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Sammanfattning 
Naturen är på många sätt avgörande för människans fortlevnad. På grund av mänsklig aktivitet 

och exploatering riskerar unika arter och naturtyper att gå förlorade. Skogen är en av de miljöer 

som är hårt drabbad. Intensivt skogsbruk har lett till en kraftig minskning av mängden skog 

världen över med förlust av biologisk mångfald som följd. En viktig skogslevande grupp som 

drabbas av habitatminskning är vedlevande skalbaggar. Bristen på död ved i skogarna gör att flera 

arter riskerar utrotning. Syftet med studien var att undersöka naturvärden i brukad skog med 

fokus på vedlevande skalbaggar. Projektet utfördes som en fallstudie av ett brukat skogsområde, 

Tingvallaravinen, i södra Sverige.  

 

För att ta reda på vilka naturvärden som fanns inom studieområdets inventerades dess 

skalbaggsfauna med hjälp av fönster- och fallfällor samt med två manuella metoder (slaghåvning 

och aktivt sökande). Fältinventeringen inkluderade även en kartläggning av den döda ved som 

fanns i området. En naturvärdesinventering genomfördes för att identifiera viktiga biotoper och 

värdefulla element. Vidare studerades tidigare fynd av vedlevande skalbaggar i tre skyddade 

naturområden, på olika avstånd från studieområdet, för att förstå Tingvallaravinens naturvärde i 

ett landskapsperspektiv. 

 

Totalt samlades 186 skalbaggar, fördelade på 56 arter, in. Av dessa var 20 arter vedlevande. Tre 

rödlistade arter, Prionus coriarius, Eucnemis capucina och Triplax rufipes (alla vedlevande), hittades. 

Inventeringen av död ved visade att det i genomsnitt fanns 1.4 stockar/ha och att volymen 

uppgick till 1.9m3/ha. Tio naturvärdesobjekt identifierades varav fem gavs naturvärdesklass 2 

(näst högst).  

 

Resultaten tyder på att den brukade skogen kring Tingvalla utgör ett lågkvalitativt habitat för 

vedlevande skalbaggar. De arter som återfanns har antingen spridits dit från närliggande 

naturskyddsområden (i en källa-sänkadynamik) eller lever kvar som en relikt population. 

Förekomsten av vedlevande skalbaggar tyder dock på att området, trots brister, fungerar som 

livsmiljö för dessa arter. Tingvallaravinen bidrar med habitat ur ett landskapsperspektiv, en roll 

som kan stärkas om habitatkvaliteten förbättras. Naturvårdsåtgärder som utformads bör således 

syfta till att bevara och utveckla skogens naturvärden och skydda hotade arter. 
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Summary 
Nature is in many ways crucial for human survival. However, due to human activity and 

exploitation, unique species and habitats are at risk of extinction. The forest is one habitat that 

has been deeply afflicted. A massive loss of forests worldwide due to intense forestry has led to a 

defeat of biodiversity. Saproxylic beetles is one group of forest dwellers that has been affected by 

habitat loss. The deficiency of dead wood leaves several species at risk of extinction. The aim of 

the study was to investigate the nature values in a forestry area focusing on saproxylic beetles. 

The study was performed as a case study of a forestry area called Tingvallaravinen in southern 

Sweden.  

 

A beetle survey was performed using two kind of traps (window traps and pitfall traps) and two 

manual methods (netting and active search). The beetle survey was combined with a deadwood 

survey and a nature assets survey (used to identify valuable biotopes and element). To understand 

the areas nature value in a landscape perspective previous founding of saproxylic beetles in three 

protected nature areas in proximity of the study area was scrutinised.  

 

A total of 186 specimen of 56 beetle species were trapped, of which 20 were saproxylic. Three 

red-listed species, Prionus coriarius, Eucnemis capucina and Triplax rufipes (all saproxylic), were 

identified. The dead wood survey revealed that, on average the area holds 1.4 logs of dead 

wood/ha and the volume of dead wood totalled to 1.9m3/ha. The nature assets survey resulted in 

the identification of ten nature value object, of which five was given nature value class 2 (second 

to the highest).  

 

The results indicate that the forest area of Tingvalla is a low-quality habitat for saproxylic beetles. 

The species present in the area has either migrated there from protected areas close by (in a 

source-sink dynamic) or exist as a relict population. However, the presence of saproxylic beetles 

indicates that the area despite flaws, works as habitat for the beetles. Thus, do the area contribute 

with habitat in the over-all landscape, a part that can be strengthen if the habitat quality improves. 

Conservation schemes should therefore aim to conserve and develop the forests valuable nature 

assets and to protect endangered species.        
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund  
Naturen är avgörande för människans fortsatta överlevnad och välbefinnande (IPBES 2019). 

Den tillhandahåller ekosystemtjänster som pollinering, vattenrening och produktion av biomassa 

vilka i sin tur förser oss med konkreta värden som mat och bränsle (IPBES 2019). Naturen ger 

oss även en mer sinnlig tillfredsställelse av att leva i ett med vår jord (IPBES 2019). Vi bör dock 

inte glömma att naturen och dess ekosystem också har ett egenvärde baserat på dess egenskaper, 

helt oberoende av människans förväntningar, vilja och nytta (Ye et al. 2020) På grund av 

förändringar i klimat och markanvändning håller natur världen över på att förändras (IPBES. 

2019). Ökande jordbruk, skogsbruk, urbanisering och annan exploatering leder till att tidigare 

ostörda, naturliga terrestra (land) miljöer ersätts av brukad mark och bebyggelse (IPBES 2019). 

Över en tredjedel av världens landyta används idag inom jordbruket (IPBES 2019). Den 

mänskliga påverkan på naturen har också lett till att fler arter än någonsin tidigare riskerar global 

utrotning (IPBES 2019).  

 

1.2. Biologisk mångfald och ekologiska teorier 
I sin rapport presenterar Lawton et al. (2010) en strategi för att kunna bedriva ett mer effektivt 

bevarandearbete; BBMJ-principen. BBMJ står för Better, Bigger, More och Joined (Lawton et al. 

2010). Målet med BBMJ är att bygga ett robust ekologiskt nätverk (ett landskap av flera habitat 

där arter kan stå emot naturliga störningar, mänsklig aktivitet och klimatförändringar) genom att 

förbättra de miljöer som redan existerar (Better), öka storleken (Bigger) och antalet (More), och 

dessutom se till att de har högre funktionell konnektivitet med varandra (Joined) (Isaac et al. 

2018; Lawton et al. 2010). Med funktionell konnektivitet menas de förhållanden (avstånd, 

mellanliggande miljöer) mellan habitatområden som möjliggör förflyttning från ett område till att 

annat. BBMJ-principen grundar sig i öbiogeografiteori (förkortat ö-teorin; MacArthur & Wilson 1967). 

Ö-teorin visar hur arters kolonisation och utdöende på en ö påverkas av öns storlek och dess 

avstånd från fastlandet samt sambandet mellan dessa (MacArthur & Wilson 1967; Peltonen & 

Hanski 1991; Shoener 2009) vilket visas i Figur 1. MacArthurs och Wilsons ö-teori har också gett 

upphov till fragmenteringsmodellen (Figur 2), en anpassning av ö-teorin som används på 

fragmenterade terrestra miljöer (Fischer et al. 2004). Vid användning av fragmenteringsmodellen 

definieras habitat i öar, ofta baserat på vegetationstyp, och avgränsas från omgivande miljöer 

(Fischer et al. 2004). 

 

 
Figur 1. Figuren illustrerar ö-teorin, hur en ös storlek (bild A) och avstånd från fastlandet (bild B) påverkar antalet 

arter som koloniserar ön. Den visar även att hur den biologiska mångfalden påverkas av arters utdöende står i 

proportion till öns storlek (bild C). Illustrationen är skapad efter Pearson Education Inc. 2009. 
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Figur 2. Ö-teorin (bild A) om arters spridning mellan öar har gett upphov till fragmenteringsmodellen vilken kan 

appliceras på terrestra miljöer som fragmenterade skogar (bild B), dammar (bild C) och alpina- eller bergshabitat 

(bild D).  

 

De fyra BBMJ-strategierna är även starkt påverkade av metapopulationsteori (Isaac et al. 2018). 

Richard Levins myntade på sent 60-tal begreppet metapopulation för att beskriva ”en population 

av populationer” (Hanski & Gilpin 1991; Levins 1969). En metapopulation beskriver hur flera, 

olika stora, lokala populationer interagerar med varandra genom migrerande individer och hur 

detta påverkar de lokala populationernas etablering och utdöende (Figur 3) (Hanski & Gilpin 

1991). Levins modell utgår från att alla habitatöar är av likvärdig kvalitet, med samma avstånd 

från varandra och att alla lokala populationer är lika stora (Peltonen & Hanski 1991). Samspelet 

mellan populationerna blir därför slumpartat, vilken habitatö som helst kan koloniseras och alla 

populationer kan dö ut eller återuppstå (Peltonen & Hanski 1991). I verkligheten består de flesta 

landskap dock av en habitatmosaik av varierande kvalitet vilket populationer måste anpassa sig till 

(Pulliam 1988; Watkinson & Sutherland 1995). Källa-sänka modellen (source-sink model på 

engelska) syftar till att beskriva hur populationer kan överleva i ett habitat av låg kvalitet med för 

få resurser under en längre tid (Pulliam 1988). Pulliam (1988) delade in habitatöarna i två 

kategorier, källor (sources) och sänkor (sinks). Ett käll-habitat har tillräckligt med resurser för att 

en population ska kunna överleva och växa (Watkinson & Sutherland 1995). När populationen 

blir för stor spiller den över och individer migrerar till sänk-habitat (Figur 4) (Watkinson & 

Sutherland 1995). Genom att hela tiden fyllas på från käll-populationen kan sänk-populationen 

förbli stabil i en undermålig miljö (Pulliam 1988; Watkinson & Sutherland 1995). 
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Figur 3. En metapopulation som utgörs av flera mindre populationer vilka interagerar slumpmässigt med 

varandra genom att individer rör sig mellan olika habitatöar. Alla habitatöar och populationer kan potentiell 

koloniseras eller dö ut. 

 

 
Figur 4. Källa-sänka modellen förklarar hur en stor population i ett högkvalitativt habitat (källa) stöttar en 

population i ett sämre habitat (sänka) genom att ständigt ”spilla över” nya individer. 

 

Trots att MacArthur-Wilsons och Levins arbeten ibland beskrivs som två helt olika teorier har de 

stora likheter (Hanski & Gilpin 1991). Ofta finner man att verklighetens metapopulationer 

uppvisar ett beteende som ligger mittemellan MacArthur-Wilsons och Levins teorier (Hanski & 

Gilpin 1991). Men även om konnektivitens centrala roll är välkänd inom ekologin är det inte den 
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enda betydande faktorn inom bevarandearbetet (Hodgson et al. 2011). För att på ett effektivt sätt 

kunna bevara hög biodiversitet i allmänhet bör man ta habitatets storlek och kvalitet i beaktande 

likväl som konnektiviteten (Hodgson et al. 2011). Att habitat har god konnektivitet kan vara 

viktigt för en arts långsiktiga överlevnad i ett landskap men leder inte till att populationen ökar 

(Hodgson et al. 2011). Populationen ökar genom fortplantning, vilken för de flesta arter sker 

inom habitatet, och gynnas således av att habitatets storlek och kvalitet ökar (Hodgson et al. 

2009). Eftersom en ökad area också leder till ökad konnektivitet (Figur 5) anser Hodgson et al. 

(2009; 2011) att dessa aspekter bör vara i fokus inom naturvårdsarbetet. Just det har Lawton et al. 

(2011) tagit i beaktande vid utformandet av BBMJ-principen (där ”Better” och ”Bigger” föregår 

”More” och ”Joined”, kvalitet och storlek före konnektivitet). Vad som är god habitatkvalitet och 

tillräcklig area varierar dock för olika arter och kan vara svårt att precisera för flera arter samtidigt 

(Hodgson et al. 2009). För de flesta arter gäller dock att habitatkvaliteten ökar om området är fritt 

från mänskliga störningar och att en större area leder till fler individer (Hodgson et al. 2009).  

 

  
Figur 5. Konnektiviteten i ett landskap påverkas både av antalet habitatöar och storleken på öarna. 

Konnektiviteten ökar med ökat antal och/eller storlek på ”öarna”.  

 

Vidare finns det även andra studier som visar att konnektivitet och habitatstorlek dåligt förklarar 

till vilken grad en habitatö är bebodd (Franklin & Lindenmayer 2009; Prugh et al. 2008). Det 

beror på den svart-vita syn som människan har på habitatets lämplighet, att det antingen är ett 

passande habitat eller ett icke-habitat (Franklin & Lindenmayer 2009). Det finns istället andra 

teorier som bättre förutser arter respons på förändringar i landskapet (Franklin & Lindenmayer 

2009). En sådan modell är Habitatvariation (på engelska Habitat Variegation) som även tar arters 

anpassning till mindre passande habitat i beaktande (McIntyre & Barrett 1992). 

Habitatvariationsmodellen syftar till att beskriva ett landskaps olika miljöer mer utförligt än bara 

som lämpligt eller olämpligt habitat, för att på så sätt förklara arters förekomst även i matrisen, 

miljöerna mellan habitatöarna (Fischer et al. 2004; McIntyre & Barrett 1992). Figur 6 illustrerar 

förenklat habitatvariationsmodellen. Ytterligare andra teorier och modeller innefattar fler större 

element som hierarkin mellan habitatplättar, deras förändring över tid, metastabilitet och 

konceptet icke-jämnvikt (att ekologisk stabilitet utgörs av stokastiska processer) (Wu & Loucks 

1995). 
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Figur 6. Många teorier (bland annat ö-teorin) klassar habitat som lämpligt eller olämpligt (bild A). 

Habitatvariationsmodellen beskriver istället landskapets olika miljöer på ett mer nyanserat sätt för att kunna 

förklara att arter förekommer mellan habitatöarna.  

  

Det är alltså även viktigt att bibehålla och förbättra kvalitén på miljön som finns mellan de 

lämpliga habitatöarna, matrisen (Fischer et al. 2004; Prugh 2008). Matrisen utgörs ofta av mark 

intensivt använd av människor, till exempel inom jord- och skogsbruk men kan innehålla 

värdefulla habitatelement (Berlin & Niss 2019). Att förbättra habitatmatrisen kan ge bättre 

resultat vid bevarandet av en del arter än att öka storleken på habitatöarna (Fischer et al. 2004). 

Studier av humlor i södra Sverige visar tydligt vikten av ett komplext landskap och hur arter kan 

spridas i ett, av människan ansett, olämpligt habitat. Persson & Smith (2013) visade att ett enkelt, 

intensivt brukat jordbrukslandskap periodvis hade lika hög artrikedom av humlor som ett mer 

naturligt och komplext landskap, inklusive ett flertal hotade arter. Jordbrukslandskapet hade bara 

nog med resurser för en stor population delar av säsongen men tillräckligt för att ett mindre antal 

humlor skulle överleva även resten av tiden (Persson & Smith 2013). Utspridda öar av resurser 

möjliggjorde också spridning av humlor från det naturliga landskapet till jordbrukslandskapet 

(Persson & Smith 2013). Därtill tycks de arter som är väl anpassade till ett specifikt habitat och 

som har svårt att överleva i andra miljöer, så kallade specialister, missgynnas mest av 

förändringarna i landskapet (Lawton et al. 2010). Arter som är generalister, som lättare överlever i 

olika habitat, verkar istället öka, på bekostnad av specialisterna (Lawton et al. 2010). Att miljöer 

blir mer lika varandra och specialister trängs undan till förmån för generalister skapar mer 

homogena ekosystem (Lawton et al. 2010). Det i sin tur leder till minskad biologisk mångfald, 

både på ekosystem- och artnivå samt bidrar till en minskad genetisk variation inom arter (Jonsell 

2007; Sala et al. 2000). Att öka kvaliteten och variationen på matrisen främjar i första hand 

generalistarter då de får tillgång till nya livsmiljöer (Ekroos et al. 2014). En förbättrad matris 

skulle potentiellt också, genom att öka konnektiviteten mellan värdefulla habitat samt minska 

konkurrensen om dem, även kunna gynna specialister (Ekroos et al. 2014). På liknande sätt kan 

bevarandet och utvecklandet av värdefulla naturliga habitat, som främst är menat för att skydda 

specialister och hotade arter, också vara positivt för generalister genom att skapa en mer stabil 

population som kan spridas i landskapet (Ekroos et al. 2014).          
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1.3. Skogen – avgörande för biodiversitet 
En av de livsmiljöer som påverkats negativt av habitatförlust är skogsmarken (Lindenmayer 

2009). Skogen och dess ekosystem är, på grund av sin utbredning och långa historia av mänsklig 

användning, överlag stora leverantörer av ekosystemtjänster (Brockerhoff et al. 2017). De 

tillhandahåller både producerande tjänster (mat, biomassa, bränsle med mera) och reglerande 

(bland annat filtrering av vatten, skydd mot stormar, pollinering, fröspridning och 

klimatreglering) men även kulturella tjänster (som fysiska, intellektuella och spirituella 

interaktioner med naturen) (Brockerhoff et al. 2017). Skogar och skogsmarker har mycket hög 

biologisk mångfald, både terrester och akvatisk, och hyser fler arter än någon annan habitattyp 

(Brockerhoff et al. 2017; Lindenmayer 2009). Till följd av det mycket stora antal arter som lever i 

skogsmiljöer är skogen avgörande för bevarandet av jordens biologiska mångfald (Brockerhoff et 

al. 2017; Lindenmayer 2009). På 25 år, mellan 1990 och 2015, minskade emellertid mängden skog 

världen över med över 3%, vilket motsvarar 129 miljoner hektar (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations [FAO] 2016; Morales-Hildago et al. 2015). Globalt sett är det 

framför allt den naturliga skogen som minskar medan den planterade skogen ökar (FAO 2016). 

De planterade skogarna har över lag lägre biodiversitet än de naturliga skogarna (Brockerhoff et 

al. 2008) och det är troligt att deras förmåga att tillhandahålla ekosystemtjänster också är nedsatt 

(Brockerhoff et al. 2017).  

 

Sverige är till största del täckt av skogsmark och är ett av länderna i Europa med störst 

skogsarealer (Statistiska centralbyrån [SCB] 2019). Skogen uppgår till över 28 miljoner hektar och 

täcker 69% av landytan (SCB 2019). Av all skogsmark är 83.5% (över 23 miljoner hektar) 

produktiv skogsmark medan resterande är klassad som improduktiv (SCB 2019). Improduktiv 

skogsmark är all trädbevuxen mark som inte lämplig för produktion och som istället ses som 

impediment, det vill säga mark som inte kan nyttjas för skogsbruk och därför inte anses vara av 

ekonomiskt värde (SCB 2019). Av landets skogsarealer är 8.7% formellt skyddade permanent 

(nationalpark, naturreservat, biotopskyddsområde och Natura 2000-område) eller tidsbestämt 

(genom naturvårdsavtal med markägaren) (Naturvårdsverket 2020a). Skyddad skog utgörs av 

både produktiv och improduktiv skog (Naturvårdsverket 2020a). Majoriteten av den skyddade 

skogsmarken är fjällnära, endast 3.7% ligger nedanför fjällen (Höjer 2020a). Den svenska skogen 

har hög artrikedom, antalet skogslevande arter uppskattas vara 25,000 (totalt finns det cirka 

50,000 kända flercelliga arter i Sverige) (Eide 2020; Petersson 2020). Drygt hälften av alla arter 

som upptas på den nationella rödlistan1 påträffas i skogsmark och för 43% av dem är skogen ett 

viktig habitat (Eide 2020).  

 

1.4. Viktiga livsmiljöer och artgrupper i skogen 
Död ved utgör livsmiljö för en mängd olika organismer (Lassauce et al. 2012). Många av dessa 

kan inte leva i andra habitat och är således beroende av att död ved förekommer i skogen 

(Lassauce et al. 2012). I Sverige är minst en fjärdedel av alla skogslevande arter knutna till död 

ved (Dahlberg & Stokland 2004; Petersson 2020). Ett av Sveriges sexton miljömål, ”Levande 

skogar”, belyser vikten av god tillgång på död ved i skogliga miljöer (Naturvårdsverket 2020b). 

