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Inledning 
Sjön Solgen ligger belägen i Eksjö kom-
mun på det Småländska höglandet 195 me-
ter över havet.  Solgens omgivningar ut-
görs av ett mosaiklandskap av löv- och 
blandskog, hagmarker och åkermark. Flera 
av gårdarna har en historia som sträcker sig 
tillbaka till 1300-talet och talrika fornläm-
ningar runt sjön vittnar om att traktens kul-
turhistoria sträcker sig ännu längre tillbaka 
i tiden. De flesta trädslagen finns rikt re-
presenterade i området och endast bok fö-
rekommer mer sparsamt. Kring den norra 
och östra delen av Solgen finns ett flertal 
lövträdsdominerade betesmarker varav 
många hyser mellan 5 och 15 mycket gam-
la hålekar. Området har redan uppvisat 
exceptionella naturvärden med avseende 
på fågellivet med bland annat årliga besök 
av vitryggig hackspett.   
   Under de senaste 50 åren har utveckling-
en i området medfört att de äldre kulturmil-
jöerna krympt och samtidigt isolerats allt 
mer från varandra genom anläggning av 
kommersiell barrskog och modern od-
lingsmark, något som troligen påverkat 
områdets flora och fauna negativt. 
   2001 startade Svenska naturskyddsföre-
ningen en jordbrukskampanj. Denna kam-
panj avsåg bland annat att undersöka hur 
den moderna omvandlingen av jordbruket 
påverkar äldre kulturmiljöer och det omfat-
tande genkapital som dessa miljöer besitter 
genom sin biologiska mångfald.  
   På initiativ av Eksjö naturskyddsförening 
inleddes en inventering av området kring 
Solgen. Vid inventeringarna bidrog ett fler-
tal experter med sin kunskap inom grup-
perna lavar, mossor, kärlväxter, svampar, 
samt vissa grupper av evertebrater med 
huvudsaklig inriktning på vedlevande skal-
baggar. Det preliminära resultatet visade 
att Solgenområdet har höga naturvärden. 
Särskilt de arter som är knutna till äldre 
ekar visade att området troligen har en 
mångtusenårig kontinuitet när det gäller 
förekomsten av äldre ekar i öppna kultur-
miljöer. Bland annat hittades den akut ho-
tade saffranstickan (Hapalopilus croceus) 

växande på en mycket gammal ek vid 
Edshults säteri.   
   Detta arbete är en redogörelse för de in-
venteringsarbeten som utförts av Eksjö 
Naturskyddsförening och som till stor del 
tidigare presenterats i artikeln ”Hagmarker 
vid Solgen” (Björkman & Ljunggren 
2002), samt i en slutrapport till SNF Riks. 
Vissa delar, t.ex. resonemang kring områ-
dets utveckling de senaste 150-åren, och 
den påverkan denna haft på områdets bio-
logiska mångfald, baseras på Jenny Pet-
terssons examensarbete ”Fragmentering-
ens påverkan på spridningsbegränsade 
arter - en studie av lavar, svampar och 
insekter knutna till ek” (2004). Underlaget 
till detta examensarbete är hämtat från Ek-
sjö Naturskyddsförenings inventeringar. 
   Inventeringarna i Solgenområdet har 
primärt fokuserat på rödlistade lavar, tickor 
och skalbaggar knutna till äldre ekar, även 
om andra organismgrupper och trädslag 
också berörts. Det bör betonas att inventer-
ingarna huvudsakligen har haft för avsikt 
att påvisa områdets höga naturvärden. Ett 
bisyfte har dessutom varit att bidra med 
kunskap om hur naturvårdsåtgärder i hag-
markerna skall utformas för att bevara och 
förstärka dessa värden.  
   Inventeringarna har huvudsakligen finan-
sierats av Svenska Naturskyddsföreningen 
och Eksjö Naturskyddsförening. Länssty-
relsen i Jönköpings län har till viss del bi-
dragit med reseersättning samt står för 
sammanställning och tryckning av denna 
rapport. Denna rapport redogör för en un-
dersökning utförd av Eksjö Naturskyddsfö-
rening. Metod och utförande av fältarbete 
avviker således delvis ifrån länsstyrelsens 
vanliga övervakningsmetodik. För innehåll 
och framförda slutsatser ansvarar rappor-
tens författare. 
 
Ekens biologiska betydelse 
Det har antagits att så mycket som 1500 
olika arter är mer eller mindre knutna till 
äldre ekar (Hultengren m fl 1997).  Anled-
ningarna härtill är flera. En av de mest av-
görande faktorerna är den höga ålder eken 
kan uppnå. Just det faktum att ett enda träd 
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befinner sig på en och samma plats under 
flera hundra år medför att till och med de 
mest svårspridda arter hittar dit. Knapp-
nålslavar har lång etableringstid och börjar 
dyka upp när eken är ca 100 år, men det är 
först när eken är 200-300 år gammal som 
en mer artrik flora utvecklas. Jätteekar 
växer i öppna landskap och ljusälskande 
arter lockas till deras solbelysta stammar. 
Barken förändras dessutom hos gamla träd; 
den blir mer porös, innehåller mer vatten 
och har ett högre pH-värde. Inte sällan blir 
den skrovlig och sprickorna blir en skyd-
dad och omtyckt växtplats (Rydberg 1997). 
Även inuti eken kryllar det av liv. Röt-
svampar hjälper till att skapa håligheter i 
trädet, där många skalbaggar, flugor och 
klokrypare kan dra nytta av ett stabilt kli-
mat och jämn tillgång på föda. 
 

 
Fig. 1. Äldre ekhagar, som den vid Berg på bilden, 
utgör en livsmiljö för en mängd organismer som 
inte klarar sig utanför ekarnas skyddande värld.  
 

 
Fig.2. Även en död ek kan fortsätta ha en mycket 
viktig biologisk funktion under ytterligare 100-150 
år.  

Det är noterbart att även andra träd som 
t.ex. björk och asp kan erbjuda liknande 
mulmmiljöer som de som återfinns i äldre 
ekar. Men för de arter som föredrar ek har 
trädslaget troligen en mycket viktig 
funktion genom att den uppnår en mycket 
hög ålder och därmed kan erbjuda lämpliga 
förhållanden under en mycket lång tid, 
något som de mer kortlivade 
triviallövträden inte förmår. Det är dock 
viktigt att notera att asp redan efter 100 år 
har utvecklat biologiskt viktiga funktioner 
som vedlevande arter kan dra nytta av. 
Aspen har alltså en viktig funktion när det 
gäller att fylla de kontinuitetshål som finns 
i många värdefulla områden efter det att 
dagens jätteekar dött ut och innan dagens 
100-åriga ekar utvecklats till hålträd 
(Nilsson & Baranowski 2003). Notera att 
detta inte gäller arter som bara klarar av att 
leva av eller på ek. 
 

 
 

 
Fig. 3. Angrepp av alticka, överst, och svavelticka 
utgör förutsättning för flera rödlistade skalbaggs-
arter. Både larver och de fullbildade skalbaggarna 
lever av tickornas mycel och fruktkroppar. 
 
En kort ekhistorik 
För ca 9000 år sedan, under den värmeböl-
ja som följde på den senaste istiden, vand-
rade eken in i Sverige. Det varma klimatet 
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i kombination med det ännu relativt öppna 
landskapet erbjöd utmärkta förutsättningar 
för eken och andra lövträd och snart täck-
tes landskapet på många håll av en lövur-
skog med bryn och gläntor som betades av 
den tidens stora däggdjur. 
   På denna tid var troligen ekjättar en 
ovanlig syn eftersom dessa av konkurrens-
skäl var undantryckta till klippområden 
eller kargare hällar där ekens seghet gav 
vissa fördelar.  
   Med människans intåg i historien blev 
landskapet mer öppet under bete, odling 
och avverkning vilket innebar bättre förut-
sättningar för ekarna att breda ut sig men 
fortfarande sparades bara enstaka träd, som 
t.ex. regnskydd åt kreatur eller ollonförråd 
åt tamsvin. Först med Magnus Erikssons 
landslag 1347 skyddades boken och eken i 
lag dels som bärande träd och dels som 
potentiella råvaror till skeppsbyggen. Med 
åren skärptes dessa lagar och regalrätten, 
d.v.s. kronans rätt att betrakta alla ekar och 
bokar som sin egendom, innebar starten för 
de spärrkroniga ekarnas storhetstid. 
   I bondens värld blev eken samtidigt ett 
periodvis avskytt landskapsinslag och bara 
under ollonår sågs eken med något blidare 
ögon (Hultengren 1998). Inte bara tanken 
på att eken representerade den förtryckan-
de makten störde bönderna, utan också det 
faktum att dess kvävande och försurande 
lövförna förstörde betesmarkerna gav upp-
hov till ett omfattande förakt mot eken. 
   Under 1800-talet kom så reglerna och 
lagarna successivt att lättas varpå mängder 
av jätteekar föll för yxan. Adeln och kyr-
kan behöll dock sin syn på eken som ett 
tecken på status och maktutövande och 
idag återfinns de flesta äldre ekmiljöer i 
anslutning till kyrkor, gods och säterier 
(Hultengren m fl 1997). 
 
Död ger liv 
Många av de tickor, lavar och skalbaggar 
som medtagna på den svenska rödlistan (en 
förteckning över hotade och missgynnade 
djur och växtarter) hör hemma i ett histo-
riskt urskogslandskap där tillgången på död 
ved av olika dimensioner och i olika stadi-
er av nedbrytning var i stort sett obegrän-

sad. I takt med skogs- och jordbrukets ef-
fektivisering och fokusering på barrträd har 
dessa miljöer blivit allt mer sällsynta och 
isolerade från varandra.  I Syd och Mellan-
sveriges skogar och lövhagar har skövling-
en gått så långt att tillgången på äldre och 
döda lövträd idag bedöms vara den vikti-
gaste faktorn när det gäller hotade och röd-
listade arters fortsatta överlevnad (Bernes 
2001).  
   Skogsbruket har dessutom satt i system 
att forsla bort skadade och döda träd för att 
minska risken för spridning av skadedjur 
trots att restriktionerna bara gäller barrträd 
(Ehnström & Axelsson 2002). Detta har i 
förlängningen lett till uppkomsten av en 
vida spridd åsikt bland många skogsägare 
att en ”fin” skog är en skog som är välstä-
dad d.v.s. all död ved är bortforslad, något 
som även drabbat fristående träd i hagmar-
ker. Detta synsätt och den tillhörande 
”städmanin” bygger på en ensidig syn på 
skogens funktion som kapitalvara. Om 
man istället beaktade de ekologiska tjänster 
som en skog kan ge i form av luftrening, 
turistmål, genbank, bär/svampförråd och 
jakt skulle troligen den naturliga skogen 
tillskrivas ett helt annat värde även för den 
enskilde skogsägaren. 
   Idag anses ca 550 rödlistade arter vara 
direkt påverkade av bristen på död ved, 
primärt tickor och skalbaggar, men indirekt 
också en mängd arter som i sin tur lever på 
denna mångfald t.ex. hackspettar och para-
sitsteklar. Ofta är det de organismer med 
dålig spridningsförmåga som drabbas hår-
dast när små områden med lämpliga livs-
miljöer isoleras långt ifrån varandra. 
 
Spridningsförmåga och överlevnad 
En arts förmåga att sprida sig har stor be-
tydelse för dess utbredning (Hansson 
1992). Genom spridning kan en art undvi-
ka inavel och ogynnsamma miljöer, kolo-
nisera nya områden och på så vis öka sin 
geografiska utbredning samt upprätthålla 
lokala populationer vid splittrad utbred-
ning. Hos arter med dålig spridningsför-
måga kommer merparten av avkomman att 
fortsätta leva i den livsmiljö som föräldrar-
na varit väl anpassade för, vilket kan tyck-
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as vara en god strategi. Arten löper dock 
samtidigt risk att bli utkonkurrerad av 
andra spridande arter (Statens Naturvårds-
verk 1999). Naturens ständiga förvandling 
medför dessutom att livsmiljöer uppstår 
och försvinner. Därför har alla arter en be-
nägenhet att sprida sig.  
    Alla arter tvingas till en avvägning mel-
lan spridning och reproduktion, eftersom 
förflyttning kostar energi och kan innebära 
en större predationsrisk (risk att bli upp-
äten). Att spridningsförmågan skiljer mel-
lan arter är sammankopplat med olika 
livsmiljöers förändring i tid och rum. Om 
livsmiljöns bärkraft varierar mycket med  
tiden, kommer dess invånare att utveckla 
en god spridningsförmåga. Om däremot 
områdets utseende och omfattning är nå-
gorlunda konstant kommer de arter som 
finns där att minska sin förmåga att spri-
das, helt enkelt för att det inte behövs (Ra-
nius 2000). 
   För att arter ska kunna bevaras i ett läng-
re tidsperspektiv krävs kunskap om popu-
lationens sammansättning och dynamik. En 
fragmenterad miljö kan, men måste inte, 
leda till en metapopulation.  
 
En metapopulation definieras som en 
övergripande population bestående av 
flera mindre sinsemellan geografiskt 
åtskilda delpopulationer.  Mellan dessa 
delpopulationer är ett visst genetiskt 
utbyte möjligt (Statens Naturvårdsverk 
1999).  
 
Lediga områden koloniseras i samma takt 
som lokala utdöenden sker, vilket medför 
att populationssystemet varar längre än de 
ingående delpopulationerna (Fahrig m fl 
1995).  
    Om det sker en regelbunden spridning 
bibehålls en kontinuerlig population, d v s 
genflödet blir så stort att några egentliga 
delpopulationer inte kan identifieras. Om 
spridningsbarriärerna blir för stora kommer 
delpopulationen att isoleras och risken för 
utdöende ökar (Statens Naturvårdsverk 
1999). Vissa arter kan överleva länge på 
mycket begränsad yta, i små populationer 
som inte längre är livskraftiga ur ett längre 
tidsperspektiv. Dessa reliktpopulationer 
bidrar till en tidsfördröjning i utdöendet, en 
så kallad utdöendeskuld, som kan göra det 

svårare att se de verkliga effekterna av för-
ändringar i landskapet (de Jong 2002).  
    Så länge en metapopulation upprätthålls 
är chansen för överlevnad stor. Det är vik-
tigt att man inom naturvården tar hänsyn 
till spridningsförmågan hos de arter man 
vill skydda, då det vid t ex restaurering 
måste finnas möjlighet till återkolonisering 
för att åtgärden ska vara meningsfull (Sta-
tens Naturvårdsverk 1999). 
 
