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1.1

Syfte och områdesbeskrivning

På uppdrag av Svenska kraftnät genom Nordisk Elkraftteknik AB (NEKTAB) har Calluna AB
genomfört en inventering av vedlevande insekter på fem lokaler längs den förordade
sträckningen av Hansa PowerBridge (figur 1). Lokalerna kallas i denna rapport Rönås, Åsumsån,
Assmåsa Norra, Assmåsa Södra och Snogeholmssjön. Dessa fem lokaler är de som efter den
naturvärdesinventering som genomförts (
2018) bedömdes relevanta att
inventera med avseende på vedlevande insekter.
Elförbindelsen planeras som en mark- och sjökabel mellan Sverige och Tyskland och görs i
samarbete mellan Svenska kraftnät och den tyska systemoperatören 50Hertz. Syftet med denna
rapport är att bedöma om och i så fall hur den förordade sträckningen kan påverka den lägre
faunan och då främst insekter knutna till gamla träd och död ved.
Markkabeln kommer att förläggas under marken delvis genom schaktning och delvis med hjälp
av styrd borrning under vägar, vattendrag och annan svår terräng. Vid schakt krävs ett
arbetsområde på ungefär 15-20 meter längs med sträckningen. I arbetsområdet inräknas
kabelschakt, utrymme för schaktmassor och arbetsväg för framförande av maskinfordon och
utrustning.

Figur 1. Översiktskarta över den planerade sträckningen av Hansa PowerBridge på land och de fem lokalerna där
vedlevande insekter har invenerats.
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1.2

Om vedlevande insekter

Död ved i olika former samt andra substrat knutna till träd är en mycket viktig resurs för ett
stort antal arter. För vedlevande skalbaggar känner man ganska väl till vilka preferenser de har
(
2004) och man kan därför relativt väl säga hur de påverkas av till exempel
en avverkning eller andra åtgärder. Ett stort antal insekter är knutna till död ved. För trädslaget
ek (här räknas både skogsek Quercus robur och bergek Q. petraea) har ca 570 arter noterats. Av
dessa är ek det prefererade trädslaget för ca 60 arter, medan drygt tio arter endast påträffas på
ek. Motsvarande siffror för bok är ca 450 arter, ca 30 arter respektive knappt 10 arter.
För de vedlevande insekterna är död ved ett viktigt substrat. Faktorer som spelar in är även
bland annat trädslag, om trädet nyss har dött eller om det varit dött i flera år, om trädet är
solexponerat eller står i skugga, om det är angripet av vedsvampar och i så fall vilka arter och
var i landskapet trädet står (i ett bestånd med flera döda träd eller solitärt stående) är faktorer
som spelar roll för vilka arter som påträffas.
Förutom död ved finns en mängd andra substrat som attraherar olika arter. Hit hör
fruktkroppar av vedsvampar (tickor), döda vedpartier på levande träd, savflöden och håligheter.
Särskilt intressant är håligheter i träden. Om det handlar om en större hålighet i till exempel en
äldre ek kan den hysa många arter som i stort sett bara påträffas i grova, gamla ädellövträd. I
håligheterna finns ofta mulm, det vill säga det snusliknande matrial som består av finfördelat
trä, spillning av olika vedlevande insekter, svamphyfer, löv och pinnar. Håligheterna i träden är
omtyckta platser för bobyggande fåglar och andra djur. Rester av döda fågelungar, fjädrar, päls
och annat animaliskt material utgör föda för en lång rad småkryp som lever av att bryta ner
sådana ämnen. Håligheterna erbjuder en relativt skyddad miljö, som hos gamla ekar kan bestå i
flera hundra år. Många av arterna knutna till håligheter i gamla ädellövträd är därför mycket
svårspridda – de stannar och föryngrar sig helst i den miljö där de själva utvecklats.
Många skalbaggar lever som larver i död ved. När larvstadiet är avklarat finns utrymmena där
larven levat kvar och utnyttjas gärna av bland annat vissa vildbin och andra steklar som
använder gångarna i veden för sina egna yngelbon. I ett solexponerat bryn med gamla träd och
död ved tillsammans med blommande träd, buskar och örter kan diversiteten av steklar vara
mycket stor. Ytterligare en dimension i detta är vilda bins viktiga roll som pollinatörer av olika
växter.
Många vedlevande insekter har ett starkt juridikst skydd. Hit hör bland annat läderbagge och
ekoxe. Läderbagge är tidigare noterad från Bellinga som ligger ca 3,2 km sydväst om Assmåsa.
Läderbaggen ställer mycket höga krav på sin miljö. Den lever i gamla ädellövträd med mulm,
oftast ekar som är åtminstone 200 år gamla. Några träd av den digniteten förekommer dock inte
inom lokalerna.
Ekoxen har ett annorlunda levandssätt. Larven lever i marken och gnager på död ekved, kanske
främst döda rötter av ek, men arten accepterar också ekstockar som man lagt ut i solexponerade
bryn just för att gynna ekoxen. Flera ganska aktuella fynd av ekoxe har gjorts i trakten. Området
norr och nordost om Snogeholmssjön är ett av artens starkaste fästen i Skåne. Några av
observationerna har gjorts i omedelbar anslutning till platserna där fällorna sattes upp i denna
inventering och som här kallas Snogeholmssjön.
De träd som ingår i Naturvårdsverkets definition av skyddsvärda träd sammanfattar väl de träd
som är vädefulla för vedlevande insekter (Naturvårdsverket 2012). Begreppet skyddsvärda träd
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Syftet med inventeringen av vedlevande insekter är att få en bild av framförallt trädens värde i
anslutning till den förordade sträckningen. Gamla träd är ett mycket viktigt substrat för många
insekter och många av arterna är rödlistade och ställer dessutom ofta mycket speciella krav på
sin livsmiljö.