Mängden död ved påverkas i stor utsträckning av mänskliga aktiviteter (Harmon et al. 1986). I 

den brukade skogen är tillgången på död ved betydligt lägre än i den obrukade (Ranius et al. 2019; 

Siitonen 2001). Intensivt skogsbruk leder till att mängden död ved minskar och att veden blir mer 

jämnårig vilket har en markant negativ påverkan på den vedlevande floran och faunan (Lassauce 

 
1 Rödlistan är en sammanställning av de arter som hotas av utdöende och deras status, ett system som utvecklades av 
Internationella naturvårdsunionen (Eide 2020). 
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et al. 2012). Att frakta bort timmer och andra rester från avverkning (grenar och toppar) leder 

också till miljömässiga förändringar i skogen (Lassauce et al. 2012). Bristen på avverkningsrester 

påverkar, utöver tillgången till föda- och habitatresurser, även till exempel näringshalten i jorden 

och jorderosion (Lassauce et al. 2012). Att aktivt skapa död ved vid skogsbruk genom att lämna 

virke som är klent eller av lägre kvalitet leder till en större mängd ved i den brukade skogen även 

flera år efter skapandet (Doerfler et al. 2017). Det i sin tur bidrar till en högre biologisk mångfald 

(Jonsell et al. 2007; Lassauce et al. 2012). I Sverige har det sedan sent 90-tal aktivt skapats död 

ved inom skogsbruket och volymen ved ökade fram till mitten av 2000-talet (Jonsson et al. 2016). 

Sedan dess har ökningen dock planat ut och mängden ved har under de senaste tio åren varit 

oförändrad (Naturvårdsverket 2020b). 

 

En mycket välkänd och noga studerad grupp vedlevande organismer är skalbaggar (Bouget et al. 

2014; Siitonen 2001). I Sverige är drygt 1300 (av totalt 4600) skalbaggsarter vedlevande (Dahlberg 

& Stokland 2004; Eide 2020). Förekomsten av vedlevande skalbaggar kan användas för att 

identifiera områden av särskild vikt för biologisk mångfald och naturvård (Grove 2002). Gruppen 

klassas som starkt hotad (Bouget et al. 2014) och mängden död ved i stora delar av de svenska 

skogarna är för många arter inte tillräcklig (Dahlberg & Stokland 2004). Både volymen död ved 

och antalet stockar per hektar mark har påvisats vara positivt korrelerade med den totala 

mängden arter (Brunet & Isacsson 2009b). Mängden död ved som krävs varierar beroende 

region, habitattyp och art (Müller & Bütler 2010). De mest krävande arterna behöver en mängd 

död ved som bara återfinns i mycket gamla skogar (Ranius & Fahrig 2006) Att uppnå samma 

volym i en skött skog är omöjligt då det av praktiska skäl inte går att kombinera med ett 

produktionsmässigt effektivt skogsbruk (Ranius & Fahrig 2006).  

 

Olika studier har fastställt olika tröskelvärden men Müller och Bütler (2010) menar att liknande 

toppvärden gäller för de tre vanligaste skogstyperna i Europa. Baserat på detta föreslår de att man 

skapar ett nätverk av kluster med höga mängder död ved (>20-50m3/ha) istället för att ha en 

lägre mängd utspridd i hela skogen (Müller & Bütler 2010).  Att skapa värdekärnor med död ved 

istället för att sprida ut den jämnt skulle också kunna vara positivt för rödlistade arter vilka har 

uppvisat en sämre spridningsförmåga än icke-rödlistade arter (Brunet & Isacsson 2009b) och 

generellt tycks kräva högre kvantiteter av död ved (Ranius & Fahrig 2006). För arter med lägre 

spridningsförmåga har även kontinuitet av habitat, främst på lokal men också på landskapsnivå, 

rapporterats som viktig (Norden et al. 2014). Fokus för arbetet med död ved inom naturvården 

ligger ofta i kvantiteten men även kvaliteten på veden är en viktig faktor (Bouget et al. 2013; 

Dahlberg & Stokland 2004). Till exempel påverkar trädart, nedbrytningsgrad och mängden ljus 

artsammansättningen (Bouget et al. 2014; Brunet & Isacsson 2009a; Dahlberg & Stokland 2004; 

Lassauce et al. 2012). Lövträd är till exempel överlag mer artrika än barrträd (Jonsell et al. 2007; 

Lassauce et al. 2012), mängden arter ökar (Jonsell et al. 2007; Lassauce et al. 2012) och 

artkompositionen ändras ju äldre veden är (Brunet & Isacsson 2009a) medan solexponering 

främst påverkar det sistnämnda (Bouget et al. 2014; Brunet & Isacsson 2009a). Vidare uppges 

grövre ved vara den mest artrika (Dahlberg & Stokland 2004; Jonsell et al. 1998) även om senare 

studier visar att också klenare ved kan ha relativt hög artrikedom (Jonsell et al. 2007; Lassauce et 

al. 2012). Det är framförallt i intensivt brukade skogar, i vilka den klenare veden oftast dominerar, 

som den bidrar till högre mångfald av vedlevande skalbaggar (Jonsell et al. 2007; Lassauce et al. 

2012; Ranius at al. 2019). Vedens placering inverkar också på antal arter, för många arter är 

liggande ved av stor betydelse men stående torrfuror eller högstubbar är av större vikt för fler 

arter (Bouget et al. 2014; Dahlberg & Stokland 2004). Slutligen påverkas vedlevande skalbaggar 
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också av typen av skogsbruk (Joelsson et al. 2017). Artvariationen av skalbaggar upprätthålls 

bättre i ett skogsbestånd av ojämn ålder än i ett jämnårigt bestånd (Joelsson et al. 2017). 

 

1.5. Syfte och fallbeskrivning 

Målet med studien är att undersöka naturvärden i brukade skog för att ta reda på om den kan 

utgöra habitat för hotade arter och därigenom bidra till bevarandet av biologisk mångfald.  

Projektet genomfördes som en fallstudie av ett skogsområde i nordvästra Skåne, Tingvallaravinen 

(Figur 7 och 8), och fokuserade på vedlevande skalbaggar. Vedlevande skalbaggar är en artrik 

grupp habitatspecialister som påverkas negativt av skogsbruk. Således fungerar de som 

indikatorer på värdefulla skogsmiljöer. Studieområdet inventerades på vedlevande skalbaggar och 

värdeelement, i form av död ved. Därtill utfördes en naturvärdesinventering menad att identifiera 

och beskriva områden av särskild betydelse för biologisk mångfald. För att utvärdera 

studieområdets kvaliteter jämfördes det med närliggande skyddade områden. Projektet utfördes 

med två externa parter, Åstorps kommun och Länsstyrelsen Skåne. Resultatet syftar till att 

beskriva områdets naturvärden och potential samt att utgöra ett underlag för framtida möjliga 

åtgärder med hänsyn till biologisk mångfald.     

 

2. Material och metoder 
2.1. Studieområde  
Studieområdet ligger i Tingvallaravinen (N 56° 07', Ö 12° 57') i Åstorps kommun, Skåne, på 

Söderåsens sydsida vid dess västligaste spets (Figur 7). Inventeringsområdet avgränsades till att 

omfatta drygt 26.7 ha enligt Figur 8. Avgränsningen har skapats naturligt av vägen i väst, 

bostadsområden i norr och föryngring med tät sly i söder och öster. Skogen kring 

Tingvallaravinen består främst av bok (Fagus sylvatica) med inslag av andra lövträd, främst ek 

(Quercus robur) och björk (Betula sp.), samt med en del både större och mindre planterade bestånd 

av gran (Picea sp.) insprängda mellan lövbestånden. Därtill förekommer enstaka träd av andra slag 

varav två olika, körsbär (Prunus sp.) och al (Alnus glutinosa), kunde identifieras. I den norra delen 

av området sträcker sig en bäckfåra, delvis uttorkad under sommarmånaderna men mer 

översvämmad under vinterhalvåret, från öst till väst, för att sedan sluta i en mindre, anlagd 

damm. Genom skogen höjer sig flera branter med varierande klippighet och på flera platser 

finner man föryngringsområden som är igenväxta med sly, främst av björk. Delar av branten är 

av Skogsstyrelsen utsedd till nyckelbiotop (Naturvårdsverket 2005-idag). Området används flitigt 

som ströv- och rekreationsområde och är rik på motions- och cykelslingor. En del av Skåneleden 

(SL3 Ås-Ås) passerar också här (Region Skåne u.å.) och i nordöstra delen finns en restaurang och 

dansbana med picknickplats. Skogen kring Tingvalla ägs av Wrams Gunnartorps gods (Wrams 

Gunnarstorp Gods AB u.å.) vilka har bedrivit skogsbruk sedan mitten av 1800-talet (Brunet 

2005). Godsets skogsmark omfattar 2771 ha (jämför med studieområdet som omfattar 26.7 ha) 

(Wrams Gunnarstorp Gods AB u.å.). De bedriver PEFC2 (Programme for the Endorsement of 

Forest Certification Schemes) certifierat skogsbruk med 6% (varav 4% är med skötsel och 2% 

utan) av skogen avsatt för naturvård (Wrams Gunnarstorp Gods AB u.å.). I Tingvallaravinen är 

5.1 ha avsatt för naturvård (T. Pålsson, personlig kommunikation. [E-post]. 2021-02-25).  

 

 

 
2 PEFC syftar till att utveckla ett ekonomiskt hållbart skogsbruk samtidigt som hänsyn tas till natur- och kulturmiljö, 
biologisk mångfald, vattenkvalité och sociala värden (PEFC 2013). 
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Studieområdets närhet till Söderåsens nationalpark gör det intressant ur ett ekologiskt perspektiv 

då nationalparken är en av de största sammanhängande naturskyddade ädellövskogarna i 

Nordeuropa (Sveriges nationalparker u.å.). Söderåsens nationalpark och närliggande 

skogsområden har en rik fauna av vedlevande skalbaggar (Brunet & Isacsson 2009b). De senaste 

tjugo åren (2000–2020) har 21 arter av rödlistade skalbaggar hittats i nationalparken 

(Artdatabanken 2020a). Söderåsen har ett flertal skyddade områden (Naturvårdsverket 2005-

idag). Förutom nationalparken finns flera naturreservat, naturvårdsområde, 

vattenskyddsområden, skogliga biotopskyddsområden och flera nyckelbiotoper utpekade av 

Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket 2005-idag).  Samtliga skyddade områden omfattas också av 

Natura 2000 art- och habitatdirektivet och hela åsen är utpekad som riksintresse för både 

naturvård och friluftsliv (Naturvårdsverket 2005-idag). Enligt Länsstyrelsen Skåne är hela 

Söderåsen också en värdetrakt för ädellövskog med flertalet kluster av värdekärnor (Niss et al. 

2020). Strax norr om Tingvallaravinen ligger ytterligare ett naturreservat, ett av Åstorps två 

kommunala reservat (Naturvårdsverket 2005-idag; Åstorps kommun 2020). I reservatet har två 

olika rödlistade arter av vedlevande skalbaggar i hittats (Artdatabanken 2020a; Fritz 2014).  

 

 
Figur 7. Karta över Tingvallaravinens (rött) lokalisering i Skåne, Sverige. Även Söderåsens nationalpark (grönt) är 

utmärkt på kartan. Kartdata: ©2020 Google   
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Figur 8. Skogen i Tingvallaravinen utanför Åstorp med studieområdet på 26.7ha markerat.  

Kartdata: ©2020 Google   
 

2.1.1. Skötselplaner och styrande dokument 

Tingvallaravinen omfattas av Åstorps kommuns naturvårdsplan som upprättades 2008 (Lundberg 

2008). Skogen kring ravinen uppges ha ett högt naturvärde och vara av stor betydelse för bland 

annat kärlväxter, fåglar och svampar (Lundberg 2008). Ravinens flora av mossor, lavar samt 

skalbaggsfauna och dess eventuella värde nämns dock endast flyktigt (Lundberg 2008). Skogens 

olika värdeelement, som död ved, och deras betydelse för den biologiska mångfalden berörs bara 

mycket kort (Lundberg 2008). I kommunens översiktsplan från 2012 framgår det att beslut fattats 

om att bebyggelse inte ska tillåtas inom de skogbevuxna delarna av Söderåsen (Åstorps kommun 

2012a). I den tillhörande regleringskartan kan man se att Tingvallaravinen (som en del av 

Söderåsen) är av riksintresse för naturvård och att bäcken i ravinen även omfattas av 

strandskyddet (Åstorps kommun 2012b). Dessutom finns det en fördjupad översiktsplan (FÖP) 

gällande Söderåsen framtagen av och för de fyra kommunerna genom vilka Söderåsen sträcker sig 

(Bjuvs kommun, Klippans kommun, Svalövs kommun & Åstorps kommun 2001). FÖPen 

fungerar vägledande för de fyra kommunerna och beskriver nationella och lokala mål, hot och 

möjligheter för ett stort antal viktiga samhällsområden (bland annat natur och miljö, jord- och 

skogsbruk, bebyggelse) (Bjuvs kommun, Klippans kommun, Svalövs kommun & Åstorps 

kommun 2001). Åstorps naturvårdsplan är framtagen i linje med FÖPen (Lundberg 2008). Just 

nu arbetar Åstorps kommun på att utforma en ny översiktsplan för 2021 som än så länge är på 

samråd (Åstorps kommun 2020). Inga stora förändringar har skett sedan 2012 beträffande 

Tingvallaravinen (Åstorps kommun 2020). Ravinens skydd från 2012 består och ingen utveckling 

av området, varken gällande naturvård eller friluftsliv, är planerad (Åstorps kommun 2020). 

Skogsmarken i Tingvallaravinen har, enligt Länsstyrelsen Skåne, hög bonitet (störst 

produktionsförmåga) (Åstorps kommun 2020). 
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Tomas Pålsson3 arbetar vid Skogsförvaltning Syd AB och förvaltar Wrams Gunnarstorps Gods 

skogar, vilket inkluderar området kring Tingvallaravinen. Han har varit med och tagit fram den 

skötselplan som gäller för skogen. I skötselplanen är marken indelad i olika numrerade 

avdelningar av varierande storlek. Studieområdet omfattar hela eller delar av elva avdelningar (se 

Figur 9). Två avdelningar (9 och 11) har slutavverkats under 2020 och i nästan alla övriga 

avdelningar kommer gallring eller föryngringsavverkning ske mellan 2020–2025. En avdelning (8) 

på 5.1 ha är avsatt för naturvård. Noteringar om vad de naturvårdande åtgärderna innebär 

innefattar bland annat att ”skapa död ved”, ”lågor av ädellöv” och ”bevara område som består av 

ung bokskog”. I tre avdelningar (46.1, 7 och 10) finns noteringar om fornminne och i två (7 och 

10) att rasbranten ska lämnas orörd då den är nyckelbiotop. (T. Pålsson, personlig 

kommunikation. [E-post]. 2020-07-06 och 2021-02-25).  

 

 
Figur 9. De avdelningar från skötselplanen som omfattar skogen kring Tingvallaravinen. I skötselplanen anges 

vilka åtgärder som är planerade i de olika avdelningarna. Figuren är baserad på en karta ur skötselplanen och 

gjord med godkännande av Tomas Pålsson. Kartdata: ©2021 Google   
 

2.2. Inventeringsmetoder 
Inventeringen av vedlevande skalbaggar skedde med två olika typer av fällor samt med aktivt 

sökande och slaghåvning. Som huvudsaklig metod för att fånga vedlevande skalbaggar användes 

fönsterfällor (Figur 10a-b). Fönsterfällor är den gängse fälltypen vid insamling av vedlevande 

skalbaggar (Bouget et al. 2008) och den mest effektiva om målet med inventering är att fånga så 

många arter som möjligt (Ranius & Jansson 2002). Fönsterfällan är enkel att konstruera, kräver 

inget intensivt arbete och är mycket effektiv även för små, svårfångade arter, fördelar som 

överväger dess nackdelar (svår att installera, tar inte hänsyn till mikroklimat, känslig för vind) 

(Bouget et al. 2008). Fönsterfällorna designades enligt Bougt et al. (2008) med vissa anpassningar. 

De bestod av en 30x30 cm stor plexiglasskiva lodrätt fästad i en träram. Under plexiglasskivan 

 
3 Tomas Pålsson har gett sitt godkännande till att hans personliga korrespondens återges här.  
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placerades en bakform i rostfritt stål (35x14x6 cm), för att fånga upp insekterna, vilken 

förankrades i träramen med buntband. Överst på träramen sattes ytterligare en plexiglasskiva för 

att skydda mot regn. Varje fönsterfälla monterades ungefär två meter upp på stammen av en 

högstubbe (en fälla per stubbe). Bakformen fylldes till hälften med en dödande konserverande 

vätska (mättad saltlösning, med några droppar diskmedel för att bryta ytspänningen). Fem 

fönsterfällor användes utspridda över studieområdet. De placerades ut den 28/7–20 och togs ner 

den 25/8–20. De tömdes den 12/8–20 samt vid nedtagandet den 25/8.   

 

  
Figur 10a. Fönsterfälla 1 uppskruvad på högstubbe vid       Figur 10b. Fönsterfälla 3 fastskruvad på  

uppsättandet 28/7–20. Foto: K. Svensson.                             högstubbe vid tömning 12/8–20. Foto: K. Svensson 

 

För att utvärdera faunan av marklevande skalbaggar användes fallfällor (Figur 11). Fallfällor 

nyttjas frekvent som fångstmetod för skalbaggsgrupper som jordlöpare och asbaggar (Leather 

2005). De har en mängd fördelar, de är billiga, lätta att konstruera och installera samt kan 

användas under lång tid (Leather 2005). Fallfällorna utgjordes av en plastmugg (8 cm i diameter, 

15 cm hög) vilken grävdes ner med kanten i nivå med marken. Över öppningen placerades ett tak 

(papptallrik) fästat i marken (med grillpinnar) för att skydda fällan mot regn. Muggen fylldes till 

ungefär 1/3 med dödande konserverande vätska (mättad saltlösning, med några droppar 

diskmedel för att bryta ytspänningen). Nio fallfällor placerades i anslutning till värdefulla element 

(död ved, ihåliga träd). De sattes ut den 31/7–20 och tömdes den 12/8–20 då de också togs in. 

En fallfälla upptäcktes då ha blivit förstörd och material samlades följaktligen bara in från åtta 

fallfällor.  
 

 
Figur 11. Skiss över fallfällornas konstruktion. Illustration: K. Svensson.  

 

A B 
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Fönster- och fallfällornas lokalisering inom studieområdet illustreras i Figur 12. Alla fällors exakta 

koordinater presenteras i Bilaga 2 Tabell 1 och 2. 

 

 
Figur 12. Samtliga fällors placering inom studieområdet med fallfällorna markerade i ljusblått och fönsterfällorna 

i mörkblått. Fallfälla 8 förstördes någon gång efter utplaceringen och har ej bidragit till det insamlade materialet. 

Kartdata: ©2020 Google 

 

För att komplettera fällorna användes två typer av aktivt sökande och fångst. Slaghåvning skedde 

på bestånd av blommande växter som valdes ut slumpvis, utspritt över hela studieområdet. 

Slaghåvning ger en bra uppskattning av artsammansättningen av insekter i bestånd av blandad 

vegetation (Leather 2005). Metoden är dessutom enkel att utföra och mycket flyttbar, då håven är 

lätt, vilket gör att insamlandet kan ske på flera olika platser (Leather 2005). Slutligen skedde aktivt 

sök på element som bedömdes vara av intresse utifrån vedlevande skalbaggar, främst stående och 

liggande ved. Genom att med händerna lyfta på bark och gräva i murket trä kunde skalbaggar i 

veden upptäckas. Tekniken är verkningsfull och tidseffektiv när man försöker hitta sällsynta 

insekter (Leather 2005). De skalbaggar som påträffades fångades med hjälp av insektssug eller 

med händer och placerades sedan i provrör preparerade med ett dödande material, hackade blad 

av lagerhägg (Prunus laurocerasus). Då lagerhäggsbladen delas utsöndrar de den giftiga gasen 

vätecyanid (HCN) vilket effektivt avlivar insekterna. Allt material togs in till labb för preparering 

och artbestämning. En komplett förteckning över den litteratur som användes för 

artbestämningen finns i Bilaga 3. 

