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Länsstyrelsens Förord 
 
 

Inventeringen har genomförts inom Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) som är en 
satsning för att nå miljökvalitetsmålet ett rikt växt- och djurliv och övriga 
ekosystemrelaterade miljömål. Målet är att antalet hotade arter ska reduceras med 30 % 
till 2015. 
Länsstyrelserna och Naturvårdsverket genomför åtgärdsprogram i samverkan och varje 
länsstyrelse har ansvar för att ta fram ett flertal åtgärdsprogram för hotade arter som 
gäller nationellt. Åtgärdsprogrammen för bevarande av björklevande skalbaggar i 
Norrland och hotade arter på asp koordineras av länsstyrelsen i Gävleborg. 
 
Denna stickprovsinventering som genomfördes under några dagar i Västernorrlands län 
sommaren 2010 är ett steg för att förbättra kunskapen om utbredningen av arter 
beroende av död lövved. Inventeringen riktades mot framförallt lövrika skogar i Höga 
Kusten genomfördes som direktsök i fält på lämpliga habitat. 
 
Arterna i programmet har få observationer i Västernorrland.  
Ingen art i åtgärdsprogrammen hittades genom denna inventering men länsstyrelsen fick 
ett bättre kunskapsunderlag för de skyddade områden och andra områden som är av 
intresse för naturvården.  
 
Inventering och skrivande av rapport har utförts som ett uppdrag av Erik Sahlin som har 
det egna företaget Meloe. Objektsurvalet har utförts av undertecknad som även anpassat 
texten till länsstyrelsens publikationsmallar samt gjort informationen tillgänglig i de 
kanaler som länsstyrelsen har för rapporter av detta slag.  
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Sammanfattning

Åtta lövskogsrika områden i Medelpads inland undersöktes genom riktade eftersök av fyra 
arter av vedskalbaggar samt en vedfl uga som ingår i åtgärdsprogram för hotade arter på asp 
respektive björk i norrland.
Alla områden var belägna i närområdet av Ånge. 

Åtta rödlistade skalbaggsarter hittades på de utvalda områdena.

Utifrån vad som framkommit genom inventeringarna ser bilden relativt dyster ut för arterna i 
åtgärdsprogrammet; inga av arterna har hittats och inte heller några bra livsmiljöer för arterna 
har kunnat identifi eras i det inventerade området.



Inledning

Två åtgärdsprogram som handlar om hotade vedskalbaggar på björk i samt hotade arter på 
asp i Norrland har tagits fram av Naturvårdsverket. 
Åtgärdsprogrammet för bevarandet av björklevande vedskalbaggar i Norrland handlar om tre 
skalbaggar som lever på björk, djupsvart brunbagge, nordlig blombock och större svartbagge 
(Wikars 2008). Åtgärdsprogrammet för bevarandet av hotade arter på asp i Norrland omfattar 
även det tre arter, skalbaggsarten aspbarkgnagare, tvåvingen karelsk barkfl uga samt laven 
liten aspgelélav (Wikars & Hedenås 2009). Av dessa arter omfattas alla utom liten aspgelélav 
av inventeringarna.



Metodik

Åtta områden valdes ut av Länsstyrelsen för inventeringen.
De åtta inventerade områdena ligger alla i närheten av Ånge (fi g. 1).  Områdena är Helve-
tesbrännan (1), Fårberget, östra delen (2), Fårberget, västra delen (3), Långmarksberget 
(4), Storgravberget (5), Lillgravberget, norra delen (6), Lillgravberget, södra delen (7) samt 
Floberget (8).

Figur 1. De inventerade områdenas placering i landskapet.



Områdesbeskrivningar
1 Helvetesbrännan

Helvetesbrännan (fi g. 2) besöktes 2010-08-16. 
Området uppvisade en relativt stor mängd död 
björk, dock var nästan allt liggande och i liknande 
nedbrytningsstadium vilket kan tas som en in-
dikation på dålig kontinuitet. Misstänkta gnag av 
större svartbagge i björklågor längs bäcken, som 
går i öst-västlig riktning, visade sig vara gnag av 
hästmyror (Camponotus sp.) och vedlevande 
harkrankar (Tipulidae, Ctenophorinae). Längs 
med bäcken fi nns en stor mängd bäverfällda 
björkar som verkar stå under vatten under delar 
av året (fi gur 3). 

