträngande granen är på sikt ett hot mot de naturvärden som finns i skogen och den bör 

därför med olika naturvårdsåtgärder hållas borta från känsliga skogsbestånd. 
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Inledning 
 

Pro Natura har under 2013 utfört en inventering av ved- och vedsvampslevande insekter i ett 

lövskogsområde där Jönköping kommun planerar ett naturreservat. Syftet har varit att 

eftersöka särskilt krävande arter där resultatet kan utgöra underlag för beslut om avgränsning 

och skötsel av reservatet. Utöver insekter har delar som ej är dokumenterade nyckelbiotoper  

inventerats på lavar och mossor i syfte att komplettera de redan befintliga kunskaperna i 

registrerade nyckelbiotoper. 

 

Häggeberg-Granbäcks lövskogar, belägna mellan Kortebo och Bankeryd, har länge varit ett 

välkänt område för sin rika flora av Botaniska Föreningen i Jönköping som har inventerat och 

dokumenterat områdets kärlväxtflora. Naturskyddsföreningen i Bankeryd har haft Häggeberg 

som kampanjskog och dokumenterat mängder av arter även av den lägre floran i området. 

Under senaste åren har ett 20-tal nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt avgränsats med ett 

stort antal fynd av rödlistade arter (Jönköping kommun, Naturcentrum AB). En översiktlig 

reservatsutredning gjordes av Länsstyrelsen 2005. En detaljerad inventering av 

naturvärdesträd 5 år senare resulterade i 400 träd därav 90 % ekar. En kompletterande bild av 

naturvärdena gavs ytterligare då svampfloran i området inventerades (Koschatsky 2013). I 

kommunala naturvårdsprogrammet från 2009 har större delen av området högsta 

naturvärdesklass = 1. Delarna mellan Kortebovägen och Vättern har erhållit klass 3-4. I 

perferin, strax söder om dessa områden, ingår även en lindklädd sluttning i 

inventeringsområdet som erhållit klass 2. Områden som erhållit klass 1 eller 2 kan ses som 

biologiska värdekärnor, nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt. 

 

Inventeringen har utförts av Thomas Appelqvist och Tomas Fasth där Thomas tagit hand om 

skalbaggar och andra småkryp medan Tomas ansvarat för inventering av lavar och mossor. I 

fältarbetet med fällplacering och -tömning har även Anders och Thor Ahlstrand deltagit. 

Kontaktperson på Jönköpings kommun har varit Dag Fredriksson. Arbetet med insekter 

gjordes i juni-augusti medan mossor och lavar inventerades i oktober-november. 

 

 

 

Metodik 
 

Inventeringen har varit helt inriktad på skogsmiljöernas träd av skilda slag. Mossor växande 

på block, branter och i källmark ingår också i inventeringen. Fokus har varit att finna 

rödlistade arter och signalarter. Vedinsekter har inventerats med hjälp av fällor. För placering 

se separat metodbeskrivning insekter. För fyndlokalisering har GPS använts. 

Inventeringsområdets utsträckning framgår av kartan på Bilaga 1. Arealen är ca 50 ha. 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 
 

 
Frostbitna fruktkroppar av korallticka och en ännu grön skogsbräken vid basen av grov ek. 

Koralltickan hör till de rödlistade arterna i landet. Den parasiterar på grova, gamla ekar. 
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Beståndsbeskrivningar och skötselförslag 
 

Sluttningarna mellan Häggeberg och Granbäck mot västra Vätterstranden har delats in i 

mindre bestånd efter skilda karaktärer och skötselbehov. Se översiktskarta ( Bilaga 1) och 

beskrivningar i den följande texten. 

 

1 Ekskog mellan järnväg och Vättern 
 

Beskrivning 

 

Medelålders-äldre ekbestånd i svagt sluttande-plan terräng. Platån avslutas i brant brink 

närmast Vättern. Ett litet inslag av grova ekar finns i bryn mot åkermark i söder och enstaka 

förekomster i övrigt, sammantaget ca 10 stammar. I brinken och närmast järnvägen är 

trädslagsblandningen större med triviala lövträd och äldre gran. I undervegetationen ingår en 

hel del hassel. 

 

Bedömning 

 

Mycket tyder på att trädkontinuitet saknas, att beståndets anlagts på öppen mark. De grova 

stammarna har god potential att utveckla högre naturvärde, särskilt om de får fortsätta att växa 

relativt öppet utan skuggande vegetation. 