 

Även dagfjäril inventerades med aktivt sök och håvning över hela området. Dagfjärilar utgör en 

av sex insektsgrupper som uppges fungera som indikatorer på värdefulla öppna marker (Larsson 

2017). Dagfjärilarna har i genomsnitt ett något lägre signalvärde än till exempel solitära bin 

(Larsson 2017) men har istället två tydliga fördelar över de andra grupperna. Dels är antalet 

indikatorarter högre för fjärilarna än för de andra grupperna (Larsson 2017), dels är de mycket 

lätta att bestämma i fält. Skogen i Tingvallaravinen kan antas utgöra ett olämpligt habitat för 
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fjärilar. Men då den är omgiven av olika sorters öppna marker, bland annat både gräsmark och 

grustäckt, är den en del av fjärilarnas habitatlandskap. Att inventera fjärilar i skogen kan skapa en, 

om än grov, bild av ravinens roll som resurs och matris. Samtliga dagfjärilar bestämdes direkt i 

fält och fotograferades för att sedan släppas.  

 

Under fältarbetets gång gjordes också noteringar för samtliga övriga djur som påträffades. 

 

Slutligen inkluderade inventeringen också en kvantitativ kartläggning av mängden död ved inom 

studieområdet. Platser där död ved förekom noterades, oavsett om det var enstaka stockar eller 

flera lågor tillsammans. Vidare noterades om veden var stående (högstubbar och stubbar) eller 

liggande. Vedens tjocklek och nedbrytningsgrad uppskattades visuellt.      

 

2.2.1. Utförare och tidpunkt 

Inventeringen utfördes under sommaren 2020 och sträckte sig från mitten av juni (17/6–20) till 

slutet av augusti (25/8–20) med två besök i veckan under juni och ett besök i veckan resterande 

period. Undantag var vecka 31 då två besök gjordes för att placera ut fällor. Det var uppehåll i 

fältbesöken mellan 9–28/7–20. Samtliga inventeringar har utförts av Amanda Björk med stöd vid 

två tillfällen av Maria von Post och Andreas Nord. Preparering och bestämning har utförts av 

Amanda Björk. Andreas Nord kontrollbestämde djuren.  

 

2.2.2. Artförekomst i det omgivande landskapet 

För att dels kunna utvärdera arters utnyttjande av resurs i ett större geografiskt perspektiv, dels 

jämföra Tingvallaravinens fauna med snarlika skogsområden undersöktes artförekomster i det 

omgivande landskapet. Fynd av vedlevande skalbaggar och dagfjärilar studerades med hjälp av 

Artportalen (se mer om Artportalen i avsnitt 2.2.3. Programvara och elektroniska resurser). Tre 

skyddade naturområden, på varierande avstånd från Tingvallaravinen, granskades. Dessa beskrivs 

kort nedan och presenteras i Figur 13.  

 

Söderåsens nationalpark (N 56° 01', Ö 13° 14') är belägen ungefär 20.5 km sydöst om 

studieområdet. Parken omfattar 1619.17 ha, är främst bevuxen med ädellövskog och förvaltas av 

Länsstyrelsen Skåne (Naturvårdsverket 2005-idag).  

 

Hjorthagens naturvårdsområde4 (N 56° 06', Ö 12° 58'), drygt 2.3 km sydöst om Tingvallaravinen, 

förvaltas av Länsstyrelsen Skåne (Naturvårdsverket 2005-idag). Huvudsakligen täcks de 67.82 ha 

av trivial- och ädellövskog men det finns även en del öppen mark (Naturvårdsverket 2005-idag). 

 

Kalvhagen naturreservat (N 56° 07', Ö 12° 57'), 1 km nordöst om studieområdet, är ett 

kommunalt naturreservat som förvaltas av Åstorps kommun (Naturvårdsverket 2005-idag). 

Reservatets 20.97 ha domineras av ädellövskog (Naturvårdsverket 2005-idag). 

 

 
4 En äldre skyddsform som nu är likvärdig med naturreservat (Höjer 2020b). 
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Figur 13. Tingvallaravinen (rött) och de tre skyddade naturområden (gult, blått och grönt) som kommer utgöra 

grunden för utvärderingen av vedlevande skalbaggars förekomst i landskapet. Kartdata: ©2021 Google   
 

2.2.3. Programvara och elektroniska resurser  

För skapandet av samtliga kartor användes Google Earth Pro (7.3.3.7786). Två kart- och ett 

sökverktyg, tillgängliga online, har också använts för att studera studieområdet samt dess 

omgivning. Naturvårdsverket (2020b) presenterar samtliga nationella och internationella 

skyddsformer, men även planeringsunderlag, naturtypskarteringar och riksintressen. 

Skogsstyrelsen (u.å.) tillhandahåller information och data om de svenska skogarna vilket 

inkluderar bland annat avverkningsanmälningar, tidigare utförda avverkningar och skogsskador. 

Artportalen är ett praktiskt och lättillgängligt verktyg för att söka rapporterade fynd från flera 

olika organismgrupper (Artdatabanken 2020a). Sökningar kan göras utifrån flera olika parametrar, 

bland annat organismgrupp, art, tidsperiod och rödlistekategori (Artdatabanken 2020a). Vidare 

tillåter polygonverktyget sökning på en specifik plats (Artdatabanken 2020a). I Artportalen kan 

vem som helst rapportera observationer och ansvarar själv för att artbestämningen är korrekt 

(Artdatabanken 2020b). Likaledes är det öppet för alla att söka bland och använda sig av de 

rapporterade fynden (Artdatabanken 2020b). Det är dock viktigt att komma ihåg att information 

från Artportalen inte är fullkomligt pålitlig. Dels rapporteras vissa arter aldrig eller sällan då de 

kan vara svåra att hitta och identifiera eller för triviala för att rapportera, dels kan fyndens 

riktighet aldrig vara helt säker eftersom rapportören och dennes kunskaper är okänd. Det går 

emellertid att sortera fynd i Artportalen efter valideringsgrad och på så sätt enbart få fram de 

artfynd som är granskade och godkända (Artdatabanken 2020a). För den här studien har samtliga 

rapporterade fynd använts (både validerade och icke validerade) då en sökning på enbart 

godkända resulterade i mycket få till inga fynd alls.  
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2.3. Naturvärdesinventering 
2.3.1. Introduktion till naturvärdesinventering 

Syftet med en naturvärdesinventering (fortsättningsvis förkortat NVI) är att identifiera och 

beskriva områden i ett landskap som är av särskilt positiv betydelse för biologisk mångfald 

(Svenska Institutet för Standarder [SIS] 2014a). Den ska utföras enligt ”Naturvärdesinventering 

avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning 

(SS 199000:2014)” fastställd av Svenska Institutet för Standarder (SIS) för att ge ett 

kvalitetssäkrat, jämförbart resultat (SIS 2014a). Bedömningen grundas i två faktorer, biotop 

(kvalitén på naturmiljön) och art (artrikedom, rödlistade arter samt naturvärdesarter). Som stöd 

vid bedömningen och som komplement till standard SS 199000:2014 kan den tekniska rapporten 

”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Komplement till SS 199000 (SIS 

TR 199001:2014)” (SIS 2014b) användas. NVIn resulterar i en beskrivning av naturvärdesobjekt 

avgränsade från övriga landskapet samt en klassificering som anger objektens värde (SIS 2014a). 

Vidare ska också en artlista som både inkluderar rödlistade arter och naturvårdsarter ingå i 

resultatet (SIS 2014a). En NVI kan ligga till grund för vidare inventeringar gällande andra 

faktorer än biologisk mångfald (friluftsliv, geologi, kulturmiljö) men inkluderas inte i den (SIS 

2014a).  

 

2.3.2. Metodbeskrivning 

Inför en NVI ska inventeringsområdet avgränsas och ambitionsnivå, detaljeringsgrad, eventuella 

tillägg och exkluderingar fastställas (SIS 2014a). NVIn utförs sedan i fyra moment; (1) en allmän 

beskrivning av området, (2) identifiering av områdets naturvärdesobjekt och kartläggning av 

dessa, (3) en bedömning av de olika objektens naturvärdesklass och (4) redovisning av resultaten 

(SIS 2014a). I standarden grupperas olika miljöer i ett antal naturtyper (SIS 2014a). Denna 

gruppering är tänkt att underlätta avgränsandet av naturvärdesobjekt och biotoper samt 

bedömningen av deras värde (SIS 2014a). Naturtypsindelningen ska bidra till att göra det mer 

överskådligt och lätt att hitta naturvärdesobjekt i en viss miljö (SIS 2014a). I den tekniska 

rapporten, vilken ska fungera som ett stöd vid naturvärdesbedömningen, finns en mer ingående 

beskrivning av de olika naturtyperna (SIS 2014a, b). Ett naturvärdesobjekt kan bestå av olika 

biotoper men bör utgöras av en dominerande naturtyp (SIS 2014a). Dock kan mindre ytor av en 

annan naturtyp förekomma inom ett naturvärdesobjekt (SIS 2014a). Detaljeringsgraden avgör om 

en yta utgör ett element i ett naturvärdesobjekt eller en egen naturtyp (SIS 2014a). Värderingen av 

naturvärdesobjekt utgår från de två bedömningsgrunderna biotop och art (SIS 2014a).     

 

Nivå och detaljeringsgrad 

En NVI kan utföras med olika ambitionsnivå och detaljeringsgrad efter vilka metoder och 

noggrannhet anpassas (SIS 2014a). En NVI kan utföras på förstadie- eller fältnivå. På 

förstadienivå används redan existerande information (kartor, flygbilder, tidigare inventeringar) för 

att identifiera potentiella naturvärdesobjekt (SIS 2014a). Det kan vara svårt att bedöma objektens 

naturvärdesklass då ingen fältinventering genomförs vid NVI på förstadienivå (SIS 2014a). En 

NVI på fältnivå omfattar ett förarbete som motsvarar arbetet på förstadienivå men innefattar 

också en fältinventering (SIS 2014a). Fältinventeringen ska inkludera alla potentiella 

naturvärdesobjekt men även identifiera andra som kan ha förbisetts (SIS 2014a). 

Fältinventeringen ska utföras med metoder och utrustning och vid en tidpunkt som gör det 

möjligt att på bästa sätt identifiera och värdera naturvärdesobjekt utan att skada biologisk 

mångfald (lämplig tid för Skåne är 1 juni till 15 oktober) (SIS 2014a). Detaljeringsgraden avser att 

förklara den ansträngning som använts för att identifiera naturvärdesobjekt genom att ange en 
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lägsta obligatorisk storlek på naturvärdesobjekten (SIS 2014a). De tre detaljeringsgraderna och 

den minsta yta de motsvarar anges i Tabell 1.    

 

Tabell 1. Tabell över de tre detaljeringsgrader som kan användas vid en NVI samt vilken minsta kartenhet de 

motsvarar. Hämtad från SIS (2014a).  

Detaljeringsgrad Minsta obligatoriska karteringsenhet 

Översikt En yta av 1 ha eller mer 

Medel En yta av 0,1 ha eller mer 

Detalj  En yta av 10 m2 eller mer 

  

Bedömningsgrund biotop 

Bedömningsgrunden biotop innefattar två aspekter, biotopkvalitet och sällsynthet/hot (SIS 

2014a). Med biotopkvalitet menas allt det som utgör grunden för biotopen, bortsett från 

förekomst av naturvårdsarter och artrikedom då dessa utgör en egen bedömningsgrund (SIS 

2014a). Biotopkvalitet kan innefatta flera saker bland annat naturlighet, processer och 

störningsregimer, strukturer, element, förekomst av nyckelarter, kontinuitet samt läge, storlek och 

form (SIS 2014a). Vad som utgör en biotops kvalitét kan skifta biotoper emellan (SIS 2014a). En 

biotop kan anses ha obetydligt, visst, påtagligt eller högt värde (SIS 2014a).  

 

Bedömningsgrund art 

Bedömningsgrund art omfattar två faktorer, naturvårdsarter (hotade och rödlistade arter ingår 

bland naturvårdsarterna men har högre värde än dessa) och artrikedom (SIS 2014a). Till 

naturvårdsarter räknas arter som är hotade eller rödlistade och i sig själva är av särskild betydelse 

för biologisk mångfald (SIS 2014a). Men även arter som kan indikera att ett område har högt 

naturvärde, till exempel arter typiska för Natura 2000-områden eller signalarter identifierade av 

Skogsstyrelsen, räknas till naturvårdsarterna (SIS 2014a). Artrikedomen kan antingen mätas eller 

uppskattas och utgår från artantal eller artdiversitet (SIS 2014a). Artrikedomen ska utvärderas i 

relation till både biotopen i fråga och det omgivande landskapet för att en korrekt bild ska 

framträda (SIS 2014a). Artvärdet kan anges som obetydligt, visst, påtagligt eller högt (SIS 2014a). 

 

Naturvärdesklasser 

Genom att kombinera art- och biotopvärdet för ett naturvärdesobjekt kan objektet ges en av tre 

naturvärdesklasser (SIS 2014a). Ett objekt med högsta naturvärde och störst betydelse för 

biologisk mångfald ges naturvärdesklass 1 (SIS 2014a). Naturvärdesklass 2 indikerar högt 

naturvärde och klass 3 påtagligt värde (SIS 2014a). Ett geografiskt område med lågt naturvärde 

(ingen eller ringa positiv betydelse för biologisk mångfald) ses inte som ett naturvärdesobjekt (SIS 

2014a). Vid behov kan tillägget ”Naturvärdesklass 4” användas för att beskriva områden med viss 

betydelse för biologisk mångfald.  

 

Tillägg 

En NVI kan kompletteras med en rad tillägg som kan gälla delar eller hela studieområdet och 

ingår som en del av den ursprungliga NVIn (SIS 2014a). Vilka tillägg som ska inkluderas ska 

fastställas innan arbetets start (SIS 2014a). Tilläggen och deras innebörd redovisas i Tabell 2.  
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Tabell 2. Samtliga sex tillägg som vid behov kan använda för att komplettera en NVI. En kort förklaring över vad 

tilläggen innebär ges också. Baserad på SIS 2014a. 

Tillägg Innebörd 

Naturvärdesklass 4 Att även naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 4, visst naturvärde, ska 
identifieras och avgränsas. 

Generellt biotopskydd Att alla områden som omfattas av det generella biotopskyddet och 
förordningen om områdesskydd ska identifieras och kartläggas (oavsett 
storlek). 

Värdeelement Att element av särskild vikt för områdets naturvärde ska eftersökas, 
kartläggas och redovisas oavsett om de ligger i ett naturvärdesobjekt eller 
inte.  

Detaljerad redovisning av 
artförekomst  

Att förekomst av naturvårdsarter redovisas på karta eller med koordinater 
med en noggrannhet på 10–25 meter. 

Fördjupad artinventering  Att specifika arter eller artgrupper inventeras. Metod och tidpunkt anpassas 
efter arter/artgrupper och informationen ska vägas in i 
naturvärdesbedömningen.  

Kartering av Natura 2000-
naturtyper 

Att eventuella Natura 2000-naturtyper inom inventeringsområdet 
identifieras, avgränsas och statusbedöms enligt Naturvårdsverkets 
manualer. 

  

 

2.3.3. NVI för det här projektet – omfattning och avvikelser 

Naturvärdesinventeringen gjord för det här projektet har utgångspunkt i SISs standard men följer 

den inte helt. Avvikelser har gjorts för att anpassa utförandet och rapporteringen till ramarna för 

det här arbetet. NVIn har utförts på fältnivå men förarbete har inte gjorts i den omfattning som 

anges i standarden. Förarbetet har främst bestått av besök på studieområdet. Detaljeringsgraden 

är ”Detalj” och naturvärdesobjekt av 10m2 eller mer redovisas. Bedömningsgrunden art ska enligt 

standarden baseras dels på naturvårdsarter, dels på artrikedom. Artrikedomen har i det här 

projektet bara uppskattats, inte statistiskt säkerställts, och den aspekten har fått väga mindre tungt 

än naturvårdsarterna. Samtliga tillgängliga tillägg används för den här NVIn. Den fördjupade 

artinventeringen och den detaljerade redovisningen är fokuserad på artgruppen vedlevande 

skalbaggar. Redovisningen av värdeelement baseras främst på element som är av vikt för tidigare 

nämnda artgrupp (till exempel död ved i olika former). Som stöd vid beskrivning och 

klassificering av olika biotoper har, i enlighet med vad som anges i den tekniska rapporten (SIS 

2014b), ”Sydsvenska lövskogar och andra lövbärande marker” (Löfgren & Andersson 2000) samt 

”Handbok – Nyckelbiotopsinventering” (Skogsstyrelsen 2020a) använts. För identifiering av 

naturvårdsarter användes ”Skyddsvärd skog: Naturvårdsarter och andra kriterier för 

naturvärdesbedömning” (Nitare 2019) tillsammans med diverse förteckningar över skyddsvärda 

arter (se avsnitt 3.2.2. Bedömningsgrund art).  

 

3. Resultat 
3.1. Fältinventering 
3.1.1. Skalbaggar 

Totalt insamlades 186 individer av 56 arter från 24 familjer in. En komplett artlista återfinns i 

Bilaga 1 Tabell 1. Där finns också noterat om arten är vedlevande och vilka arter som är 

rödlistade samt med vilken fångstmetod arten fångades och koordinater för fyndplatsen. Den 

artrikaste familjen var jordlöparna (Carabidae) där tolv olika arter hittades. Näst artrikast var 

vivlarna (Curculionidae) med nio arter. Bladbaggar (Chrysomelidae) och långhorningar 

(Cerambycidae) var de tredje artrikaste familjerna med fyra arter vardera medan asbaggarna 
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(Silphidae) med sina tre arter kom på fjärdeplats. Från övriga familjer hittades en eller två olika 

arter. Av samtliga insamlade individer har åtta på grund av sina svåridentifierade karaktärer inte 

kunnat artbestämmas. Sex har därför bara fastställts till släkte medan ytterligare två endast till 

familj. 

 

Sammanlagt inventerades 31 platser spridda inom studieområdet, vanligtvis med endast en 

fångstmetod. På fyra av platserna användes dock två insamlingssätt (aktivt sökande invid en fälla). 

Flest arter samlades in med hjälp av fångstfällorna (22 arter, 65 individer), tätt följt av aktivt 

sökande (20 arter, 30 individer) medan slaghåvning (8 arter, 15 individer) resulterade i minst antal 

arter. En del arter förekom i mer än en fångstmetod, främst de som samlades in vid håvning och 

aktivt sök. De arter som fångades i fönster- och fallfällor hittades mer sällan med andra 

insamlingssätt. Flest individer samlades in i fallfällorna (14 arter, 76 individer) och håvningen gav 

minsta antal individer.   

 

Av de 56 insamlade arterna har 20 ved i någon form som substrat (se Bilaga 1 Tabell 1) 

(Artdatabanken 2020c). Hos de vedlevande arterna är 13 av 23 familjer representerade. Vanligast 

var långhorningar (Cerambycidae) med fyra vedlevande arter (samtliga som samlades in). Alla 

insamlade arter, två arter per familj, ur tre familjer (Erotylidae, Eucnemidae, Melandryidae) var 

vedlevande. Från ytterligare sex familjer (Ciidae, Dasytidae, Lycidae, Oedemeridae, Silvanidae, 

Staphylinidae) var samtliga infångade arter vedlevande, dock insamlades bara en art från varje 

familj. Från tre familjer samlades både vedlevande och icke-vedlevande arter in. I familjen vivlar 

(Curculionidae) var två arter vedlevande medan en art från vardera familjerna mycelbaggar 

(Leiodidae) och asbaggar (Silphidae) var vedlevande. 

 

På 18 av de totalt 31 inventeringspunkterna påträffades vedlevande skalbaggar. Sett enbart till 

vedlevande arter var fönsterfällorna mest effektiva, i samtliga fem fanns det skalbaggar. På mer än 

hälften av de platser som inventerades manuellt (med aktivt sök eller håvning) hittades 

vedlevande skalbaggar medan endast två fallfällor innehöll vedlevande arter. I Figur 14 

demonstreras de platser där vedlevande skalbaggar hittades och med vilken metod de fångades.  

 

De flesta arter som hittades, både av de vedlevande och icke-vedlevande, är allmänna och anses 

ha livskraftiga populationer (Artdatabanken 2020c). Dock hittades tre rödlistade arter, alla 

vedlevande, vilka presenteras närmre i avsnitt 3.1.2. Rödlistade arter.   
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Figur 14. Spridningen på inventeringsplatserna där vedlevande skalbaggar hittades samt vilken fångstmetod som 

användes vid varje punkt. På två platser där fönsterfällor var uppsatta skedde även aktivt sökande.  