I dessa björkar fanns larver samt imagines 
av Schizotes pectinicornis, larver av björk-
blåoxe, Platycerus caprea (tidigare rödlis-
tad), bredhalsad varvsfl uga, Hylecoetus 
dermestoides, björksplintborre, Scolytes 
ratzeburgi samt violettbandad knäppare, 
Harminius undulatus (rödlistad som Miss-
gynnad, NT). Det sydvästra hörnet av det 
inventerade området utgörs till en viss del 
av ett hygge med en del död ved. Även här 
hittades larver av violettbandad knäppare, 
denna gång på en asplåga.

Figur 2. Helvetesbrännan med det inventerade 
området markerat.

2 Fårberget, västra delen

Fårbergets västra del (fi g. 4) besöktes 2010-06-17. 
Skogen består huvudsakligen av kuperad, blockig 
barrskog med fl äckvis stort inslag av björk och asp. 
Lokalt förekommer ganska rikligt med död björk, 
både stående och liggande. Dimensionerna är dock 
huvudsakligen ganska klena och inga av målarterna 
kunde konstateras. 
Den södra delen av området gränsar mot en sydbrant 
som ger möjlighet till en bra utsikt över landskapet. 
I de södra delarna av området, som även var något 
öppnare och med större aspinslag, hittades gnagspår 
samt en larv av gulröd blankbock, Obrium canthari-
num (rödlistad som Missgynnad, NT) som även är en 
ny art för Medelpad.
Tretåig hackspett, Picoides tridactylus (rödlistad som 
Missgynnad, NT), är allmänt förekommande inom 
området.

Figur 4. Fårberget med de inventerade om-
rådena markerade.

Figur 3. Bäverfällda björkar i översvämningszon



Figur 5. Rasbrant, Fårbergets östra del

3 Fårberget, östra delen

Fårbergets östra del (fi g. 4) besöktes 2010-06-17. 
Sydligaste delen utgörs av en rasbrant (fi g. 5). 
Skogen nära vägen, omedelbart väster om om-
rådet är nyligen avverkad. Nära vändplanen, på 
själva hygget, hittades imagines av svampbaggen 
Endomychus coccineus samt gnag av aspborrar, 
Trypophloeus sp.
I rasbranten hittades larver av violettbandad 
knäppare i en björklåga och nordlig plattbagge, 
Dendrophagus crenatus (tidigare rödlistad), i en 
asplåga. I rasbranten hittades även doftticka, 
Haploporus odorus (rödlistad som Sårbar, VU) 
på sälg, samt den här ganska vanliga Lunglaven, 
Lobaria pulmonaria. Just dofttickan bedöms ha minskat i landet på grund av avverkningar 
och brist på grov sälg. I branten fi nns även gamla spår av brand i form av brandljud på tallar. 
Vid vändplanen som går in i området hittades även bladbaggen Bromius obscurus, sexfl äckig 
fallbagge, Cryptocephalus sexmaculatus, samt humlelik blomfl uga, Volucella bombylans.

4 Långmarksberget

Området (fi g. 6) besöktes 2010-08-17. 
Fin lövbränna med relativt stor mängd klen död 
asp. På klen asp strax öster om Lilltjärnsbäcken 
hittades gnag av aspborrar (Trypophloeus sp.) 
samt gnagspår av aspvedgnagare, Ptilinus 
fuscus, grön aspvedbock, Saperda perforata 
(rödlistad som missgynnad, NT) och gråbandad 
barkbock, Xylotrechus rusticus. 
Inom området fi nns även en och annan solbe-
lyst, grov tall och av dessa hade en gnag av 
reliktbock, Nothorhina muricata (rödlistad som 
missgynnad, NT), som eventuellt var pågående. 
Misstänkta gnag av större svartbagge kunde 
avfärdas som gnag av vedlevande harkrankar. 
Ett exemplar av skogsödla, Zootoca vivipara, hit-
tades solande på en björkstam (fi g. 7).

Figur 6. Långmarksberget med det inventerade 
området markerat.