 

Skötsel 

 

Återkommande slyröjning kring grövre ekar med ca 10 års intervaller. Med grövre ekar menas 

i detta sammanhang dels de ca tio träd som omtalas i beskrivningen ovan men även en del 

andra träd utöver dessa kan väljas ut.  De träd som frigallras markeras på en karta med GPS 

koordinater. Med glesare intervall (eller ca 25 år) gallras gran ut.   

 

 

 
Fnösketickans fruktkroppar blir ofta bostad åt små vedinsekters larver. Fälla 14. 
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2 Järnvägskorridoren 

 

Beskrivning 

 

Järnvägen mellan Jönköping och Bankeryd löper parallellt med Västra Vätterstranden och 

skär av området. På senaste åren har korridoren blivit bredare då omgivande skog avverkats. 

Flera äldre ekar har sparats som högstubbar. 

 

Bedömning 

 

Åtskilliga högstubbar har nu ett högt naturvärde för bl a vedinsekter. 

 

Skötsel 

 

Högstubbarna är attraktiva så länge dessa är solexponerade. Håll därför slyskiktet lågvuxet 

med återkommande röjningar. Området kan också fungera som deponi av död ved som kapats 

ner på andra marker. 

 

3 Granbäcks ekskog 

 

Beskrivning 

 

Ekskogen mellan Kortebovägen och järnvägen ligger i en sluttning med inslag av små branter. 

Ekarna är äldre överlag med såväl grova träd som senvuxna stammar. I de högre delarna ingår 

även en och tall. I branterna är trädskiktet artrikare med lind, ask och alm. I branterna är 

marken delvis rikare med arter som tandrot. 

 

En liten bäck rinner genom norra delen. Kring denna tillkommer klibbal, bitvis bildas små 

bestånd kring källmark. 

 

I kanten mot villabebyggelsen i Trånghalla har en hel del lövskog avverkats nyligen. 

Nordligaste hörnet består av två avstyckade men obebyggda tomtmarker med parkkaraktär, 

jämnårigt, välgallrat, utan buskskikt och död ved.    

 

 
Blockrik sluttning med ek, lind och hassel nära järnvägen 
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Bedömning 

 

Området har som helhet mycket höga naturvärden med nyckelbiotopskvalitet över betydligt 

större areal än vad tidigare inventeringar har pekat ut där de utpekade objekten bör höra ihop. 

Tillgången på äldre ekar och andra ädellövträd samt gott om död ved är de främsta skälen. 

Grova ekstubbar vittnar om äldre avverkningar av biologiskt mogna träd men antyder också 

en lång trädkontinuitet. Sentida avverkningar nära bebyggelse har sänkt naturvärdet i dessa 

delar. 

 

Skötsel 

 

Idag är behovet av skötsel litet. Invandrande gran kan behöva gallras ut i framtiden. 

Slyuppslaget efter avverkningar intill villatomter kommer att fordra röjningar framöver men 

då detta sker bör röjning ske selektivt och ädellövträd gynnas. Mindre frihuggningsinsatser 

kring de grövsta ekarna i söder kan ske men bör göras försiktigt för att inte orsaka kraftiga 

slyuppslag även här. Området kring bäcken, branter och där jordtäcket är tunt lämnas orört. 

 

4 Alsumpskog, grova ekar 

 

Beskrivning 

 

Intill Kortebovägen finns ett fuktigt och flackt parti med främst klibbalsumpskog men även 

grova ekar. Källor och små bäckar bidrar till fuktigheten. Här finns gott om bäckbräsma, 

gullpudra, lundarv och skogsstarr men även en del trädgårdsflyktingar som jättebalsamin, 

gyckelblomma och parkstånds. Alsumpskogen är medelålders, utan inslag av äldre träd. 

 

Bedömning 
 

Naturvärdena är främst knuten till markförhållandena med översilning och källpåverkan. 

Alsumpskogen saknar trädkontinuitet, sannolikt är den uppkommen i en tidigare betad 

ekhage. Markförhållanden och inslaget av grova ekar gör ändå att norra halvan av beståndet 

kan betraktas som biologisk värdekärna. Ekarna har det trångt idag och exempelvis lavfloran 

skulle gynnas av mindre beskuggning. 

 

Skötsel 

 

Möjligheten att återinföra hävd bör undersökas i mån av tillgång på betesdjur. Den flacka 

delen mellan Kortebovägen och vägen mot Målskog-Prinseryd är lämpligt att pröva med bete.  