2020-11-02

Inventering av vedlevande insekter / Hansa PowerBridge

•
•
•

Jätteträd: träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd
Mycket gamla träd: gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 år
Grova hålträd: träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i
huvudstam

Både levande och döda träd ingår i definitionen.
Äldre träd av arterna ask, alm, rönn, asp och sälg uppfyller endast ibland ovanstående kriterier
men dessa träd är en bristvara i dagens natur och därför räknas även dessa som skyddsvärda
träd som bör sparas. Träd med svamppåväxt, savflöden, död ved i kronan eller döda partier på
stammen samt högstubbar och blommande träd och buskar bör också få stå kvar och kommer
ingå i rapportens begrepp skyddsvärda träd.
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kommer att användas i rapporten för att beskriva de träd som bör skonas åt vedlenande
insekter. Definitionen lyder:
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Inventering av vedlevande insekter

Den metod som främst användes vid inventeringen var fönsterfällor (se figur 2), en sorts
barriärfälla som främst fångar flygande insekter. Inventering med fönsterfällor är en vedertagen
metod för inventering av insekter som bl.a. finns beskriven i Gärdenfors et al. (2002). När
insekterna kommer flygande krockar de med en skiva av plexiglas och hamnar i en behållare
under skivan. Behållaren innehåller en blandning av glykol och vatten. Glykolen konserverar
insekterna så att de kan ligga i vätskan i cirka en månad. När fällorna töms silas vätskan bort och
fångsten kan sedan samlas in och artbestämmas. Fällorna sattes upp i skyddsvärda träd med
intressanta substrat, till exempel död ved, håligheter, savflöden eller svampfruktkroppar.
Fönsterfällorna kompletterades med några mulmfallfällor och tickfallfällor (figur 3).
Mulmfallfällor placeras inne i ihåliga träd, medan tickfallfällor sattes upp under vedsvampar.
Båda metoderna är bra komplement till fönsterfällor.
Inventeringen omfattade fem lokaler, från norr till söder Rönås, Åsumsån, Snogeholmssjön,
Assmåsa Norra och Assmåsa Södra (tabell 1). Snogeholmssjön och Assmåsa Norra omfattar
samma skogsområde mellan Assmåsa och flygraken söder om Sjöbo. Övriga lokaler ligger mer
isolerade.
Fällorna sattes upp i mitten av maj 2019 och plockades ner igen kring 10 juli. Tidsfönstret valdes
då det är denna tid som man fångar upp den största aktiviteten hos de vedlevande insekterna.
Mellan dessa datum tömdes fällorna en gång. Fällorna sattes upp av
,S
. Artbestämningen har genomförts av
Umeå, har artbestämt en del av flugorna, medan
, Gnesta,
har artbestämt en del av steklarna.