Kartdata: ©2021 Google   
 

 

3.1.2. Rödlistade arter 

Tre olika rödlistade arter hittades inom studieområdet, Prionus coriarius (taggbock), Eucnemis 

capucina (en halvknäppare) och Triplax rufipes (en vedsvampbagge). Fyndplats för de rödlistade 

arterna visas i Figur 15 och exakta koordinater anges i Bilaga 1 Tabell 1. Alla tre arter är klassade 

som nära hotade (NT) enligt rödlistan vilket är den lägsta hotklassen (Eide 2020). De är uppförda 

på rödlistan enligt kriterium B, vilket bedömer artens utbredningsområde (Eide 2020). Om 

utbredningsområdet minskar, är kraftigt fragmenterat eller om det sker intensiva förändringar i 

artens habitat blir den rödlistad (Eide 2020). Alla tre arter är främst skogslevande men kan ibland 

även påträffas i jordbrukslandskap (Artdatabanken 2020c).  

 

P. coriarius är knuten till död ved, i vilken larvutvecklingen sker (Artdatabanken 2020c). De 

föredrar grov död ved (>40cm i diameter) och äldre ädellövsbestånd (dominerande bok och ek) 

men kan också förekomma i äldre barrträd (Artdatabanken 2020c). Arten har hittats i Söderåsens 

nationalpark ett flertal gånger mellan 2000 och 2020 (Artdatabanken 2020a). Den har framförallt 

återfunnits vid Skäralid men enstaka fynd har också gjorts vid Kopparhatten (Artdatabanken 

2020a). P. coriarus är en naturvårdsart, utpekad av Skogsstyrelsen, för bokskog, både rik och 

näringsfattig (Nitare 2019). En naturvårdsart, förutom att vara skyddsvärd i sig själv, är en signal 

på värdefulla biotoper (Nitare 2019). Naturvårdsarter, som oftast är lättigenkännliga, är praktiska 

naturvärdesindikator och underlättar naturvärdesbedömningen av en biotop (Nitare 2019).  

 

Även E. capucinas är beroende av död ved (Artdatabanken 2020c). Dess larver utvecklas 

företrädesvis i brunrötade lövträd men förekomst i levande träd med gamla skador på stammen 

är inte heller ovanligt (Artdatabanken 2020c). Inga fynd av E. capucina har gjorts i nationalparken 

(Artdatabanken 2020a).  
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T. rufipes kräver inte död ved men är indirekt knuten till densamma. Dess larver utvecklas i 

trädsvampar vilka växer på äldre, grova, skadade träd (dock ofta fortfarande levande) 

(Artdatabanken 2020c). T. rufipes har påträffats vid Skäralid ett fåtal gånger de senaste 20 åren 

(2000–2020) (Artdatabanken 2020a).   

 

 

 
Figur 15. Fyndplats för de tre rödlistade skalbaggsarterna. Vid de båda fyndplatserna 1 fångades Prionus 

coriarius. Eucnemis capucina påträffades vid fyndplats 2 och Triplax rufipes hittades vid punkt 3.  

Kartdata: ©2021 Google   
 

3.1.3. Död ved 

Den kvantitativa inventeringen av stående och liggande grövre död ved (stockar) resulterade i att 

36 platser med minst en stock noterades. Liggande lågor fanns på 19 av platserna och stående 

ved, antingen högstubbar, stubbar eller bådadera, på 17. Figur 16 visar de platser där död ved 

återfanns (koordinater presenteras i Bilaga 2 Tabell 3) och vilken sort det var. Majoriteten av 

veden utgjordes av bok medan stockar av gran var näst vanligast. Ved av björk och körsbär 

förekom enbart enstaka gånger. Vedens tjocklek estimerades visuellt (med ögonmått) men mättes 

inte. Stockarnas nedbrytningsgrad bedömdes utifrån dess utseende (hur hel stocken var) och 

hårdhet. Uppskattningen gav till hand att veden övervägande var mycket snarlik i tjocklek och 

nedbrytningsgrad. I synnerhet saknades väldigt grov ved (>40 cm), diametern var huvudsakligen 

mellan 20–40 cm. Även om det fanns inslag av mycket mjuka, splittrade stockar (långt gången 

nedbrytning) var de flesta stockar släta och hårda (mer nyligen fallna). Vedens fördelning i 

avseende till faktorerna art, tjocklek, nedbrytningsgrad är en uppskattning och har inte undersökts 

systematiskt.  

 

 

 

 



27 

 

I genomsnitt var antalet platser med död ved/ha knappt 1.4 inom studieområdet. Platser/ha gavs 

av:  

 

 
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟

ℎ𝑒𝑘𝑡𝑎𝑟 𝑚𝑎𝑟𝑘
=

36

26.7
≈ 1.4  

 

För att ha möjlighet att jämföra mängden ved inom studieområdet med olika tröskelvärden 

gjordes även en grov beräkning av den genomsnittliga volymen (m3/ha). Den uppskattade 

medeldiametern för den döda veden var 30 cm och medelhöjden i beståndet var ungefär 20 m 

(Skogsstyrelsen u.å.). Volymen räknades ut enligt: 

 

 𝑉 = 𝜋𝑟2 ∙ ℎ  

 

där V=volym, r=radien och h=höjden. Volymen för en stock blir då:  

 

 (𝜋 (
0.30

2
)

2

∙ 20 = 1.41 𝑚3 )  

 

Den totala volymen/ha blir således: 
 

 
(1.41∙36)

26.7
≈ 1.9 m3/ha.  

 

Detta värde baseras dock till stor del på uppskattningar. Följaktligen är det inget säkerställt 

resultat och volymen död ved/ha är bara tänkt att användas i teoretiska resonemang.  

 

På de flesta platser fanns en eller två lågor eller högstubbar men på ett fåtal platser fanns så 

kallade faunadepåer med åtskilliga stockar och avverkningsrester (främst grenar av olika storlek) 

samlade i en större hög. I Figur 16 har faunadepåerna markerats i mörkblått. Somliga högstubbar 

bar tydliga tecken på att ha utsatts för ringbarkning, en metod för att skapa död ved. Genom att 

bark avlägsnas i en ring runt stammen dör trädet långsamt vilket, till skillnad från avverkning, 

påminner mer om hur död ved skapas i naturliga skogar.     

 

Klen ved inventerades inte systematisk även om det observerades kontinuerligt i skogen. Den 

klena veden utgjordes av grenar och toppar, ofta rester från avverkning (på engelska kallat Fine 

Woody Debris, FWD).     
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Figur 16. Inventeringen av död ved resulterade i 36 platser med minst en stock. På 19 av platserna fanns lågor 

(liggande död ved, markerat i gult) och 17 av platserna stående död ved, främst högstubbar (orange). Det fanns 

också tre platser där avverkningsrester samlats på hög, så kallade faunadepåer (mörkblått).  

Kartdata: ©2021 Google    

 
3.1.4. Övriga arter 

Tolv dagfjärilsarter (Lepidoptera) fångades under inventeringen, dessa redovisas i Bilaga 1 Tabell 

2 tillsammans med de habitat varje art är knuten till. Samtliga arter är allmänna i stora delar av 

Sverige, Skåne i synnerhet (Artdatabanken 2020c). Alla arterna klassas också som livskraftiga (LC) 

enligt rödlistan och ingen av dem finns med i några andra konventioner eller program 

(Artdatabanken 2020c; Eide 2020). Majoriteten av alla fjärilsarter som hittades lever främst i 

jordbrukslandskap, urbana miljöer och vid havsstränder (Artdatabanken 2020c). Endast tre arter, 

körsbärsfuks (Nymphalis polychloros), kvickgräsfjäril (Pararge aegeria) och vinbärsfuks (Polygonia c-

album), har skog som ett av sitt primära habitat (Artdatabanken 2020c). Ytterligare fem har dock 

skog som sitt sekundära habitat (luktgräsfjäril (Aphantopus hyperantus), ängssmygare (Ochlodes 

sylvanus), slåttergräsfjäril (Maniola jurtina), nässelfjäril (Aglais urticae) och påfågelöga (Aglais io)) 

(Artdatabanken 2020c).  

 

Utöver inventeringen av skalbaggar, död ved och fjärilar noterades också alla övriga djur som 

anträffades under fältarbetet. Dessa artbestämdes i den mån som var möjlig (artbestämning 

skedde i fält utan att djuret fångades in), i annat fall bestämdes de till lägsta möjliga systematiska 

grupp (ordning, familj, släkte). Alla övriga djur som påträffades presenteras i Bilaga 1 Tabell 3. 

Där finns också en förteckning över de skydd som omfattar vissa av djurgrupperna.  

 

Av de fem insekter som påträffades kunde fyra identifierades till familj. De klassas som 

livskraftiga och omfattas inte av några skydd eller naturvårdsåtgärder (Artdatabanken 2020c). 

Den femte kunde artbestämmas till bålgeting (Vespa crabro), inte heller det en hotad art 

(Artdatabanken 2020c). Bålgetingen är emellertid knuten till lövdominerade skogar med äldre, 

ihåliga träd (Artdatabanken 2020c). Den kan således indikera naturvärden i form av stående döda 

eller döende träd.   
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Vidare sågs fyra däggdjur, alla mycket allmänna och med livskraftiga populationer (Artdatabanken 

2020c). Dock omfattas tre av arterna av Bernkonventionen5 (se Bilaga 1 Tabell 3) (Artdatabanken 

2020c). 

 

Två groddjur och en reptilart hittades också i skogen kring ravinen (och i dammen vid områdets 

utkant återfanns rikligt med grodyngel). Ingen av arterna finns uppförd på den svenska rödlistan 

(Eide 2020). Likafullt är alla reptiler och groddjur i Sverige fridlysta och somliga arter omfattas 

både av Bernkonventionen och EU:s habitatdirektiv (Artdatabanken 2020c). 

 

Slutligen siktades tio olika fågelarter inom studieområdet, samtliga anses vara livskraftiga 

(Artdatabanken 2020c). Alla Sveriges fåglar är fridlysta och flera av de noterade arterna omfattas 

av internationella konventioner och direktiv (Bernkonventionen, Bonnkonventionen6, CITES7) 

(Artdatabanken 2020c). På grund av bristande tid och erfarenhet genomfördes ingen 

habitatkartering av fåglarna och det är således okänt om de observerade arterna häckar i området 

eller bara passerade förbi.  

 

3.1.5. Artförekomst i omgivande landskap  

För att kunna jämföra Tingvallas skalbaggsfauna med de tre närliggande naturskyddsområdena 

hämtades artlistor från Artportalen (Artdatabanken 2020a). Sökningen avgränsades till att gälla 

fynd av vedlevande skalbaggar inom det skyddade området mellan åren 2000–2020. Vidare låg 

fokus främst på rödlistade arter då dessa ofta är mer krävande och deras närvaro eller frånvaro 

fungerar som indikator på värdefull natur. Resultatet från sökningen i Artportalen och en 

jämförelse mellan de fyra olika skogsområdena återfinns i Bilaga 1 Tabell 4.      

 

Söderåsens nationalpark - N 56° 01', Ö 13° 14', 20.5km från studieområdet 

Från Söderåsens nationalpark studerades endast fynd av rödlistade arter eftersom materialet 

annars hade blivit alldeles för stort. Sen 2000 har fynd av 21 rödlistade (11 NT, 7 VU, 3 EN) 

skalbaggsarter rapporterats i Söderåsens nationalpark (Artdatabanken 2020a). Alla arter är mer 

eller mindre beroende av död ved eller gamla träd (Artdatabanken 2020c). Endast två av de arter 

som påträffats i parken hittades även i Tingvallaravinen, P. coriarius och T. rufipes, övriga 19 var 

frånvarande i det insamlade materialet.   

 

Hjorthagens naturvårdsområde - N 56° 06', Ö 12° 58', 2.3km från studieområdet 

Sökningen i Artportalen efter rödlistade skalbaggar i Hjorthagens naturvårdsområde de senaste 

20 åren gav inga träffar (Artdatabanken 2020a). Därför inkluderades även icke-rödlistade arter 

vilket resulterade i tre rapporterade fynd av vedlevande skalbaggar (Artdatabanken 2020a). Alla 

arterna är livskraftiga och allmänna (Artdatabanken 2020c). Ingen av arterna har upptäckts inom 

studieområdet.      

 

Kalvhagens naturreservat - N 56° 07', Ö 12° 57', 1km från studieområdet 

Från Kalvhagens naturreservat hade två fynd av rödlistade vedskalbaggar rapporterats, båda 

klassade som NT (Artdatabanken 2020a). För att få en bättre bild av områdets och i större 

utsträckning kunna jämföra det med studieområdet togs även icke-rödlistade arter med. Artlistan 

kom då att omfatta 20 arter, av vilka majoriteten kräver död ved och övriga är indirekt beroende 

 
5 En regional naturvårdskonvention i Europa som syftar till att skydda djur och växter samt deras naturliga miljöer. 
6 En global miljökonvention för att skydda migrerande djur när de rör sig genom olika länder.  
7 En internationell överenskommelse för att förhindra handeln med skyddade djur. 
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av död (Artdatabanken 2020c). Av de 20 arter som hittats i Kalvhagen var det bara en, Leptura 

quadrifasciat (fyrbandad blombock), som också återfanns i Tingvallas skogar. Resterande 19 

saknades.    

 

3.2. Naturvärdesinventering 
3.2.1. Bedömningsgrund biotop 

Med hjälp av Löfgren & Andersson (2000), Skogsstyrelsen (2020a) och Lindberg (2020a) 

identifierades och avgränsades elva olika biotoptyper. Biotoperna och deras ungefärliga 

utbredning demonstreras i Figur 17. Nedan presenteras samtliga biotopstyper med ett 

beskrivande namn och därtill en kort skildring av dess natur. Biotopernas namn har hämtats ur 

någondera av Löfgren & Andersson (2000) eller Skogsstyrelsen (2020a) men justeringar har gjorts 

för att bättre passa och beskriva studieområdet. 

 

 
Figur 17. De 11 olika biotoptyperna som identifierats och namngivits samt deras ungefärliga utbredning. 

Kartdata: ©2021 Google   
 

Biotoptyp Igenväxningsmark 

Biotopen domineras av återväxt efter röjning och slutavverkning. I hög grad bevuxet med 

trivialträd (som björk) men även en del ädellövträd och barrträd. Träden är ännu unga och klena 

och buskskiktet tätt. Framförallt det västra området har något ängslik karaktär med blommande 

växter och mycket gräs i fältskiktet. I det östra området är träden något äldre och kraftigare med 

fler inslag av andra lövträd än björk. Den här biotoptypen är fattig på värdefulla element likt död 

ved och gamla eller grova träd. Typiskt skogliga signal- och rödlistade arter återfinns sällan i den 

här biotopen. Habitattypen kan emellertid potentiellt fungera som resursöar för typiska 

jordbruksarter. Längs skogsbrynen möts busksnår och fullvuxet trädskikt vilket skapar skyddande 

miljöer för reptiler och små däggdjur. De öppna områdena bidrar således till ökad variation i 

skogslandskapet.  
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Biotoptyp Bäckfåra  

Biotopen som bildas längs skogsbäckens sträckning, i botten av dalgången, är rik på fukt. Här är 

bokskogen framför allt av högörtstyp. Buskskiktet varierar från nästan helt obefintligt i väster till 

kraftigt och tätt i öster. Fältskiktet, bestående av frodigt växande örter, gräs och lundväxter, är 

däremot mer jämt längs hela bäcken. I områdets västra del är bäckfåran mer öppen och kal 

medan det i den östra delen växer tät sly nära inpå vattnet. Längs bäckstranden finns både 

stenblock i olika storlek och död ved, lågor likväl som högstubbar. Blocken och veden utgör 

värdefulla element i den här typen av biotop. Habitatvarianten gynnas av god trädkontinuitet.  

 

Biotoptyp Ravinskog 

Ravinen, i vars botten bäcken rinner fram, utgörs av sluttande marker, med mer eller mindre 

kraftig lutning. Mellan bäckens västra ände och strax förbi dess ungefärliga mitt är sänkan som 

djupast och brinkarna som brantast. Bokskogen här är av ristyp utan buskar och med mycket 

glest fältskikt. Ravinskogen är skuggig och marken är täckt av ett tjockt lager boklöv. 

Värdeelement i form av stenblock och fin ved samt på ett par ställen även grövre liggande ved 

finns utspritt över branterna.  

 

Biotoptyp Fuktig sekundär lövskog 

Biotopen breder ut sig just där ravinens sluttningar planar ut, mellan bäckens östliga del och 

bostadsområdet i norr. Närheten till vattnet gör området något fuktigare än övrig mark 

(Skogsstyrelsen u.å.) och skogen här klassas bäst som fuktig sekundär lövskog. Det är främst 

bevuxet med björk och al men det finns också ett granbestånd längs bäcken i områdets mitt. 

Granbeståndet är sedan i mars 2020 avverkningsanmält (Skogsstyrelsen u.å.). Både busk- och 

fältskiktet i biotopen är välvuxet. Områdets naturvärde höjs dels av bäcken, dels av spridda 

förekomster av död ved och stenblock. Dess inramning av bäcken, bostadsområdet och 

igenväxningsmark tillsammans med dess täta vegetation göra det mer svåråtkomligt. Således torde 

området vara mindre utsatt för mänskliga störningar. Avverkningsanmälan vittnar emellertid om 

att aktivt skogsbruk bedriv i biotopen. Vidare kan störningar från bostadsområdet (i form av ljus 

och ljud) eventuellt också reducera den ostörda ytan.  

 

Biotoptyp Granbestånd 

Området består av planterade bestånd av gran. Det norra området har inget buskskikt och 

mycket glest fältskikt med endast lite gräs växande på marken. Det är väldigt homogent och har 

få värdefulla element. Längst till väster är granbeståndet ungt, tätt och går delvis ihop med den 

närliggande igenväxningsmarken. Här finns också inslag av unga triviallövträd (björk). Det tredje 

granområdet (i sydöst) är i den västra delen tätt med unga plantor och inslag av björk medan det i 

öster är äldre, utan fält- och buskskikt.  

 

Biotoptyp Lågörtsbokskog 

Biotopen utgörs av bokskog av lågörtstyp med ett glest buskskikt men visst fältskikt, främst gräs 

och starrväxter. Dess norra del, där bäcken sträcker sig, är fuktigare och mer frodigt. I öster, 

utanför inventeringsområdet, finns ett föryngringsområde tätt bevuxet med sly vilket skapar ett 

långt buskbryn. Biotopen är mycket omväxlande med stenar, lågor, högstubbar och stubbar som 

bildar mikrohabitat och tillför naturvärden. Områdets har, på grund av den glesa krontäckningen, 

ett stort ljusinsläpp och flera solbelysta platser.  
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Biotoptyp Bokskog av ristyp 

Biotopen breder ut sig uppe på åsens platå. Skogen här är av ristyp, helt utan busk- och med 

mycket glest fältskikt. Förutom ett fåtal dungar av planterade granar består trädskiktet endast av 

bok och marken täcks av boklöv. I biotopens västliga del tar platån slut och marken sänker sig 

kraftigt nedåt. Sluttningar här är inte fullt lika branta som marken längs bäckravinen men 

påminner i övrigt mycket om ravinskogen och skulle eventuellt kunna föras till denna biotoptyp. 

Även i biotopens norra del, vid gränsen mot ravinskogen, lutar marken något nedåt om än inte 

alls lika kraftigt som i väst. Området saknar till största del stenblock men det finns flera döda 

stockar, de flesta liggande men även ett par högstubbar. Veden liksom sluttningarna är värdefulla 

inslag. 

 

Biotoptyp Rik bokskog 

Den östra delen av skogen bildar en frodig och tätt bevuxen biotop. Området ringas in av vägen i 

väster och i öst utgörs gränsen av ett viltstängsel. Trädskiktet består övervägande av bok men 

med inslag av andra lövträd. Buskskiktet är välutvecklat och inkluderar bland annat hassel. 