Metod 
Totalt har 11 områden inventerats efter 
svampar och lavar, 2002-2003, medan 9 av 
dessa inventerats efter skalbaggar 2002-
2004. Områdenas sammanlagda area mot-
svarar 175 hektar trädklädd betesmark och 
10 hektar högmosse. 
   Inventeringen av skalbaggar har huvud-
sakligen skett genom fönsterfällor som 
satts upp på stammen av intressanta träd 
och fallfällor inuti mulmträd. Fallfällorna 
har kompletterats genom sållning av mulm 
(trämjöl) och gamla fågelbon. Fönsterfäl-
lorna monterades upp i slutet av april 2002 
och har vittjats varannan vecka varpå de 
nermonterats i slutet av september. 2003 
och 2004 upprepades proceduren på andra 
lokaler i området för att få en någorlunda 
rättvisande bild av de olika arternas före-
komst i området.  
    Som fallfällor användes plastglas som 
grävts ner i mulmen så att glasets kant 
hamnat på samma nivå som mulmytan. 
Fönsterfällorna har utgjorts av en 
plexiglasskiva (20X30cm) samt en 
undertill fastsatt plastbehållare t.ex. en tom 
glassburk. Fönsterfällorna har monterats 
upp på äldre eller döda träd (i huvudsak ek 
men även asp och björk) och många gånger 
i anslutning till tickor. Totalt har åtta 
fönsterfällor använts. Plastbehållaren under 
plexiglasskivan fylls med en vätska 
bestående av av vatten (ca 60%), glykol 
(ca 39%) diskmedel för att bryta 
ytspänningen (ca 0,5%). För att undvika att 
däggdjur och fåglar eventuellt dricker av 
vätskan tillsätts dessutom en liten mängd 
rödsprit (ca 0,5%). 
    Handplockning av skalbaggar har också 
förekommit på tickor och trädstammar. 
Icke- vedlevande arter som hamnat i fäl-
lorna har noterats. Slaghåvning i vegeta-
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tion under träd har också utförts på några 
lokaler.  
   Bilhåvning i området utfördes fyra gång-
er under 2003 samt en gång 2004. Denna 
ofta mycket effektiva metod bygger på att 
man fäster en stor håv på bilens takräcke. 
Bäst resultat uppnås om man framför bilen 
med en hastighet av 30 km/h under ljumma 
sommarkvällar. Genom denna metod fång-
ades bland annat den för länet nya skal-
baggsarten Agathidium nigrinum (NT).   
   Artbestämningen av skalbaggar har 
utförts av Willy Kronblad. Hjälp med 
kontroll eller artbestämning har utförts av 
Stig Lundberg, Luleå (skalbaggar) och 
Rickard Andersson, Höör, (fuktbaggar) 
Beläggexemplar av samtliga rödlistade 
arter finns i Willy Kronblads privata 
samling. 
    De lavar som omnämns i rapporten har 
till största delen insamlats av Roland 
Ljunggren och Uno Björkman. Artbestäm-
ningen av lavar har sedan skett med stereo-
lupp eller mikroskop. Ibland har även ke-
mikalier använts för att säkerställa artbe-
stämningen. Artbestämningen har utförts 
av Uno Björkman, Nässjö, som även förva-
rar beläggexemplar i sin privata samling. 
   Inventering av tickor och svampar har 
utförts av Roland Ljunggren och Max Ko-
schatzky, Norrahammar. Mycket av fältar-
betet har gjorts av R. Ljunggren, samt en 
del artbestämningar av karaktäristiska ar-
ter. Den huvudsakliga artbestämningen av 
svampar och tickor har utförts av M. Ko-
schatzky. Koschatzky har också utfört mik-
roskopering av vissa svårbestämda arter. 
Beläggexemplar finns i M. Koschatzkys 
privata herbarium. 
   Inventeringarna i Solgenområdet efter 
lavar och tickor har utförts under 2002-
2003. Under 2004 har vidare inventeringar 
efter vedlevande skalbaggar utförts i mind-
re skala.  
 
Resultat 
Hitintills har 64 rödlistade arter hittats i 
Solgenområdet inom grupperna tickor, la-
var och vedlevande skalbaggar. Av dessa 
utgörs 15 av hotade arter tillhörande rödlis-
tekategorierna VU, EN eller CR. Förutom 

dessa arter har inventeringarna även med-
fört nya fynd av rödlistade dagfjärilar, 
mossor, ängssvampar, däggdjur och fåglar. 
 
Delområde VU NT Summa RR 
Markestad 2 5 7 1 
Hunnerstad 3 5 8 3 
Scoutstugan     
Skälsnäs 3 8 11 2 
Sandshult 4 5 9 1 
Näs 3 6 9 2 
Edshult 1 2 3 1 
Åsa-Skäljarp 2 5 7 1 
Berg- Sjöarp 3 5 8 4 
Norrby  3 3  
Björnåsa mosse  1 1 1 
Fig. 4. Antal rödlistade arter av vedberoende lavar 
i olika delområden uppdelat på hotkategorier.  
 
Delområde EN VU NT Summa RR 
Markestad   16 16  
Hunnerstad   5 5 2 
Scoutstugan   7 7 1 
Skälsnäs 1 2 9 12 3 
Sandshult  1  1  
Näs  3 4 7  
Edshult  1  1 4 
Åsa-Skäljarp  1 3 4 2 
Berg-Sjöarp   2 2 2 
Fig.5.  Antal rödlistade arter av vedlevande skal-
baggar i olika delområden uppdelat på hotkatego-
rier. 
 
Delområde CR EN VU NT Summa RR 
Markestad   1  1 2 
Hunnerstad    2 2 2 
Scoutstugan      1 
Skälsnäs    3 3 1 
Sandshult    1 1  
Näs    1 1  
Edshult 1   2 3  
Åsa-Skäljarp    1 1  
Berg- Sjöarp    3 3 1 
Norrby    1 1 3 
Fig. 6.  Antal rödlistade arter av vedlevande tickor 
i olika delområden uppdelat på hotkategorier.  
 
Av de arter som hittats i området är 20 ar-
ter, fördelat på 14 skalbaggar, 4 lavar och 2 
tickor, att betrakta som helt nya för Jönkö-
pings län. Många av de arter som hittats är 
dessutom tidigare bara funna en eller ett 
par gånger i länet och fynden bidrar med 
kunskap om många sällsynta arters utbred-
ning. 
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Ny art för F-län CR EN VU NT 
Skalbaggar     
Velleius dilatatus   X  
Plectophloeus nitidus   X  
Procraerus tibialis   X  
Hypulus quercinus   X  
Agathidium nigrinum    X 
Sepedophilus bipunctatus    X 
Cyphaea curtula    X 
Ampedus hjorti    X 
Cerylon deplanatum    X 
Mycetophagus populi    X 
Mycetochara axillaris    X 
Conopalpus testaceus    X 
Saperda perforata    X 
Aderus populneus    X 
Lavar     
Calicium quercinum   X  
Bactrospora corticola   X  
Biatola sphaeroides    X 
Cyphelium tigillare    X 
Tickor     
Hapalopius croceus X    
Inonotus dryophilus   X  
Fig. 7. Nya arter för F-län med angiven rödlisteka-
tegori. Indelningen baseras på att ovanstående 
arter ej är noterade i Gärdenfors (2000) 
 
Art/Artgrupp Rödl 
Svampar  
Lindskål, Holwaya mucida NT 
Grentaggsv., Climacodon serpententrionalis NT 
Vit vedfingersv. Lentaria epichnoa NT 
Fyrflikig jordstjärna, Geastrum guadrifidum NT 
Scharlakansröd vaxing, Hygrocybe punicea NT 
Mossor  
Vedtrappmossa, Anastrophyllum hellerianum NT 
Grön sköldmossa, Buxbaumia viridis NT 
Fåglar, häckande  
Skogsduva, Columba oenas VU 
Mindre hackspett, Dendrocopus minor VU 
Göktyta, Jynx torquilla VU 
Bivråk, Pernis apivurus VU 
Nötkråka, Nucifraga caryocataces NT 
Mindre flugsnappare, Ficedula parva NT 
Däggdjur  
Utter, Lutra lutra VU 
Hasselmus, Muscardinus avellanarius NT 
Groddjur  
Större vattensalamander, Triturus cristatus NT 
Fjärilar  
Silversmygare, Hesperia comma NT 
Smalsprötad bastardsv., Zygaena osterodensis VU 
Allmän metallvingesvärmare, Adscita statices NT 
Svävfluglik dagsvärmare, Hemaris tityus NT 
Fig.  8. Rödlistade arter som noterats i Solgen un-
der inventeringarna som ej tillhör grupperna tick-
or, lavar eller vedlevande skalbaggar. 
 

Förutom de arter som hittats inom de inven-
terade organismgrupperna har ytterligare ett 
antal rödlistade arter noterats, se fig. 8.  
 
Ett unikt område 
Inventeringarna i Solgenområdet visar att 
området är ett av länets absolut intressan-
taste när det gäller organismer knutna till 
äldre lövträd och i synnerhet ek. majorite-
ten av de rödlistade arter som hittats i om-
rådet är beroende av mycket gamla, solex-
ponerade lövträd för sin långsiktiga över-
levnad. I sammanhanget bör det betonas att 
inventeringarna utförts under en mycket 
begränsad tid och med mycket knappa re-
surser. Troligen kommer den planerade 
fortsättningen och utvidgningen av skal-
baggsinventeringen avslöja ytterligare ho-
tade arter och antalet rödlistade vedlevande 
skalbaggsarter i området kan vara så 
mycket som det tredubbla. När det gäller 
lavar och svampar är de föreliggande in-
venteringarna än mindre omfattande tids-
mässigt men trots detta hittades en mängd 
intressanta och rödlistade arter i området 
varav den akut hotade saffranstickan (Ha-
palopilus croceus) kanske är det mest 
överraskande fyndet. Trots att höga natur-
värden finns i området är många av områ-
dets arter på intet sätt utom fara. För 
många arter föreligger troligen en utdöen-
deskuld och även om åtgärder vidtas för att 
öka omfattningen av deras livsmiljöer i 
Solgenområdet löper de en överhängande 
risk att dö ut på grund av att landskapet 
varit splittrat under en alltför lång tid.  
 
Ett splittrat landskap  
Solgenområdet har behållit sin karaktär av 
jordbrukslandskap trots skogsbrukets öka-
de betydelse de senaste 150 åren. Minst 
påverkan har skett runt de större gårdarna 
längs Solgens nordvästra strand men även 
här har troligen stora arealer betesmark 
ersatts av skog från 1800-talet och framåt. 
Vid samma tid hävdes förbudet mot att 
avverka ekar, vilket bidrog till att antalet 
träd decimerades ytterligare. Fram till 
1950-talet försvann mycket av det öppna 
landskapet och livsutrymmet för stora ekar 
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och därtill knutna arter begränsades kraf-
tigt. Under det halvsekel som passerat se-
dan dess har en mer heterogen (splittrad) 
landskapsbild trätt fram: skogen är tätare 
nu än på 50-talet, men de öppna ytorna fler 
i form av fläckvisa kalhyggen. 
   Generellt sett kan man säga att arter som 
anpassat sig till livsmiljöer som naturligt 
täckt stora områden och där endast lite 
störningar förekommit, drabbas värst när 
landskapet förändras på grund av mänsklig 
aktivitet (Johansson 1997). När ett större 
område splittras upp i mindre delar, såsom 
skett med ekmiljöerna runt Solgen, blir 
delpopulationerna individsvagare. Dessut-
om blir tillgången på lämpliga substrat 
mindre, samtidigt som spridningen mellan 
de isolerade områdena försvåras.  
   Arter som levt i stabila miljöer har i regel 
en dåligt utvecklad spridningsförmåga, 
vilket insekterna knutna till ek är goda 
exempel på. Dessa arter riskerar att dö ut 
när avståndet blir för långt mellan 
livsmiljöerna (Statens Naturvårdsverk 
1999). För de ekknutna lavarna och 
tickorna är troligen bristen på substrat ett 
större problem än fragmenteringen av 
landskapet. Försök har visat att vedlevande 
svampar relativt snabbt koloniserar ett 
område efter att lämpligt mikrohabitat 
skapats (Nordén 2000). För att spridningen 
ska få effekt krävs att arten etablerar sig, 
vilket är den kritiska punkten för framför 
allt lavar. Svampens sporer ska möta 
algceller på ett lämpligt substrat för att en 
ny lavindivid ska uppstå (Tibell 1977). 
   En arts spridningsmöjligheter kan också 
påverkas av hur den mellanliggande miljön 
ser ut (Statens Naturvårdsverk 1999). För 
femtio år sedan var skogsområdena kring 
Solgen homogena och ”luftiga” i jämförel-
se med dagens mer heterogena landskap. 
Habitatspecialister (habitat=livsmiljö), så-
som de ekknutna insekterna, har ofta svårt 
att klara sig utanför den miljö de är anpas-
sade att leva i (Fahrig m fl 1995) och det 
finns en risk att tät skog eller kalhyggen, 
som skiljer sig från forna tiders öppna ytor, 
förhindrar deras spridning. Just vid Solgen 
kan det vara så att räddningen ligger just i 