Frihuggning av ekarna föregår betespåsläpp. Manuell avverkning och utkörning med 

häst/vinsch från vägen förhindrar körskador på den fuktiga marken. Om grupper av klibbal 

sparas kan slyuppslag undvikas. Sumpskogen längre söderut lämnas utan åtgärder tills vidare. 

 

5 Häggebergs ädellövklädda branter 
 

Beskrivning 

 

På ömse sidor om en grund bäckravin finns östvända branter med ädellövskog. Vid foten av 

branterna finns gott om grova ekar. I själva branten växer mycket lind och alm utöver ek. 

Kring bäcken finns gott om ask och klibbal, bitvis även alsumpskog där också gråal ingår. 
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Nedanför branten är graninslaget stort söder om bäcken. På krönet ovan branten finns även 

gammal tall blandat med ek. 

 

Luftfuktigheten och kalkhaltigt vatten gynnar krävande mossor på trädbaser och block. 

Exempelvis förekommer piskbaronmossa, platt fjädermossa och vridmossa. 

 

Bedömning 

 

Detta är områdets främsta värdekärna med stor mängd gamla ädellövträd och grov död ved. 

 

Skötsel 

 

Inga skötselinsatser i själva branten är nödvändiga. Nedanför branten i söder finns mycket 

gran som helt och hållet ska röjas eller gallras bort. Eventuella gallringar görs med mindre 

maskiner och vintertid för att minimera kör- och markskador. Möjligen bör det återinföras 

bete och – om så blir fallet - samtidigt frihugga en del av de grova ekarna. 

 

 
Mossfällar klär in trädbaser nära bäcken, bl a med piskbaronmossan. 
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6 Bryn, igenväxande hagmark 
 

Beskrivning 

 

I söder finns en hagmark som övergivits i vissa delar medan andra hästbetas. Här finns gott 

om solitära grova ekar där en del står gynnsamt medan andra är i behov av frihuggning. En 

bäck rinner genom området. 

 

Bedömning 

 

De höga naturvärdena är främst knutna till det äldre trädskiktet. Markfloran återstår att 

dokumentera. 

 

Skötsel 

 

Återinför bete och frihugg grova ekar som hotas av beskuggning. Spara yngre lövträd kring 

bäcken. 

 

7 Ädellövbranter 
 

Beskrivning 

 

I detta område finns gott om grova träd och de har en rik lav- och mossflora. Här finns små 

branter klädda med ädellövskog av alm, ask och lind som i vissa delar är kraftigt 

genomhuggna. Dessa röjningar har skett nyligen och närmast villabebyggelsen. Det finns 

dessutom några grova ekar närmast tomtmarkerna. 

 

Bedömning 

 

Nyckelbiotopskvaliteten, knuten till trädskiktet, har reducerats genom avverkningarna. 

 

Skötsel 

 

Branterna bör inte avverkas framöver såsom nyligen skett utan värdena mår bäst av orördhet. 

Uppföljande slyröjning kommer att krävas framöver där äldre träd har avverkats.    

 

8 Blandskog öster Brukshundsklubbens stuga 
 

Beskrivning 

 

Äldre blandskog med gran, björk, tall, ek och asp som i brynlägen hyser en del ängsväxter, 

såsom ängsvädd. I söder finns mest yngre löv, ca 50 år, som uppkommit på tidigare betad eller 

odlad mark. Här finns idag en lövskog med mest klibbal, björk och ask, även en grov ask. 

 

Bedömning 

  

Utvecklingsmark där lövet bör gynnas på granens bekostnad. 
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Skötsel 

 

Gran bör gallras ur där den konkurrerar om utrymmet med äldre lövträd. Brynen bör hållas 

halvöppna, utan skuggande granar och uppväxande sly, och röjas vid behov. Framtida 

naturvärdesekar frihuggs, liksom andra äldre lövträd. Det yngre lövbeståndet i söder kan 

lämnas utan åtgärder. 

 

9 Lövskog norr Brukshundsklubbens stuga 

 

Beskrivning 

 

Genomgallrat bestånd där gran gallrats ur och lövet lämnats. Här finns ek och björk, bitvis 

även äldre träd. 

 

Bedömning 

 

Lövskog med potentiella högre värden. 

 

Skötsel 

 

Inga aktuella åtgärder men gallra ur gran som tränger in framöver med intervaller kring 15 år. 

 

10 Lindbranter sydväst Häggeberg 
 

Beskrivning 

 

Sydvända branter-starka sluttningar är klädda med lind, ek och andra ädellövträd. Björk och 

asp finns främst i de lägre delarna där invandrande gran på sikt kommer att ta över i 

trädskiktet. Längst i söder finns en betad ekhage med äldre träd. 