Fältfloran är örtrik och biotopen här beskrivs bäst som lövskogslund. Området berikas bland 

annat av klen död ved i form av kvarlämnade grenar. Det kraftiga buskskiktet med mycket sly, 

närheten till vägen och viltstängslet i öst begränsar framkomligheten påtagligt. Därför baseras 

biotopklassificeringen på den natur som förekommer i ytterkanterna. Följaktligen är 

inventeringen här bristfällig (färre tillfällen av aktivt sökande, inga fällor) och värdeelement kan 

ha förbisetts. Således bör dels biotoptypen, dels antal och typ av värdeelement samt den 

resulterande naturvärdesklassen ses som preliminär.         

 

Biotoptyp Sandblotta 

I söder möts två av Tingvallaravinens motionsstigar i en öppen grusplan. Den omges av både 

träd och buskar men själva grusplanen är enbart sparsamt bevuxen av gräs och tåliga, blommande 

växter likt stånds (Jacobaea sp.) och tistel (Cirsium sp.). Platsen kan liknas vid en sandstäpp, den är 

torr, solbelyst med ojämn vegetation och blottad barmark. Dessa karaktärer ökar grusplanens 

naturvärde.  

 

Biotoptyp Hällmarksskog 

Biotopen består av en höjd helt utan jordlager där berggrunden blottas. Höjden är synnerligen 

öppen med närmast obefintlig krontäckning. På berghällen står en gammal, senvuxen, död ek och 

där växer flera mindre risbuskar samt, i klippskrevorna, tunt gräs. Höjden är främst omgiven av 

barrträd. Både berghällens klippskrevor och gamla döda träd utgör värdefulla element för 

biotopen.  

 

Biotoptyp Småvatten 

I den västligaste delen av studieområdet ligger en liten, anlagd damm i vilken bäcken mynnar ut. 

Den omgivande skogen skuggar dammens östra del då träden här växer mycket nära vattnet. I 

den västra änden växer däremot träden längre bort och krontäckningen når inte vattnet. Som 

följd är dammen här istället starkt solbelyst. Kring vattnet rör sig ett stort antal olika insekter och 

i dammen noterades vid två tillfällen en avsevärd mängd grodyngel. Att dammen fungerar som 

reproduktionsplats för groddjur gör den till ett värdefullt element i ravinen.          
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3.2.2. Bedömningsgrund art  

Bedömningsgrund art inkluderar dels en allmän beskrivning av vilka arter som påträffades, dels 

en genomgång av de arter som kan anses vara naturvårdsarter. För den fördjupade 

artinventeringen (vars fokus var vedlevande skalbaggar) redovisas därtill även artförekomsten mer 

ingående, med koordinater. Det har inte funnits möjlighet att utföra en fältinventering av 

kärlväxter, mossor, lavar eller svampar i det här projektet då både tid och erfarenhet saknats. 

Istället har tidigare rapporterade fynd studerats med hjälp av sökverktyget Artportal 

(Artdatabanken 2020a). Utvärderingen av artförekomst för grupperna kärlväxter, mossor, lavar 

och svampar baseras på de fynd som gjorts i Tingvallaravinen och registrerats i Artportalen de 

senaste 20 åren (2000–2020). Artförekomst och naturvärde för dessa grupper är således endast 

preliminär, jämförbart med en NVI på förstadienivå. Bedömningen av vilka arter som bör 

betraktas som naturvårdsarter baseras på förteckningar över rödlistade arter (Eide 2020), fridlysta 

arter (Naturvårdsverket 2016a, b och c), signalarter (Nitare 2019), kommunala ansvarsarter 

(Rosquist 2017), övriga skyddsklassade arter (Tano-Graflind 2020) och arter som omfattas av 

åtgärdsprogram (Nilsson 2019).  

 

Fördjupad artinventering – vedlevande skalbaggar 

En utförlig beskrivning av fynden av vedlevande skalbaggar ges i avsnitt 3.1.1. Skalbaggar, Figur 

14 samt Bilaga 1 Tabell 1. Här ges enbart en kort sammanfattning.  

 

I skogen kring Tingvallaravinen identifierades 20 arter av vedlevande skalbaggar fördelade över 

13 familjer. De samlades in på flera olika ställen, spridda över studieområdet (se Figur 14). Tre av 

de vedlevande arterna är rödlistade, alla klassas som nära hotade (NT) (Eide 2020). Vidare är en 

av de rödlistade skalbaggarna även naturvårds- och signalart för bokskog (Nitare 2019). Fler 

detaljer om de hotade arterna ges i avsnitt 3.1.2. Rödlistade arter och Figur 15.    

 

Inventering av icke-vedlevande skalbaggar 

Här ges en summering av de icke-vedlevande skalbaggar som påträffades vid inventeringen, för 

fullständig redogörelse se avsnitt 3.1.1. Skalbaggar och Bilaga 1 Tabell 1.  

 

Ytterligare 36 skalbaggsarter, icke-vedlevande, från 13 familjer samlades också in. Vanligast var 

jordlöpare (Carabidae) vilka både hade flest arter och individer. Alla arter som fångades är 

allmänna med livskraftiga populationer (Artdatabanken 2020c; Eide 2020).  

 

Övriga djurarter 

De övriga arter som återfanns skildras i detalj i avsnitt 3.1.4. Övriga arter och i Bilaga 1 Tabell 2 

och 3.  

 

Förutom skalbaggar inventerades dagfjärilar och under fältarbetet journalfördes även övriga djur 

som påträffades. Inventeringen resulterade i tolv fjärilsarter, fyra däggdjur, fem övriga insekter, 

tio sorters fåglar, två groddjur samt en reptilart. De flesta övriga djurarterna är både allmänna och 

livskraftiga (Artdatabanken 2020c). Den goda statusen till trots omfattas flera av djuren av 

formella skydd, bland annat är alla arter av fåglar, groddjur och reptiler fridlysta i Sverige 

(Artdatabanken 2020c). 

 

Kärlväxter, mossor, lavar och svampar  

För att kunna göra en fullvärdig naturvärdesbedömning av ett naturvärdesobjekt måste man även 

ta de olika växtarterna i beaktande. En fältinventering rymdes emellertid inte inom ramarna för 
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det här projektet. För att trots det ändå få en bild av floran inom studieområdet studerades istället 

redan befintliga data, på liknande sätt som vid en NVI på förstudienivå. Att utvärdera ett 

områdes naturvärde enbart baserat på tidigare rapporterad information kan dock vara svårt och 

alla eventuella naturvärdesklasser blir därför preliminära. Utvärderingen av vilka arter av 

kärlväxter, mossor, lavar och svampar som förekommer i ravinen baserades på data hämtad från 

Artportalen (Artdatabanken 2020a). Artportalen beskrivs mer detaljerat under avsnitt 2.2.3. 

Programvara och elektroniska resurser. Sökningen inkluderade samtliga fynd av mossor, lavar, 

svampar och kärlväxter inom studieområdet under tidsperioden 2000–2020. En fullständig 

artlista med resultatet från sökningen presenteras i Bilaga 1 Tabell 5.  

 

De senaste 20 åren har inga fynd av mossor rapporterats ifrån Tingvallaravinen men en lavart och 

åtta svamparter har hittats inom studieområdet (Artdatabanken 2020a). Både laven och 

svamparna är allmänna med livskraftiga populationer (Artdatabanken 2020c). Ingen av dem är 

fridlysta eller utpekade som signalarter (Naturvårdsverket 2016c; Nitare 2019). Sedan år 2000 har 

fynd av 24 kärlväxtarter rapporterats till Artportalen (Artdatabanken 2020a). Av dessa är 23 

livskraftiga och vanliga. En art, sydfibbla (Hieracium austrinum), är rödlistad som nära hotad (NT). 

Två växtarter har pekats ut som signalarter av Skogsstyrelsen (Nitare 2019). Tibast (Daphne 

mezereum) är indikatorart för rika ädellövskogar och lundar medan springkorn (Impatiens noli-tangere) 

signalerar värdefulla bäckmiljöer och lövsumpskogar (Nitare 2019). Ingen av växtarterna är 

fridlysta i Skåne (även om två är det i andra delar av landet) (Naturvårdsverket 2016b). Ytterligare 

ett fynd är intressant ur naturvårdssynpunkt. Under 2020 rapporterades förekomst av parkslide 

(Reynoutria japonica) i Tingvallaravinen. Parkslide är en invasiv art, som snabbt konkurrerar ut 

andra växter och ofta orsakar stora skador på infrastruktur och egendom (Artdatabanken 2020c). 

Artens snabba tillväxt och brist på naturliga fiender gör att den snabbt tar över annan växtlighet 

(Artdatabanken 2020c). Den är dock mycket solkrävande och har svårt att växa i skuggiga miljöer 

vilket gör att den sällan blir dominerande i skogsmiljöer (Artdatabanken 2020c).    

  

Naturvårdsarter 

Naturvårdsarterna utgörs dels av signalarter som indikerar höga natur- och biotopvärden och 

som pekas ut av Skogsstyrelsen, dels hotade och skyddade arter (Nitare 2019). Arter som är 

rödlistade, fridlysta, omfattas av artskyddsförordningen eller har ett åtgärdsprogram är relevanta 

som naturvårdsarter och underlättar vid en naturvärdesbedömning (Nitare 2019). Vilka arter som 

kan anses vara naturvärdesarter i Tingvallaravinen har avgjorts enligt den definition Nitare (2019) 

formulerat. Sammanlagt har 20 naturvårdsarter, från fem olika organismgrupper, identifierats 

inom studieområdet. Majoriteten av naturvårdsarterna som noterats utgörs av fåglar medan 

enbart en av arterna tillhör gruppen reptiler. Resterande antal arter är jämnt fördelade mellan 

groddjur, skalbaggar och kärlväxter. Alla arter tillhör minst en av kategorierna; rödlistad, fridlyst 

eller signalart. I Bilaga 1 Tabell 6 presenteras samtliga naturvårdsarter, varför de är en 

naturvårdsart samt koordinater till fyndplatserna. 

 

3.2.3. Värdeelement 

Inom studieområdet upptäcktes två olika typer av värdeelement, dels de av särskild vikt för 

artgruppen i fokus (vedlevande skalbaggar), dels de av allmänt värde för området. Element av 

värde för de vedlevande skalbaggarna innebär lämpliga habitat och utgörs således av död ved, 

både liggande och stående. Dessa element har en starkt positiv betydelse för just skalbaggarnas 

artrikedom. Den andra gruppen värdefulla element bidrar istället mer generellt till ökad biologisk 

mångfald. Dessa är av mer skiftande karaktär och består av större ytor som tillför variation till 

skogen genom att utgöra olika sorters habitat och resurser. På så sätt höjs skogens naturvärde för 
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diverse artgrupper. I Figur 18 presenteras båda sorters värdeelement. Värdeelementen som är 

specifika för vedlevande skalbaggar (bestående av död ved) presenteras i grönt. Sex generella 

värdeelement identifierades inom studieområdet; två skogbevuxna ravinbranter (1 och 2), en bäck 

(3), en damm (4), en öppen yta med kraftiga sandblottor (5) och en hällmarksskog med mycket 

gamla träd (6). Dessa visas i rosa.  

 

       
Figur 18. Värdeelement för vedlevande skalbaggar utgörs av död ved och visas som gröna prickar. De generella 

värdeelementen (1–6) bestående av större habitatytor syns i rosa. Kartdata: ©2020 Google    
 

3.2.4. Generellt biotopskydd 

Biotopskydd är en skyddsform som kan användas för mindre land- och vattenområden (oftast 2-

10ha, inte större än 20ha) (Pettersson 2020; Skogsstyrelsen 2020b). Biotopskyddsområden syftar 

till att bevara livsmiljöer för hotade djur och växter men också till att bibehålla ett variationsrikt 

landskap (Pettersson 2020). Det finns sju biotoper som är konstant skyddade i hela landet 

(Pettersson 2020). Utöver dem kan Länsstyrelser, kommuner och Skogsstyrelsen skydda 

ytterligare 35 olika biotoper (Pettersson 2020). De olika myndigheternas får skydda olika sorters 

biotoper och definitionen av biotoperna skiljer sig mellan myndigheterna (Pettersson 2020; 

Skogsstyrelsen 2020b). Ett sådant exempel är biotopen ”Mindre vatten”. I Naturvårdsverkets 

definition av biotopen understryks att det ska vara naturliga vatten medan Skogsstyrelsens 

beskrivning enbart nämner att det bör vara vatten i skogsmarker (Pettersson 2020; Skogsstyrelsen 

2020b). De fem biotoper i Tingvallaravinen som potentiellt skulle kunna omfattas av 

biotopskyddet listas i Tabell 3 jämte de biotoptyper som kan ges biotopskydd.  
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Tabell 3. Biotoper från Tingvalla som skulle kunna utses till biotopskyddsområden samt korresponderande 

skyddsvärda biotoptyper. Baserad på Pettersson 2020 och Skogsstyrelsen 2020b.   

Biotoper från Tingvallaravinen vilka potentiellt 
kan skyddas som biotopskyddsområde 

Biotoptyper som får utses till 
biotopskyddsområde 

Biotoptyp - Bäckfåra Naturliga vattendrag; Mindre vattendrag och 
småvatten med omgivande mark 

Biotoptyp - Ravinskog Ravinskogar; Ras- eller bergbranter 

Biotoptyp – Rik bokskog Hassellundar och hasselrika skogar 

Biotoptyp - Hällmarkskog Mark med mycket gamla träd; Ras- eller bergbranter 

Biotoptyp - Småvatten Mindre vattendrag och småvatten med omgivande 
mark 

 

3.2.5. Natura 2000-naturtyper 

Natura 2000 är ett nätverk av naturområden i EU, vars syfte är att motverka utrotningen av djur 

och växter samt att stoppa förstörelsen av deras livsmiljöer (Lindberg 2020b). Alla medlemsstater 

ska bidra till Natura 2000-nätverket genom att skydda naturområden som är särskilt värdefulla 

eller hotade (Lindberg 2020b). Staterna utser själv vilka områden som ska ingå men måste göra 

det med hänsyn till art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet (Lindberg 2020b). I dessa 

bindande direktiv anges arter och naturtyper som är av extra stor vikt för att bevara den 

biologiska mångfalden (Lindberg 2020b).  

 

Fem olika biotoper i Tingvallaravinen omfattar miljöer som överensstämmer med minst en 

Natura 2000-naturtyp (Lindberg 2020a). I Tabell 4 redovisas Tingvallas biotoper och de 

potentiellt motsvarande Natura 2000-naturtyperna.      

 

Tabell 4. Biotoper från Tingvallaravinen med Natura 2000-lik miljö och motsvarande Natura 2000-naturtyp samt 

dess EU-kod. Baserad på Lindberg (2020a).   

Natura 2000-liknande biotoper från 
Tingvallaravinen  

Natura 2000-naturtyp och dess EU-kod 

Biotop B - Bäckfåran Mindre vattendrag, 3260 

Biotop C - Ravinskog Näringsfattig bokskog, 9110 

Biotop D – Rik bokskog Näringsrik bokskog, 9130 

Biotop F - Lågörtsbokskog Näringsrik bokskog, 9130 

Biotop G – Bokskog av ristyp Näringsfattig bokskog, 9110 

 

 

3.2.6. Naturvärdesobjekt 

Sammanställning av de båda bedömningsgrunderna biotop och art resulterade i att tio 

naturvärdesobjekt avgränsades och värderades. Objekten har klassificerats enligt en fyrgradig 

skala som presenteras i Tabell 5.  

 

Tabell 5. De fyra olika naturvärdesklasserna och vad de innebär. Baserad på SIS (2014a). 

Naturvärdesklass Förtydligande 

1 Högsta naturvärde. Störst positiv betydelse för biologisk mångfald.  

2 Högt naturvärde. Stor positiv betydelse för biologisk mångfald. 

3 Påtagligt naturvärde. Påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald. 

4 Visst naturvärde. Viss positiv betydelse för biologisk mångfald. 

 

Av tio objekt gavs fyra naturvärdesklass 4, ett fick naturvärdesklass 3 och övriga fem gavs 

naturvärdesklass 2. Inga objekt ansågs nå upp till naturvärdesklass 1. Områden med lågt 
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naturvärde kategoriseras inte som naturvärdesobjekt och har lämnats blanka. Alla objekt och 

deras naturvärdesklass redovisas i Figur 19. 

 

 
Figur 19. Tio naturvärdesobjekt identifierades, avgränsades och gavs ett naturvärde mellan 1 (rött) och 4 (gult). 

Inget objekt nådde högsta naturvärdet (klass 1). Kartdata: ©2020 Google   
 

Naturvärdesobjekt 1 ▪ Klass 2, Högt naturvärde 

Objektet utgörs av en långsträckt brant bevuxen med bokskog av ristyp. Marken sluttar brant ner 

mot bäckfåran vilket minskar störningar. Ved får ligga kvar i backen. Hackspett har setts röra sig i 

det här området. Skog i ras- eller bergbranter kan ges biotopskydds, därtill kan ravinskogar utses 

till nyckelbiotop av Skogsstyrelsen (Pettersson 2020; Skogsstyrelsen 2020a). Vidare är 

”Näringsfattig bokskog (9110)” en Natura 2000-naturtyp (Lindberg 2020a). Biotopvärdet är högt 

vilket gav objektet naturvärdesklass 2.  

   

Naturvärdesobjekt 2 ▪ Klass 2, Högt naturvärde 

Objekt 2 består av en anlagd damm, precis vid skogsbrynet, i vilken bäcken rinner ut. Skogen 

växer nära inpå dammens ena sida medan den andra är öppen. Vattnet är relativt klart och det 

tycks inte finnas fisk i dammen. Däremot är den reproduktionsplats för groddjur och hyser under 

sommaren stora mängder grodyngel samt ett myllrande insektsliv. Den är av intresse då 

Skogsstyrelsen pekat ut småvatten som nyckelbiotop (Skogsstyrelsen 2020a). Objektet bidrar med 

variation till landskapet och utgör habitat för fridlysta arter. Därför måste både art- och 

biotopvärdet anses vara högt och naturvärdesklassen likaså.  

     

Naturvärdesobjekt 3 ▪ Klass 4, Visst naturvärde 

Ett större område med bokskog på rik mark bildar objekt 3. Vegetationen är tät, både busk- och 

fältskikt är kraftiga. Grenar och annan klen ved bildar ytterligare strukturer och element. 

Biotopen omfattas inte av någon biotopskyddskategori men har likheter med den nyckelbiotop 

som kallas ”Sekundär ädellövnaturskog” (Skogsstyrelsen 2020a). Naturtypen ”Näringsrik bokskog 
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(9130)” ingår i Natura 2000 (Lindberg 2020a) och dess beskrivning stämmer relativt väl med 

biotopen i objekt 3. Området kantas dels av ett viltstängsel, dels en väg vilket, i kombination med 

den täta vegetationen, försvårade inventeringen. Somliga delar av området nåddes aldrig och 

utvärderingen av art- och biotopvärden kan därför inte anses vara fullständig. Objekt 3:s 

naturvärdesklassificering är följaktligen bara preliminär och vidare inventeringar måste göras för 

att kunna göra en säker naturvärdesbedömning.   

 

Naturvärdesobjekt 4 ▪ Klass 4, Visst naturvärde 

Objekt 4 karakteriseras av återväxt efter en slutavverkning. Det växer rikligt med sly, mycket 

björk men även andra trädslag förekommer och fältskiktet domineras av gräs. Här finns få, om 

ens några, skogliga värden. Platsen erbjuder dock öppen solbelyst mark och även en hel del 

blommande växter. Objektet hyser ett rikt insektliv och åtskilliga fjärilar inventerades här. Därtill 

bildas skogsbryn där det öppna området möter skog vilket ger upphov till nya habitat. Den öppna 

något ängsliknande biotopen bidrar till variation i skogslandskapet och är således av viss positiv 

betydelse för biologisk mångfald.             

 

Naturvärdesobjekt 5 ▪ Klass 3, Påtagligt naturvärde 

Bokskog av ristyp, helt utan buskskikt och vars fältskikt främst består av gräs är den dominerande 

naturtypen i objekt 5. Området sträcker sig längs åsens platå och avgränsas av sluttningar i norr 

och väster. Trädstrukturen är väldigt monoton, både vad gäller ålder, tjocklek och art. Element 

bestående av död ved, både liggande och stående, berikar biotopen. Två naturvårdsarter, P. 

coriarius (taggbock) och N. natrix (snok) påträffades i objekt 5 och flertal fåglar sågs röra sig 

genom området. Objektet omfattas inte av något biotopskydd men stämmer mycket väl överens 

med Natura 2000-beskrivning av ”Näringsfattig bokskog (9110)” (Lindberg 2020a). Objektet har 

högt biotopvärde men något lägre artvärde vilket resulterar i naturvärdesklass 3.         

