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Sammanfattning 

På uppdrag av Föreningen Våneviks Gammelskog har Naturcentrum inventerat insekter i 

Våneviks gammelskog i Oskarshamns kommun under 2019. Särskilt fokus var på 

vedlevande skalbaggar men även andra intressanta arter från andra insektsgrupper 

noterades. Inventeringen har i första hand genomförts med hjälp av fem utplacerade 

insektsfällor.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att Våneviks Gammelskog hyser flera rödlistade 
och naturvårdsintressanta arter, detta trots att det var en kort och begränsad 
inventering. Totalt noterades 114 arter under inventeringen varav nio av dem är 
upptagna på den nationella rödlistan (Artadatabanken 2015). Ytterligare tre arter är 
med på skogsvårdsstyrelsens signalartslista. 

Förekomsten av död ved, gamla och ihåliga träd samt skogens mosaik med gläntor och 
blommande kärlväxter är viktiga förutsättning för många av arterna. Även det varma 
lokalklimatet i trakten är värdefullt för många av insekterna. 

 

Bakgrund och områdesbeskrivning 

För att få en bättre bild över naturvärdena i Våneviks Gammelskog har föreningen 
genomfört olika inventeringar under årens lopp. Kunskapen om insekter har dock varit 
begränsad och därför anlitades Naturcentrum för detta uppdrag med fokus på 
vedlevande insekter.  

Våneviks Gammelskog är ett varierande område med flera olika naturmiljöer och 
skogstyper där hällmarkstallskog och ekkrattskog är särskilt framträdande. Variationen 
ger upphov till en mosaik av naturmiljöer och substrat som ger goda förutsättningarna 
för en mångfald av arter med olika krav. Det varma och torra lokalklimatet är ytterligare 
en faktor som gynnar insektslivet. Håkan Lundkvist på Naturcentrum har satt upp 
insektsfällor och genomfört artbestämningen. Föreningen har bistått med vittjning av 
fällorna under perioden. 

 

Metodik 

Inventeringen genomfördes främst med hjälp av fem fällor som placerades så att varje 
fälla sattes vid ett eget trädslag/substrat. Användningen av fönsterfällor är ofta ett bra 
sätt att samla in många insekter från omgivningen utan allt för stor arbetsinsats. De är 
igång dygnet runt och om de är rätt placerade är de ofta effektiva. 

Tyvärr hade det hunnit gå en tid på året innan beslut togs att insektsfällor skulle sättas 
upp vilket skedde först den 9 juni. Fällorna tömdes sedan av föreningen med ett par 
veckors mellanrum och togs ner 10 augusti. Under sensommaren och hösten 
artbestämdes det insamlade materialet. 

Inventeringen kompletterades med artbestämning av foton tagna på insekter i området 
av Agneta Anderson och Marit Stigsdotter. De rapporterade och fotade det som såg 
intressant ut. Härvid hittades flera arter av naturvårdsintresse utöver det som noterades 
i fällorna. 
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Fällor 

1. Sälg. I en ängskant hade ett par stamdelar på en sälg rasat. Invid dessa så sattes 
en fönsterfälla upp. Här noterades både brun guldbagge och ädelguldbagge NT. 
 

 

Bild 1. Fälla på sälg. Foto: Håkan Lundkvist. 

 
2. Granlåga. På ett par granlågor i barrblandskog sattes en fönsterfälla ut. Här 

noterades lustigt nog Xyleborus monographus NT som är en ovanlig barkborre 
som lever på ek. Troligen stod det någon döende ek i närheten.  
 

3. Asp. Intill en död stående asp med hål i hängdes en fönsterfälla upp. Här 
noterades grön aspvedbock NT och senare visade det sig att även brun 
guldbagge levde i trädet. 
 

 

Bild 2. Fälla vid asp. Foto: Håkan Lundkvist. 
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4. Ek. En senvuxen, flerstammig ek med ett stamhål vid basen fick en fönsterfälla 
placerad lågt vid stamhålet. Eken stod i ett stenskravel vid en hällmark. Här 
noterades tvåfläckig smalpraktbagge. 
 

5. Tall. Förra sommarens extrema torka har gjort att många träd dött. Speciellt de 
på tunn jord såsom på hällmark. Död ved är det som lockar vedinsekter så bland 
några döda hällmarkstallar sattes en fälla upp av typen IBL-2. Det är en polsk 
fälltyp som används vid feromon-fångst av skadedjur men är även väldigt 
effektiv på andra arter. Här noterades Notolaemus unifasciatus VU. 
 