 

 
Glänta och planare mark i lindbranten där insektsfälla placerades på nedhängande gren 
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Bedömning 

 

Nyckelbiotopsklass nås tack vare äldre lindbestånd med inslag av andra ädellövträd och en del 

död ved. Ekhagen har värden knutna till såväl träd- som fältskikt. 

 

Skötsel 

 

Själva branten kan lämnas orörd medan de lägre delarna bör gallras så granen minskar. 

Betesdriften bör utsträckas att omfatta även dessa nedre delar av området. 

 

11 Lövområde Sydväst Häggeberg 
 

Pro Natura har ej inventerat område som tidigare är dokumenterad av Naturcentrum AB. 
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Något om insektslivet i skogsmarkerna vid 
Häggeberg – Granbäck 
 

Insektsfaunan undersöktes främst genom att ett antal olika fönsterfällor sattes upp intill 

intressanta torrakor eller lågor. Deras läge framgår av nedanstående karta och lista där deras 

positioner har angetts enligt RT 90 koordinatformat. 

 

 
 
Karta1. Översiktskarta över insektsfällornas placering i området Häggeberg och Granbäck.  
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Tabell 1. Tabellen redovisar fällornas numrering, placering med koordinater enligt RT 90, 

vilket trädslag och en sammanfattande beskrivning av trädet och dess status. 

 

 

 

         Fälla 9, grov lindlåga i rasbrant 

 

 

Metoder 

 

Fällorna blev placerade i tre olika grupper – fem intill järnvägen vid Granbäck, sex vi den 

ostvända sluttningen vid Häggeberg strax norr om reningsverket. En fälla fanns invid en grov 

ekstubbe alldeles väster om reningsverkets stängsel. Slutligen sattes tre fällor i en sydvänd 

sluttning strax sydväst om Häggeberg, norr om väg 653. 
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Fönsterfällorna (Pro Naturas tillverkning) bestod av genomskinliga plastskivor (Cobex). 

Plastskivorna placerades i en vit eller gul plastbalja, delarna sammanfogades och i baljan 

fylldes glykol för att avliva och konservera insekterna. Fällorna placerades ut i mitten av juni 

och tömdes därefter i juli och i början av augusti innan de monterades ner i slutet av augusti. 

Fällorna monterades i grova ädellövträd, främst ekar men också björk, ask och lind. I flera fall 

sattes fällorna i anslutning till större trädhåligheter, partier med död ved eller invid torrakor. 

Beskrivningarna nedan har främst koncentrerats på rödlistade, mindre vanliga eller på annat 

sätt intressanta skalbaggar, bundna till träd och ved. 

 

Artlistan redovisar totalt ett hundratal olika vedlevande skalbaggar som fanns med i 

fällmaterialet. Två arter finns med på rödlistan och flera av den (ca 7) har varit med i äldre 

rödlistor och kan betraktas som krävande och naturvårdsintressanta. 

Dessa arter och en del andra mer eller mindre sällsynta arter som vi tycker bidrar till att ge 

väsentliga upplysningar om insektslivet, knutet till värdefulla miljöer, presenteras närmare 

nedan. 

 

Vid genomgången av skalbaggarna togs också en del flugor och steklar om hand men de är 

ännu inte artbestämda i någon större omfattning. I mer soliga miljöer intill järnvägen vid 

Granbäck konstaterade t ex flera solitära vedlevande getingar och vildbin som Symmorphus 

crassicornis och Heriades truncorum. Här var också gott om små vedlevande grävsteklar ur 

släktena Stigmus, Trypoxylon, Rhopalum, Passaloeucus och Crossocerus. 

 

Beskrivning av de olika lokalerna 
 

 

Den beskuggade östvända sluttningen vid Häggeberg 
(skötselområde 4 och 5) 
 

I denna del sattes fällorna 1- 7 upp.  I de mest höglänta partiernas kommer en del berg i dagen 

fram och här växer mest klenvuxen ek och en del tall. I de brantaste partierna står en del grov 

ek och lind. Rikligt inslag av nyligen döda ädellövträd (främst ekar) och flera har nu utbildat 

grova torrakor/högstubbar eller lågor. 

Nedanför branten är marken delvis våt av frambrytande grundvatten och i dessa delar är 

växter som skärmstarr och lundstjärnblomma framträdande. Här finns rikliga inslag av al och 

ask. Skogsbeståndet tätnar nu i denna del och en stor andel av ekarna har redan skuggats ut. 