 

Naturvärdesobjekt 6 ▪ Klass 2, Högt naturvärde 

Objekt 6 utgörs av ravinens andra brant. De påminner till stor del om varandra och precis som i 

objekt 1 utgörs biotopen av bokskog av ristyp. På den här sidan är ravinen emellertid brantare 

och klippigare med stenblock av olika storlek utspridda i sluttningen. Det finns även en hel del 

död ved liggande i slänten. Brantens oländiga terräng gör att den kan förbli relativt ostörd. 

Biotopen, skog i ras- och bergbranter, omfattas av biotopskyddet (Pettersson 2020) och Natura 

2000 inkluderar naturtypen ”Näringsfattig bokskog (9110)” (Lindberg 2020a). Utöver det är delar 

av branten redan utpekad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen (Naturvårdsverket 2020b). Det 

väldigt höga biotopvärdet kompenserar för det lägre artvärdet och objektet bedöms ha högt 

naturvärde.         

 

Naturvärdesobjekt 7 ▪ Klass 2, Högt naturvärde 

Biotopen som utgör objekt 7 sträcker sig från öst till väst längs bäckravinen. Biotopen varierar 

från att i väster vara mycket öppen med bara ett fåtal träd nära bäckfåran till att omges av tät 

vegetation, både träd, buskar och fältskikt i öster. Längs objektets hela sträckning finns värdefulla 

element i form av stenblock, högstubbar och stockar som fallit över bäckfåran. Naturliga 

vattendrag har ett högt skyddsvärde, flera myndigheter kan utfärda biotopskydd för vattenstråk, 

en av Skogsstyrelsens nyckelbiotoper är bäckdalar och naturtypen ”Mindre vattendrag (3260)” 

ingår i Natura 2000 (Lindberg 2020a; Pettersson 2020; Skogsstyrelsen 2020a). Längs 

bäckbiotopen har tre naturvårdsarter upptäckts, vanlig groda (Rana temporaria) samt två fågelarter. 

Objekt 7:s art- och biotopvärden är båda höga och därför bedöms området vara av högt 

naturvärde.   
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Naturvärdesobjekt 8 ▪ Klass 4, Visst naturvärde 

Biotopen i objekt 8 är ett blandbestånd till största del bestående av lövträd (björk och al) men 

med ett område av barrträd (gran) mitt i. Huruvida granarna är ett värdefullt element i 

lövbeståndet är tveksamt. Det bidrar förvisso med variation till biotopen men kan också försvåra 

spridning för arter som kräver lövträd. Lövbeståndet är ungt och utgörs till största del av björk 

och al. Området har flera element som skapar strukturell variation, bland annat stenblock längs 

bäckfåran och bitvis tät vegetation. Objektets läge, mellan bäcken i söder och bostadsområdet i 

norr, med slytäckt igenväxningsmark i öster gör det svåråtkomligt och lämnar det mer ostört. 

Dock kan ljud och ljus från bostadsområdet eventuellt decimera objektets ostördhet. Det 

albestånd som växer i biotopen samt dess närhet till den periodvis översvämmade bäcken 

resulterar i att objektets biotopvärde höjs. Dess artvärde däremot betydligt lägre, inga 

naturvårdsarter har noterats inom området. Sammantaget bedöms objektets naturvärde vara av 

klass 4.         

 

Naturvärdesobjekt 9 ▪ Klass 2, Högt naturvärde 

I objekt 9 är bokskogen av lågörtstyp. Buskskiktet är mycket glest medan fältskiktet, främst 

bestående av gräs och starr, är mer framträdande. Området är ljusare än andra delar av skogen på 

grund av den relativt glesa krontäckningen som släpper igenom solen. Här finns både lågor, 

högstubbar och vanliga stubbar samt en del steniga partier, vilket ger objektet ett högt 

biotopvärde. Dess naturtyp, ”Näringsfattig bokskog (9110)”, omfattas av Natura 2000 (Lindberg 

2020a). Slutligen är artvärdet högt då tre naturvårdsarter, två skalbaggar (T. rufipes och E. capucina) 

samt ett groddjur (vanlig padda, Bufo bufo), återfunnits på platsen. Således har objekt 9 ett högt 

naturvärde (klass 2)    

 

Naturvärdesobjekt 10 ▪ Klass 4, Visst naturvärde 

Objekt 10 består av en bergknalle där berggrunden ligger blottad. Platsen omges av ett 

granbestånd men då träden växer vid foten av kullen är krönet helt utan krontäckning. Platsen är 

bevuxen med gräs i klippskrevorna men här finns också större gräsplättar och risartade buskar. 

En senvuxen, död ek står på toppen av knallen. Inga naturvårdsarter har noterats inom objektet. 

Naturtypen (hällmarksskog) kan ges biotopskydd (Skogsstyrelsen 2020a). Objektets öppna 

karaktär och exponerade berggrund skapar variation i skogslandskapet ger det ett visst 

naturvärde.    

 

4. Diskussion 
Fältinventeringen resulterade i att 56 skalbaggsarter, varav 20 vedlevande, hittades inom 

studieområdet. Tre rödlistade arter identifierades (P. coriarius, T. rufipes och E. capucina), alla 

vedlevande. Död ved (i form av högstubbar eller lågor) hittades på 36 olika platser. I genomsnitt 

fanns 1.4 platser med död ved per hektar. Volymen på den döda veden uppskattades till 

1.9m3/ha. Under fältarbetet påträffades även tolv fjärilsarter samt olika arter av fåglar, groddjur, 

reptiler och andra insekter. Naturvärdesinventeringen som gjordes identifierade flera skyddsvärda 

biotoper och arter. Fem områden bedömdes ha högt naturvärde och gavs naturvärdesklass 2 (den 

näst högsta klassificeringen) enligt SISs standard.     
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4.1. Ved i brukade och naturliga skogar 

Mängden död ved i brukad skog är betydligt lägre än i naturliga och semi-naturliga skogar, något 

flera studier visat (Ranius et al. 2019; Siitonen 2001; Økland et al. 1996). Mängden död ved i en 

naturlig skog varierar naturligtvis och påverkas av i vilken takt ved skapas (frekvensen av naturliga 

störningar och markens produktionsmöjlighet) och försvinner (nedbrytningshastighet) (Harmon 

et al. 1986). Siitonen (2001) kom dock fram till att en naturlig skog i genomsnitt innehåller 60-

90m3/ha död ved. Jämförelsevis är mängden död ved i brukade skogar i Götaland strax över 

8m3/ha (Jonsson et al. 2016; Petersson 2020). I Tingvallaravinen var volymen död ved 1.9m3/ha, 

vilket inte på långt när når upp till genomsnittet för brukade skogar i södra Sverige. Värdet är 

förvisso enbart en uppskattning då vedens diameter och längd inte mättes och därför heller inte 

säkerställts. Även vid en noggrannare undersökning är det osannolikt att volymen död ved skulle 

närma sig medelvärdet för Götaland. Brunet & Isacsson (2009b) inventerade antalet högstubbar i 

Söderåsens nationalpark och ytterligare fyra närliggande områden (varav några var skyddade och 

andra brukades). Antalet stubbar varierade i de fem områdena men i genomsnitt fanns 3.0 

stubbar/ha. Antalet platser med död ved per hektar i skogen kring Tingvallaravinen var 1.4, 

knappt hälften av vad som uppmättes av Brunet & Isacssons (2009b). De båda värdena är 

emellertid inte rakt av jämförbara. I Brunet & Isacssons (2009b) studie avser värdet antalet 

högstubbar per hektar medan det i denna studie avser platser där död ved hittades, oaktat antalet 

stockar per plats. Trots denna felmarginal är antalet döda stockar inom studieområdet troligen 

lägre än i Söderåsens nationalpark. 

 

Ett tröskelvärde (ibland kallat utrotningströskel) anger det minimumvärde för en variabel som 

krävs för att en art ska överleva (Fahrig 2001; Ranius & Fahrig 2006). I det här fallet gäller 

tröskelvärdet mängden habitat, det vill säga död ved. Flera studier har försökt fastställa 

tröskelvärden för mängden död ved då ett sådant enkelt kan fungera som riktlinje vid 

naturvårdsåtgärder (Müller & Bütler 2010). Müller och Bütler (2010) menar, efter att ha 

utvärderat ett flertal tidigare studier, att man bör sträva efter att skapa ett nätverk av kluster med 

död ved där volymen överstiger 20–50 m3/ha. Med det som utgångspunkt saknar skogen i 

Tingvallaravinen, med sina 1.93 m3 död ved/ha, habitat för att kunna hysa livskraftiga 

populationer av vedlevande skalbaggar. Resultatet från det insamlade materialet visar emellertid 

att vedlevande skalbaggar uppehåller sig i ravinen. Möjliga förklaringar till deras närvaro 

presenteras i avsnitt 4.3. Vedlevande skalbaggars förekomst i landskapet. Det bör också noteras 

att det är svårt att fastställa ett tröskelvärde då en arts överlevnad inte enbart beror på mängden 

habitat utan på flera faktorer (bland annat reproduktionsförmåga, spridningsförmåga och 

landskapsstruktur) som interagerar med varandra (Fahrig 2001; Müller & Bütler 2010; Ranius & 

Fahrig 2006). Därtill utgår de flesta tröskelvärden oftast från endast en art (Ranius & Fahrig 

2006). Ett tröskelvärde kan därför sällan helt förklara alla arters förekomst eller frånvaro i ett 

område (Müller & Bütler 2010). Till exempel kräver somliga arter betydligt mycket mer ved än 

tröskelvärdet anger och är frånvarande i områden som i teorin erbjuder tillräckliga mängder 

lämpligt habitat (Müller & Bütler 2010).  

 

Variation av habitat är också betydelsefullt för vedlevande skalbaggar (Økland et al. 1996). 

Mängden ved är förvisso korrelerad med artdiversitet men kopplingen är svag och 

artförekomsten påverkas även av andra faktorer (Lassauce et al. 2011). Grovlek, trädtyp, 

nedbrytningsgrad, ljusexponering och vedens position är alla faktorer som avgör 

artsammansättningen (Bouget et al. 2014; Brunet & Isacsson 2009a; Dahlberg & Stokland 2004; 

Jonsell et al. 2007; Lassauce et al. 2012). I skogen kring Tingvallaravinen var den döda veden 
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mycket homogen. Den var, med få undantag, snarlik i grovlek (20–40 cm i diameter) och grövre 

ved (>40 cm) var mer sällsynt. Vidare var vedens nedbrytningsgrad mestadels densamma, där 

majoriteten utgjordes av hård ved. Nästan samtliga stockar var bok med inslag av gran, björk och 

körsbär. Studier har visat att få stockar av en i beståndet icke-dominant art i högre grad bidrar till 

ökad biologisk mångfald jämfört med flera stockar av den för beståndet dominanta trädarten 

(Gossner et al. 2016) och dessa inslag av andra trädarter skulle således kunna bidra till en högre 

artrikedom.  Vedens fördelning mellan olika positioner (liggande och stående) var jämn, på 19 

platser fanns liggande lågor medan det på 17 platser fanns högstubbar eller stubbar. Det fanns 

också rikligt med klen ved spritt över studieområdet även om den inte inventerades. Huruvida 

klen ved kan utgöra lämpligt habitat för vedlevande skalbaggar råder det delade meningar om. 

Ranius et al. (2019) visade att fin ved har låg kvalitet som habitat för skalbaggar. Likväl kan den 

fina veden ha tämligen hög artrikedom (Jonsell et al. 2007; Lassauce et al. 2012). Den bör alltså 

inte förbises, speciellt i brukade skogar där sådan ved ofta utgör en stor del av den totala volymen 

död ved.      

 

4.2. Värdefulla arter  
De tydligast värdefulla arterna som påträffades vid inventeringen av studieområdet var de tre 

rödlistade vedlevande skalbaggarna P. coriarius, T. rufipes och E. capucina. Samtliga tre arter är 

rödlistade som nära hotade (NT) vilket innebär att de ännu ej är hotade men riskerar att bli det 

(Eide 2020). Anledningen för deras rödlistning är fortsatt minskande habitat (Eide 2020). Deras 

förekomst i Tingvallaravinen indikerar alltså att där finns värdefulla biotoper och värdeelement i 

form av död ved. Inventeringen för den här studien utvärderade dock bara arters närvaro eller 

frånvaro i området, inte populationernas storlek. Av T. rufipes och E. capucina hittades en individ 

vardera och av P.coriarius två individer. Det är alltså omöjligt att säga om dessa fynd endast är 

enstaka exemplar eller om det förekommer större populationer.   

 

I den litteratur som användes för att bedöma vilka arter som utgör en naturvårdsart (se avsnitt 

3.2.2. för detaljerad redogörelse) fanns inga av de andra insamlade vedlevande skalbaggsarterna 

med (Eide 2020; Naturvårdsverket 2016a, b, c; Nilsson 2019; Nitare 2019; Rosquist 2017; Tano-

Graflind 2020). Det finns emellertid studier som listat vedlevande skalbaggar som kan användas 

som indikatorarter för värdefulla bokskogar (med varierande temperatur och mängd död ved) i 

Europa (Lachat et al. 2012). I sin studie utvärderade Lachat et al. (2012) 813 vedlevande 

skalbaggsarter och sammanställde en lista med 127 arter som är lämpliga indikatorer. Sex arter 

som påträffades i Tingvallaravinen finns med på listan (se Bilaga 1 Tabell 7), alla indikatorer för 

värdefulla miljöer i tempererade bokskogar med medelhöga nivåer av död ved (Lachat et al. 

2012).  

 

4.3. Vedlevande skalbaggars förekomst i landskapet  
Tingvallaravinens skogar med låga volymer död ved, tillika homogen sådan, samt långa historia av 

skogsbruk utgör teoretiskt sett ett dåligt habitat för vedlevande skalbaggar. Gamla, ostörda (av 

mänsklig påverkan) skogar med lång kontinuitet och stor mängd grov ved är gynnsamt och ofta 

mer artrikt än brukad skog (Grove 2002; Martikainen et al. 2000; Økland et al. 1996). Inom 

studieområdet påträffades totalt 20 arter (varav tre rödlistade) av vedlevande skalbaggar. Det är 

förhållandevis få jämfört med närliggande skyddade naturområden. I Söderåsens nationalpark har 

180 vedlevande skalbaggsarter påträffats (Brunet & Isacsson 2009b). Mellan 2000–2020 

rapporterades 21 rödlistade (se Bilaga 1 Tabell 4) ha hittats i nationalparken (Artdatabanken 
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2020a). Förekomsten av vedlevande skalbaggar i Tingvallaravinens lågkvalitativa skogar torde inte 

enbart bero på habitatets beskaffenhet utan även ha en annan förklaring.       

 

Det finns studier som visat att skillnaden i artdiversitet i brukad och obrukad skog inte är så stor 

(Gran & Götmark 2021). Istället är det artkompositionen som skiljer sig åt och är i den brukade 

skogen mer homogen och saknar ofta hotade arter (Gran & Götmark 2021). För den här studien 

har artdiversiteten dock inte räknats ut och det är därför svårt att veta hur Tingvallaravinens 

fauna av vedlevande skalbaggar förhåller sig till andra områden. 

 

Då vedlevande skalbaggar är dokumenterat närvarande i kringliggande naturområden (framför allt 

Söderåsens nationalpark som hade två rödlistade arter gemensamt med Tingvallaravinen) kan 

olika landskapsekologiska teorier användas för att förstå de fynd som gjordes inom 

studieområdet. Metapopulationsteorin (arters slumpvisa förflyttning mellan lämpliga habitatöar 

(Hanski & Gilpin 1991)) och ö-teorin (hur habitat koloniseras från en fastlandspopulation 

(MacArthur & Wilson 1967)) är två möjliga men mindre troliga förklaringar. I 

metapopulationsteorin antas alla habitatöar vara av samma kvalitet och på samma avstånd från 

varandra (Peltonen & Hanski 1991) vilket i det här fallet inte stämmer då både habitatkvalitet 

(jämför Söderåsens nationalpark med Tingvallaravinen) och avstånd (mellan de tre skyddade 

naturområdenas och studieområdet) skiljer sig åt. En mer trolig förklaring ges istället av källa-

sänka modellen. Den beskriver hur en population kan överleva i en habitatö av sämre kavlitet 

med otillräckliga resurser genom att ständigt fyllas på från en mer livskraftig och växande 

population i ett bättre habitat (Watkinson & Sutherland 1995). Populationen av vedlevande 

skalbaggar i Söderåsens nationalpark kan alltså ha ”spillt över” och fyller ständigt på populationen 

i Tingvallaravinen. 

 

En sammanfattning av ett flertal studier visar dock att vedlevande insekter har en begränsad 

spridningsförmåga (Komonen & Müller 2018). Genomsnittet för den maximala 

spridningssträckan var 1 km även om somliga arter kunde spridas 4–5 km (Komonen & Müller 

2018). Vidare uppvisar flera arter sämre spridningsförmåga om ett landskap är fragmenterat på 

grund av mänsklig aktivitet (Grove 2002). Bland vedlevande skalbaggar har rödlistade arter också 

visat sig ha lägre kapacitet för spridning och kan oftast inte spridas mer än 2 km eller över 

fragmenterade habitat (Brunet & Isacsson 2009b). Även indikatorarterna är kända för att ha lägre 

spridningsförmåga än andra arter (Lachat et al. 2012). Avståndet mellan Tingvallaravinen och 

Söderåsens nationalpark uppgår till strax över 20km och skogen splittras av både öppna marker 

och bebyggda områden. Det stora avståndet och det diskontinuerliga landskapet torde således 

förhindra att vedlevande skalbaggsarter förflyttar sig mellan studieområdet och nationalparken. 

Det är emellertid inte helt omöjligt. Anekdoter uppger spridningssträckor på upp till 14 km för 

vedlevande insekter och vissa skalbaggsarter (oftast skadedjur) har observerats 10–171 km från 

den misstänkta källan (Komonen & Müller 2018). Likväl finns det studier som indikerar att 

spridning av insekter, även rödlistade, mycket väl kan ske även i ett intensivt brukat landskap 

(Persson & Smith 2013). Resurserna i matrisen och de omgivande lämpliga habitatöarna kan 

tillsammans vara tillräckliga för att underhålla populationen (Persson & Smith 2013).  

 

Slutligen kan förekomsten av rödlistade arter förklaras med det som kallas utrotningsskuld 

(’extinction debt’) och relikta populationer (’relict populations’) (Müller & Bütler 2010; Nilsson et al. 

2001). Termen utrotningsskuld syftar till den minskning som sker hos metapopulationer som svar 

på habitatförstörelse (Müller & Bütler 2010). Minskningen sker med fördröjning och arter kan 

överleva under lång tid i landskapet trots att det egentligen inte finns tillräckligt med resurser 
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(Müller & Bütler 2010). En art som lever i ett landskap med utrotningsskuld kallas relikt 

population. En liten population kan överleva i en liten mängd habitat under en tid utan att vara 

livskraftig i framtiden (Nilsson et al. 2001). Fenomenet är vanligt förekommande för insekter i 

södra Sverige (Nilsson et al. 2001). En relikt population kan följaktligen ge en felaktig bild av 

diversiteten i ett område genom att indikera förekomst av arter som kommer försvinna. De tre 

rödlistade arterna kan mycket väl vara relikta populationer. För att kunna utvärdera om 

populationen är relikt behöver man veta artens frekvens, inte bara förekomst, i landskapet 

(Nilsson et al. 2001), vilket inte gjorts i den här studien.  

 

4.4. Att skapa habitat - naturvårdsåtgärder och förvaltning  
Ett förekommande problem inom bevarandearbetet är att naturvårdsåtgärder många gånger 

planeras utifrån en fastighet istället för att överväga hela landskapets struktur (Axelsson et al. 

2007). BBMJ-principen (Better, Bigger, More, Joined) förespråkar att främst förbättra kvaliteten 

på redan existerande naturområdena i ett landskap samt att öka deras yta (Lawton et al. 2010). 