Figur 7. Skogsödla i solskenet



5 Stor-Gravberget

Området (fi g. 8) besöktes 2010-06-17. Den 
västra delen begränsas av ett kalhygge med en 
del grov asp. I området fi nns utspridda, grova 
aspar men består framför allt av fuktig granskog 
av högörtskaraktär. Trots att delar av området 
hade strukturer som kändes lämpliga för exem-
pelvis djupsvart brunbagge, Melandrya dubia, 
hittades varken arten eller tillräckligt med lämp-
ligt substrat. Inom området hittades violettban-
dad knäppare under aspbark samt ett antal van-
liga arter på gran. På en asplåga hittades även 
mycket gamla gnagspår av grön aspvedbock, en 
art som dock inte verkar fi nnas kvar för tillfället. 

Figur 8. Stor-Gravberget med det inventerade 
området markerat.

6 Lill-Gravberget, norra området

Området (fi g. 9) besöktes 2010-08-17. Den 
ostligaste delen utgörs numera av ett (ganska 
välgjort) hygge med en hel del lämnad asp 
av grova dimensioner. På döda, grova aspar 
hittades spår av grön aspvedbock, aspvedgna-
gare samt gråbandad barkbock. Skogen består 
här av en ganska tät granskog med endast 
små mängder lövträd. Vid en vändplan i norra 
delen, efter att man bestigit en kraftigt lutande 
sluttning (fi g. 10, 11), fi nns en liten platå med 
stort aspinslag. Denna platå är mycket frodig 
med inslag av rörligt markvatten och väx-
ter som svart trolldruva, Actaea spicata, och 
skogsfru, Epipogium aphyllum (rödlistad som 
Missgynnad, NT). Här hittades även stor asp-
borre, Trypophloeus discedens (rödlistad som 
Missgynnad, NT) som ny för Medelpad. 

Figur 9. Lill-Gravberget med de inventerade om-
rådena markerade.

Figur 10. Lill-Gravberget, sluttning mot platå i norra 
delen

Figur 11. Lill-Gravberget, platå i norra delen med död 
asp



7 Lill-Gravberget, södra området

Området (fi gur 9) besöktes 2010-06-18. 
En skogsväg går från vändplanen i sydöstra delen av området och in till de centrala delarna. 
Området består av granskog med en del relativt grov asp insprängt här och där. På en död 
aspstubbe hittades ett exemplar av käkmycelbagge, Agathidium mandibulare, (rödlistad som 
Missgynnad, NT). I området hittades även fl era larver av violettbandad knäppare på asp samt 
Thomsons trägnagare, Anobium thomsoni, på gran. 

8 Floberget

Området (fi g. 12), som besöktes 2010-08-16, 
ligger endast ca 3 km från en historisk lokal för 
nordlig blombock, Leptura nigripes (hittades i 
Östavall, ca. 1940). Fint område med mycket 
död gran. Nordligaste delen är ett hygge med 
sparad asp. Södra delen mot Storfl obäcken 
utgörs av gransumpskog med stort inslag av 
granticka, Phellinus chrysoloma (rödlistad 
som Missgynnad, NT) (fi g. 13, 14). Grov asp 
fi nns insprängt här och var i granskogen, men 
mängden död asp är mycket liten. På granlågor 
hittades kortvingen Olisthaerus substriatus 
(rödlistad som Missgynnad, NT), violettbandad 
knäppare samt gropig brunbagge, Zilora ferru-
ginea (rödlistad som Missgynnad, NT). På asp 
hittades gnag av grön aspvedbock och på en 
asphögstubbe i hyggeskanten hittades käk-
mycelbagge, Agathidium mandibulare, Svamp-

Figur 12. Floberget med det inventerade området 
markerat.

Figur 13. Högstubbe i sumpskog med granticka

Figur 14. Gransumpskog nära Storfl obäcken

baggen Endomychus coccineus samt rutklokrypare, Chernes cimicoides.



Slutsatser och diskussion

Trots ett riktat eftersök mot målarterna där större delen eller i vissa fall allt lämpligt substrat 
undersökts har inga av målarterna hittats i inventeringen av de utvalda områdena. Även om 
fl era av områdena har varit av god kvalitet med relativt stora mängder död ved bedöms ingen 
av målarterna ha långsiktiga livsbetingelser inom området. 
Däremot har det inom inventeringarna hittats fl era andra rödlistade arter, framför allt av 
skalbaggar (tabell 1).
Tabell 1. Fynd av rödlistade och tidigare rödlistade arter i inventeringen. De inventerade om-
rådena är: 1: Helvetesbrännan, 2:Fårberget, Västra delen, 3: Fårberget, Östra delen, 4: Lång-
marksberget, 5: Storgravberget, 6: Lill-Gravberet, Norra området, 7: Lill-Gravberget, Södra 
området samt 8: Floberget.