Granen tar sakta över denna mark och mängden död ved; som redan är ganska stor; kommer 

att öka betydligt i framtiden och i stort sett all ek kommer att försvinna. 

Vedinsektsfaunan är fattig i denna skuggiga sluttning men här noterade trots detta några mer 

krävande arter som har varit med i äldre rödlistor. Invid döda ekgrenar påträffades 

Conopalpus testaceus och vid savställen på äldre ekar påträffas den mindre vanliga Epuraea 

guttata. 
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Fälla 5 vid eklåga med fruktkroppar av plattickor (överst) 

Fälla 11 i tall i den soliga järnvägskorridoren (nederst) 
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De grova torrakorna intill järnvägen vid Granbäck (skötselområde 2) 
 

För att säkra järnvägsrälsen har man topphuggit en hel del ek som står nära spåret. Detta 

innebär att här finns nu solbelyst och grov dödved. Kring de högkapade träden växer nu ett 

tätt uppslag av sly tillsammans med ruggar av björnbär och hallon. Här sattes fem 

fönsterfällor upp (= nummer 11 till 15 i tabellen). Vid dessa träd påträffades den rödlistade 

halvknäpparen Hylis procerulus och den svamplevande Orchesia minor samt en del andra 

ovanligare arter som fanns med i äldre rödlistor. Bland dessa kan nämnas Rhizophagus 

cribratus och Tomoxia bucephala. Här fanns också en stor artrikedom av olika gaddsteklar. 

 

 

Södersluttningen sydväst Häggeberg (skötselområde 10) 
 

Blockiga och mer torra skogsbestånd karakteriserar dessa branter/sluttningar med en del lind 

tillsammans med ekar. Även denna skog tätnar nu och självgallrar till stora delar. I denna del 

monterade vi tre fällor – två på lind och en på björk (= nummer 8 -10 i tabellen). Inga mer 

anmärkningsvärda vedinsekter kunde konstateras i denna del av området. 

 

 

 

Fälla 7, grov askstubbe och -låga i skötselområde 5 
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Något om fynd arter av skalbaggar och steklar 
 

Hapalarea pygmaea 

En mindre allmän kortvinge som främst påträffas i ihåliga träd i gnagmjölet efter andra arter 

som Phloeophagus- och Cossonus-arter. De fullbildade skalbaggarna träffas ofta på 

svaveltickor och andra svampar på de grova träden. 

 

Hylis procerulus NT 
En av våra ovanligare Hylis-arter och den enda som är med på rödlistan. Alla arterna i släktet 

lever i brunrötad ved av de flesta trädslag. 

 

Cryptarcha undata 
En relativt sällsynt art som främst påträffas vid färsk eksav. 

 

Epuraea guttata 

En relativt sällsynt art som främst påträffas vid färsk eksav. 

 

Rhizophagus cribratus 
En relativt sällsynt art som förekommer i lövskogar.   

 

Mycetina cruciata 

Denna färgglada skalbagge är ganska sällsynt och påträffas i både barr- och lövskogar där den 

lever av vedsvampar och svampig ved. 

 

Orchesia minor NT 

En sällsynt vedsvampsart som är knuten till tickor i släktena Inonotus och Phellinus. 

 

Tomoxia bucephala 
En ganska ovanlig vedinsekt som gärna angriper stående och solig ved av olika lövträd. 

 

Conopalpus testaceus (ekgrenbrunbagge) 

förekommer lokalt och sparsamt i lövskogsområden i södra delen av landet upp till 

Mälardalen. Larven lever i olika lövträd i ganska lös vitrötad ved, främst i grenar och lågor. 

Den förekommer i en blåglänsande och en gul färgvariant. Den var tidigare rödlistad. 

 

Heriades truncorum 
Detta vildbi har inte samlats så mycket i denna del av Sverige varför det var ett glädjade fynd. 

De båda parasiterande bina Coelioxys mandibularis och Chrysis fulgida som fanns med i 

fällmaterialet är förmodligen beroende av denna art. 

 

Vespa crabro Bålgeting 

är vår största geting som bygger sina bon i ihåliga träd. Den har ökat i numerär och 

utbredning  under senare tid och har därför plockats bort från vår rödlista. Den fanns i några 

fönsterfällor vid Granbäck.   