sjöns närhet. För många arter erbjuder vin-
dar över sjöns öppna yta en extra utväg vid 
spridning och det är inte omöjligt att vissa 
av områdets hotade arter haft hjälp av sjön 
vid spridning mellan lämpliga områden. 
   När det gäller populationers överlevnad 
har det visat sig att förändringshastigheten 
har större betydelse än landskapets faktiska 
utseende efteråt. Man har konstaterat att 
den positiva effekten av att ett habitats 
areal ökar, överväger de negativa effekter 
ett ökat avstånd mellan habitaten skulle 
kunna få för populationen (Fahrig m fl 
1995). Detta bekräftas i forskning kring 
den hålträdslevande skalbaggen läderbagge 
(Osmoderma eremita), där det framkommit 
att ett bestånds storlek är av större 
betydelse för förekomst av arten än 
möjligheten till spridning mellan bestånd 
(Ranius 2000). Sammanhängande 
livsmiljöer innebär att konnektiviteten 
(kopplingen mellan områden) är stor och 
kanteffekternas betydelse minskar (With m 
fl 1997). 
   Paradoxalt nog kan arter med låg 
spridningsfrekvens, vilka borde 
missgynnas mest av splittring av 
landskapet och påföljande isolering av 
livsmiljöer, vara de som klarar en snabb 
minskning av livsmiljöarealen bäst. 
Eftersom arten inte gärna sprider sig kan 
den finnas kvar i små bestånd, trots 
isoleringen (Ranius 2000). För att dessa 
isolerade, så kallade reliktpopulationer, ska 
överleva på längre sikt måste man utföra 
spridningsunderlättande åtgärder i 
mellanliggande områden. Det finns dock 
alltid en risk att slumpens inverkan gör att 
arter försvinner, trots att miljön uppfyller 
alla krav (de Jong 2002). 
    Arter som är uppdelade i en metapopula-
tion återfinns sällan i alla lämpliga livsmil-
jöer. Trots detta är det viktigt att bevara 
dessa, då chansen för överlevnad ökar ju 
fler habitat som finns i omgivningarna. Om 
förflyttning mellan lokaler underlättas, till 
exempel genom spridningskorridorer, kan 
metapopulationen komma att omfatta en 
större andel av lokalerna (Hansson 1992). 
Det är dock ännu inte klarlagt om detta 
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initiativ ökar konnektiviteten och därmed 
populationers överlevnad i praktiken (Fah-
rig m fl 1995, Statens Naturvårdsverk 
1999).  I Solgenområdet uppvisar många 
arter ett förekomstmönster som antyder att 
de bara finns kvar i just reliktpopulationer. 
I dessa områden är det extra viktigt att sät-
ta in spridningsunderlättande åtgärder och 
åtgärder för att utöka livsmiljön.  
 
Naturvårdsåtgärder 
Bevarandet av den rika biologiska mång-
fald som finns knuten till de äldre, ur-
sprungliga trädmiljöerna kring Solgen 
bygger på en fortsatt god och ökad före-
komst av de landskapselement som genom 
denna undersökning visat sig vara avgö-
rande för många rödlistade arters överlev-
nad i området. Förutom denna relativt 
självklara slutsats gäller det också att un-
derlätta spridning mellan de olika område-
na för att undvika att enskilda populationer 
isoleras och dör ut. Idag tyder vissa fynd 
på att vissa arter redan är isolerade och på 
väg mot ett oåterkalleligt utdöende i regio-
nen om inga spridningsunderlättande åt-
gärder vidtas. Det finns undersökningar 
som visar att mer än 60% av de vedlevande 
skalbaggar som är knutna till lövträd före-
drar öppet stående träd före slutna skogar 
och när det gäller arter som är knutna till 
ek är andelen ännu större (Gärdenfors och 
Baranowski 1992). Behovet av naturvårds-
åtgärder knutna till äldre ekhagar kan 
sammanfattas i två punkter: 
 
 
1. Utökande av livsmiljöer. 
2. Spridningsunderlättande åtgärder. 
 

   1. Den första punkten gäller först och 
främst att öka tillgången på äldre träd i 
solexponerade lägen och att öka mäng-
den död ved i landskapet. 
   Friställande av äldre, invuxna träd är en 
process som måste ske med försiktighet. 
Ett äldre lövträd som under en längre tid 
vant sig vid en begränsad tillgång på ljus 
och näring kan inte friställas omedelbart 
eftersom den nya öppna omgivningen i 
många fall medför att man faktiskt tar livet 
av de träd man skulle rädda. Röjningen 
kring äldre lövträd bör således ske i flera 
steg under en fem till tioårsperiod under 
vilken omgivningarna successivt röjs. Vid 
röjning kring hålträd får gärna en tunn bård 
av buskar lämnas kring trädets fot för att 
förhindra att hålen invaderas av stackmyror 
(Gärdenfors m fl 2002). 
   När det gäller ett bevarande av äldre 
trädmiljöer gäller det att vara medveten om 
att det måste finnas yngre träd i närheten 
för att säkra kontinuiteten på längre sikt. 
Många ekknutna lavar, tickor och insekter 
har förmågan att temporärt nyttja andra 
trädslag än ek men det är givetvis mest 
lämpligt att se till att de efterföljande gene-
rationerna av träd tillhör samma art. Som 
nämndes inledningsvis kan t.ex. asp fylla 
en viktig funktion genom att erbjuda lämp-
liga mulmmiljöer för insekter och svampar 
som behöver denna miljötyp. Aspen får 
redan efter 50-100 år ett mycket högt na-
turvärde och gamla aspar utgör livsmiljö 
för en uppsjö av lavar och djur. Att öka 
tillgången på äldre träd i solexponerat läge 
innebär också att man bör låta träd som 
fallit i öppna lägen ligga kvar på åkerhol-
mar och i betesmarker. Det rekommende-
ras också att placera avverkade ”skräpträd” 
i öppna lägen, gärna i sydslänter. 
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Fig. 9. En viktig åtgärd för att underlätta för vedlevande skalbaggar är att lämna kapade och avblåsta grenar på 
lättuppvärmda ställen. På bilden har en ekgren lämnats kvar i solexponerat läge på ett stenröse. Notera på den 
infällda bilden hur genomborrad grenen är av larver från vedlevande skalbaggar. Foto: Niklas Johansson 
 
Just sådana träd kryllar formligen av liv 
som drar nytta av solvärmen för att öka sin 
aktivitet. Om veden ligger solexponerat 
kan många vedlevande insekter halvera sin 
utvecklingstid jämfört med om de utveck-
lats i substrat som befinner sig i skugga. 
 

 
Fig. 10. När en gammal hagmarksek omges av 
slyskog eller en granplantering, skuggas barken, 
vilket leder till att en mängd solälskande organis-
mer dör bort. Vid friröjning av kraftigt skuggade 
ekar bör dessutom röjningen av den omgivande 
vegetationen ske gradvis i flera steg så att inte eken 
dör av ljus- och näringschock.  
Foto:Niklas Johansson. 
 
Att öka mängden död ved ligger i tiden. 
Att stora mängder död ved av lövträd skul-
le motverka det moderna skogs- och jord-
bruket är en tanke som idag övergetts av de 

flesta och på många håll ser man glädjande 
nog att brukare lämnat kvar både stående 
och fallna lövträd. Ett aktivt sätt att öka 
mängden död ved i ängsmarker är att av-
siktligt ringbarka utvalda träd eller grenar, 
till och med de nedre grenarna på spärr-
kroniga ekar. Dessa ringbarkade träd får 
bara på ett par år en rik flora och fauna 
knuten till sig.  
   2. Den andra punkten berör spridnings-
underlättande åtgärder. Denna bygger till 
stor del att koppla samman områden med 
liknande miljöer. Åtgärderna kan t.ex. gäl-
la frihuggning av äldre hålträd som befin-
ner sig mitt mellan två större områden med 
hålträd. Spridning kan också underlättas 
genom att lämna död ved, oftast räcker det 
med ett par stockar, på utvalda platser i 
landskapet för att knyta samman ett par 
äldre isolerade trädmiljöer med en hög an-
del död ved.  
   På samma sätt kan man lämna korridorer 
genom täta gran- och tallplanteringar för 
att underlätta spridning för hagmarksknut-
na arter som t.ex. fjärilar och bin. Dessa 
korridorer kommer då också göra det lätta-
re för arter som hindras av tät skog att 
sprida sig. Detta gäller t.ex. hålträdslevan-
de insekter samt vindspridda lavar och 
svampar. 
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Slutord 
Solgenområdets höga naturvärden ger ett 
smakprov på hur den mångfald av varelser 
och växter som vi delar världen med fortfa-
rande hänger sig kvar i världen. Trots att 
okunnigheten om liknande arters krav och 
känslighet under det senaste lett till att våra 
barn aldrig kommer att se vissa arter inom 
Sveriges gränser. Låt oss hoppas att inte 
den hotade bålgetingkortvingen går samma 
öde till mötes som alpbocken, en skal-
baggsart som numera endast återfinns i 
gamla insektssamlingar inom landets grän-
ser, samlingar som vittnar om en tid då 
naturen fortfarande för de flesta hade ett 
egenvärde bortom ekonomiska grödor och 
trakthyggesbruk. I Solgenområdet finns det 
ännu hopp om att bevara den rika mångfald 
som bara för ett hundratal år sedan var en 
del av människans vardag. Kanske kan 
denna rapport bidra till att öka förståelsen 
för och kunskapen om hur känsliga och 
sårbara gamla trädmiljöer är. När denna 
rapport trycks pågår som bäst uppröjnings-
arbetet efter den värsta stormen som drab-
bat Solgenområdet på mycket lång tid. 
Skadornas omfattning är i skrivande stund 
inte kända men troligen har flera av de 
gamla träd som beskrivs i denna rapport 
fallit för orkanvindarna.  
 
Tack 
De inblandade i projektet vill främst tacka 
Eksjö Naturskyddsförening och Svenska 
Naturskyddsföreningen. Tack också till 
Länsstyrelsen i Jönköpings län för sam-
manställningen och tryckningen av denna 
rapport samt bensinpengar vid inventering-
en. 
   Ett särskilt stort tack till alla markägare 
för att ni varit så tillmötesgående och inte 
minst för att ni skött era marker på det sätt 
som ni gjort. Utan ert arbete hade Sol-
genområdet troligen varit ett område i 
mängden istället för den, om än oslipade, 
diamant det är nu. 
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Bilaga 1 
Rödlistade arter och arter av särskilt intresse 
Nedan ges en lite mer ingående beskrivningar av de rödlistade arter som hittats i Solgenområ-
det. När det hänvisas till nya länsfynd baseras detta på noteringar i Gärdenfors (2000). För 
områdesbeskrivningar hänvisas till bilaga 2. 
 

Akut hotad – CR 
(Critically Endangered) 

Art som löper extremt stor risk att dö ut inom 
en mycket snar framtid. 

Starkt hotad – EN 
(Endangered) 

Art som inte uppfyller kraven ovan, men ändå 
löper mycket stor risk att snart dö ut. 

 
Sårbar – VU 
(Vulnerable) 

Art med stor risk att dö ut i ett medellångt 
perspektiv.  

 Missgynnad – NT 
(Near Threatened) 

Art som inte riskerar att dö ut i ett medellångt 
perspektiv, men ändå är sårbar. 

Fig. Rödlistekategorier enlig Gärdenfors (2000) 
Begreppet rödlistade arter har här utvidgats med: Regionalt rödlistad (RR) 
 
Skalbaggar
De arter som presenteras nedan är så gott 
som helt beroende av gamla hålträd i hag-
marker och indikerar ett högt naturvärde. 
Flera av arterna har insamlats i anslutning 
till tickor och trädsvampar på gamla löv-
träd. Bifogade förklaringar om arternas 
ekologi och status har hämtats från ArtDa-
tabankens hemsida för rödlistade arter, 
www.artdata.slu.se.  
 
EN Halvknäppare (Hylis procerulus) 
Denna halvknäppare togs ny för Småland 
2001 i reservatet Illharjen i Vetlanda av W. 
Kronblad. Ett exemplar hittades vid Skäl-
snäs den 27 juli 2004 genom slaghåvning. 
Arten, som hittats mycket få gånger i Sve-
rige och dess grannländer, är troligen starkt 
beroende av naturskogskontinuitet. De få 
svenska fynden har hitintills gjorts i lågor 
och stubbar av gran, angripna av brunaktig 
krympningsröta.  
 
VU Bålgetingkortvinge  (Velleius  
dilatatus) Ny F-län. 
Denna art lever under bålgetingbon där den 
livnär sig på de flugor som i sin tur lever 
av avfall från bålgetingboet. Arten är natt-
aktiv men ses ibland sittande vid savflöden 
på stammen. Ett exemplar fångades i en 
fallfälla inuti en hålek med svavelticka vid 

Skälsnäs den 18 augusti 2004. Arten är 
troligen ny för Jönköpings län. 
 
VU Klubbhornsbagge (Plectophloeus 
nitidus) Ny F-län. 
En av de minsta rödlistade skalbaggar som 
hittats i Solgenområdet. Denna kortvinge 
har en längd av endast 1.5mm och räknas 
som urskogsrelikt knuten till äldre hålträd. 
Arten förekommer mycket sällsynt i Sveri-
ge och hittas företrädesvis i gamla hålträd 
där den troligen lever i symbios med trä-
jordmyra, Lasius brunneus. P. nitidus hit-
tades i ett sållprov från en hålek vid Sand-
shult. Arten är troligen även den ny för 
Jönköpings län. 
 
VU Smalknäppare (Procraerus tibialis) 
Ny F-län. 
Denna mycket sällsynta vedknäppare lever 
i mer eller mindre vitrötad ved som angri-
pits av andra insekter, främst inuti levande 
grova träd, framför allt ek. Arten är nattak-
tiv och uppträder ofta krypande på insidan 
av hålekar. Arten hittades i två fallfällor 
placerade inuti levande hålekar vid Näs. 
Den är tidigare funnen på ca 45 lokaler i 
Sverige men är inte tidigare funnen på 
Sydsvenska höglandet. Se även Nilsson & 
Baranowski (1994). 