 

Bild 3. Fälla vid tall. Foto: Håkan Lundkvist. 
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Resultat  

Totalt noterades 114 arter (Bilaga 1) varav nio rödlistade (Artadatabanken 2015). 
Ytterligare flera naturvårdsintressanta arter noterades, bland annat tre arter som är 
med på skogsvårdsstyrelsens signalartslista.  

Man bör vara medveten om att en inventering av ett område under ett år endast ger en 
översiktlig bild av de förekommande arterna eftersom växtlighet och 
väderförutsättningar skiftar år från år. Våneviks Gammelskog har goda förutsättningar 
för ytterligare förekomster av rödlistade och intressanta insektsarter.  

Det finns uppgifter från tidigare år av arter som inte noterades under 2019. En av dessa 
är ekoxe Lucanus cervus som är en Natura 2000-art dvs står med i Habitatdirektivets 
bilaga 2. 

 

En ristplattbagge  Notolaemus unifasciatus VU 

Rödbrun blankbock  Obrium brunneum NT 

Grön aspvedbock Saperda perforata NT 

En flugbagge Malthinus seriepunctatus NT 

Smalvingad blombock Strangalia attenuata NT 

Plattad lövvedborre Xyleborus monographus NT 

Ädelguldbagge Gnorimus nobilis NT 

Getinglik svampmygga Keroplatus tipuloides NT 

Mindre bastardsvärmare Zygaena viciae NT 

 Tabell 1. Fynd av rödlistade insekter (ArtDatabanken 2015) under inventeringen 2019. 

Rödlistade arter 

Här presenteras de rödlistade arterna enligt rödlistan 2015 (Artdatabanken 2015). 
Rödlistan omarbetas var femte år och en riskbedömning görs för varje art. De Kategorier 
som främst används är Försvunnen (RE), Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU) 
och Nära hotad (NT). De rödlistade arterna som noterades i Våneviks Gammelskog 
framgår av tabell 1. Nedan följer en lite närmare presentation av de rödlistade arterna 
och andra av intresse. De arter som är med på skogsstyrelsens signalartslista är 
markerade med S. 

En ristplattbagge Notolaemus unifasciatus VU 

En ljusbrun 2mm platt skalbagge med två mörka prickar bak på täckvingarna. Arten lever 
i eller på död ved eller veddelar, ibland vid vedsvampar, av i första hand ädellövträd. 
Den har sannolikt utvecklats i någon av de torkdöda ekarna i närheten. 
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Rödbrun blankbock Obrium brunneum NT 

Denna långhorning föredrar solbelysta gamla grova granar där larven lever under barken 
på grova grenar.  Man brukar kalla dessa granar för hagmarksgranar då de står lite öppet 
och solbelyst, så trots att vi har gran nästan överallt så är dessa gamla solbelysta granar 
idag en bristvara. Som vuxen kan insekten ses sittandes i blommor av olika slag. Rödbrun 
blankbock förekommer främst i sydöstra Sverige. 

Grön aspvedbock Saperda perforata NT 

En vackert färgad långhorning som lever på asp. Den kräver en god tillgång på död asp i 
sitt närområde. Larven lever under bark på grövre aspar. Det vuxna djuret kan ibland 
påträffas nattetid vid ljusfångst efter fjärilar i asprika områden. 

En flugbagge Malthinus seriepunctatus NT 

Denna skalbagge är brungul med lite mörkare partier och lysande gult ytterst på 
täckvingarna, den är cirka 5 mm. Förekommer ofta vid död ved av ek. Den finns 
huvudsakligen i östra Småland. 

Smalvingad blombock Strangalia attenuata NT 

En långhorning som är vackert färgad i svart och gult och vars larver främst lever i död 
ekved. Veden behöver inte vara särskilt grov utan även tunnare grenar räcker för arten. 
Trots detta har arten endast en fläckvis förekomst med spridda ofta isolerade lokaler. 

 

Bild 4. Smalvingad blombock. Foto: Marit Stigsdotter. 
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Plattad lövvedborre Xyleborus monographus NT 

Denna avlånga barkborre föredrar nyligen död ek och då stammar eller grov ved. Den 
förekommer främst i sydöstra Sveriges ekområden. Den har ökat under senare år på 
grund av ekdöden och nu även på grund av de senaste årens torka.  

