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Sammanfattning 

Vid Västersjön nära Höljes i norra Värmland inventerades två naturvårdsbrända skogslokaler under 

2020 med avseende på vedinsekter. Västersjön är ett Natura 2000-område (fågeldirektivet, Art- och 

habitatdirektivet) och bränningarna ingår i det omfattande EU-projektet LIFE Taiga. Lokalerna som 

ligger i den östra kanten av Natura 2000-området brändes 2015 respektive juni 2020. De 

inventerades nu med fönsterfällor på döda eller döende träd jämte riktat sök efter gnagspår och 

insekter i bark och ved (perioden 22 juni till 29 oktober 2020). 

På det äldre brandfältet från 2015 noterades tio naturvårdsintressanta arter, varav tre är rödlistade. 

Ytterligare fyra arter har varit rödlistade tidigare. Artsammansättningen är typisk för några år gamla 

brandfält där veden börjar murkna vilket attraherar många ovanliga arter som är missgynnade av 

bristen på död ved i brukad skog. Påfallande många av arterna är nordliga och som därmed har 

skyddsvärda utposter i nordligaste Värmland.  

På det nya brandfältet, som alltså undersöktes strax efter branden, konstaterades åtta 

naturvårdsintressanta arter, varav två är rödlistade och ytterligare två var rödlistade förr. Några är 

starkt brandgynnade som anländer tidigt efter brand, däribland brandkortvingen och sotsvart 

praktbagge. Artsammansättningen är normal för nybränd skog, med tonvikt på insektslivet under 

bränd bark på barrträd. Många av arterna kan också påträffas i äldre skogar med 

naturskogskaraktär. Dessutom trivs tretåig hackspett mycket bra att döma av mängden ringhack på 

de brända stammarna. 

Det återstår att finna kapuschongbaggar som är strikt brandberoende och som koloniserar hårt 

brända men ännu levande tallar och granar. De kan dyka upp flera år efter brand, och har tidigare 

påträffats i landskapet kring Höljes. Trots eftersök har de ej kunnat hittas på det äldre brandfältet, 

som kanske inte är optimalt. Det nya brandfältet är mycket lovande genom hög brandintensitet och 

mer påverkad innerbark. 

Redan nu kan man konstatera att naturvårdsbränningarna har varit gynnsamma för ovanliga 

vedinsekter. Artstocken domineras av naturskogsarter som är knutna till främst nordliga barrskogar 

med ett visst lövinslag. Själva bränningarna har varit ganska hårda vilket skapat mycket död ved och 

ett brett utbud av ännu levande men starkt brandpräglade träd. Fortsatta naturvårdsbränningar i 

denna del av länet känns välmotiverade för att upprätthålla livskraftiga populationer av rödlistade 

eller regionalt ovanliga vedinsekter. Upplägget med två arealmässigt stora och ganska hårda bränder 

med fem år mellanrum (dessutom nära ihop vilket ger korta spridningsavstånd) måste betraktas som 

en närapå idealisk åtgärd. Det nya brandområdet kännetecknas dock av påfallande tät skog utan 

större luckor eller sydvända, glesa småmiljöer med stark solinstrålning som annars är så 

framträdande på det äldre brandfältet. Dessa klimatskillnader i den lilla skalan innebär att artlistorna 

kommer att skilja sig något mellan lokalerna, och att lokalerna bör ses som komplement snarare än 

kopior. 

 

  



 
Metodik 

Båda lokalerna undersöktes med hjälp av trädfönsterfällor under sommaren (ca tio per lokal), och 

riktat sök efter gnagspår samt insekter i bark och ved under hösten. Trädfällorna satt uppe från 22 

juni till 16 augusti 2020, och riktat sök bedrevs under augusti och oktober. Det nya brandfältet 

uppkom i början av juni. Alla fynd är inlagda i Artportalen, tillsammans med en del foton. 

 

På nya brännan är en stor andel av träden rejält brandpåverkade, med nästan hela kronan brun. Foto från 29 okt 2020, 

bränning i juni samma år. 