 
 

 
Hotade 
arter 

http://www.artdata.slu.se
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Ampedus nigroflavus 
12mm NT 

Microrhagus lepidus 
5mm NT 

Grynocharis oblonga 
7mm VU 

Procraerus tibialis 
6mm VU 

 

Hylis procerulus 
4mm EN 

Dendrophagus crenatus 
6mm NT 

Globicornis emarginata 
4mm NT 

Fig. 11. Ett urval av de rödlistade skalbaggar som hittats i Solgenområdet. Verkligt 
mått och rödlistekategori enligt Gärdenfors 2000 anges under arternas latinska namn. 

Ampedus cinnabarinus 
12mm NT 

Cryptocephalus sexpunctatus 
5mm NT 
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Aderus populneus 
2mm NT 

Velleius dilatatus 
20mm VU 

Tetratoma fungorum 
5mm NT 

Mycetophagus populi 
5mm NT 

Cyphaea curtula 
1.5 mm NT 

Hypulus quercinus 
7mm VU 

Fig. 12. Ett urval av de rödlistade skalbaggar som hittats i Solgenområdet. Verkligt 
mått och rödlistekategori enligt Gärdenfors 2000 anges under arternas latinska namn. 

Agathidium mandibulare 
2mm NT 

 

Ampedus hjorti 
9mm NT 

 

Plectophloeus nitidus 
1.5mm VU 
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VU Avlång flatbagge (Grynocharis ob-
longa)  
Arten lever i murken, svampig ved av 
framför allt gamla lövträd. Två exemplar 
av arten hittades i fallfällor i gamla hålekar 
vid Näs. Ytterligare ett exemplar togs den 
18 juli 2004 vid Skälsnäs vilket tyder på 
att eventuell spridning sker mellan de be-
fintliga lokalerna. De talrika fynden visar 
att arten troligen har ett starkt fäste i Sol-
genområdet. Avlång flatbagge föredrar 
solexponerade träd i glesa hagmarker och 
bör ha stora förutsättningar att leva vidare 
vid Näs så länge dom stora hålekarna finns 
kvar. För vidare läsning se även Nilsson 
(1997). 
 
VU Gulbent kamklobagge (Allecula mo-
rio)  
Även denna art hör hemma i gamla hålekar 
där den livnär sig på mycelhaltig ved. Vid 
Näs hittades larver i en hålek med ett 
gammalt ugglebo på hösten 2001 och i en 
fälla året där på ett mycket skadat exem-
plar av arten, också vid Näs. Arten tycks 
vara mycket sällsynt i området. Eftersom 
arten troligen har en 3-årig larvutvecklig i 
området kan den lätt förbises vid kortare 
inventeringar. 
 
VU Ekbrunbagge (Hypulus quercinus) 
Ny F-län. 
Denna art har eftersökts utan resultat i öst-
ra Småland (bl.a. i Hornsö) av W. Kron-
blad. I Solgenområdet hittades tre exem-
plar i en fallfälla placerad i en hålek på 
vägen mot Åsa. Artens larver, som utveck-
las i gamla stubbar och hålekar, ställer 
höga krav på jämn fuktighet. Den ved som 
larven förekommer i är ofta angripen av 
svampen rostöra (Hymenochaeta rubigin-
osa). 
 
NT Stumpbagge (Plegaderus caesus) Vid 
sållning av bark och rötad ved i en vindfal-
len ek vid Markestad hittades två exem-
plar av denna art den 9 maj 2003 och den 
10 oktober 2004. Arten betraktas som säll-
synt och lokal i Sverige. Det största hotet 

mot P. caesus är bristen på de gamla löv-
trädsbestånd som arten behöver för sin 
långsiktiga överlevnad. 
 
NT Stumpbagge (Agathidium mandibula-
re)  
Vid ett sållprov på en gammal omkullblåst 
gran vid Hunnerstad hittades ett exemplar 
av denna art. A. mandibulare lever av 
slemsvampar på och i gammal rötad ved, 
huvudsakligen bestående av gamla lågor av 
grova dimensioner som gynnar slemsvam-
par. Hanen känns igen genom ett långt 
krokigt horn på vänstra mandibeln, varige-
nom arten fått sitt namn mandibulare. 
 
NT Stumpbagge (Agathidium nigrinum) 
Ny F-län. 
Denna art hamnade i bilhåven den 17 sep-
tember 2003 vid Näs. Arten har en liknan-
de livscykel som A. mandibulare. Fyndet 
är troligen det första i Jönköpings län 
 
NT Åtelbagge (Nemadus colonoides)  
Ett exemplar av denna art hittades vid såll-
ning runt basen på en stor ek vid Berg. 
N. colonoides lever i resterna av gamla 
fågelbon som är anlagda i hålträd. Arten 
förekommer även i bon av myrarterna La-
sius brunneus och Formica rufa. I ett såll-
prov från en hålasp med gamla fågelbon i 
vid Markestad förekom arten rikligt den 
11 september 2004. Ett exemplar hittades 
även i en hålek vid Näs den 26 september 
2004. 
 
NT Kortvinge (Sepedophilus bipunctatus) 
Ny F-län. 
Denna art är en ca 3mm lång kortvinge 
med bakåt avsmalnande kroppsform. Ett 
exemplar av arten sållades fram från vind-
fallen ek vid Markestad. S. bipunctatus 
förekommer primärt i hålträd med fågelbon 
och andra ansamlingar av organiskt mate-
rial. Troligtvis har arten inte tidigare hittats 
i länet. 
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NT Kortvinge (Haploglossa gentilis)  
Denna 5mm långa kortvinge lever i mul-
men av hålträd, där det förekommit fågel-
bon eller växt svavelticka. Troligen har 
arten även en koppling till olika trädlevan-
de myrarter som den lever hos och eventu-
ellt också av. Arten har en sydostlig ut-
bredning men är över hela sitt utbred-
ningsområde sällsynt och lokal. I Sol-
genområdet hittades flera exemplar i håle-
kar både vid Skälsnäs och Markestad. 
 
NT Kortvinge (Atheta aquatilis)  
Denna art fångades vid bilhåvning vid 
Skälsnäs den 10 augusti 2003. Arten upp-
ges leva på fuktiga ställen och fyndlokalen 
ligger också nära Solgen. 
 
NT Kortvinge (Cyphaea curtula) Ny F-
län. 
Denna lilla, svårupptäckta art lever i gång-
arna av andra skalbaggar, bl. a. gråbandad 
getingbock (Xylotrechus rusticus) och grön 
aspvedbock, (Saperda perforata) djupt ner 
i veden i så gott som uteslutande i asp. Ett 
exemplar bilhåvades den 10 augusti 2003 
vid Skälsnäs. C. curtula är sällsynt och 
troligen utgången från Mellaneuropa, vil-
ket gör att Sverige har ett stort bevarande-
ansvar för arten. 
 
NT Barkrödrock (Ampedus  
cinnabarinus)  
Har hittats på flera lokaler i området bland 
annat på en nerfallen grov aspstock vid 
Scoutstugan i soligt läge. Arten minskar 
starkt, framför allt i Västsverige där den 
troligen numera är utgången. Arten lever 
av vitrötad ved av döda lövträd i synnerhet 
ek och asp. A. cinnabarinus är beroende av 
solexponerad ved för sin utveckling och 
även den vuxna skalbaggen uppträder of-
tast i soligt väder. 
 
NT Orange rödrock (Ampedus nigrofla-
vus)  
Liksom många Ampedus-arter har även A. 
nigroflavus gått starkt tillbaka under senare 
år Arten har i stort sett försvunnit från 
Västsverige men hittades i flera områden 

kring Solgen. Larven är ett rovdjur som 
primärt jagar i vitrötad ved efter larver av 
noshornsoxe (Sinodendron cylindricum). 
Läs mer om Ampedus-arterna i Nilsson & 
Baranowski (1997).  
 
NT Rödpalpad rödrock (Ampedus hjorti) 
Ny F-län. 
Denna vedknäppare som lever i gamla hå-
lekar fångades i fällor på dom flesta lokaler 
från Markestad till Berg. På den sist-
nämnda lokalen sågs ett exemplar krypan-
de på ett barkfritt parti på en stor ek, vilket 
är mycket sällsynt då den sällan tycks läm-
na insidan av utvecklingsträdet. Den rikli-
ga förekomsten av arten i Solgenområdet 
visar tydligt hur värdefullt området är när 
det gäller vedlevande skalbaggar. Läs mer 
om arten i Nilsson & Baranowski (1994) 
 
NT Halvknäppare (Microrhagus lepidus)  
Ett exemplar av denna intressanta art slag-
håvades vid Scoutstugan den 17 juni 
2004. Arten var väntad och bör finnas på 
flera lokaler i området då den lever i och i 
närheten av ädellövskogsbestånd i murkna 
stammars övre, gråaktiga rötvedsskikt. M. 
lepidus har troligen sitt huvudsakliga ut-
bredningsområde i Uppland och förekom-
mer i övrigt mycket sparsamt.  
 
NT Barkänger (Globicornis emarginata)  
G. emarginata lever i hålträd och stubbar 
där larven äter larvhudar, puppskal och 
annat avfall som finns i mulmen. Arten 
förekommer också gärna i anslutning till 
kolonier med rovsteklar vars matförråd 
denna ängerart gärna tar för sig av. Den 
vuxna skalbaggen besöker också blommor 
och kan även anträffas på savflöden. Ett 
exemplar sållades fram under aspbark på 
en högstubbe vid Hunnestad. Arten togs 
senare också i en gammal lind vid Skäl-
snäs. 
 
NT Granbarkgnagare (Microbregma 
emarginata)  
Denna art fångades i en fönsterfälla på en 
vindfälld gran vid Scoutstugan den 7 juli 
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2004. Ytterligare ett exemplar hittades vid 
slaghåvning i Skälsnäs den 18 juli 2004. 
Arten föredrar levande granar och före-
kommer ofta på sydsidan av träden. Gran-
barkgnagaren måste ha tillgång till äldre 
granar i solexponerade lägen, en idag säll-
synt naturtyp.  
 
NT Bred tickgnagare (Dorcatoma flavi-
cornis)  
Där svavelticka (Laetiporus sulphureus) 
förekommer inuti hålekar finner man 
många intressanta arter och en av dessa är 
denna art som hittades vid Skälsnäs. D. 
flavicornis uppträder sällsynt och lokalt i 
mycelrik ved i anslutning till just svavel-
ticka. Arten uppträder ofta med andra röd-
listade arter med liknande levnadssätt och 
miljökrav. Ytterligare ett exemplar av arten 
hittades den 20 maj 2004 i en fallfälla i en 
asplåga vid Hunnerstad. 
 
NT Nordlig plattbagge (Dendrophagus 
crenatus)  
Lever under bark bl.a. asp, och det var i en 
fälla på en asphögstubbe som ett exemplar 
hittades den 29 maj 2003 vid Markestad. 
Arten har gått starkt tillbaka dom senaste 
20 åren och anses vara sällsynt och lokal i 
Sydsverige medan den fortfarande före-
kommer relativt utbrett i Norrland. Larven 
lever främst av kambievävnaden men det 
finns också misstankar om att den period-
vis lever som rovdjur. 
 
NT Fuktbagge (Chryptophagus labilis)  
Många arter av detta släkte förekommer 
vid sållning i ihåligheter på gamla träd och 
en av dessa var ovan nämnda art som hit-
tades vid Skälsnäs. Arten påträffas också 
under bark eller i murken ved och föredrar 
oftast bok.  
 
NT Platt gångbagge (Cerylon deplana-
tum) Ny F-län 
Baggen lever på asp ofta i död bark och två 
exemplar påträffades vid sållning av mate-
rial från Markestad. C. Deplanatum är 
beroende av god tillgång på grova döda 
eller döende aspar. Eventuellt har arten en 

koppling till aspbarkborren Xyleborus 
cryptographus men en stor del av dess eko-
logi är fortfarande outredd. Detta fynd är 
troligen det första i Jönköpings län. 
 
NT Brungul vedsvampbagge (Myce-
tophagus populi) Ny-F-län.  
Arten hittades i en fönsterfälla som var 
placerad på en gammal asphögstubbe vid 
Markestad. Arten lever inuti multnande 
lövträd med en speciell fuktighet som bil-
das av olika svampar. Ofta är den ved som 
den brungula vedsvampbaggen lever i så 
förmultnad att den går att sönderdela med 
fingrarna. På sydligare breddgrader hittas 
arten ofta i högstubbar efter almsjukedöda-
de almar. Troligen är fyndet det första i 
Jönköpings län. 
 
NT Aspögonbagge (Aderus populneus) Ny 
F-län 
Larvutvecklingen hos denna art sker i död 
ved som ofta är starkt angripen av mycel.  
Enligt namnet ska den leva på asp men den 
har även hittats i andra trädslag samt till 
och med i en trädgårdskompost. I Sol-
genområdet hittades två honor i ett sållprov 
från ek den 9 oktober vid Markestad på 
Fårakullen. Arten är troligen ny för Jönkö-
pings län. 
 
NT Större svampklobagge (Mycetochara 
axillaris) Ny F-län 
Denna art hittades i samma asp som brun-
gul vedsvampbagge och lever uteslutande i 
ihåliga lövträd. Flera larver som troligen 
tillhörde denna art kunde konstateras vid 
ett sållprov den 18 september 2002 vid 
Markestad. Arten är beroende av god till-
gång på hålträd och troligen har de ihåliga 
ekarna i området spelat en stor roll för ar-
tens överlevnad i Solgenområdet. 
 
NT Blåvingad lövsvampbagge (Tetrato-
ma fungorum)  
Utvecklas i olika slags svampar eller starkt 
mycelangripen ved. Ett exemplar av arten 
sållades fram ur en gammal svavelticka 
som växte på en stor ek vid Edshult. Ytter-
ligare ett exemplar togs senare i en fönster-
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fälla på björkhögstubbe vid Åsa, även den-
na gång i slutet av oktober. Arten påträffas 
främst på stående döda träd och kan ses 
sittandes gruppvis på tickor. På nordligare 
breddgrader övergår arten mer till att leva 
på björkticka. 
 