 

Lasius fuliginosus Blanksvart trämyra  
Violmyran bygger sina bon nästan uteslutande i gamla och grova hålträd av olika 

lövträd. Bona, som liknar grova tvättsvampar, kan bli mycket stora och fylla 

innandömet av ihåliga träd. Myran är av stort intresse – och något av en nyckelart – 

eftersom den regelbundet hyser en lång rad av våra sällsynta myrmekofiler. 
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Resultat och utvärdering 
 

Resultatet visar tydligt att området har höga naturvärden som hänger samman med den äldre 

ädellövskogen och den rika förekomsten av död ved.  Av den totala artlistan med ca 170 arter 

av skalbaggar och vedlevande gaddsteklar från fällfångsten är ett 10-tal arter av särskilt 

intresse med ett par rödlistade vedskalbaggar. Bland mossor och lavar samt vedsvampar ryms 

ett 50-tal signalarter varav ett flertal rödlistade om sammanlagt 10-talet fyndplatser (bilaga 4). 

Flertalet naturvårdsintressanta artförekomster som noterades i denna undersökning är knutna 

till ädellövträd, främst ek men också lind och ask. Den döda veden och förekomsten av gamla 

träd är särskilt betydelsefull för både insekter, svampar och lavar. För mossor är den fuktiga 

miljö med källmark, sumpskog och bäckflöden samt hög kalkhalt också mycket viktiga och 

betydelsefulla faktorer. 

 

De naturvårdsintressanta vedinsekterna gynnas av sol och värme och är därför särskilt väl 

företrädda i skötselområde 2, intill järnvägen. Många mossor gynnas däremot av fuktiga och 

skuggiga förhållanden och de förekommer därför främst i skötselområde 4 och 5. 

Detta innebär att vill man behålla och utveckla all den biologiska mångfald som finns inom 

området idag så måste man differentiera skötseln så att dessa bägge skogsmiljöer bibehålls. 

 

Det bör betonas att de mest högintressanta delarna har utelämnats i lav- och mossinventering. 

Betydligt fler rödlistade arter och signalarter är kända inom dessa registrerade nyckelbiotoper. 

 

Se vidare artlistor och kommentarer till ett urval av arterna. 

 

 

Diskussion 
 

Områdets avgränsning är inte helt given då delarna ibland är mer eller mindre åtskilda av 

vägar, hus och järnväg. Här redovisas inget detaljerat och färdigt förslag till avgränsning. Ett 

sammanhängande område är inte nödvändigt, väsentligare är den totala arealen där utrymme 

även finns för utvecklingsmark för framtida jätteekar. Anslutande utvecklingsmarker håller 

övervägande god klass och utgörs av miljöer som domineras av eller med väsentligt innehåll 

av ädellövträd. Merparten av de inventerade delarna har höga naturvärden och även utanför 

kända värdekärnor finns områden av nyckelbiotopsklass. Sammantaget är ½ – ¾ av arealen 

att beteckna som biologiska värdekärnor. Gransinslaget är stort på många håll och ger ofta 

besvärande konkurrens gentemot angränsande ädellövträd. Skötselbehoven är här stora och på 

många håll svårt att utföra med maskiner eftersom markerna är känsliga för körskador. Ett 

annat bekymmer är att äldre ekar som länge varit beskuggade kan skadas av alltför hastigt 

friställande och stark solexponering. För att minimera risken att enstaka naturvärdesträd 

avlider av ljuschocken och för att minska behovet av uppföljande röjningar efter 

skötselinsatser bör restaureringsarbetet ske i flera etapper. Gradvis utglesning av gran minskar 

slyuppslaget.   

 

Sammantaget finns starka skäl för att avsätta ett stort lövskogsområde som naturreservat, dels 

utifrån höga biologiska värden, dels utifrån områdets närhet till tätortsbebyggelse. Denna 

närhet innebär dessvärre bekymmer då villaägare tippar trädgårdsavfall i närmaste skog. 

Följden blir att trädgårdsflyktingar sprider sig in i lövskogen där de kan konkurrera ut den 

ursprungliga floran. Jättebalsamin är ett sådant exempel.      
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Bilaga 1 – Karta över naturtyper och 
skötselområden  
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Bilaga 2 – Karta över fällornas placering 
 

 

 

 



23 

 

Bilaga 3 – Tabell över samtliga skalbaggar och 
andra småkryp som påträffades i fällor 
 