 

  



 
Resultat 

På det äldre brandfältet noterades tio naturvårdsintressanta arter under 2020, varav tre är 

rödlistade (tabell 1). Av dessa kommer den storväxta flatbaggen Peltis grossa säkerligen att öka i 

antal under kommande år tack vare utbudet av brunmurkna stammar av björk och andra trädslag. 

 Större flatbagge Peltis grossa (NT, signalart) 

 

Tre av arterna är starkt brandgynnade, och många av de övriga är såklart också gynnade av 

bränningen som skapat väldigt mycket död ved. Av naturskogens vedinsekter är åtta rödlistade arter 

noterade vid denna och tidigare inventeringar, varav reliktbock och kortvingen Dropephylla clavigera 

lever på tall, större flatbagge Peltis grossa, stor plattnosbagge Platyrhinus resinosus och svart 

ögonknäppare Denticollis borealis på björk samt korthårig kulhalsbock Acmaeops septentrionis, 

gropig brunbagge Zilora ferruginea och gransvartbagge Bius thoracicus på gran. Dessa är klassade 

som NT (men den sista som VU). Som synes är blandningen av trädslag mycket bra för mångfalden 

av vedinsekter. Dessutom är utglesningen av skogen gynnsam genom ökad instrålning på mark och 

träd. Detta kommer säkerligen leda till en lokal ökning av reliktbock. 

 



 
I samband med bränningen observerades sotsvart praktbagge som är extremt snabb att lokalisera 

pågående bränder, inte minst tack vare rökdoften som automatiskt leder fram till själva 

brandområdet (Andreas Öster 1 juni 2020, se Artportalen). Det är f.ö. andra kända fyndet i 

Värmland, och visar också hur värdefullt det är med tydliga närbilder för bättre dokumentation. 

Arten är tidigare noterad 1999 av Björn Ehrenroth i samma område. 

Vissa andra speciella naturvårdsarter tycks dock vara frånvarande eller åtminstone ovanliga. Mindre 

märgborre är mycket sparsam på döende tall, annars dominerar den urvanliga större märgborren 

totalt. Det är synd eftersom hela paketet med följearter till mindre märgborre (inklusive några ÅGP-

arter) därmed kan vara frånvarande. Det är inte mycket att göra åt, men skogen som sakta åldras 

kommer förhoppningsvis bli mer attraktiv för mindre märgborre över tiden. 

På lågor syns inga spår efter raggbock, och höjdläget utesluter definitivt skrovlig flatbagge Calitys 

scabra (två ovanliga vedskalbaggar i ÅGP för äldre tallved). Märkligt nog har kapuschongbaggar ej 

påträffats, men de finns utan tvekan i landskapet (se Artportalen). Möjligen är många av de sotiga 

träden på den äldre brännan trots allt inte tillräckligt brandpåverkade för att skapa den speciella 

slags övergångszon mellan levande och branddödad innerbark som kapuschongbaggar är knutna till. 

Då verkar den nya brännan istället riktigt lovande. Där syns också redan mängder med träd med 

”ringhack” från tretåig hackspett (kanske uppåt 100 träd!). Förmodligen är denna ivriga aktivitet ett 

biologiskt tecken på att skogen som sådan är rejält brandpåverkad, och därmed bättre lämpad för 

kapuschongbaggar. Detta är värt att följa upp. På gamla brännan är hackspettspåren däremot 

ovanliga. 

  

Gott om spår efter tretåig hackspett på nya brännan. 

  



 
Tabell 1  Naturvårdsintressanta fynd på det äldre brandfältet från 2015. Signalart enligt 

Skogsstyrelsen lista för nyckelbiotopsinventering. 

art rödlista 
2020 

brand-
gynnad 

signal-
art 

kommentarer 

större flatbagge  
Peltis grossa 

NT X X främst i naturskog med murken ved av alla 
trädslag (högstubbar, torrträd) 

svart ögonknäppare 
Denticollis borealis 

NT X - knuten till björk i nordliga naturskogar, sällsynt 
i Värmland (detta är 8:e fyndet) 

kortvingen  
Dropephylla clavigera 

NT X - starkt knuten till nordliga tallnaturskogar, även 
bränd skog, sällsynt i Värmland (8:e fyndet) 

