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Sammanfattning 

Brandgynnade insekter inventerades under 2021 i Fräkensjömyrarnas naturreservat i tre 
delområden som naturvårdsbrändes 2019. Inventeringen skedde genom en kombination av riktat 
sök i bark eller ved på brända träd, och trädfönsterfällor på brända stammar. Ett betydande antal 
insektsarter av naturvårdsintresse påträffades. Fem arter är rödlistade, två ingår i olika s.k. 
Åtgärdsprogram (raggbock på äldre tallved, och tallstumpbagge på nyligen död tall), tio är signalarter 
och minst 15 kan betraktas som brandgynnade. Några har dessutom varit rödlistade tidigare. 

Naturvårdsbränningen har uppenbarligen varit gynnsam för insektslivet, inklusive många arter av 
naturvårdsintresse. Det kan vara givande med fortsatt insektsinventering i takt med den naturliga 
successionen efter brand, och ökande mängder död ved i senare nedbrytningsstadier. Av särskilt 
intresse är utvecklingen hos den lokala populationen av raggbock, som kan förväntas svara positivt 
på den ökade mängden lämplig tallved. 

 

 

Inledning 

Under 2019 genomfördes naturvårdsbränningar av tre delområden i Fräkensjömyrarnas 
naturreservat i Hagfors kommun, Värmlands län (se kartor). Denna inventering skedde under 2021 
som uppföljning av ”lämpliga målindikatorer” i form av brandgynnade insekter. Den sammanlagda 
bränningsytan på ca 60 ha utgör en mindre del av det ca 1700 ha stora reservatet. Det uttalade 
syftet med Fräkensjömyrarna NR är att gynna fågel- och skalbaggsfaunan, och att vårda och bevara 
barrskogsmiljöer och de utbredda våtmarkerna. Tallskog på fastmark utgör ungefär en tredjedel av 
reservatet. 

Av naturvårdsintresse är givetvis rödlistade arter, men även arter med status som brandgynnade 
eller rentav brandberoende, liksom signalarter samt de grupperingar av vedinsekter med likartade 
ekologiska krav som är samlade i olika åtgärdsprogram (ÅGP, se även Wikars 2009). För tallskog är 
särskilt de två programmen för skalbaggar på nyligen död tall (Pettersson 2013) och skalbaggar på 
äldre tallved (Wikars 2014) av stort intresse. 

  



 

Fräkensjömyrarnas NR läge nordost om Hagfors i Värmlands län. 

 

  



Metodik 

Naturvårdsintressanta insekter eftersöktes med två kompletterande metoder, nämligen 
trädfönsterfällor som fångar ett stickprov av flygande vedinsekter på sommaren, och direkt 
undersökning (även kallat riktat sök) av döda eller döende trädstammar för att finna insekter i lös 
bark och ved, eller typiska gnagspår. Inom varje delområde sattes tio trädfällor, fördelade på olika 
trädslag (tabell 1). De sattes upp på väl valda träd för att maximera chansen att påträffa intressanta 
vedinsekter, och att kunna notera så många olika arter som möjligt. Urvalet av fällträd blev bra vad 
gäller gran och björk, men för tall kunde man se i efterhand (när barken föll av under hösten) att 
många av stammarna var oväntat fattiga på larvgångar av långhorningar och barkborrar. Det gör att 
vedfaunan på tallved förmodligen blev något underskattad, och att artrikedomen på tall säkert är 
bättre än resultaten ger sken av. Tallarna var helt enkelt väldigt hårt brända. Vid förnyad inventering 
av brandytorna kan man överväga att sätta fler av fällorna i delområde A i norr där 
brandintensiteten i allmänhet var lägre och mer varierad, och det dessutom är större inslag av gran 
och lövträd. Det är även delområdet med tydligast naturskogskaraktär vilket kan bidra till högre 
mångfald (Wikars 2009). 

Vad gäller gnagspår eftersöktes spår efter exempelvis barkborrar (som märgborrar och skarptandad 
barkborre), långhorningar (t.ex. bronshjon på gran, och raggbock på lågor) och praktbaggar. Bland 
murken ved med lämplig röta eftersöktes bl.a. skrovlig flatbagge och olika vedknäppare. Under lös 
bark eftersöktes framförallt följearter till märgborrar på nyligen död tall. 

Position noterades för varje enskilt fynd vid riktat sök. För fällorna togs istället mittpunkt för de tio 
fällorna i varje delområde, och en lämplig radie som omfattar fällornas placering. Alla fynd, även av 
vanliga arter, lades ut på Artportalen. 