TRÄDSLAG  R-kategori  * det L. Norén      

A=ask;B=björk;E=ek;L=lind;T=tall   E E E E E E A L L B T E E B 

Delområden    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

SKALBAGGAR                                 

Acidota crenata          x          

Aclypea opaca                 x   

Acrotrichis                   x 

Archarius pyrrhoceras          x         x 

Agathidium rotundatum        x x   x  x      

Agathidium seminulum       X  x     x      

Agathidium nigripenne        x x x  x        

Agathidium varians          x  x      x  

Aleochara moerens                  x  

Allosterna tabacicolor          x          

Anaspis flava            x     x   

Anaspis frontalis          x          

Anaspis marginicollis        x x        x   

Anaspis thoracica            x      x  

Anaspis rufilabris       X x   x  x x      

Anisotoma humeralis       X x      x x    x 

Anisotoma glabra               x  x   

Anisotoma castanea        x       x     

Aphodius ater          x          

Atheta       X  x x x x x x x  x x x 

Athous haemorrhoidalis           x  x   x   x 

Athous subfuscus       X   x   x  x x    

Aridius nodifer            x      x  

Aspidiphorus orbiculatus              x    x  

Atomaria                  x  

Barypheites pellucida       X        x     

Bolitochara pulchra                  x  

Bolitophagus reticulatus                   x 

Bibloporus bicolor         x  x      x   

Carcinops pumilio                 x   

Cassida flaveola        x    x       x 

Catops               x     

Cercyon                  x  

Cerylon fagi          x  x        

Cerylon ferrugineum         x     x     x 

Cerylon histeroides          x       x   

Cis  alter              x x   x  

Cis boleti       X       x      

Cis jacquemartii               x  x   

Conopalpus testaceus x     X x            
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Corticaria        x   x  x   x  x  

Cryptarcha strigata       X             

Cryptophagus dentatus        x x x x x x    x x x 

Cryptophagus scanicus        x    x x      x 

Cychramus quadripunctatus               x     

Cychramus luteus                 x   

Dacne bipustulata                  x  

Dalopius marginatus          x    x      

Dasytes aerosus        x          x  

Dasytes plumbeus             x       

Deliphrum tectum          x          

Denticollis lineare          x          

Diaperis boleti                    

Dienerella elongata                 x   

Bitoma crenata                 x x  

Dorcatoma chrysomelina                 x x  

Dorcatoma dresdensis         x        x  x 

Dryocoetes villosus                  x  

Ennearthron cornutum          x x         

Enicmus hirtus               x    x 

Enicmus testaceus             x  x  x  x 

Enicmus rugosus              x   x x  

Epuraea guttata x          x        

Epuraea       X     x   x     

Euplectus nanus       X  x       x   x 

Euplectus piceus         x           

Glischrochilus hortensis             x    x x  

Gnathoncus boyssoni                x  x  

Gonioctena quinquepunctata                x    

Gyrophaena angustata                  x  

Gyrophaena affinis                 x x  

Gyrophaena manca                 x   

Hallomenus binotataus       X             

Hapalaraea pygmaea x       x           

Hapalaraea melanocephala            x        

Haploglossa villosula             x    x   

Hylis procerulus   NT              x  

Leptusa ruficollis            x   x     

Leptura quadrimaculata                x    

Lordithon lunulatus          x     x   x  

Lordithon thoracicus                  x  

Malachius bipustulatus                  x  

Megarthrus sinuaticollis                 x x  

Melanotus villosus       X             

Meligethes aenea          x          

Micrambe abietis            x        

Monotoma picipes                  x  

Mycetina cruciata x        x     x x    

Mycetochara linearis            x        
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Nicrophorus vespilloides             x       

Tasgius melanarius               x     

Octotemnus glabriculus                   x 

Otiorhynchus ovatus            x        

Otiorhynchus scaber       X x      x    x  

Orchesia micans         x  x        x 

Orchesia minor   NT               x 

Orthocis festivus              x      

Oxypoda  opaca           x      x   

Palorus depressus       X             

Paromalus flavicornis                 x   
Pelenomus 
quadrituberculatus                x    

Bisnius fimetarius         x         x  

Philonthus  politus            x        

Philonthus carbonarius          x       x   

Philonthus splendens                    

Phloeopora testacea         x  x         

Pityophthorus                   x 

Placusa complanata                 x   

Platycis minuta            x        

Polydrusus undatus                   x 

Polydrusus cervinus          x          
Pterostichus 
oblongopunctatus               x     

Ptinus fur         x     x   x   

Ptinus subpillosus       X  x   x     x   

Pyropterus nigroruber         x           

Quedius xanthopus            x  x   x   

Rhagonycha fulva          x          

Rhagium mordax                 x   

Salpingus ruficollis        x  x          

Salpingus planirostris           x       x  

Rhizophagus bipustulatus                 x   

Rhizophagus cribratus x                x  

Rhizophagus depressus       X             

Rhizophagus dispar        x  x    x  x    

Rhizophagus ferrugineus        x            

Rhizophagus parvulus                 x   

Rhynchaenus querceti               x     

Rhyncolus ater         x   x        

Scaphisoma agaricinum           x      x x x 

Scydmaenus hellwigi                 x   

Serica brunnea       X x  x x   x  x x  x 

Sinodendron cylindricum                   x 

Stenichnus  collaris         x           
Strophosoma 
melanogrammus            x      x  