Ädelguldbagge Gnorimus nobilis NT 

En vackert grönskimrande skalbagge som liknar de två andra arterna av gröna 
guldbaggar som dock är betydligt vanligare. Bästa kännetecknet för just ädelguldbaggen 
är den runda halsskölden. Den lever inne i håligheter på olika lövträd främst ek men 
även andra träd som bok, ask och asp. 

Getinglik svampmygga Keroplatus tipuloides NT 

En stor och karaktäristisk svampmygga med fläckiga vingar. Den lever undanskymt i 
skogar med gott om död ved och tickor. Ett favoritsubstrat är fnösktickor på björk eller 
bok. Mycket få fynd i Småland och det första på Kalmar läns fastland. 

Mindre bastardsvärmare Zygaena viciae NT 

Bastardsvärmare är vackra fjärilar ofta i svart och rött. Mindre bastardsvärmare är med 
på rödlistan likt flera av de andra bastardsvärmarna. De föredrar varma öppna platser 
som gläntor, vägrenar och ängar med gott om blommande växter. 

 

 

Bild 5. Ädelguldbagge(vänster) och brun guldbagge(höger). Foto: Marit Stigsdotter. 
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Övriga naturvårdsintressanta arter 

Brun guldbagge Protaetia marmorata 

En art som lever i hålträd av olika lövträd, främst ek. Den har en östlig utbredning i 
Sverige och förekommer lokalt.  

Tvåfläckig smalpraktbagge Agrilus biguttatus 

En grönt skimrande praktbagge som främst går på döende grövre ekar. Var tidigare 
rödlistad men med ekdöden så har arten ökat och är nu relativt vanlig i östra Sverige. 
Möjligen kan arten åter bli mer ovanlig när ekarnas leverne stabiliseras. 

Liten aspsmalpraktbagge Agrilus pratensis 

Ytterligare en grönt skimrande praktbagge men tydligt mindre och som lever på asp. 
Arten är spridd och har få fynd jämfört med värdväxten. Troligen förekommer den bara i 
områden med lång kontinuitet av asp. 

Åttafläckig praktbagge Buprestis octoguttata S 

En vackert färgad praktbagge, klarblå med åtta gula fläckar. Den älskar varma platser 
med tall där larven lever i död ved på tall, främst rotben. Signalart för värdefulla 
tallområden. 

Myskbock Aromia moschata S 

En stor långhorning vars larv lever i solbelysta sälgar. Den vuxna kan hittas i blommor 
eller på stammen där den kläckts fram. Signalart. 

Mindre märgborre Tomicus minor S 

En barkborre som är signalart för värdefulla tallområden. Den utgör basen för en fauna 
som lever på nyligen döda tallar, vilket betyder att där mindre märgborre förekommer 
kan det finns andra arter som är sällsynta och hotade.  

Bokoxe Dorcus parallelipipedus 

En tidigare rödlistad art som anträffas i grova gamla träd såsom ask och bok. Den kan 
leva i generationer inne i ett och samma träd. 

Mattsvart kamklobagge Prionychus ater 

Den förekommer främst i hål av lövträd, oftast är det larven man hittar. Utvecklingen är 
minst två år till vuxen. Larverna livnär sig på mulm i håliga träd.  
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Övriga arter av intresse 

En ristbagge Anaspis ruficollis 

Är en ristbagge som dykt upp i Sverige under den senaste tiden. Fynden är hittills väldigt 
få och endast i Blekinge och östra Småland. Den är rödlistad i Tyskland som VU. Hur den 
kommer att betraktas i kommande omarbetning av rödlistan för vi se. 

 

Referenser 

Artdatabanken. 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken SLU, 
Uppsala. 

Nitare, J. 2000. Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog, flora över 
kryptogamer. Skogsstyrelsen, Jönköping  
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Bilaga 1.  

 

Alla fynd är inlagda på Artportalen/ArtDatabanken 

Ordning Svenskt namn  Vetenskapligt namn 
Rödlist 

kategori 

Skalbaggar   

  Anthrenus scrophulariae  

  Ctesias serra  

  Ptinus subpillosus  

 Tvåfläckig smalpraktbagge Agrilus biguttatus  

 Liten aspsmalpraktbagge Agrilus pratensis  

  Trachys minuta  

 Åttafläckig praktbagge Buprestis octoguttata  

 Blå praktbagge Phaenops cyaneus  

  Cantharis nigricans  

  Malthinus seriepunctatus NT 

 Myskbock Aromia moschata  

 Vedspegelbock Phymatodes testaceus  

 Rödbrun blankbock Obrium brunneum NT 

 Grön aspvedbock Saperda perforata NT 

 Smalvingad blombock Strangalia attenuata NT 

 Barrträdlöpare Rhagium inquisitor  

  