     

glansbaggen  
Epuraea deubeli 

- - - rödlistad som NT år 2005, lever i stående 
nydöda granar med barkborrar 

nordlig plattbagge 
Dendrophagus crenatus 

- - - ganska ovanlig art som främst hittas i 
naturskogar, gärna öppna vedrika miljöer 

punkterad brunbagge 
Hallomenus axillaris 

- - - rödlistad som NT år 2010, knuten till murken 
ved, sällsynt i Värmland (7:e fyndet) 

nordlig svampklobagge 
Mycetochara obscura 

- - - rödlistad som NT år 2010, lever i främst 
nordliga tallnaturskogar, sällsynt i norra 
Värmland (6:e fyndet) 

bronshjon  
Callidium coriaceum 

- - X rödlistad som NT år 2000, typisk för artrika 
gamla granskogar med god kontinuitet av 
stående torrträd 

kortvingen  
Lordithon speciosus 

- - - en ovanlig naturskogsart, gärna fuktiga 
granskogar med många murkna stammar (8:e 
fyndet i Värmland) 

fläckig lövsvampbagge 
Tetratoma ancora 

- - - typisk för fina lövskogstrakter i Norrland men 
ovanlig söderut, detta är 3:e fyndet i Värmland 

 

 

  



 
På det nya brandfältet konstaterades åtta naturvårdsintressanta vedinsekter, varav två är rödlistade, 

och fem kan betraktas som starkt brandgynnade (tabell 2). Dessutom noterades tretåig hackspett 

och lunglav. 

 

Tabell 2 Naturvårdsintressanta fynd på det nya brandfältet från juni 2020. Signalart enligt 

Skogsstyrelsen lista för nyckelbiotopsinventering. Tillkommer dessutom återfynd av sotsvart 

praktbagge (se texten). 

art rödlista 
2020 

brand-
gynnad 

signal-
art 

övrigt av intresse 

korthårig kulhalsbock 
Acmaeops septentrionis 

NT X - en ovanlig nordlig långhorning som lever under 
bark på brända eller barkborredödade granar, 
detta är 9:e fyndet i Värmland 

plattbaggen  
Pediacus fuscus 

NT X - tämligen ovanlig nordlig art under bark på 
grova, solexponerade döda barr- och lövträd, 
enbart funnen några gånger i norra Värmland 

     

brandkortvinge 
Paranopleta inhabilis 

- X - rödlistad som NT år 2010, hårt knuten till 
svampig nybränd bark på löv och barrträd, 
starkt beroende av nybränd skog 

fuktbaggen  
Henoticus serratus 

- X - föredrar svampig nybränd bark på lövträd, 
utbredd i hela landet men detta är ändå första 
fyndet i norra Värmland 

oliktandad barkborre 
Orthotomicus suturalis 

- X - starkt gynnad av brända barrträd, 4:e kända 
lokalen i Värmland efter år 2000 

glansbaggen  
Epuraea deubeli 

- - - rödlistad som NT år 2005, lever i stående 
nydöda granar med barkborrar 

nordlig plattbagge 
Dendrophagus crenatus 

- - - ganska ovanlig art som främst hittas i 
naturskogar, gärna öppna vedrika miljöer 

skalbaggen Nemozoma 
elongatum 

- - - ovanlig rovskalbagge knuten till barkborrar på 
nydöda barrträd i sydöstra Sverige, Västersjön 
är 3:e fyndlokalen för Värmland och en av de 
nordligaste i hela landet 

     

tretåig hackspett NT X - påfallande många tallar med typiska hackspår i 
barken över hela området 

lunglav NT - X fynd på en gammal sälg, riklig påväxt 

 



 

 

Snabb återhämtning på det nya brandfältet (foto två månader efter bränning). 

 

 

Slutord 

Norra Värmland har en särpräglad fauna av vedinsekter och andra artgrupper knutna till naturskogar 

med både barrträd och lövträd. Här ingår en del norrländska arter som i landskapet kring Höljes har 

ovanligt sydliga utposter. Fortsatta naturvårdsåtgärder i form av naturvårdsbränningar och 

avsättningar av äldre skog är mycket värdefulla. 

 

Tack 

Jenny Sander vid länsstyrelsen initierade och administrerade denna studie. 