Strophosoma  rufipes            x       x 
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Tachinus marginellus               x     

Tomicus piniperda                x x   

Tomoxia bucephala x              x  x  

Throscus dermestoides       X  x  x x x   x x  x 

Trichocellus placidus                 x   

Triplax aenea          x       x   

Tritoma bipustulata                 x   

                    

STEKLAR                                 

Anoplius nigerrimus                    

Dipogon subintermedius          x       x x  

Andrena haemorrhoa*          x          

Heriades truncorum                x x   

Chelostoma campanularum                x x x  

Coelioxys mandibularis                x    

Lasioglossum morio                x    

Trypoxylon figulus                x x   

Trypoxylon minus                x x x  

Pemphredon lugubris                 x   

Ectemnius cavifrons*                   x 

Ectemnius caphalotes*           x      x  x 

Nitela borealis                x    

Rhopalum coarctatum                x x   

Stigmus solskyi                 x x  

Crossocerus barbipes*         x           

Crossocerus annulipes*          x        x  

Vespa crabro                 x   

Symmorphus crassicornis                  x  

Chrysis fulgida                x  x  

Chrysis ignita                x  x  

Trichrysis cyanea                x    

Lasius fuliginosus            x        

Gasteruption jaculator                x    

                    

FLUGOR                                 

Choerades marginatus                x    

Ferdinandaea cuprea                 x   

Xylota florum                    

                    

SKINNBAGGAR                                 

Pentatoma rufipes        x x           

                    

KLOKRYPARE                                 

hernes cimicoides           x         
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Bilaga 4 – Artlista med skogskryptogamer och 
kärlväxter 
 

 

R-kategori Artvis biotopfördelning Substrat 3 4 5 6 7 8 10

KÄRLVÄXTER Bäck Lövsumpskog Ädellöv Bland Bryn Delområdes fördelning

Skärmstarr 1 1 1

Hässleklocka 1 1

Ängsvädd 1 1

Gullpudra 1 1 1

Ask VU 1 1 1 1 1 1 1

Alm VU 1 1 1

Lind 1 1 1 1

MOSSOR

Fällmossa 1 Block 1 1 1

Piskbaronmossa 1 1 Alm 1 1

Stenfickmossa 1 Sten 1

Guldlockmossa 1 Lind 1 1 1

Stubbspretmossa 1 låga 1 1

Mörk husmossa 1 Block 1

Platt fjädermossa 1 1 Ask 1 1 1

Alsidenmossa LC 1 Död alved 1

Vågig sidenmossa 1 Granlåga 1

Västlig hakmossa 1 Block 1

Vridmossa 1 Block 1

Krushättemossa 1 Hassel 1

Vedtrappmossa NT 1 Låga 1

Klippfrullania 1 Ask 1 1 1

Långflikmossa 1 Låga 1 1

Trädporella 1 Alm 1 1

Stenporella 1 1 Block 1 1 1

LAVAR

Rostfläck 1 Ek 1

Glansig rostfläck 1 Ask 1

Blyertslav NT 1 Ek 1 1

Gulpudrad spiklav 1 Ek 1 1

Vedspik VU 1 Död ekved 1

Brun nållav 1 Ek 1 1 1

Kornig nållav 1 1

Sotlav 1 1 Ek 1 1

Ärgspik 1 1

Slanklav 1 1 1 1 1

Skriftlav 1 hassel 1 1

Gammelgranslav 1 1 Al,björk 1

Traslav 1 Ask 1 1 1

Snöbollslav 1 1 Lind,ek 1 1

Grynig dagglav VU 1 Ek 1

Grynig filtlav 1 Lodyta 1

Hjälmbrosklav NT 1 Ek 1 1

Korallav 1 Oxel 1

Rosa skärelav NT 1 Ek 1 1 1

SVAMPAR

Svavelticka 1 Ek 1 1 1

Fläckticka 1 1 Asklåga 1 1

Korallticka NT 1 Ek 1

Hasselticka 1 Hasselved 1

Kantarellmussling 1 Hasselved 1

Lindskål LC 1 Lindlåga 1