Plagionotus arcuatus 

Altica oleracea 

Altica quercetorum  

 Myrbagge Thanasimus formicarius  

  Dasytes caeruleus  

  Dasytes plumbeus  

  Malachius bipustulatus  

  Cerylon histeroides  

 Sjuprickig nyckelpiga Coccinella septempunctata  

 Sextonfläckig sköldpiga Halyzia sedecimguttata  

 Tjugotvåprickig nyckelpiga Psyllobora vigintiduopunctata  

  Sericoderus lateralis  



Insekter i Våneviks Gammelskog  Naturcentrum AB 

13 

 

  Atomaria atricapilla  

  Cryptophagus confusus  

  Cryptophagus dentatus  

  Cryptophagus denticulatus  

  Cryptophagus pubescens  

  Cryptophilus propinquus  

  Triplax russica  

  Notolaemus unifasciatus VU 

  Cartodere nodifer  

  Enicmus rugosus  

  Latridius minutus  

  Stephostethus pandellei  

  Cortinicara gibbosa  

  Rhizophagus ferrugineus  

  Glischrochilus hortensis  

  Epuraea aestiva  

  Epuraea marseuli  

 Rapsbagge Meligethes aeneus  

  

Aspidiphorus orbiculatus 

Orthoperus nigrescens  

  Rhyncolus elongatus  

  Archarius salicivorus  

 Ekbladminerare Orchestes quercus  

 Hasselvivel Strophosoma melanogrammum  

 Liten jordgubbsöronvivel Otiorhynchus ovatus  

  Otiorhynchus singularis  

 Vanlig snytbagge Hylobius abietis  

 Svart tallgrenborre Pityophthorus glabratus  

 Tvåtandad aspborre Trypophloeus bispinulus  

 Hårig barkborre Dryocoetes autographus  

 Eksplintborre Scolytus intricatus  

 Mindre märgborre Tomicus minor  

 Större märgborre Tomicus piniperda  

 Plattad lövvedborre Xyleborus monographus NT 

  Ampedus balteatus  
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  Melanotus villosus  

  Trixagus dermestoides  

 Bokoxe Dorcus parallelipipedus  

 Noshornsoxe Sinodendron cylindricum  

 Brun guldbagge Protaetia marmorata  

 Olivgrön guldbagge Protaetia metallica  

 Ädelguldbagge Gnorimus nobilis NT 

 Humlebagge Trichius fasciatus  

  Cyphon ochraceus  

  Microcara testacea  

  Sciodrepoides watsoni  

  Anisotoma humeralis  

  Phosphuga atrata  

  Atheta crassicornis  

  Atheta paracrassicornis  

  Euplectus karstenii  

  Philonthus albipes  

  Quedius maurus  

  Quedius mesomelinus  

  Quedius limbatus  

  Cis dentatus  

 Stor vedsvampbagge Mycetophagus quadripustulatus  

  

Anaspis rufilabris 

Anaspis ruficollis  

  Anaspis thoracica  

  Mycetochara flavipes  

  Mycetochara maura  

  Prionychus ater  

  Pseudocistela ceramboides  

 Brokig svampsvartbagge Diaperis boleti  

  

Palorus depressus 
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Tvåvingar (flugor m. m.) 

  Neoitamus socius  

 Ljungtorvblomfluga Sericomyia silentis  

 Lövvedblomfluga Xylota segnis  

 Lundvedblomfluga Xylota tarda  

 Getinglik svampmygga Keroplatus tipuloides NT 

 

Halvvingar (bärfisar m. m.) Rhynocoris annulatus  

 Blå rovbärfis Zicrona caerulea  

 Grön bärfis Palomena prasina  

 

Steklar   

  Crossocerus vagabundus  

  Crossocerus cinxius  

  Tachysphex obscuripennis  

  Chrysis angustula  

 Väggmurargeting Ancistrocerus parietinus  

 Husvedgeting Symmorphus bifasciatus  

 Ekvedgeting Symmorphus crassicornis  

 Takgeting Dolichovespula saxonica  

 Bålgeting Vespa crabro  

 Vanlig geting Vespula vulgaris  

 

Fjärilar   

 Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus  

 Mindre bastardsvärmare Zygaena viciae NT 

 