 

Tabell 1  Fördelning av trädfönsterfällor på olika trädslag. 

 tall gran björk 
delområde A 6 1 3 
delområde C 6 1 3 
delområde D 6 2 2 

 

 

  



Områdesbeskrivningar 

 

Delområde A (norra delområdet) 

Stor blandning av fastmark och myrmark, och därmed en hög andel kantzoner med varierad 
brandintensitet. Även hög andel äldre lövskog och äldre granskog, vilket ger mer variation jämfört 
med de övriga delområdena söderut. En större del av marken är flack eller rentav norrvänd vilket 
förstärker den nordliga karaktären, och som kan gynna vedinsekter med mestadels nordlig 
utbredning, kanske i synnerhet på gran. Samtidigt minskar det delområdets relativa betydelse för 
värmekrävande arter som raggbock (bättre på C och D). 

 

 

  



Delområde C (sydväst) 

Torra och bitvis finkorniga moränbackar i sydvända lägen dominerar delområdet, som täcks av äldre, 
välgallrad tallskog. Enstaka björk och gran tillkommer i låglänta lägen intill myrar och öppet vatten. 
Upplevs som mycket gynnsamt för raggbock och andra värmekrävande arter. Samtidigt mycket hårt 
bränt med nästan 100% dödlighet som följd över större ytor. Det är oklart när torrträden börjar falla, 
och hur snabb och tät återväxten kommer att bli. 

Enstaka rotvältor har redan uppkommit intill vägen i söder. Men hur snabbt blir det fler? 

 

 



  



Delområde D (sydost) 

Liknar mest delområde C, men något tätare tallskog och lite större inslag av gran och björk. Inte lika 
hög träddödlighet heller. Aktiv population av raggbock i lågor från tiden före branden på åtminstone 
ett ställe (se bilden). Notera att lågorna ligger i en naturlig lucka i tallskogen (se åtgärdsförslag). 

 

 

 



Resultat 

Ett betydande antal insektsarter av naturvårdsintresse påträffades (tabell 2). Fem arter är rödlistade, 
två ingår i ÅGP (raggbock på äldre tallved och tallstumpbagge på nyligen död tall), tio är signalarter 
och minst 15 kan betraktas som brandgynnade. Några har dessutom varit rödlistade tidigare.  

 

Tabell 2  Sammanställning av arter med naturvårdsintresse i denna inventering. Starkt 
brandgynnade (eller närapå brandberoende) arter är markerade med dubbelkryss. 

art rödlista 
2020 

brand-
gynnad 

övrig status kommentar om ekologi, tidigare 
rödlistning, mm 

raggbock  
Tragosoma depsarium 

VU X ÅGP, 
signalart 

Grövre lågor av tall i solvarma lägen, som 
även kan hysa andra krävande 
vedskalbaggar. 

tallstumpbagge  
Platysoma lineare 

NT X ÅGP Nydöda tallar med märgborrar. Kallades 
”linjerad plattstumpbagge” tidigare.  

kolsvart trädbasbagge 
Sphaeriestes stockmanni 

NT XX - Starkt brandgynnad, gärna på brända 
lövträd med skiktdyna. Tidigare rödlistad 
(NT). Ganska få fynd i Värmland (<10). 

timmertickgnagare  
Stagetus borealis 

NT X - Främst i solvarma tallågor med bl.a. 
timmerticka, som också gynnar andra 
krävande arter. Få fynd i Värmland (ca 5). 

liten brunbagge  
Orchesia minor 

NT X - Grov murken ved, gärna stambasen på 
döda tallar. 

mindre märgborre  
Tomicus minor 

- X signalart Döende tallar, och kan hysa en rad 
ovanliga följearter (flera inom ÅGP). 

Thomsons trägnagare 
Anobium thomsoni 

- - signalart Stående torrgranar, gärna med 
bronshjon. Tidigare rödlistad. 

robust tickgnagare  
Dorcatoma robusta 

- X signalart Döda björkar med fnöskticka. 

bronshjon  
Callidium coriaceum 

- - signalart Stående torrgranar i naturskog. Tidigare 
rödlistad (NT). 

stekelbock  
Necydalis major 

- X signalart Torra, stående björkar i solvarma lägen. 

vanlig flatbagge  
Ostoma ferruginea 

- X signalart Murkna men torra lågor av tall och gran 
(timmerticka m.fl.). 

brun granbastborre 
Hylurgops glabratus 

- - signalart Grovbarkiga nydöda granar, en nordlig art 
med få fynd så långt söderut i landet 

björksplintborre  
Scolytus ratzeburgi 

- X signalart Under färsk bark på döende björkar. 

vedstritar (nymfstadium) 
Cixidia 

- X signalart Lågor av tall, ibland ihop med mer 
krävande vedskalbaggar. 