Om det redan finns ett stort skyddat område i landskapet är det däremot bra att öka antalet 

skyddade områden (Lawton et al. 2010). Söderåsens nationalpark är ett stort, skyddat område av 

hög kvalitet. Således borde man, enligt Lawton et al. (2010), öka antalet skyddade områden i 

landskapet för att komplettera nationalparken. Förutom att formellt skydda ett område kan 

mängden habitat öka genom åtgärder som frivilliga avsättningar (Simonsson et al. 2016). Det 

innebär att markägare frivilligt avsätter bitar av sin skog för bevarandesyften (Simonsson et al. 

2016). Tingvallaravinen som inte utgör ett högkvalitativt habitat för vedlevande skalbaggar men 

ändå redan hyser flera sällsynta skalbaggsarter kan fungera som komplementområde till 

nationalparken. Det är således till fördel för hela landskapet om dess habitatkvalitet förbättras. 

Åtgärder för att kompensera habitatförlust är användbart inom skogsbruket då man vill bevara 

biologisk mångfald samtidigt som ekonomiska mål måste nås (Ranius et al. 2014). I brukade 

skogar kan sådana åtgärder bland annat vara att bibehålla värdeelement (till exempel grova 

stående och liggande träd) och att skydda mindre områden (Lindenmayer et al. 2006) (till exempel 

genom biotopskydd). Det finns även åtgärder för att skapa habitat vilka ofta är tänkta att 

efterlikna naturliga störningar (stormar som fäller träd, bränder eller sjukdomar som lämnar 

stående döda träd) (Ranius et al. 2014; Ranius et al. 2019). I Sverige har död ved skapats med 

liknande åtgärder (lämna klent virke, skapa högstubbar) under drygt tjugo år (Jonsson et al. 2016) 

och har visat sig vara effektiva för att öka mängden död ved (Doerfler et al. 2017). Ytterligare en 

metod för att mildra effekterna av ett intensivt skogsbruk är att bränna delar av ett skogsbestånd. 

(Heikkala et al. 2016). Det har visat sig leda dels till högre artrikedom, dels till större antal 

ovanliga eller rödlistade arter ((Heikkala et al. 2016). Dock tycks både skogsägare och 

skogstjänstemän föredra förvaltningsmetoder som främjar produktion snarare än bevarande av 

biologisk mångfald (Norden et al. 2017). Vidare utgör lagstiftningen en dålig drivkraft för ökade 

naturvårdsåtgärder (den svenska naturvårdslagen är baserad på ”frihet under ansvar”) (Simonsson 

et al. 2016). Certifieringar som FSC och PEFC, samt ett ökat marknadstryck på dessa varor, har 

däremot visat sig resultera i att markägare avsätter mer mark för naturvård (Simonsson et al. 

2016). 

 

4.5. Felkällor och framtida studier     
Största bristen i genomförandet av den här studien var tidpunkten för inventeringen av 

vedlevande skalbaggar. Vedlevande skalbaggar är ofta kortlivade i sin fullvuxna form och lever 

enbart några veckor per säsong. Flertalet arter har sin aktiva period under våren (fram till början-

mitten av juni). De arter som har sin aktiva period innan inventeringen startade (17 juni) har alltså 
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inte registrerats. Således skulle en inventering täckande hela säsongen ge en mer fullständig bild 

av områdets skalbaggsfauna. Likaså kan utvärderingen av mängden död ved förbättras genom att 

inkludera även den klena veden. För övriga djurgrupper (till exempel fåglar) gjordes ingen 

regelrätt inventering då det, på grund av bristande erfarenhet och tid, inte rymdes inom projektet. 

Det är alltså inte klart huruvida dessa arter levde i eller i närheten av studieområdet eller om de 

bara passerade förbi. Vidare finns det osäkerheter i den slutgiltiga naturvärdesbedömningen då 

avvikelser från standarden gjorts. Dessa osäkerheter skulle delvis avhjälpas med en breddad 

fältinventering (som även inkluderade till exempel mossor, lavar och svampar).   

 

5. Slutsats 
Mängden död ved och dess variation i Tingvallaravinens skogar är betydligt lägre än det nationella 

genomsnittet för brukade skogar och är enligt flera studier inte tillräckligt för att uppbära en 

livskraftig population av vedlevande skalbaggar. De 20 arter av vedlevande skalbaggar (varav 3 är 

rödlistade) som ändå påträffats här har troligen spridits från närliggande skyddade områden. Ett 

sådant område är Söderåsens nationalpark där 180 vedlevande skalbaggsarter (varav 21 

rödlistade) hittats. Av de 21 rödlistade arterna i nationalparken var det bara två som hittades inom 

studieområdet. Att majoriteten av de rödlistade arterna från Söderåsens nationalpark saknades i 

Tingvallaravinen tyder på att den döda veden inom studieområdet har för låg kvalitet eller 

kvantitet. En möjlig förklaring till förekomsten av vedlevande skalbaggar är en källa-

sänkadynamik mellan Söderåsens nationalpark och studieområdet, där nationalparken utgör käll-

populationen från vilken individer ”spiller över” till sänk-populationen. Det är också tänkbart att 

de vedlevande skalbaggar som hittades i Tingvallaravinen är en relikt population som överlever 

trots otillräckligt eller undermåligt habitat. Trots det visar deras närvaro ändå att området, även 

om det har vissa brister, kan fungerar som livsmiljö för vedlevande insekter. Tingvallaravinen 

bidrar således med habitat ur ett landskapsperspektiv. Att förbättra habitatkvaliteten gynnar inte 

bara de redan existerande populationer vilka kan utökas och bli livskraftiga, utan främjar även 

etableringen av nya arter. På så sätt stärks dess roll i habitatnätverket i landskapet. Det är därför 

viktigt att utforma naturvårdsåtgärder som syftar till att bevara och utveckla skogens naturvärden 

samt skyddar hotade arter i området. Resultatet från naturvärdesinventeringen visar vilka delar av 

studieområdet som har högst naturvärde och flest värdefulla element och således bör prioriteras 

vid bevarandearbetet.  

 

6. Rekommendationer och åtgärder   
6.1. Åstorps kommun 

Tingvallaravinens naturvärden och hotade arter bör bevaras och utvecklas för att stärka områdets 

bidrag till habitatnätverket i landskapet kring Söderåsen. Åstorps kommun ska enligt sitt 

naturvårdsprogram ”verka för att hotade arter och dess livsmiljöer får ett långsiktigt skydd i hela 

kommunen” (Lundberg 2008, s. 37). Därför bör kommunen sträva efter att minimera störningar 

och mänsklig påverkan i området genom att arrendera eller köpa loss marken och avsätta den 

som naturreservat. Ges området ett formellt skydd bevaras habitatet vilket ökar sannolikheter för 

att de hotade arterna fortsatt kan överleva i skogen. Möjligheten att fler arter etableras i området 

ökar dessutom. Det är således inte enbart de hotade arterna som gynnas av ett områdesskydd, det 

är till fördel för biologisk mångfald i allmänhet. Därtill bör kommunen värna om de 

ekosystemtjänster skogen i ravinen tillhandahåller (binda kol, rena och reglera dagvatten, reglera 

temperatur och rena luften) (Görlin et al. 2017) vilka bevaras om den skyddas formellt. Som 

naturreservat kan Tingvallaravinen berikas ytterligare på värdefulla element utan konflikt med 

produktionskrav från skogsbruket. För att uppnå gammal-träds kvaliteter utan att behöva vänta 
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tiotals år kan yngre träd skadas och på så sätt åldras i förtid (Johansson 2020). Veteranisering 

syftar till att efterlikna naturliga skador (från blixtnedslag, hackspett, eller stormar) för att skapa 

gamla strukturer även på yngre träd (Johansson 2020).  

 

Vidare bör Åstorps kommun ta hänsyn till värdefulla biotoper och fyndplatser för hotade arter 

(se Figur 15 och 19) som identifierats i Tingvallaravinen då åtgärder eller utveckling (underhåll 

och etablering av motions- och cykelslingor, grillplatser och vindskydd) planeras i området. 

Kommunen har som mål att öka allmänhetens kunskap om naturvärden och biologisk mångfald 

(Lundberg 2008) och bör därför utforma material för att sprida kunskap om de natur- och 

artvärden som finns i området. Naturslingor med informationstavlor ger kommuninvånare och 

andra besökare möjlighet att lära sig om skogen medan de rör sig i den. Slutligen bör kommunens 

naturvårdsprogram från 2008, i vilken Tingvallaravinen finns omnämnd (Lundberg 2008), 

uppdateras för att inkludera naturvärden och rödlistade arter utifrån resultatet av denna studie.  

 

6.2. Wrams Gunnarstorps Gods och Skogsförvaltning Syd AB 
De naturvårdsåtgärder som utförs i skogen kring Tingvallaravinen bör fokusera på att bevara och 

förstärka områdets naturvärden. Att fortsatt skapa död ved ökar mängden värdefulla element och 

bidrar med mer habitat för vedlevande arter. För att åstadkomma död ved med större variation 

kan stockarna placeras i olika positioner (stående, liggande, solbelyst, skuggad) och kombineras 

på olika sätt. Träd bör sparas och tillåtas bli mycket gamla och grova för att i framtiden kunna 

bilda grov död ved. Under tiden kan grov ved från andra platser med fördel placeras ut i området 

för att berika det och skapa mer habitat av god kvalitet. Likväl bör veteranisering användas för att 

snabba på trädens åldrande och på kortare tid åstadkomma ”gamla” träd (Johansson 2020). 

Genom att successivt fasa ut de granbestånd som finns spridda över området och ersätta dem 

med lövträd ökar habitatkvaliteten vilket höjer skogens naturvärde. Frivilliga avsättningar som 

bildas borde förläggas på platser med högst naturvärde, bland annat brantskogen och bäckfåran 

bör prioriteras (för samtliga områden se avsnitt 3.2.6. Naturvärdesobjekt, Figur 19).  

 

Det kan vara svårt att kombinera naturvård med ett fortsatt skogsbruk speciellt vid större 

naturvårdsinsatser. Om det inte går att genomföra åtgärder som att avsätta områden eller fasa ut 

gran kan mindre anpassningar utföras för att göra skogsbruket mer naturvårdsvänligt. 

Skogsbruket bör till exempel främst fokuseras till områden utan eller med visst naturvärde (klass 

4) (se Figur 19). Därtill bör vägar för skogsmaskiner anläggas så att värdefulla biotoper (områden 

med naturvärdesklass 2) skyddas i så hög grad som möjligt. Vägarna bör också etableras med 

hänsyn till jord- och vattenförhållanden för att minimera markskador. Arbetet med att skapa död 

ved bör även fortsätta i så hög grad som möjligt och gärna utvecklas till att inkludera sparandet av 

habitatträd. Vidare bör ett hyggesfritt skogsbruk införas, framförallt i värdefulla biotoper. Att helt 

undvika kalhyggen främjar biologisk mångfald, bidrar till minskad klimatpåverkan och 

uppmuntrar till fortsatt friluftsliv (Espmark 2017). Hyggesfritt skogsbruk kan tillika vara mer 

lönsamt än kalhyggesbruk och även öka beståndets motståndskraft mot naturliga störningar 

(stormar) (Espmark 2017).   

 

6.3. Parkslide i Tingvallaravinen 
Under föregående år rapporterades fynd av den invasiva arten parkslide (R. japonica) i 

Tingvallaravinen (Artdatabanken 2020a). Parkslide är tålig, växer snabbt och har inga naturliga 

fiender vilket gör den mycket konkurrenskraftig (Larsson 2020). På de platser parkslide etablerat 

sig är det inte ovanligt att den inhemska floran helt trängs undan vilket i sin tur påverkar faunan 
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på platsen (Larsson 2020). Livsmiljön kan avsevärt försämras för bland annat groddjur, fåglar, 

insekter och däggdjur om parkslide tillåts spridas (Larsson 2020). För att skydda 

Tingvallaravinens flora och fauna samt bevara dess naturvärden bör arbetet med att bekämpa 

parkslide prioriteras. Då växten är seglivad och svårbekämpad, det kan ta flera år innan den 

försvinner helt, (Larsson 2020) är det viktigt att börja motarbeta den så snart som möjligt för att 

minimera dess spridning. En metod för att avlägsna parkslide kallas ”knäck och täck” och går ut 

på att knäcka stjälkarna för att döda skotten och sedan täcka plantan med en presenning eller 

markduk för att förhindra att den skjuter nya skott (Larsson 2020).     
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Bilaga 1 

 
Tabell 1. Lista över samtliga fångade arter, vilken familj de tillhör, antal individer som fångades in, om arten är 

rödlistad och så fall vilken kategori, huruvida den är vedlevande eller inte, genom vilka metoder arten fångades 

samt platsen för infångandet. För fångstmetoderna Sök och Håvning anges koordinater. För fångstmetoderna 

Fallfälla och Fönsterfälla anges numret på fällan. Koordinater för alla fällor finns i Bilaga 2 Tabell 1 och 2.    

Art Familj Antal Rödlistad Vedlevande Fångstsätt Koordinater 

Protapion fulvipes,  
vitklöverspetsvivel 

Apionidae 
(spetsvivlar) 4   

Fönsterfälla 
 

Nr: 1, 2, 3 

Rhagonycha fulva Cantharidae  
(flugbaggar) 1   

Sök 
 

N 56⁰ 7' 20.54", Ö 12⁰ 57' 16.21" 

Agonum assimile,  
lövskugglöpare 

Carabidae 
(jordlöpare) 1   

Fallfälla 
 

Nr: 9 
 

Carabus coriaceus,  
läderlöpare 

Carabidae 
(jordlöpare) 6   

Fallfälla 
 

Nr: 1, 3, 4, 6 
 

Carabus glabratus,  
stållöpare 

Carabidae 
(jordlöpare) 2   

Fallfälla 
 

Nr: 4 
 

Carabus hortensis,  
trädgårdslöpare 

Carabidae 
(jordlöpare) 13   

Fallfälla 
 

Nr: 1, 2, 3, 6, 9 
 

Carabus violaceus,  
purpurlöpare 

Carabidae 
(jordlöpare) 37   

Fallfälla 
Sök 

Fälla nr: 1, 2, 3, 4, 5, 9 
N 56⁰ 7' 17.05", Ö 12⁰ 57' 39.75" 

Cychrus caraboides,  
snäcklöpare 

Carabidae 
(jordlöpare) 1   

Fallfälla 
 

Nr: 4 
 

Leistus rufomarginatus,  
skogskindlöpare 

Carabidae 
(jordlöpare) 2   

Sök 
 

N 56⁰ 7' 18.79", Ö 12⁰ 57' 46.58"  
N 56⁰ 7' 17.05", Ö 12⁰ 57' 40.96" 

Nebria brevicollis,  
skogsnattlöpare 

Carabidae 
(jordlöpare) 1   

Sök 
 

N 56⁰ 7' 17.05", Ö 12⁰ 57' 40.96" 
  

Notiophilus biguttatus,  
fläckig ögonlöpare 

Carabidae 
(jordlöpare) 1   

Sök 
 

N 56⁰ 7' 22.87", Ö 12⁰ 57' 24.40" 
 

Notiophilus rufipes,  
rödbent ögonlöpare 

Carabidae 
(jordlöpare) 1   

Sök 
 

N 56⁰ 7' 18.60", Ö 12⁰ 57' 30.36" 
 

Pterostichus melanarius,  
åkersvartlöpare 

Carabidae 
(jordlöpare) 2   

Fallfälla 
Sök 

N: 1 
N 56⁰ 7' 16.79", Ö 12⁰ 57' 23.01" 

Pterostichus niger,  
brynsvartlöpare 

Carabidae 
(jordlöpare) 2   

Fallfälla 
 

Nr: 4, 5 
 

Leptura quadrifasciata,  
fyrbandad blombock 

Cerambycidae  
(långhorningar) 2  Ja 

Fönsterfälla 
 

Nr: 5 
 

Prionus coriarius,  
taggbock 

Cerambycidae  
(långhorningar) 2 NT Ja 

Fönsterfälla 
Sök 

Nr: 2 
N 56⁰ 7' 15.33", Ö 12⁰ 57' 23.71" 

Stenurella melanura,  
ängsblombock 

Cerambycidae  
(långhorningar) 1  Ja 

Håvning 
 

N 56⁰ 7' 24.95", Ö 12⁰ 57' 16.56" 
 

Stictoleotura rubra,  
gulröd blombock 

Cerambycidae  
(långhorningar) 4  Ja 

Fallfälla 
Sök 

Nr: 5 
N 56⁰ 7' 15.33", Ö 12⁰ 57' 23.71" 

Chaetocnema concinna,  
betjordloppa 

Chrysomelidae  
(bladbaggar) 1   

Fönsterfälla 
 

Nr: 2 
 

Chaetocnema hortensis Chrysomelidae  
(bladbaggar) 1   

Fönsterfälla 
 

Nr: 2 
 

Oulema gallaeciana Chrysomelidae  
(bladbaggar) 5   

Fönsterfälla 
Sök 

Nr: 2, 3, 4 
N 56⁰ 7' 20.36", Ö 12⁰ 57' 32.09" 

Phyllotreta vittula,  
kornjordloppa 

Chrysomelidae  
(bladbaggar) 2   

Fönsterfälla 
 

Nr: 2, 3 
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Cis boleti 
 

Ciidae  
(trädsvampborrare) 2  Ja 

Sök 
 

N 56⁰ 7' 11.20", Ö 12⁰ 57' 16.63" 
 

Cocinella septumpunctata,  
sjuprickig nyckelpiga 

Coccinellidae  
(nyckelpigor) 1   

Sök 
 

N 56⁰ 7' 15.33", Ö 12⁰ 57' 23.71" 
 

Tytthaspis sedecimpunctata,  
sextonprickig nyckelpiga 

Coccinellidae  
(nyckelpigor) 1   

Håvning 
 

N 56⁰ 7' 12.77", Ö 12⁰ 57' 34.07" 

Antomaria sp. Cryptophagidae 
(fuktbaggar) 1   

Fönsterfälla 
 

Nr: 1 
 

Cryptophagus sp. Cryptophagidae 
(fuktbaggar) 1   

Fönsterfälla 
 

Nr: 2 
 

Anthonomus rubi,  
hallonvivel 

Curculionidae  
(vivlar) 1   

Fönsterfälla 
 

Nr: 2 

Exomias pellucidus Curculionidae  
(vivlar) 1   

Sök 
 

N 56⁰ 7' 18.64", Ö 12⁰ 57' 48.00" 

Otiorhynchus 
carinatopunctatus 

Curculionidae  
(vivlar) 1   

Fallfälla 
 

Nr: 4 
 

Otiorhynchus singularis Curculionidae  
(vivlar) 2   

Fönsterfälla 
 

Nr: 4, 5 
 

Sciaphilus asperatus Curculionidae  
(vivlar) 1   

Håvning 
 

N 56⁰ 7' 19.48", Ö 12⁰ 57' 17.67" 

Simo hirticornis Curculionidae  
(vivlar) 1   

Fönsterfälla 
 

Nr: 1 
 

Strophosoma capitatum Curculionidae  
(vivlar) 2  Ja 

Fönsterfälla 
 

Nr: 1, 4 
 

Strophosoma 
melanogrammum 

Curculionidae  
(vivlar) 1   

Fönsterfälla 
 

Nr: 1 
 

Taphrorychus bicolor,  
bokbarkborre 

Curculionidae  
(vivlar) 1  Ja 

Fönsterfälla 
 

Nr: 3 
 

Dasytes plumbeus Dasytidae  
(borstbaggar) 

11  Ja 

Fönsterfälla 
Håvning 

Nr: 3, 4 
N 56⁰ 7' 19.48", Ö 12⁰ 57' 17.67"  
N 56⁰ 7' 23.37", Ö 12⁰ 57' 35.64" 

Dacne bipustulata Erotylidae  
(trädsvampbaggar) 1  Ja 

Sök N 56⁰ 7' 11.20", Ö 12⁰ 57' 16.63" 
 

Triplax rufipes Erotylidae  
(trädsvampbaggar) 1 NT Ja 

Fönsterfälla 
 

Nr: 3 
 

Eucnemis capucina Eucnemidae  
(halvknäppare) 1 NT Ja 

Fönsterfälla 
 

Nr: 3  
 

Hylis olexai Eucnemidae  
(halvknäppare) 2  Ja 

Fönsterfälla 
 

Nr: 5 
 

Anistoma humeralis Leiodidae  
(mycelbaggar) 7  Ja 

Fönsterfälla 
Sök 

Nr: 2 
N 56⁰ 7' 18.64", Ö 12⁰ 57' 48.00" 