NT Punkterad brunbagge (Hallomenus 
axillaris)  
Vid bilhåvning den 27 juni 2003 fångades 
flera exemplar av denna art på vägen till 
Näs och Åsa. Arten utvecklas i hårt 
svampangripen ved av både barrträd och 
lövträd. Punkterad brunbagge påträffas ofta 
på grova omkullfallna granar med angrepp 
av violtickor.  
 
NT Bandad albrunbagge (Abdera flexuo-
sa)  
På en vindfallen ek vid Markestad hitta-
des ett exemplar av denna art. Normalt 
utvecklas den i alved angripen av alticka. 
Den fullbildade skalbaggen ses ofta sittan-
des gruppvis på tickornas utsida. Ofta är 
angreppen täta i tickorna och många förtärs 
nästan helt. Arten är beroende av att döda 
och döende alar lämnas i sjökanten. 
 
NT Ekgrenbrunbagge (Conopalpus testa-
ceus) Ny F-län. 
Arten lever framför allt i döda ekgrenar 
som sitter kvar i de nedre regionerna på 
gammelekar. Primärt angrips grenar med 
en diameter på ca fem cm. Arten har drab-
bats hårt av den stamkvistning av äldre 
ekar som ofta sker av estetiska skäl i hag-
marker. Arten kläcktes den 26 mars ur 
gammal ekgren som togs in hösten 2002. 
2003 kläcktes ytterligare två exemplar. 
Samtliga exemplar härrörde från Hunner-
stad. Troligtvis är detta första gången som 
arten hittas i Jönköpings län. 
 
NT Stekelbock (Necydalis major)  
Ett exemplar av denna art togs på en grov 
björkhögstubbe vid Markestad den 26 juli 
2003. Arten är mycket sällsynt och lokal 
och har försvunnit från flera områden i 
Sydsverige. Stekelbocken är beroende av 
stående solexponerad ved som gärna får 

vara branddödad. Troligen har arten goda 
chanser att leva kvar i området då tillgång-
en på lövhögstubbar är god. De talrika 
fyndlokalerna pekar på att arten har ett 
strakt fäste i Solgenområdet. Ytterligare 
fynd av arten gjordes nämligen den 6 au-
gusti 2004 i en fönsterfälla på en björkhög-
stubbe vid Åsa och ett par veckor senare 
senare hittades två exemplar i en fönster-
fälla på en asphögstubbe vid Markestad.  
 
NT Myskbock (Aromia moschata)  
En mycket lokalt förekommande art som 
minskat starkt på senare tid i takt med att 
äldre döende sälgar tagits bort. I Sol-
genområdet hittades omfattande angrepp i 
en vindfälld sälg vid Markestad. Troligen 
finns arten på flera lokaler i området. Den 
fullbildade skalbaggen äter gärna hallon 
och påträffas även på blommor. Larvut-
vecklingen för myskbocken stäcker sig 
över 3-4 år. 
 
NT Bronshjon (Callidium coriaceum)  
Denna granknutna art är noterad från 
Hunnerstad gamla granar och föredrar 
granbestånd med en ålder på mer än 150 
år. Den tillbakagång som arten visar upp 
belyser problemet med att det även är ål-
dern på trädslaget som är angörande för en 
arts överlevnad. Arten trivs inte i kommer-
siella granodlingar som ett resultat av att 
dessa träd inte uppnår tillräcklig ålder. 
 
NT Grön aspvedbock (Saperda perforata) 
Ny F-län 
Vid Scoutstugan var arten synlig vid två 
tillfällen den 3 och den 5 juli 2004. 
Arten är karaktärisk och lever ofta till-
sammans med den i området funna grå-
bandade getingbocken (Xylotrechus rusti-
cus.). Arten är sällsynt och lokal och svår 
att få syn på i naturen. Fynden är troligen 
de första i länet. 
 
NT Sexfläckig fallbagge (Cryptocephalus 
sexpunctatus)  
Ett exemplar slaghåvades vid Scoutstugan 
den 3 juli 2004 och bara ett par dagar sena-
re hittades ett exemplar vid Hunnerstad. 
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En del arter ur släktet uppges leva på lavar 
och mossor. 
 
NT Vedvivel (Phloeophagus turbatus) 
Deanna vivel lever mellan murken och fast 
ved i hålträd och i liknande miljöer där 
angreppen kan förekomma under flera ge-
nerationer. Arten fångades i inte mindre än 
17 exemplar i en fallfälla i en asp vid 
Markestad. Just nämnda asp har mycket 
högt värde för många arter. Hittintills har 
sex rödlistade skalbaggsarter hittats på och 
i detta träd. 
  
RR Trägnagare (Anobium rufipes) Denna 
art, som främst angriper hassel har blivit 
mer och mer sällsynt i takt med att äldre 
hasselbuskar dör ut på grund av skuggning. 
A. rufipes angriper primärt hård torr ved. 
Flera exemplar av arten hittades vid Hun-
nerstad. 
 
RR Trädsvampborrare (Ropalodontus 
strandi)  
Arten lever på tickor och hittades i flera 
exemplar på fnösketickor vid Åsa. Även 
vid Skälsnäs förekom arten på samma 
substrat den 9 maj 2003. Detta är företrä-
desvis en nordlig art som har sin sydligaste 

förekomst i Småland, där den tidigare en-
dast tagen i några enstaka exemplar. 
  
RR Urskogssvartbagge (Eledona agrico-
la)  
Urskogssvartbaggen utvecklas inuti röd-
murkna hålträd som är starkt angripna av 
svavelticka. Arten torde vara helt beroende 
av dessa substrat och är knuten till miljöer 
med god tillgång till hålträd och svavel-
ticka. Arten uppträdde allmänt vid Skäl-
snäs och Markestad. 
 
RR Kolsvart kamklobagge (Prionychus 
ater)  
Helt bunden till hålträd och förekommer 
endast där det finns mycket god tillgång på 
dessa. Arten har tidigare varit rödlistad och 
kan betraktas som sällsynt på höglandet. 
P. ater kan betraktas som väl utbredd i 
Solgenområdet och förekommer i flera 
områden. 
 
RR Orangevingad kamklobagge (Pseu-
docistela ceramboides)  
Denna art utvecklas i hålträd, helst lövträd, 
och kunde noteras från flera lokaler i om-
rådet. Arten har tidigare varit rödlistad och 
har en larvutvecklig som troligen sträcker 
sig över mer än 3 år. 
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Sydlig blekspik, Sclerophora amabilis, 
VU 

Liten blekspik, Sclerophora peronella, 
NT 

Sydlig ladlav, Cyphilium tigillare, NT Almlav, Gyalecta ulmi, NT 

Saffransticka, Hapalopilus croceus, CR Blekticka, Pachykytospora tuberculosa, 
NT 

Fig. 13. Ett urval av de rödlistade lavar och tickor som hittats i Solgenområdet. Efter arter-
nas latinska namn anges rödlistekategori. 
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Lavar 
Liksom de flesta rödlistade och hotade 
skalbaggar som hittats i området är också 
de flesta ovanligare lavar som hittats i Sol-
genområdet knutna till äldre lövträd. Av 
dessa är det flera som bara uppträder på 
mycket gamla ekar i solexponerat läge. 
Information om lavarna är tagen från Thor 
& Arvidsson (1999). 
 
VU Ekspikslav (Calicium quercinum) Ny 
F-län 
Denna lav växer i huvudsak på grov bark 
eller blottlagd ved på solexponerade gamla 
ekar i betade hagmarker. Ekspikslaven kan 
dock även växa på andra gamla lövträd. 
Arten hotas av att gamla träd i hagmarker 
försvinner och att hagmarkerna förbuskas 
när hävden upphör. Ekspiken hittades på 
sju ekar vid inventeringen och får bedömas 
ha ett starkt fäste i området. Förvånande 
var fyndet av denna art på en gammal ham-
lad ask i Näs hagmarker. 
 
VU Parknål ( Chaenotheca hispidula)   
Parknålen växer på gamla grova ekar i 
öppna marker. Den uppträder helst i an-
slutning till djupa barksprickor och gärna 
tillsammans med gul mjöllav (Chrysothrix 
candelaris). Även denna art hotas av igen-
växning av det öppna landskapet. För att 
gynna denna och andra lavar med liknande 
levnadssätt bör röjning ske kring gamla 
grova ekar. Arten hittades på sex olika ekar 
i området bland annat i Skälsnäs. 
 
VU Parasitsotlav (Cyphelium sessile)  
Liksom föregående arter uppträder denna 
art i huvudsak på gamla grova ekar. Den 
gynnas av att landskapet hålls öppet och att 
marken betas. Därför bör målet vara att 
även fortsättningsvis hålla landskapet öp-
pet och betat. Laven hittades också på 
gamla grova ekar i solexponerade lägen på 
åtta platser, bland annat i Hunnerstad. 
 
 
 
 

VU Liten sönderfallslav (Bactrospora 
corticola) Ny F-län 
Liten sönderfallslav växer på ekar med 
grov bark med djupa sprickor. Arten före-
drar skuggiga lägen och uppträder nära 
marken på en halv till en meters höjd. Li-
ten sönderfallslav är beroende av långkon-
tinuitet av gamla träd men är relativt tålig 
mot temporär igenväxning. Arten har hit-
tats på två lokaler inom Solgenområdet, i 
Sandshult och Skälsnäs.  
 
VU Almorangelav (Caloplaca luteoalba)   
Denna art växer på gamla lövträd av ett 
flertal arter och inte uteslutande på gamla 
almar som namnet indikerar. Almorangel-
aven växer ganska nära marken och gärna 
lite halvskuggigt. Viktigt för denna som 
alla andra arter är att det finns en kontinui-
tet av lövträden i området. Fyndet gjordes 
på en ask som växte ca 100 m från sjökan-
ten i en hagmark i Sandshult. 
 
VU Sydlig blekspik (Sclerophora amabi-
lis)   
Sydlig blekspik växer på många olika träd-
arter bark och dessutom på blottlagda trä-
ytor. I området tycks arten trivas i bark-
springor i ganska grov bark i öppet läge. 
Arten hittades också just på blottlagda trä-
ytor mot barken. S. amabilis hittades vid 
Markestad på alm och vid Skälsnäs på 
två lönnar. 
 
NT Brunskaftad blekspik (Sclerophora 
farinacea)  
Arten växer i huvudsak på alm och ask 
företrädesvis på gamla träd med grov bark. 
Denna och föregående art är beroende av 
att gamla lövträd får stå kvar i markerna. 
Brunskaftad blekspik hittades endast i 
Skälsnäs men på fem olika almar i områ-
det. 
 
NT Rödbrun blekspik (Sclerophora coni-
ophaea)  
Denna art är en av de vanligare arterna av 
våra blekspikar. Arten växer på äldre löv-
träd i öppet läge. I Solgenområdet har den 
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noterats på klibbal och lönn vid Norrby. 
Övriga fynd är på ek enligt följande: Berg, 
Skäljarp, Näs, Skälsnäs, Hunnerstad, 
Markestad samt fyra ekar i Sandshult. 
För att bevara arten krävs även här att 
hagmarkerna hålls öppna och att hävden 
upprätthålls. 
 
NT Liten blekspik (Sclerophora peronel-
la)  
En småväxt art som gärna växer nära mar-
ken. Den kan finnas på många olika träd-
slag och gynnas av hög luftfuktighet. Liten 
blekspik uppträder antingen på bark eller 
ved företrädesvis på äldre lövträd i öppna 
landskap. Fynden i Solgenområdet har dels 
gjorts på en björk som växte vid ett dike 
och dels på bark enligt följande: Skälsnäs 
på alm, och 2 fynd på lönn. På lönn hitta-
des den även i Norrby. Samtliga fynd 
gjordes i närheten av vatten. 
 
NT Almlav (Gyalecta ulmi)  
Denna art finner man oftast på gamla 
(hamlade) askar. Den kan också förekom-
ma på alm. Almlaven föredrar gamla och 
grova träd i öppna lägen, men kan finnas 
både i öppna hagmarker och i ädellövsko-
gar. En riklig förekomst av hamlade träd 
gynnar arten, men det viktigaste för artens 
förekomst i Solgenområdet är att gamla 
lövträd får stå kvar. Arten har hittats på 
alm i Sjöarp vid en åkerkant. I övrigt upp-
trädde den på ask i t.ex. Berg, Näs och 
Hunnerstad. 
 
NT Blek kraterlav (Gyalecta flotowii)  
Även blek kraterlav kräver, liksom många 
av de rödlistade lavar som hittats i Sol-
genområdet tillgång till äldre lövträd. Man 
hittar den ofta ganska långt ner på stam-
men på nordsidan av trädet. Laven uppträ-
der oftast i grova barksprickor och svår att 
upptäcka. Den är inte särskilt kräsen när 
det gäller valet av trädslag och hittades på 
ask ek och lönn i Berg, Skälsnäs och i 
allén vid Edshults säteri på lönn. 
 
 
 

NT Skuggorangelav (Caloplaca lucifuga)  
Skuggorangelaven växer främst på grova 
ekar men förekommer även på andra grova 
lövträd. Arten återfinns i hagmarker, glesa 
lövskogar och på andra öppna platser t.ex. 
vägkanter. Skuggorangelaven uppträder 
huvudsakligen i anslutning till barksprick-
or. Även denna art hotas av igenväxningen 
och får anses hävdgynnad. Skuggorangelav 
hittades på lind i Skälsnäs, annars var 
samtliga fynd på ek. Arten hittades på två 
olika ekar i Skälsnäs och dessutom vid 
Berg, Sandshult och Näs. 
 