ängerskalbaggen 
Globicornis emarginata 

- X - Murken ved med insektsgångar. Tidigare 
rödlistad (NT). Få fynd i Värmland. 

glansbaggen  
Ipidia binotata 

- X - Brunmurken ved, gärna med klibbticka. 
Tidigare rödlistad (NT). 

liten brandlöpare  
Sericoda quadripunctata 

- XX - Starkt knuten till nyligen brunnen 
skogsmark. Få fynd i Värmland (<5). 

randig lövvedborre 
Trypodendron signatum 

- X - Ingen formell naturvårdsstatus men 
ganska få fynd i Värmland (<10). Möjligen 
knuten till lövrika naturskogar. 

oliktandad barkborre 
Orthotomicus suturalis 

- X - Nyligen döda tallar i solvarma lägen, 
gärna dödade av skogsbrand. 



Diskussion 

Ur insektssynpunkt kan man redan 2021 säga att naturvårdsbränningen var framgångsrik då ett 
större antal naturvårdsintressanta arter noterades vid årets undersökning (tabell 2). Den är ju 
dessutom bara att betrakta som ett slags stickprov varför den verkliga artrikedomen med säkerhet 
är större. 

Vad gäller ÅGP för arter på tall så gynnades både arter på nyligen död tall och på äldre tallved. På 
nydöd tall lever tallstumpbaggen som följeart under bark på döende tallar med märgborrar, gärna 
mindre märgborre (tillika signalart), som även kan hysa andra sällsynta följearter i sina gångar, 
exempelvis svartbaggar av släktet Corticeus. Inga sådana noterades dock nu, och de är heller inte 
påträffade i Värmland förut heller, så frånvaron är inte överraskande. Dock finns det på 
brandområden mycket gott om döende tallar som i princip skulle passa mindre märgborre, så man 
har lyckats bra med att skapa goda förutsättningar även för de andra följearterna. 

På äldre tallved finns raggbock i brandområdet. Den noterades både som skalbagge i flygfällor, och 
med gnag i tallågor på flera ställen. Antalet i fällorna var påfallande stort, och förefaller vara klart 
större än vad mängden gnagspår kan förklara. Det måste därför vara betydande inflöde just för 
tillfället till brandytorna från omgivningen. Det kan vara andra delar av reservatet som är stort med 
en del tänkbara delpopulationer, men förmodligen även omgivande brukade skogar med sina 
spridda vindfällen, nerfallna torrträd och kvarlämnade stockar på hyggen och liknande.  

Raggbocken är starkt dragen till bränd skog för äggläggning på nya lågor, och det är utan tvekan ett 
högt koloniseringstryck på nyligen fallna tallar, särskilt delområde C i sydväst. Det mesta av skogen 
står dock ännu kvar, och det fanns under 2021 bara enstaka rotvältor i exponerade kanter eller 
vindutsatta kullar (se bilder). Möjligen kan man överväga att i förtid skapa lämplig ved för 
raggbockarna, så att man så snabbt som möjligt får en betydande larvpopulation som sedan, i form 
av nya fullbildade skalbaggar om några år, ytterligare kan gynna populationstillväxten. Detta hänger 
ihop med hur snabbt ungskogen kommer upp och börjar beskugga liggande ved. Ifall denna 
igenväxning går snabbt så ökar behovet att få igång en livskraftig population innan lågor i allmänhet 
blir alltför beskuggade. Ifall igenväxningen går långsamt kan man istället låta naturen ha sin gång 
med naturligt nerfallna träd. 

Nu gjordes inga fynd av kapuschongbaggar (släktet Stephanopachys), men de kan etablera sig på 
lämpliga brända stammar under många år efter brand, i storleksordningen tio år eller mer. Man kan 
bara konstatera att det i dagsläget finns tusentals med lämpliga träd i de olika delområdena, vilket 
ger bränningen bra betyg i detta avseende. Det ska vara överlevande träd (främst tall men även 
gran) som är delvis hårt brända och har partier med döende innerbark. Tyvärr kan större märgborre 
lägga sig i och på egen hand kolonisera samma bark som då blir förstörd för kapuschongbaggar, men 
lyckligtvis var gnagspår efter större märgborre ytterst fåtaliga under 2021 inom ytorna vilket kan 
tyda på låga populationsnivåer. 