Sciodrepoides watsoni Leiodidae  
(mycelbaggar) 3   

Fallfälla 
Fönsterfälla 

Nr: 6 
Nr: 2 

Pyropterus nigroruber Lycidae  
(rödvingebaggar) 1  Ja 

Håvning 
 

N 56⁰ 7' 17.49", Ö 12⁰ 57' 42.75" 
 

Hallomenus axillaris,  
punkterad brunbagge 

Melandryidae  
(brunbaggar) 1  Ja 

Sök 
 

N 56⁰ 7' 20.89", Ö 12⁰ 57' 20.66" 
 

Orchesia micans,  
vanlig brunbagge 

Melandryidae  
(brunbaggar) 1  Ja 

Fönsterfälla 
 

Nr: 1 
 

Meligethes aeneus Nitidulidae  
(glansbaggar) 

6   

Fönsterfälla 
Håvning 

Nr: 5 
N 56⁰ 7' 23.37", Ö 12⁰ 57' 35.64"  
N 56⁰ 7' 20.74", Ö 12⁰ 57' 30.88" 

Chrysanthia geniculata,  
gulgrön blombagge 

Oedemeridae  
(blombaggar) 2  Ja 

Håvning 
 

N 56⁰ 7' 12.43", Ö 12⁰ 57' 44.07" 
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Anoplotrupes stercorosus,  
skogstordyvel 

Scarabaeidae  
(bladhorningar) 1   

Sök 
 

N 56⁰ 7' 09.87", Ö 12⁰ 57' 25.10" 
 

Serica brunnea,  
brunborre 

Scarabaeidae  
(bladhorningar) 3   

Fallfälla 
Fönsterfälla 

Nr: 4 
Nr: 2 

Necrophorus investigator,  
rödbandad dödgrävare 

Silphidae  
(asbaggar) 2   

Fallfälla 
 

Nr: 1, 6 

Necrophorus vespilloides Silphidae  
(asbaggar) 6   

Fallfälla 
 

Nr: 1, 6 
 

Phosphuga atrata Silphidae  
(asbaggar) 

3  Ja 

Fallfälla 
Sök 

Nr: 7 
N 56⁰ 7' 14.62", Ö 12⁰ 57' 36.33"  
N 56⁰ 7' 02.17", Ö 12⁰ 57' 25.62" 

Uleiota planatus Silvanidae  
(smalplattbaggar) 1  Ja 

Sök N 56⁰ 7' 20.36", Ö 12⁰ 57' 32.09" 
 

Scaphisoma agaricinum Staphylinidae  
(kortvingar) 4  Ja 

Sök N 56⁰ 7' 11.20", Ö 12⁰ 57' 16.63"  
N 56⁰ 7' 16.79", Ö 12⁰ 57' 23.01" 

--- Staphylinidae  
(kortvingar) 2   

Sök N 56⁰ 7' 11.20", Ö 12⁰ 57' 16.63" 
 

Lagria hirta,  
ullbagge 

Tenebrionidae  
(svartbaggar) 1   

Håvning N 56⁰ 7' 12.43", Ö 12⁰ 57' 44.07" 
 

Trixagus carinifrons Throscidae  
(småknäppare) 2   

Fönsterfälla 
 

Nr: 2, 4 

Trixagus dermestoides Throscidae  
(småknäppare) 11   

Fönsterfälla 
 

Nr: 2, 3, 4, 5 

Trixagus spp. Throscidae  
(småknäppare) 4   

Fönsterfälla 
 

Nr: 4 

 

 

Tabell 2. Alla dagfjärilsarter (Lepidoptera) som hittades vid inventeringen samt en förteckning över deras primära 

och sekundära habitat. 

Teckenförklaring   

H = havsstrand Fet = Primärt habitatlandskap 

J = jordbrukslandskap Vanlig = Sekundärt habitat 

U = urban miljö   

S = skog   

F = fjäll   

 

Art Habitat 

Aglais io, påfågelöga J, U, H, S 

Aglais urticae, nässelfjäril J, U, H, S 

Aphantopus hyperantus, luktgräsfjäril J, U, H, S 

Lasiommata megera, svingelgräsfjäril H, J, U 

Lycaena phlaeas, mindre guldvinge H, J, U, F 

Maniola jurtina, slåttergräsfjäril H, J, U, S 

Nymphalis polychloros, körsbärsfuks J, S 

Ochlodes sylvanus, ängssmygare J, U, S 

Pararge aegeria, kvickgräsfjäril J, S 

Pieris brassicae, kålfjäril H, J, U 

Pieris rapae, rovfjäril H, J, U 

Polygonia c-album, vinbärsfuks J, S 
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Tabell 3. Alla övriga djur som påträffades under fältarbetet samt de naturvårdsdirektiv och skydd de omfattas av.  

Teckenförklaring 

F = Fridlyst T = Typisk art 

Be = Bernkonventionen H = Habitatdirektivet 

Bo = Bonnkonventionen Få = Fågeldirektivet 

C = CITES R = rödlistad 

 

 Art 
Naturvårdsdirektiv 
och skydd 

Däggdjur  

Apodemus sp., skogsmus  

Capreolus capreolus, rådjur Be 

Sciurus vulgaris, ekorre Be 

Scoricidae, näbbmus Be 

Fåglar  

Buteo buteo, ormvråk F, Be, Bo, C 

Corvus corax, korp F, Be 

Motacilla flava, gulärla  F, Be, T 

Parus major, talgoxe F, Be 

Periparus ater, svartmes F, Be 

Picidae, hackspett F, Be (ev R) 

Scolopax rusticola, morkulla F, Be, Bo, Få 

Sitta europaea, nötväcka F, Be 

Troglodytes troglodytes, gärdsmyg F, Be 

Turdus merula, koltrast F, Be, Bo, Få 

Groddjur  

Bufo bufo, vanlig padda F, Be 

Rana temporaria, vanlig groda F, Be, H 

Rana sp., groda  F, Be, H 

Insekter  

Adelidae sp., antennmal  

Apoidea, bi  

Bombus sp., humla  

Vespa crabro, bålgeting  

Zygoptera, flickslända  

Reptiler  

Natrix natrix, snok F, Be 
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Tabell 4. De fynd av vedlevande skalbaggar som rapporterats in till Artportalen (Artdatabanken 2020a) för vart 

och ett av de skyddade områdena. Det finns också angivet vilka arter som även påträffades i Tingvallaravinen. 

Både antalet arter och artkompositionen skiljer sig kraftigt åt mellan områdena.   

Art Vedlevande Rödlistad 
Söderåsens 
nationalpark 

Hjorthagens 
naturområde 

Kalvhagen 
naturreservat 

Tingvalla- 
ravinen 

Abdera flexuosa,  
bandad albrunbagge Indirekt       X   

Agrilus biguttatus,  
tvåfläckig smalpraktbagge Ja       X   

Agrilus suvorovi,  
stor aspsmalpraktbagge Ja       X   

Ampedus rufipennis,  
bokskogsrödrock Ja VU X       

Anaglyptus mysticus,  
prydnadsbock Ja NT X       

Anoplodera sexguttata,  
sexfläckig blombock Ja NT X       

Bibloporus ultimus  
(en kortvinge) Ja VU X       

Conopalpus testaceus,  
ekgrenbrunbagge Ja       X   

Cyllodes ater  
(en glansbagge) Indirekt VU X       

Denticollis rubens,  
röd ögonknäppare Ja EN X       

Erotides cosnardi 
(en rödvingebagge) Ja VU X       

Euthiconus conicicollis 
(en kortvinge) Ja VU X       

Glischrochilus  
quadriguttatus Ja       X   

Gnorimus nobilis,  
ädelguldbagge Ja NT X       

Hallomenus binotatus,  
halsfläckad brunbagge Indirekt       X   

Hemicoelus canaliculatus 
(en trägnagare) Ja       X   

Hemicoelus costatus,  
gråbandad trägnagare Ja NT X   X   

Hylis foveicollis 
(en halvknäppare) Ja       X   

Hypoganus inunctus,  
blankknäppare Ja       X   

Ischnomera cinerascens,  
matt blombagge Ja NT X       

Ischnomera sanguinicollis,  
gropig blombagge Ja EN X       

Leptura quadrifasciata,  
fyrbandad blombock Ja       X X 

Melandrya barbata,  
kolsvart brunbagge Ja EN X       

Microrhagus pygmaeus 
(en halvknäppare) Ja       X   
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Mycetochara maura 
(en svartbagge) Indirekt       X   

Mycetophagus multipunctatus 
(en vedsvampbagge) Indirekt       X   

Mycetophagus  
quadripustulatus,  
stor vedsvampbagge Indirekt       X   

Opilo mollis 
(en brokbagge) Indirekt NT     X   

Phloiotrya rufipes,  
svartbrun brunbagge Ja       X   

Plagionotus arcuatus,  
smalbandad ekbarkbock Ja     X X   

Platydema violaceum,  
blåglänsande svartbagge Indirekt NT X       

Prionocyphon serricornis 
(en mjukbagge) Ja       X   

Prionus coriarius,  
taggbock Ja NT X     X 

Ptenidium gressneri 
(en fjädervinge) Ja NT X       

Pyrrhidium sanguineum,  
rödhjon Ja     X     

Rhagium mordax,  
lövträdlöpare Ja     X     

Rhizophagus brancsiki,  
bokbarkglansbagge Ja VU X       

Stictoleptura scutellata,  
bokblombock Ja VU X       

Synchita variegata 
(en barkbagge) Indirekt NT X       

Triplax rufipes 
(en trädsvampbagge) Ja NT X     X 

Xyleborinus saxesenii,  
brun vedborre Ja       X   

Xylophilus corticalis 
(en halvknäppare) Ja NT X       
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Tabell 5. Samtliga fynd av lavar, svampar och kärlväxter som hittats i Tingvallaravinen och rapporterats in till 

Artportalen (Artdatabanken 

Art Rödlistad Signalart 

Lavar 
  

Lepra amara, bitterlav 
  

Svampar   

Amanita rubescens, rodnande flugsvamp   

Bolbitius titubans, guldskivling   

Boletus edulis, stensopp   

Boletus reticulatus, finluden stensopp   

Fomitopsis pinicola, klibbticka   

Kuehneromyces mutabilis, föränderlig tofsskivling   

Mycena pelianthina, falska rättikhatt   

Phleogena faginea, pulverklubba   

Kärlväxter   

Aegopodium podagraria, kirskål   

Anthriscus sylvestris, hundkäx   

Artemisia vulgaris var. vulgaris, vanlig gråbo   

Carex sylvatica, skogsstarr   

Chrysosplenium alternifolium, gullpudra   

Crataegus laevigata, rundhagtorn   

Daphne mezereum, tibast  X 

Echinochloa crus-galli, hönshirs   

Galium verum subsp. verum, vanlig gulmåra   

Geum urbanum, nejlikrot   

Hieracium austrinum, sydfibbla NT  

Hieracium triviale, hagfibbla   

Hypericum perforatum, äkta johannesört   

Impatiens noli-tangere, springkorn  X 

Mercurialis perennis, skogsbingel   

Polygonatum multiflorum, storrams   

Reynoutria japonica, parkslide   

Rubus allegheniensis, sammetsbjörnbär   

Rubus gothicus, spetsbjörnbär   

Scrophularia nodosa, flenört   

Taxus × media, hybrididegran   

Thuja occidentalis, tuja   

Urtica dioica var. dioica, ogräsnässla   

Vicia cracca, kråkvicker   
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Tabell 6. Alla arter som återfinns i Tingvallaravinen och som, genom att tillhöra minst en av kategorierna 

rödlistad, fridlyst eller signalart (utpekad av Skogsstyrelsen) kan anses vara en naturvårdsart. Koordinaterna 

anger var fyndet gjordes. 

 Rödlistad Fridlyst Signalart Koordinater 

Fåglar 
   

  

Buteo buteo, ormvråk 
 X  

N 56⁰ 7' 18.63", Ö 12⁰ 57' 37.24" 

Corvus corax, korp 
 X  

N 56⁰ 7' 21.97", Ö 12⁰ 57' 17.75" 

Motacilla flava, gulärla  
 X  

N 56⁰ 7' 24.29", Ö 12⁰ 57' 16.84" 

Parus major, talgoxe 
 X  

N 56⁰ 7' 16.80", Ö 12⁰ 57' 20.92" 

Periparus ater, svartmes 
 X  

N 56⁰ 7' 22.87", Ö 12⁰ 57' 17.12" 

Picidae, hackspett 
 X  

N 56⁰ 7' 22.62", Ö 12⁰ 57' 31.46" 

Scolopax rusticola, morkulla 
 X  

N 56⁰ 7' 23.55", Ö 12⁰ 57' 19.39" 

Sitta europaea, nötväcka 
 X  

N 56⁰ 7' 22.51", Ö 12⁰ 57' 15.07" 

Troglodytes troglodytes, gärdsmyg 
 X  

N 56⁰ 7' 19.84", Ö 12⁰ 57' 17.96" 

Turdus merula, koltrast 
 X  

N 56⁰ 7' 15.89", Ö 12⁰ 57' 36.70" 

Groddjur    
 

Bufo bufo, vanlig padda 
 X  

N 56⁰ 7' 17.20", Ö 12⁰ 57' 50.92" 

Rana temporaria, vanlig groda 
 X  

N 56⁰ 7' 19.19", Ö 12⁰ 57' 42.55" 

Rana sp., groda  
 X  

N 56⁰ 7' 14.74", Ö 12⁰ 57' 42.23" 

Kärlväxter    
 

Daphne mezereum, tibast   X N 56⁰ 7' 20.37" Ö 12⁰ 57' 38.05" 

Hieracium austrinum, sydfibbla X   
N 56⁰ 7' 26.16" Ö 12⁰ 57' 08.67" 

Impatiens noli-tangere, springkorn   X N 56⁰ 7' 21.33" Ö 12⁰ 57' 23.50" 

Reptiler    
 

Natrix natrix, snok 
 X  

N 56⁰ 7' 14.73", Ö 12⁰ 57' 35.39" 

Skalbaggar 
   

 

Eucnemis capucina (en halvknäppare)  X   
N 56⁰ 7' 14.52", Ö 12⁰ 57' 47.34" 

Prionus coriarius, taggbock 
X   N 56⁰ 7' 20.42", Ö 12⁰ 57' 41.94" 

N 56⁰ 7' 15.33", Ö 12⁰ 57' 23.71" 

Triplax rufipes (en trädsvampbagge) X   
N 56⁰ 7' 14.52", Ö 12⁰ 57' 47.34" 

 

 

Tabell 7. De sex arter som påträffades i Tingvallaravinen och som enligt Lachat et al. (2012) kan 

fungera för skogar med olika temperatur (låg eller hög) och mängd ved (låg, medium eller hög).  

Art Temperatur Mäng död ved 

Leptura quadrifasciata, fyrbandad blombock  Hög Låg, Medium 

Dacne bispulata (en trädsvampbagge) Hög Låg, Medium, Hög 

Hylis olexai (en halvknäppare) Hög Låg, Medium, Hög 

Taphrorychus bicolor, bokbarkborre Låg, Hög Medium, Hög 

Uleiota planata (en smalplattbagge) Hög Låg, Medium, Hög 

Scaphisoma agaricinum (en kortvinge) Hög Låg, Medium 
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Bilaga 2 
 

 

Tabell 1. Koordinator för de nio fallfällor som placerades ut i studieområdet under två veckor för att inventera 

den marklevande skalbagsfaunan. Fallfäll åtta förstördes under veckans gång och samlade inget material. 

Fallfälla 1 N 56⁰ 7’ 21.57”, Ö 12⁰ 57’ 20.59” 

Fallfälla 2 N 56⁰ 7’ 21.08”, Ö 12⁰ 57’ 20.66” 

Fallfälla 3 N 56⁰ 7’ 18.77”, Ö 12⁰ 57’ 26.77” 

Fallfälla 4 N 56⁰ 7’ 18.60”, Ö 12⁰ 57’ 30.36” 

Fallfälla 5 N 56⁰ 7’ 14.78”, Ö 12⁰ 57’ 42.14” 

Fallfälla 6 N 56⁰ 7’ 17.03”, Ö 12⁰ 57’ 49.29” 

Fallfälla 7 N 56⁰ 7’ 23.05”, Ö 12⁰ 57’ 34.05” 

Fallfälla 8 N 56⁰ 7’ 25.55”, Ö 12⁰ 57’ 22.22” 

Fallfälla 9 N 56⁰ 7’ 22.87”, Ö 12⁰ 57’ 24.40” 

 

 

 

Tabell 2. Koordinater för de fem fönsterfällor som sattes upp på högstubbar runt om i studieområdet för att 

inventera den vedlevande skalbaggsfaunan. Fällorna satt ute under en dryg månad.  

Fönsterfälla 1  N 56⁰ 7’ 20.36”, Ö 12⁰ 57’ 32.09” 

Fönsterfälla 2 N 56⁰ 7’ 20.42”, Ö 12⁰ 57’ 41.94” 

Fönsterfälla 3 N 56⁰ 7’ 14.52”, Ö 12⁰ 57’ 47.34” 

Fönsterfälla 4 N 56⁰ 7’ 12.88”, Ö 12⁰ 57’ 43.73” 

Fönsterfälla 5  N 56⁰ 7’ 15.33”, Ö 12⁰ 57’ 23.71” 
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Tabell 3. Koordinater för de 36 platser inom studieområdet där mins en död stock återfanns. På 19 av platserna 

fanns liggande död ved och på 17 stående i form av högstubbar.  

Liggande död ved Stående död ved 

N 56⁰ 7' 13.02", Ö 12⁰ 57' 19.93" N 56⁰ 7' 21.60", Ö 12⁰ 57' 19.81" 

N 56⁰ 7' 21.89", Ö 12⁰ 57' 20.66" N 56⁰ 7' 11.20", Ö 12⁰ 57' 16.63" 

N 56⁰ 7' 17.61", Ö 12⁰ 57' 23.17" N 56⁰ 7' 18.79", Ö 12⁰ 57' 46.58" 

N 56⁰ 7' 27.03", Ö 12⁰ 57' 17.45" N 56⁰ 7' 20.36", Ö 12⁰ 57' 32.09" 

N 56⁰ 7' 18.64", Ö 12⁰ 57' 48.00" N 56⁰ 7' 20.42", Ö 12⁰ 57' 41.94" 

N 56⁰ 7' 23.37", Ö 12⁰ 57' 35.64" N 56⁰ 7' 14.52", Ö 12⁰ 57' 47.34" 

N 56⁰ 7' 18.60", Ö 12⁰ 57' 30.36" N 56⁰ 7' 12.88", Ö 12⁰ 57' 43.73" 

N 56⁰ 7' 17.03", Ö 12⁰ 57' 49.29" N 56⁰ 7' 15.33", Ö 12⁰ 57' 23.71" 

N 56⁰ 7' 25.55", Ö 12⁰ 57' 22.22" N 56⁰ 7' 18.77", Ö 12⁰ 57' 26.77" 

N 56⁰ 7' 22.22", Ö 12⁰ 57' 23.76" N 56⁰ 7' 14.78", Ö 12⁰ 57' 42.14" 

N 56⁰ 7' 19.66", Ö 12⁰ 57' 30.13" N 56⁰ 7' 23.05", Ö 12⁰ 57' 34.05" 

N 56⁰ 7' 20.38", Ö 12⁰ 57' 31.00" N 56⁰ 7' 22.87", Ö 12⁰ 57' 24.40" 

N 56⁰ 7' 20.17", Ö 12⁰ 57' 40.96" N 56⁰ 7' 13.02", Ö 12⁰ 57' 40.95" 

N 56⁰ 7' 14.39", Ö 12⁰ 57' 46.33" N 56⁰ 7' 17.42", Ö 12⁰ 57' 51.42" 

N 56⁰ 7' 21.68", Ö 12⁰ 57' 40.63" N 56⁰ 7' 21.01", Ö 12⁰ 57' 41.79" 

N 56⁰ 7' 18.98", Ö 12⁰ 57' 34.28" N 56⁰ 7' 12.78", Ö 12⁰ 57' 31.71" 

N 56⁰ 7' 23.67", Ö 12⁰ 57' 29.82" N 56⁰ 7' 21.26", Ö 12⁰ 57' 32.63" 

N 56⁰ 7' 23.18", Ö 12⁰ 57' 22.82"   

N 56⁰ 7' 22.20", Ö 12⁰ 57' 26.95"   
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