NT Gul dropplav (Cliostomum corruga-
tum)  
Gul dropplav lever på gamla, grova ekar i 
öppna miljöer. Arten kan även förekomma 
på andra grovbarkiga lövträd. Den växer 
helst på bark men kan också hittas på blott-
lagd ved. Hotet mot denna art är liksom för 
de flesta hotade lavar och insekter i Sol-
genområdet, igenväxning av landskapet 
och bristen på gamla lövträd. Arten hitta-
des på lönn i Hunnerstad och Norrby. I 
Skälsnäs växte den på lind och på ek i 
Åsa- Skäljarp, Näs och Fårakullen vid 
Markestad. 
 
NT Stor knopplav (Biatora sphaeroides) 
Ny F-län 
Stor knopplav förekommer framförallt i 
gammal skuggig skog där den uppträder 
nära trädbasen på gamla träd, vanligen ek 
eller ask. I Solgenområdet hittades arten på 
en jätteek i kanten av ett hygge vid vägen 
mot Åsa. Fyndet i Solgenområdet är troli-
gen det första i Jönköpings län. 
 
NT Grå skärelav (Schismatomma decolo-
rans)  
Arten lever framförallt på gamla och grova 
ekar i öppet läge i t.ex. hagmarker eller på 
andra öppna ytor. Laven gynnas av bibe-
hållen hävd av hagmarkerna. Grå skärelav 
hittades på ek i Skäljarp och Näs. 
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NT Rosa skärelav (Schismatomma peric-
leum)  
Även denna lavart uppträder framförallt på 
barken av grova gamla ekar. Här hittar 
man den företrädesvis på norrsidan i öppet 
läge. Liksom föregående art gynnas den av 
att hävden av hagmarkerna upprätthålls. 
Denna art hittades på ”Gastaeken” i Eds-
hult och en gammal ek på Fårakullen vid 
Markestad. Arten är också hittad vid 
Sandshult. 
 
NT Blyertslav (Buellia violaceofusca) 
Denna lav förekommer endast på gamla 
ekar i ekhagar med mycket lång trädkonti-
nuitet ofta i närheten av större sjöar eller 
kuster. En minskning av långsamtväxande 
ekar gör att arten är kraftigt missgynnad. 
Blyertslaven hittades på äldre ekar vid 
Näs. 
 
NT Kortskaftad parasitspik (Sphinctrina 
turbinata)  
Kortskaftad parasitspik hittar man på gam-
la ekar i öppna hagmarker. Arten hittades 
vid. Åsa-Skäljarp, Näs, Skälsnäs, Hun-
nersta, Markestad och på två ekar i 
Sandshult. 
 
NT Sydlig ladlav (Cyphelium tigillare) Ny 
F-län 
Arten trivs på gammal, torr och hård ved i 
öppna lägen. Lämplig livsmiljö är gamla 
stolpar eller lador. Den hotas av brist på 
gammalt obehandlat trä försvinner land-
skapet. Låt därför gärna gamla grova stol-
par stå kvar i markerna, även om de inte 
behövs längre. Arten hittades vid Rosen-
lund vid Hunnerstad på en stolpe och ute 
på Björnåsa mosse på en gammal torvla-
da. 
 
RR Ärgspik (Microcalicium dissemina-
tum)  
En liten spiklav som har kort eller obetyd-
ligt skaft. Arten lever som parasit på andra 
lavar och föredrar gamla och grova ekar, 
men kan även hittas på andra gamla löv-
träd. Denna art förekommer primärt i om-
råden som är rika på knappnålslavar och 

kan ha en indikatorfunktion för höga na-
turvärden kopplade till äldre träd. Arten 
har hittats på en enestake i Markestad, på 
en klibbal i Åsa och på ek i Berg, Näs och 
Skälsnäs. 
 
RR Chaenothecopsis epithallina  
Detta är ytterligare ett exempel på en para-
sitiskt levande art. Laven förekommer näs-
tan uteslutande på grova och gamla ekar 
och parasiterar där på bålen av grå nållav. 
Fynd av arten gjordes i Berg och Edshult. 
 
RR Blågrå spiklav (Chaenothecopsis fen-
nica)  
Arten uppträder på bar ved i form av gamla 
torrakor och högstubbar av tall i solexpo-
nerat läge. Veden skall vara hård, torr och 
uppsprucken. Arten hittades på en gammal 
tallhögstubbe i Hunnerstad. 
 
RR Chaenothecopsis viridireagens 
Denna spiklav växer på bar ved av äldre 
träd. Arten hittades på en gammal, fallfär-
dig torvlada på Björnåsa mosse. Detta är 
företrädesvis en nordlig art som uppträder 
sällsynt på sydsvenska höglandets torv-
mossar. 
 
RR Gulvit blekspik (Sclerophora nivea) 
Gulvit blekspik lever i barksprickor på 
gamla lövträd. Den växer nära marken i 
öppet läge. Vid inventeringen hittades 
denna art på ask i Sandshult och Berg och 
på lönn i Skälsnäs. 
 
RR Leproloma vouaxii  
L. vouaxii är en mjöllav som vanligtvis 
hittas på gamla träd i öppet landskap. Den 
har sitt hemvist på hagmarkernas grova, 
gamla träd. Det exemplar som hittades i 
Solgenområdet växte på en före detta ham-
lad ask vid Näs. 
 
RR Klippspik ( Calicium corynellum)  
Denna art är medtagen på grund av en lite 
avvikande växtplats. Trots att denna art 
nästan uteslutande uppträder på blottlagda 
hällar och stora stenar gjordes ett  fynd på 
stammen på en tall i Hunnerstad.  
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Tickor  
Även när det gäller tickor är det äldre träd-
individer som ligger till grund för den stora 
mångfalden i området. Inom denna grupp 
finns kanske det mest spektakulära fyndet 
under inventeringarna i den akut hotade 
saffranstickan (Hapalopilus croceus). Art-
informationen är primärt hämtad från Nita-
re (2000). 
 
CR Saffransticka (Hapalopilus croceus) 
Ny F-län 
Upptäckten, som gjordes på en gammal ek 
i Edshult, var den första av en fridlyst 
ticka i Solgenområdet. Fyndet var oväntat 
eftersom endast en handfull växtplatser är 
kända i hela Sverige. Saffranstickan växer 
på mycket gamla ekar och då gärna vid 
skador. Den kan också hittas på liggande 
döda grova stammar. För arten överlevnad 
är det viktigt att gamla ekar erbjuds ett så 
långt liv som möjligt och att man avstår 
från att bränna eller ”städa upp” fallna jät-
teekar. 
 
VU Kärnticka (Inonotus dryophilus) Ny 
F-län 
Denna ticka upptäcktes av en slump ca tre 
meter upp vid ett grenfäste på en gammal 
ek på Fårakullen vid Markestad. Arten 
förekommer på levande träd ofta högt ovan 
marken i halvöppna till öppna marker.  
 
NT Brödmärgsticka (Perenniporia me-
dulla-panis)  
Denna ticka förekommer på murken ved av 
ek, för det mesta gamla stubbar. Inte sällan 
hittar man den i ihåligheter eller vid roten. 
Arten har också hittats inuti ihåliga ekar. 
Brödmärgsticka finns både i öppna marker 
och i skog. Samtliga fynd är från Berg där 
den hittats på fyra olika ekstubbar. Arten 
har också hittats utanför området i en le-
vande hålek. 
 
NT Korallticka (Grifola frondosa)  
Koralltickan växer nära basen av gamla 
ekar, men kan också uppträda på stammen 
och då företrädesvis i anslutning till ska-
dor. Fruktkropparna uppträder i små svär-

mar. Koralltickan förekommer både i hag-
mark och i ekdominerad lövskog. Arten 
tycks föredra grova träd. Fynden i Sol-
genområdet härrör bland annat från Eds-
hult, där arten förekom både på en rot och 
en spricka i stammen. De andra fynden är 
från Hunnerstad och Berg där koralltick-
an noterades på rötter. 
 
NT Oxtungsvamp (Fistulina hepatica) 
Denna iögonfallande ticka uppträder på 
gamla träd, helst ek. Den växer helst långt 
ner på stammen eller på rötterna. Arten kan 
i undantagsfall även förekomma högre upp 
i trädet. Det största noterade exemplaret 
var stort som en stolsits och hittades i 
Berg. Övriga fynd i området var; två ex-
emplar i Hunnerstad, fem i Näs, två i 
Edshult samt enstaka förekomster i Sand-
shult och Skälsnäs. Ytterliggare ett par 
fynd av arten har gjorts utanför det under-
sökta området i Slätte och Gyamåsa på 
sjöns västra sida. 
 
NT Skumticka (Spongipellis spumeus) 
Skumtickan växer på lövträd och gärna i 
grenhål eller inne i ihåliga stammar på le-
vande eller döda träd. Den trivs i hagmar-
ker på gamla ädlare lövträd. För att under-
lätta för arten bör dessa träd sparas i mar-
kerna. I Solgenområdet hittades skumtick-
an i följande områden och på följande sub-
strat: Skälsnäs på lönn och lind, Edshult 
på lönn och i Skäljarp på ask. Fyndet på 
lind gjordes på död ved. 
 
NT Blekticka (Pachykytospora tuberculo-
sa)  
Denna ticka växer uteslutande på ek, van-
ligen på undersidan av kvarsittande döda 
grenar. Arten är noterad från Skälsnäs och 
Norrby. 
 
RR Ormticka (Antrodia albida)  
Ormtickan lever på död ved av lövträd och 
verkar inte ha speciellt snäva biotopkrav. 
Denna art uppträder i området främst på 
liggande döda grenar och visar att artrike-
domen är beroende av att det tillåts vara 
lite ”ostädat” i skogen. I Solgenområdet 
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har arten noterats vid Berghagen- Markes-
tad och Berg. 
 
RR Ockraporing (Junghuhnia nitida) 
Växer på undersidan av liggande aspar och 
andra lövträd. Arten noterades bland annat 
vid Norrby.  
 
RR Blek blåticka (Postia subcaesia)  
Blek blåticka växer på lövved gärna asp 
eller hassel. Detta är en småvuxen art som 
kan ha blivit förbisedd vid den korta inven-
teringen och troligen är vanligare i aspdo-
minerade miljöer i området. Arten notera-
des på hassel i en gammal hasselbukett i 
Norrby. 
 
RR Västlig rostticka (Phellinus ferrus)  
Denna art uppträder på död ved av ek, gär-
na på grenar. Den trivs i både slutna och 
öppna lövträdsbiotoper. Tickan har, som 
namnet antyder en västlig utbredning var-
för fyndet i Hunnerstad var en aning över-
raskande.  
 
RR Grovticka (Phaeolus schweinitzii) 
Grovtickan växer vid basen på tallar. Vid 
en första anblick tycks den växa direkt på 
marken men det verkliga substratet utgörs 
av tallens rötter. Grovtickan har i Sol-
genområdet noterats i Markestad, Hun-
nerstad och två gånger i Skälsnäs. 
 
RR Ekticka (Phellinus robustus)  
Som namnet antyder uppträder denna ticka 
på ek och då företrädesvi på levande, grova 
och gamla träd. Ofta uppträder fruktkrop-
parna högt upp i trädet. Arten förekommer 

såväl i öppet landskap som mer skogsdo-
minerade marker. Hackspettar har ofta 
gjort hål under ektickan på stammen varpå 
tickan fungerar som tak över bohålet. Ek-
ticka hittades i Hunnerstad, Sandshult, 
Edshult, Skälsnäs och Näs. 
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Bilaga 2. 
Undersökningsområde och områdesbeskrivningar 
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Fig. 14. Karta över de inventerade områdena. Notera att avgränsningarna för de inventerade områdena är un-
gefärliga.  Numreringen hänvisar till texten nedan. 
 
1. Markestad 
Detta område består huvudsakligen av före 
detta sjöbotten som blottlagts vid sjösänk-
ningar på 1870-talets slut och början av 
1920-talet. Trots den relativa ungdomen 
visade området mycket höga naturvärden. 
Område består av betade naturbetesmarker 
med glest av björk, några tallar i en dunge 
och ett fuktigt källflöde med björk, sälg 
och klibbal. I Markestad finns Solgenom-
rådets grövsta klibbal med en omkrets på 
307 cm. I området ingår också en strand-
skogsremsa med björk, jolster och olika 
videarter, samt en betad strandäng. En 
enebacke med björkinslag, vissa år klädd 
med hundratals blommande nattvioler, som 
betas i närheten av husen ingår också. 
Samtliga betesmarker betas av nötkreatur. I 
det här området finns ett av de enskilt mest 
värdefulla träden med avseende på skal-
baggar, en asp med inte mindre än sex röd-
listade skalbaggsarter. Som kan förväntas 

av områdets blygsamma ålder är förekoms-
ten av mer krävande lavar och tickor obe-
fintlig i detta delområde. 
   Skalbaggsfaunan bjuder å andra sidan 
som redan nämnts på flera intressanta 
överraskningar främst knutna till en och 
samma asp. På detta gamla träd hittades 
t.ex. större svampklobagge (Mycetochara 
axillaris), brungul vedsvampbagge (Myce-
tophagus populi), vedvivel (Phloeophagus 
turbatus), orange rödrock (Ampedus nigro-
flavus), kortvingen Haploglossa gentilis 
och åtelbagge (Nemadus colonoides). Ut-
över dessa arter noterades också stekelbock 
(Necydalis major) och myskbock (Aromia 
moschata) i området.  
   Delområdet Fårakullen utgörs 
huvudsakligen av en fårbetad kulle 
bestående av en bergknalle med ett tunt 
jordskikt. Den magra marken erbjuder en 
lämplig livsmiljö för många intressanta 
fattigmarksarter t.ex. scharlakansröd 
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vaxing (Hygrocybe punicea). Trädskiktet 
betår främst av gamla björkar och åldern 
bekräftas av riklig förekomst av sotlav 
(Cyphelium inquinans) på barken. Inom 
området finns det också några ekar varav 
en mycket grov med en omkrets på hela 
625 cm. På just detta träd har flera 
rödlistade och hotade arter hittats, bland 
annat kärnticka (Inonotus dryophilus) en 
av de 20 nya arter för länet som noterats 
under inventeringarna. Skalbaggsfaunan 
och lavfloran har ett mycket högt värde.  
   På de gamla träden noterades bland annat 
parknål (Chaenotheca hispidula), sydlig 
blekspik (Sclerophora amabilis),  rödbrun 
blekspik (Sclerophora coniophaea), rosa 
skärelav (Schismatomma pericleum), 
kortskaftad parasitspik (Sphinctrina 
turbinata), gul dropplav (Cliostomum 
corrugatum). Bland skalbaggarna noteras 
stumpbagge (Plegaderus caesus), 
rödpalpad rödrock (Ampedus hjorti), 
kortvingen (Sepedophilus bipunctatus), 
bandad albrunbagge  (Abdera flexuosa) 
samt  aspögonbagge (Aderus populneus). I 
ett gammalt, kraftigt igenväxt vattentag 
förekommer större vattensalamander 
(Triturus cristatus). Detta vattentag borde 
rensas upp försiktigt, då igenväxningen är 
mycket långt skriden.  
   Delområdet Berghagen består i huvudsak 
av en aspdunge med gamla hålträd, lågor 
och högstubbar. I åkerkanten står ett mind-
re antal gammelekar och på den största av 
dom växer kortskaftad parasitspik (Sphinc-
trina turbinata). På en asplåga anträffades 
platt gångbagge (Cerylon  deplantatum) 
och på en närliggande asphögstubbe 
förekommer den brungula 
vedsvampbaggen (Mycetophagus populi) 
samt stekelbock (Necydalis major). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Hunnerstad 

 
Fig. 15. Hunnerstad ekhage. 
 