De mest brandkrävande arter dyker upp direkt efter brand, och försvinner sedan snabbt inom något 
eller några få år (Lundberg 1984). Denna fauna kan vara svårfångad genom sin tillfällighet och nu 
noterades bara en sådan art, nämligen den marklevande jordlöparen liten brandlöpare, som är 
rovdjur på allehanda småkryp i nybränd förna. Den kräver färska brandfält med kvarstående skog, 
och undviker brända kalhyggen utan träd (Wikars 1995). Den är därmed i hög grad beroende av 
naturvårdsbränningar av naturreservat eller motsvarande. 

Man kan undra hur denna ovanliga jordlöpare hittade fram till brännan. Närmast kända fynd inom 
Värmland är uppe vid Höljes år 2000 (Artportalen), vilket är långt bort i både tid och rum. Närmast 



aktuella fynd är annars ca fem mil österut i Dalarna i Ludvika kommun 2018, vilket kanske är mer 
sannolikt som ursprung. Fräkensjömyrarnas röklukter driver ju mot Dalarna vid västliga vindar, och 
fungerar då som ledstjärna för insekter som i allmänhet orienterar sig med hjälp av dofter. 

 

Förslag på fortsatta åtgärder 

I första hand föreslås trädfällning för raggbock, och fortsatt inventering av vedinsekter. 

För att överbrygga perioden med brist på lågor för raggbock innan naturlig trädfällning tar fart på 
allvar kan det knappast skada att redan nu manuellt fälla ett antal tallar i lämpliga lägen. Lågorna 
behöver god solexponering, åtminstone mitt på dagen, så lämpligen fäller man en hel grupp med 
tallar så att den därmed uppkomna luckans solljus faller ner på de fällda stammarna ifråga. Det låter 
enkelt, men om vädret är helmulet och kanske rentav regnigt när motorsågsjobbet drar igång är det 
överraskande svårt att hålla reda på väderstrecken, så det är bra att förbered allt i förväg. Helst ska 
tallarna ligga på mark som lutar ner mot söder (sektorn från sydost till sydväst). För maximerad 
solinstrålning bör stammarna gärna ligga i öst-västlig riktning, så att ”bredsidan” kan ta emot 
solvärmen från söder. Markfuktigheten bör i allmänhet vara låg varför en sandig eller stenig 
moränbacke passar bra, men för ökad variation kan det inte skada ifall några av stammarna hamnar 
på lite fuktigare mark, kanske i någon myrkant. Extremsommaren 2018 visade ju att solbelyst död 
ved ibland kan bli rejält uttorkad, kanske så pass att larverna inne i veden tar skada. Det är svårt att 
veta exakt. 

Brandområdet är så pass stort och varierat att det kan vara värdefullt med fortsatta 
insektsinventeringar i takt med den naturliga successionen efter brand när mängden äldre, mer 
svampig ved kommer att öka kraftigt. Många vedinsekter är anpassade till denna ved, och en 
betydande andel är rödlistade. Detta gäller både barrträd och lövträd. Det skulle utan tvekan öka 
artlistan betydligt, och ännu bättre belysa naturvårdsbränningens positiva följder för 
skalbaggsfaunan. 

 

Tack 

Julie Witwicki Carlsson på länsstyrelsen Värmland administrerade studien. 
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Bilaga 

Positioner för fällor och naturvårdsintressanta fynd vid riktat sök. 
  

pos pos radie 
delomr A fällor centrumpunkt 

 
6673750 1395850 150 m 

delomr C fällor centrumpunkt 
 

6671700 1395500 150 m 
delomr D fällor centrumpunkt 

 
6671600 1396100 150 m      

Tragosoma depsarium äldre gnag 6671983 1395465 10 m 
Tragosoma depsarium äldre gnag 6671860 1395496 10 m 
Ostoma ferruginea imago 6671726 1395534 10 m 
Cixidia nymfer 6671726 1395534 10 m 
Tragosoma depsarium färska gnagspår 6671740 1395551 10 m 
Tragosoma depsarium färska gnagspår 6671717 1396145 10 m 
Tomicus minor färska gnagspår 6674185 1395783 10 m 
Dendrophagus crenatus imago 6674185 1395783 10 m 

 

 

 

 