Flera av de inventerade områdena är av relativt hög kvalitet, speciellt med tanke på det höga 
trycket från skogsbruk under lång tid. Floberget, Stor-Gravberget (speciellt västra delen) och 
Lill-Gravberget har strukturer som minner om en tid då skogen präglades av brand i betydligt 
större utsträckning än idag. De stora partier med grova lövträd, framför allt asp som skapades 
då håller nu på att växa igen med gran, i fl era fall är granarna själva av betydande dimen-
sioner. I områden som dessa är det svårt att genomföra några åtgärder för att gynna arter som 
är beroende av lövträd eller död lövträdsved, fri utveckling är nog det bästa. Granen kommer 
då att på sikt ta över de fl esta av dessa områden men under tiden kommer en stor mängd 
lövträdsved att tillskapas. För att gynna arterna inom de två åtgärdsprogrammen kan istället 
en utökad hänsyn vid avverkningar vara en väg att gå, gärna i kombination med ett ökat antal 
hyggesbränningar och naturvårdsbränningar. Aspuppslag på hyggen bör i högre utsträckning 
uppmuntras eller till och med skyddas från exempelvis älgbete, som har en kraftigt negativ 
påverkan på aspen (Sahlin 2009).



Läget för de enskilda arterna utifrån denna inventering kan beskrivas som följer.

Djupsvart brunbagge kräver betydligt bättre tillgång på död ved än den som uppvisats i de 
inventerade områdena och kanske framför allt bättre kontinuitet på den döda veden. 

Lämpliga områden för nordlig blombock har överhuvudtaget inte hittats i inventeringarna. 
Enligt erfarenheter från Västmanland kräver arten betydligt bättre tillgång på död björk, och 
framför allt mer solbelyst, än vad som uppvisats i de inventerade områdena. 

Större svartbagge kräver även den mer död björkved än vad som hittats; denna art kan dock 
förbises i en liten inventering då arten kan vara väldigt lokal. 

Aspbarkgnagaren är en ganska svårinventerad art då den ofta gnager på döda grenar och 
stamdelar högt upp i levande aspar, inventering av denna art brukar således mest omfatta 
nedfallna grenar. Arten lever emellertid ofta tillsammans med barkborrar av släktet Try-
pophloeus och gnagspår av dessa har hittats på fl era lokaler i inventeringen, dock inga spår 
av aspbarkgnagaren. I Medelpad har tidigare inga arter i släktet aspborrar (Trypophloeus) 
påträffats. Detta beror dock troligen på att landskapet är relativt dåligt undersökt vad gäller 
skalbaggsfaunan. Inom inventeringarna har vi dock konstaterat att gnagspår av aspborrar 
fi nns på fl era av lokalerna (Fårbergets östra del, Långmarksberget och Lillgravbergets norra 
del) och till slut även kunnat plocka fram fullbildade exemplar för bestämning. Att det då visade 
sig vara den större aspborren var både glädjande och överraskande eftersom den är betydligt 
ovanligare än tvåtandad aspborre, T. bispinulus. Av detta kan man naturligtvis inte dra slutsat-
sen att alla aspborregnag i Medelpad tillhör just den större aspborren, det är till och med troligt 
att de fl esta gnagspår kommer från den vanligare arten, tvåtandad aspborre, eller från arten 
aspborre, T. asperatus, som även den är hittad i kringliggande landskap. 

Den karelska barkfl ugan har inte hittats mer än på ett fåtal lokaler i Norrbotten med extremt 
god förekomst av grov asp. Några grova lågor av asp i rätt nedbrytningsstadium har inte setts 
till i inventeringarna.

Sammanfattningsvis kan man säga att de arter som eventuellt har möjlighet att fi nnas är 
aspbarkgnagaren (i isolerade förekomster) samt större svartbagge (isolerade förekomster och 
troligen på väg att försvinna).

Tack

Till David Isaksson, Baggbolaget för all fälthjälp, sällskap samt rent allmänt. Åke Lindelöw 
för bestämning av barkborrarna. Per sander, Länsstyrelsen Västernorrland, för framtagning 
av områden, administration med mera, samt deltagande i fält vid Långmarksberget och Lill-
Gravberget.
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