Hunnerstad består egentligen av fyra mind-
re delområden, Rosenlund, Hunnerstad 
björkhage, Hunnerstad ekhage och Hun-
nerstad grova granar. I övrigt består områ-
det av en betad, björk och klibbalsdomine-
rad strandskogsremsa. Hunnerstad ekhage 
är bevuxen av ek och hassel. Här finns 
bland annat en grov spärrkronig ek med en 
omkrets av 644 cm som uppvisar ett impo-
nerande antal rödlistade arter.  
 

 
Fig. 16. En av Hunnerstadhagens gamla ekar. 
 
Området innehåller flera större ekar som är 
på väg att ta plats i den grova hålträdskon-
tinuiteten. Områdets rika förekomst av 
mycket gamla hasselbuketter utgör bas för 
ett flertal rödlistade tickor och skalbaggar i 
hagen. Hasselmusen (Muscardinus avella-
narius) trivs i de bitvis täta hässlena och 
iakttogs ett flertal gånger under inventer-
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ingarna.  Övriga inslag i området är ett an-
tal uppstickande bergklackar bevuxna med 
gamla flatbarkiga tallar med förekomst av 
bland annat tallticka. Området har en god 
förekomst av ek i olika åldrar något som 
troligen innebär att området inte kommer 
att drabbas av något glapp när det gäller 
förekomsten på grov ek åtminstone under 
överskådlig framtid. Vid Hunnerstad ekha-
gar finns också Solgenområdets grövsta 
asp med en omkrets på 318 cm och bland 
de riktigt grova artrepresentanterna noteras 
också en gran med en omkrets på över tre 
meter. En åkerholme som tagits med i om-
rådet härbärgerar en grov ekhögstubbe med 
en mycket rik skalbaggsfauna.   
   På de öppna gräsytorna i hagmarken är 
det gott om dagfjärilar, bland annat den 
rödlistade silversmygaren (Hesperia com-
ma). Vid ett anlagt viltvatten noterades lek 
av större vattensalamander (Triturus cris-
tatus) under en natt i maj. 
Exempel på rödlistade lavar i området är 
ekspikslav (Calicium quercinum), parasit-
sotlav (Cyphelium sessile), parknål (Chae-
notheca hispidula), almlav (Gyalecta 
ulmi), gul dropplav (Cliostomum corruga-
tum), kortskaftad parasitspik (Sphinctrina 
turbinata) och rödbrun blekspik (Scle-
rophora coniophaea). Den regionala rarite-
ten klippspik (Calicium corynellum) före-
kommer för ovanlighetens skull på en tall, 
ett för arten ovanligt substrat. 
   Ett flertal rödlistade tickor finns noterade 
från Hunnerstadsområdet, bland annat ko-
rallticka (Grifola frondosa) och ox-
tungsvamp (Fistulina hepatica). Västlig 
rostticka (Phellinus ferreus), som inte tidi-
gare hittats så här långt österut i Småland, 
växer på en ek. Vidare noterades grentagg-
vamp (Climacodon serptentrionalis) i en 
ihålig lönn. 
   Exempel på intressanta skalbaggar i 
Hunnerstadsområdet är ekgrenbrunbagge 
(Conopalpus testaceus), orangevingad 
kamklobagge (Pseudocistela ceramboi-
des), rödpalpad rödrock (Ampedus hjorti), 
sexfläckig fallbagge (Cryptocephalus sex-
punctatus) och urskogssvartbagge (Eledo-
na agricola). Ett bo av bålgeting (Vespa 

crabro) noterades i en hålek under inven-
teringarna.  
   Hunnerstad björkhage består av en björk-
hage med öppnare partier. I den nordöstra 
delen finns en enebacke med en del mindre 
granar. Österut, mot åkern, finns en asp-
dunge som i framtiden kan bli intressant 
om den får åldras med rätt skötsel. Här 
växer även en del sälg, varav en är bevux-
en av kornig nållav (Chaenotheca chlorel-
la).  Liten blekspik (Sclerophora peronel-
la) noterades på en björk och sotlaven 
Cyphelium inquinans förekommer också 
på ett par björkar i området. På asp notera-
des barkänger (Globicornis emarginata), 
orange rödrock (Ampedus nigroflavus) och 
bred tickgnagare (Dorcatoma flavicornis). 
Det finns områden som bär spår av högre 
naturvärden på marken även om ingen in-
gående inventering av fältskiktet skett i 
området. Fynd av slemmig jordtunga (Ge-
oglossum glutinosum), ängsfingersvamp 
(Clavulinopsis corniculata), hagfing-
ersvamp (Clavulinopsis helvola), scharla-
kanröd vaxing (Hygrocybe punicea), ängs-
vaxing (Hygrocybe pratensis) med flera, 
indikerar minimal gödselpåverkan. Här ses 
också 100-tals blomstänglar av Jungfru 
Marie nycklar spira på försommaren.  
    Hunnerstad grova granar är ett litet parti 
med grova granar och dess närmaste om-
givningar. Här har vi Solgenområdets 
grövsta gran med en omkrets på 326 cm. 
Några av granarna har fallit omkull men 
ligger kvar som lågor. På dessa finns sotlav 
(Cyphelium inquinans), signalarten tråd-
ticka (Climacocytis borealis) och stump-
baggen, Agathidium mandibulare.      
    Rosenlund består av ett mindre torpnära 
område. Den delen som är närmast torpet 
har en del äldre lövträd bland annat björkar 
med sotlav (Cyphelium inquinans). Det 
övriga trädskiktet består av asp, rönn, tall 
och någon enstaka gran. I delområdet finns 
även en asphögstubbe av grövre snitt. Syd-
lig ladlav (Cyphelium tigillare) hittades på 
en gammal grindstolpe.  
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3. Scoutstugan 
Området utgörs till skillnad från de andra 
inventerade områdena av mer eller mindre 
ren skogsmark med tillhörande hyggen. I 
område finns en hel del gamla och grova 
träd, av såväl gran, tall som asp. En del av 
området utgörs av kalhyggen där ett flertal 
aspar lämnats kvar vid avverkningen. I 
omgivningarna har vitryggig hackspett 
observerats.  
   Bland de intressanta vedlevande skal-
baggar som noterats i området finns bland 
annat barkrödrock (Ampedus cinnabari-
nus), orange rödrock (Ampedus nigrofla-
vus), vedviveln Phloeophagus turbatus, 
halvknäpparen Microrhagus lepidus, gran-
barkgnagare (Microbregma emarginata), 
sexfläckig fallbagge (Cryptocephalus sex-
punctatus) och grön aspvedbock (Saperda 
perforata). Vit vedfingersvamp (Lentaria 
epichnoa) har också hittats på en storm-
fälld asp, liksom barktickan (Oxyporus 
corticola).  
 
4. Skälsnäs 
Detta är det mest omfattande delområdet 
och i mångt och mycket också det mest 
intressanta. I den bitvis vildvuxna trädgår-
den runt bostadshuset står många grova 
gamla almar, bland annat en jätte med en 
omkrets på hela 419 cm- Solgenområdets 
största alm. Här finns även ett flertal stora 
ekar med ett grövstamått på 579 cm samt 
Solgenområdets grövsta lind med 411 cm i 
omkrets. Generellt sett kan man säga att 
Skälsnäs hagmarker har god tillgång på 
grova individer av de flesta trädslag, något 
som gör att området har ett exceptionellt 
värde knutet till sin äldre lövträdsflora. 
Den stora hagmarken betas av nötkreatur 
och får anses vara i god hävd. 
   På de gamla ekarna noterades skuggo-
rangelav (Caloplaca lucifuga), rödbrun 
blekspik (Sclerophora coniophaea), blek 
kraterlav (Gyalecta flotowii), kortskaftad 
parasitspik (Sphinctrina turbinata) och 
liten sönderfallslav (Bactrospora cortico-
la). Bland tickorna märks oxtungsvamp 
(Fistulina hepatica) och blekticka (Pachy-
kytospora tuberculosa). 

   De talrika äldre träden hyser givetvis en 
mycket intressant skalbaggsfauna med t.ex. 
bålgetingekortvinge (Velleius dilatatus), 
kortvingen Haploglossa gentilis, fuktbag-
gen Cryptophagus labilis, bred tickgnagare 
(Dorcatoma flavicornis) och rödpalpad 
rödrock (Ampedus hjorti).  
    På de gamla jättealmarna förekommer 
liten blekspik och brunskaftad blekspik. 
Den sistnämnda förekommer på ett flertal 
träd i området. Områdets lönnar hyser 
bland annat sydlig blekspik (Sclerophora 
amabilis), liten blekspik (Sclerophora pe-
ronella) och gulvit blekspik (Sclerophora 
nivea) samt skumticka (Spongipellis spu-
meus). 
   Lindarnas ålder och antal gynnar flera 
intressanta lavarter i området, såsom skug-
gorangelav (Caloplaca lucifuga) och gul 
dropplav (Cliostomum corrugatum).  Bland 
lindväxande svampar noterades vit ved-
fingersvamp (Lentaria epichnoa) och 
lindskål (Holwaya mucida). 
   Orange rödrock (Ampedus nigroflavus) 
är funnen på såväl björk som asp i områ-
det. Övriga intressanta observationer av 
vertebrater är hasselmus (Muscardinus 
avellanarius) och större vattensalamander 
(Triturus cristatus).  
   Slaghåvning i området avslöjade en av 
Solgenområdets verkliga rariteter, den 
starkt hotade halvknäpparen Hylis proceru-
lus. Detta är en skalbagge som bara hittats 
en handfull gånger i Sverige de senaste 50 
åren. Förutom denna art visade sig flera 
hotade skalbaggar ha sin hemvist i Skäl-
snäs t.ex. avlång flatbagge (Grynocharis 
oblonga) och granbarkgnagare (Microb-
regma emarginata). Dessa arter samt 
kortvingarna Atheta aquatilis och Cyphaea 
curtula har troligen sina starkaste fästen i 
området vid Skälsnäs. Området hyser ock-
så ett flertal rödlistade dagaktiva fjärilar 
t.ex. silversmygare (Hesperia comma), 
allmän metallvingesvämare (Adscita stati-
ces) och svävfluglik dagsvärmare (Hema-
ris tityus). 
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5. Sandshult 
Sandshultsområdet består av öppna glest 
bevuxna betesmarker med ek, björk, ask, 
tall och asp. I området ingår även en 
strandskogsremsa med björk, klibbal, tall, 
ek, sälg, asp, jolster och ask. Betesmarken 
betas av nötkreatur och spår av intressanta 
naturvärden finns i grässvålen i form av 
jordtungor och vaxskivlingar. I en åkerkant 
står en gammal ek med höga naturvärden. 
På stammen förekommer exempelvis ox-
tungsvamp (Fistulina hepatica). Bland la-
varna på stammen noterades ekspiklav 
(Calicium quercinum), kortskaftad para-
sitspik (Sphinctrina turbinata), rödbrun 
blekspik (Sclerophora coniophaea) och 
parknål (Chaenotheca hispidula).     
   Ekarna i strandskogen vid Sandshult har 
trots sin blygsamma omkrets uppnått en 
ansenlig ålder. Deras grova och spruckna 
bark hyser många lavar som bara uppträder 
på mycket gamla träd. På en av ekarna 
finns områdets enda förekomst av liten 
sönderfallslav (Bactrospora corticola). Tre 
av de övriga ekarna i strandskogen härbär-
gera den ovanliga rödbruna blekspiken 
(Sclerophora coniophaea). Kortskaftad 
parasitspik (Sphinctrina turbinata ) och 
skuggorangelav (Caloplaca lucifuga) är 
exempel på andra rödlistade arter på dessa 
ekar.  
   I skogsbrynet mot odlade marker står en 
stor ask med riklig förekomst av almo-
rangelav (Caloplaca luteoalba) och på ett 
par askar i sluttningen ner mot sjön växer 
gulvit blekspik (Sclerophora nivea). Innan-
för skogskanten mot Näs tronar en grov 
ekhögstubbe, vars mulmrika inre hyser den 
lilla klubbhornsbaggen Plectophloeus niti-
dus som noterades för första gången i Jön-
köpings län. Vid bilhåvning i Sandshult 
fångades också punkterad brunbagge (Hal-
lomenus axillaris). Området har höga na-
turvärden och utgör, liksom de flesta om-
råden kring Solgen, en viktig spridnings-
korridor för att binda samman de olika lo-
kalerna. Strandskogen uppvisar också upp 
en stor artrikedom av tickor. 
 

6. Näs 
Den stora ekhagen vid Näs ligger i en 
sluttning ner mot sjön Solgen. Ekhagen 
hyser ett tiotal äldre och grova hålekar. 
Många av ekarna i hagen är inte så grova, 
men har troligen ändå uppnått en ansenlig 
ålder.  
   Den grövsta eken har en omkrets på 432 
cm. Vid Näs finns även några högstubbar 
och lågor av ek. Lind representeras i ekha-
gen av ett 20- tal träd, varav flera är av 
äldre datum. Ask förekommer mest fre-
kvent i närheten av bebyggelsen men ner 
mot sjön återfinns också en mycket gam-
mal hamlad ask. På ett av de döda partierna 
på detta träd växer förvånande nog 
ekspikslaven (Calicium quercinum). Mot 
Solgen finns också en skogsremsa med 
äldre träd av ett flertal arter bland annat 
tall, asp, ek, björk, sälg och rönn.  
   De gamla ekarna i hagen härbärgerar 
många rödlistade arter och signalarter t.ex. 
ekspikslav (Calicium quercinium), parknål 
(Chaenotheca hispidula), parasitsotlav 
(Cyphelium sessile), grå skärelav (Schis-
matomma decolorans), gul dropplav (Cli-
ostomum corrugatum), kortskaftad para-
sitspik (Sphinctrina turbinata), rödbrun 
blekspik (Sclerophora coniophaea) och 
skuggorangelav (Caloplaca lucifuga). På 
ekarna uppträder också den regionalt säll-
synta ärgspiken (Microcalicium dissemina-
tum). Bland övriga lavar kan nämnas alm-
lav (Gyalecta ulmi) och Leproloma vouaxii 
på en ask.  
   Bland skalbaggsfynden från hagen note-
ras avlång flatbagge (Grynocharis ob-
longa), gulbent kamklobagge (Allecula 
morio), smalknäppare (Procraerus tibia-
lis), kortvingen Haploglossa gentilis, röd-
palpad rödrock (Ampedeus hjorti), åtelbag-
ge (Nemadus colonoides), stumpbagge 
(Agathidium nigrinum) och allmän kam-
klobagge (Prionnychus ater). Vid bilhåv-
ning strax utanför hagen fångades också 
punkterad brunbagge (Hallomenus axilla-
ris). 
 



 33 

7. Edshult  

 
Fig. 17. Den imponerande Gastaeken vid Edshult 
med en omkrets av inte mindre än 764 cm, Sol-
genområdets grövsta träd. 
 
Detta område består av Edshults säteris 
närområde och de närliggande ekhagarna. 
Vid säteriet är det endast allén, med äldre 
lönnar och askar, samt området närmast 
trädgården som inventerats mer ingående. 
Skumticka (Spongelius spumeus) före-
kommer tillsammans med grentaggsvamp 
(Climacidon serptentrioalis) på en av lön-
narna. I allén finns också blek kraterlav 
(Gyalecta flotowii), lönnlav (Bacidia ru-
bella), rikfruktig blemlav (Phlyctis agela-
ea) och guldlockmossa (Homalothecium 
sericeum).    
   Vid Edshult växer Solgenområdets störs-
ta lönn med en omkrets på 314 cm men 
även ekarna visar upp imponerande repre-
sentanter med en omkrets på över 4 meter.  
   Edshults ekhage är ett delområde som 
endast omfattar några gamla grova ekar. 
Den grövsta kallas lokalt för Gastaeken 
och är Solgenområdets grövsta träd alla 
kategorier med en omkrets på 764 cm i 
brösthöjd. Den näst grövsta eken i hagen 
mäter imponerande 612 cm i omkrets. På 
dessa ekar förekommer ett flertal intressan-
ta arter. Den kanske mest spektakulära ar-

ten är den fridlysta och akut hotade saff-
ranstickan (Hapalopilus croceus).  
 

 
Fig. 18. Den akut hotade saffranstickan förekom-
mer på en enda ek vid Edshult. Eftersom arten är 
akut hotad över hela sitt utbredningsområde kan 
man med fog säga att Solgenområdet har ett globalt 
bevarandeansvar för denna art.   
 
Samma ek hyser också oxtungsvamp (Fis-
tulina hepatica), korallticka (Grifola fron-
dosa) och ekticka (Phellinus robustus).      
    Intressanta skalbaggsfynd vid Edshult 
utgörs bland annat av blåvingad lövsvamp-
bagge (Tetratoma fungrorum), allmän 
kamklobagge (Prionychus ater), orange-
vingad kamklobagge (Pseudocistela ce-
ramboides) och urskogssvartbaggen (Ele-
dona agricola). Bålgetingen (Vespa crab-
ro) hade byggt bo i en av hålekarna. 
    Bland de i Edshult förekommande ek-
knutna lavar som antingen är rödlistade 
eller signalarter noterades parasitsotlav 
(Cyphelium sessile), rosa skärelav (Schis-
matomma pericleum), brunnål (Chae-
notheca phaeocephala), gul pudrad spiklav 
(Calicium adspersum), rostfläck (Arthonia 
vinosa), sotlav (Cyphelium inquinans) och 
vitskivelav (Buellia alboatra).  
 
8. Åsa- Skäljarp 
Åsa delområde består av en gammal igen-
växande hagmark och en mindre strand-
skogremsa. Området betas av hästar. Själva 
hagmarken består mest av gammal björk 
med inslag av ek, asp, rönn, klibbal och 
lind. Under senaste årtiondena har granen 
fått ett allt starkare fäst i hagmarken och 
röjning är att rekommendera. I den norra 
delen av hagmarken förekommer en del 
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hasselbuketter. Områdets grövsta ek mäter 
368 cm i omkrets. 
   Intressanta lavar som finns i området är 
till exempel gul dropplav (Cliostomum 
corrugatum), ärgspik (Microcalicium dis-
seminatum), kornig nållav (Chaenotheca 
chlorella), vitskivelav (Buellia alboatra) 
och sotlav (Cyphelium inquinans). 
   Området är också rikt på mossor varav 
flera fungerar som signalarter för goda bio-
logiska förhållanden. Bland mossorna no-
teras blåmossa (Leucobyrum glaucom), 
dvärgkällmossa (Philinotis arnellii), krusig 
ulota (Ulota crispa), källmossa (Philinotis 
fontana), långflikmossa (Nowellia curvifol-
lium), rörsvepemossa (Jungermannia lei-
antha), skogshakmossa (Rhytidiadelphus 
subpinnatus), stubbspretmossa (Herzogiel-
la seligeri) och västlig hakmossa (Rhytidi-
adelphus loreus). 
   Noterbara arter i områdets skalbaggsfau-
na är t.ex. stekelbock (Necydalis major) 
och blåvingad lövsvampbagge (Tetratoma 
fungorum). I hagmarken kan man också 
träffa på Hasselmus (Muscardinus avella-
narius). 
   Skäljarp är ett delområde som beläget vid 
vägen mot Åsa. Inventeringen har framför 
allt varit koncentrerad till en grov gammal 
ek vid vägen till Åsa. Eken som är en av de 
största i sjöns omgivningar har en omkrets 
på 512 cm.   Denna solitära jätte hyser en 
mängd intressanta lavar bland annat stor 
knopplav (Biatora sphaeroides), gul 
dropplav (Cliostomum corrugatum), grå 
skärelav (Schismatomma decolorans), röd-
brun blekspik (Sclerophora coniophaea), 
kortskaftad parasitspik (Sphinctrina turbi-
nata), parknål (Chaenotheca hispidula) 
och parasitsotlav (Cyphelium sessile). I 
området hittadees också ett antal viktiga 
signalarter t.ex. rostfläck (Arthonia vin-
osa), gulpudrad spiklav (Calicium adsper-
sum), sotlav (Cyphelium inquinans) och 
vedskivlav (Lecidea botryosa). 
   Skalbaggar som tycks vara knutna till 
denna ek är ekbrunbagge (Hypulus querci-
nus), allmän kamklobagge (Prionychus 
ater), rödpalpad rödrock (Ampedus hjorti) 

och punkterad brunbagge (Hallomenus 
axillaris). 
 
9. Berg-Sjöarp 
Berg är benämningen på ett omfattande 
område med mycket skiftande natur. När-
mast vägen återfinns ett område med grov 
ask och ett par grova ekar. I området störs 
det öppna intrycket av omfattande uppslag 
av hassel och hagtorn. I den nedre delen av 
området, intill en stenmur, står en gammal 
före detta hamlad ask. Intilliggande områ-
den utgörs av omfattande marker med får-
bete. I trädskiktet noteras ek, lind, sälg, 
oxel, rönn, lönn, asp, körsbär, björk, 
klibbal och hassel.  
   Sjöarpsdelen är ett skogsbetonat delom-
råde i närheten av Berg som domineras av 
gran, tall, ask, alm, björk, klibbal och lind. 
Den norra delen innehåller stora mängder 
mycket gammal hassel och en gammal 
oxel. 
   De två grova hålekarna uppe vid vägen 
som nämndes inledningsvis har höga na-
turvärden knutna till sig. Ekarna, som mä-
ter 480 respektive 489cm i omkrets, står 
endast något tiotal meter från varandra.   
   Bland de talrika rödlistade lavar som 
pryder barken noteras ekspiklav (Calicium 
quercinum), parknål (Chaenotheca hispi-
dula), rödbrun blekspik skuggorangelav 
(Caloplaca lucifuga), (Sclerophora coni-
ophaea), ärgspik (Microcalicium dissemi-
natum) och Chaenothecopsis epithallina. 
Oxtungsvamp (Fistulina hepatica) är den 
enda rödlistade ticka som förekommer på 
ekarna.  
    Bland skalbaggsfaunan noterades röd-
palpad rödrock (Ampedus hjorti), åtelbagge 
(Nemadus colonoides), allmän kamklobag-
ge (Prionychus ater) och orangevingad 
kamklobagge (Pseudocistela ceramboi-
des). På askar i området förekommer rik-
ligt med almlav (Gyalecta ulmi), blek kra-
terlav (Gyalecta flotowii) och gulvit blek-
spik (Sclerophora nivea). Almlav (Gyalec-
ta ulmi) förekommer också på en alm i 
området. Vid rötterna på en ek noterades 
korallticka (Grifola frondosa) och på flera 
gamla ekstubbar uppträdde fruktkroppar av 



 35 

brödmärgsticka (Perenniporia medulla-
panis). På ett körsbärsträd i området finns 
den regionalt sällsynta ormtickan (Antro-
dia albida). Hasselmus (Muscardinus avel-
lanarius) sågs till och från i Sjöarpsdelen 
under inventeringarna. 
 
10. Björnåsa mosse 
Det här området har tagits med främst för 
den rika tillgången på gammalt omålat trä. 
Mossen har använts för torvbrytning och 
många gamla fallfärdiga torvlador står 
kvar. Träd- och buskskiktet består av små-
växta tallar och odon.  

 
Fig. 19. En av de gamla torvladorna på Björnåsa 
mosse. Ladan visade sig hysa ett flertal sällsynta 
och rödlistade lavar. Just bristen på omålat gam-
malt trävirke är idag stor, vilket innebär att många 
lavar som är knutna till just detta substrat finns 
med på den svenska rödlistan.  
 
   Området valdes primärt ut för den poten-
tiella lavfloran på de gamla torvladorna 
och ingen inventering efter vedlevande 
skalbaggar har hitintills skett i området. 
Misstankarna besannades och ladorna vi-
sade sig vara substrat för flera ovanliga 
lavar t.ex. sydlig ladlav (Cyphelium tigilla-
re),  Chaenothecopsis viridigens, blank-
svart spiklav (Calicium denigratum), ved-
skivlav (Lecidea botryosa),  kolflarnlav 
(Hypocenomyce anthracophila) och tunn 
flarnlav (Hypocenomyce friesii). Vit ved-
fingersvamp (Lentaria epichnoa) noterades 
på en gammal asplåga på en av öarna på 
mossen. 
 
11. Norrby 
Hagmarken ner mot sjön vid Norrby domi-
neras av björk, asp och klibbal men här 
förekommer även ask, lönn, alm, lind och 

sälg. Många av björkarna och klibbalarna 
är troligen mycket gamla eftersom sotlav 
(Cyphelium inquinans) förekomer på flera 
stammar. Hagmarken betas av nötkreatur 
och i området ingår även en gammal igen-
växt slåtter- eller hagmark med glest träd-
skikt av ek, björk, rönn, asp och gran. Sto-
ra gamla hasselbuskar trängs också med 
några vildaplar och minner om kulturpå-
verkan. Den grövsta eken i området mäter 
382 cm i omkrets men här finns också den 
grövsta sälgen i Solgenområdet- 298 cm i 
omkrets.  
  Noterbara lavar på lönn i området är gul 
dropplav (Cliostomum corrugatum), liten 
blekspik (Sclerophora peronella) och röd-
brun blekspik (Sclerophora coniophaea). 
Rödbrun blekspik förekommer här även 
även på klibbal. 
   Högt upp i grenverket på en ek hittades 
fruktkroppar av blektickan (Pachykytospo-
ra tuberculosa) och på grenar under en ask 
förekom rosttickan (Phellinus ferrugino-
sus). Området äldre hasselbuskar har troli-
gen stor betydelse för områdets skalbaggar 
och svampar, bland annat noterades före-
komst av trollhand (Hypocrepsis lichenoi-
des) och blek blåticka (Postia subcaesia). 
   På en aspstam förekommer en regional 
sällsynthet i ockraporing (Junghuhnia niti-
da). I detta område har inte skalbaggsfau-
nan inventerats, men området kan även 
vara intressant i detta sammanhang. Avgö-
rande för att välja bort området från skal-
baggsinventeringen i ett tidigt skede var 
dess uppenbara avsaknad av hålekar. 
 
 
 