Figur 3. En tickfallfälla (Rönås C) uppsatt under en
fruktkropp av fnöskticka.

Figur 2. Fönsterfälla (Rönås 7) uppsatt på en stubbe
av bok med fruktkroppar av fnöskticka.
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Resultat

3.1

Inventering och övriga observationer

Sammanlagt 6 051 insekter har namnsatts1. En del av materialet, 437 djur, består av små
kortvingar som bara bestämts ner till familj. Även fuktbaggar (familjen Cryptophagidae) och
släktet Cyphon (familjen Scirtidae) och ytterligare några grupper har bara artbestämts till familj
eller släkte. Anledningen till att dessa djur inte artbestämts är att de är tidskrävande och till stor
del består av mycket vanliga arter. Dessa djur har dock sparats för att eventuellt kunna
artbestämmas vid ett senare tillfälle. Övriga påträffade skalbaggar har namnsatts ner till art.
De namnsatta insekterna har följande fördelning:
•

Skalbaggar – 5 562 individer fördelade på 364 taxa

•

Skinnbaggar –18 individer fördelade på 9 taxa

•

Hopprätvingar – 2 individer fördelade på 1 taxa

•

Steklar – 217 individer fördelade på 44 taxa

•

Tvåvingar – 243 individer fördelade på 70 taxa

•

Fjärilar – 8 individer fördelade på 6 taxa

•

Klokrypare – 1 individ fördelad på 1 taxa

De flesta insekterna som bestämts är skalbaggar. Även samtliga gaddsteklar (Aculeata) har
artbestämts, vilket här innebär alla guldsteklar, vägsteklar, getingar, vägbin, grävbin och
rovsteklar. För övriga steklar (växtsteklar, parasitsteklar och en rad andra grupper) har
artgruppen inte bedömts som lika naturvårdsintressant för denna rapports syfte och har
skänkts bort för att komma vetenskapen till del. Av myrorna har bara en art artbestämts, detta
då övriga myror bedömdes som ”vanliga myror” som kan hittas nästan överallt och som inte är
knutna till skyddsvärda träd.
Av tvåvingarna har samtliga blomflugor artbestämts. Anledningen till detta är att de få
blomflugor som är vedanknutna ofta ställer stora krav på sin miljö. Av övriga flugor har samtliga
rovflugor, vapenflugor, barkflugor och vedflugor artbestämts. Även här är det främst flugor där
flera arter är knutna till olika typer av vedsubstrat som sorerats ut. En förutsättning har varit att
flugorna går att artbestämma (i många fall saknas bestämningslitteratur). I övrigt har flugor som
sett naturvårdsintressanta ut artbestämts. Av myggor har alla vedharkrankar och
platthornsmyggor namnsatts, två grupper som innehåller intressanta arter knutna till ved.
Fjärilar blir lätt förstörda i vätskan i fällorna och då svåra eller omöjliga att känna igen. Av den
anledningen har bara fjärilar som enkelt kunnat identifierats artbestämts.
Klokrypare hittar man ibland i fönsterfällor, men det är ingen optimal insamlingsmetod. Den
enda individ som påträffades hittades i en av de två mulmfallfällorna.
Antalet naturvårdsintressanta insekter (rödlistade arter, arter som har varit rödlistade, sällsynta
arter, samt arter som inte tidigare påträffats i Skåne) uppgick till 83 stycken. Antalet rödlistade
arter noterades enligt aktuell rödlista från 2015 (ArtDatabanken 2015) uppgick till 28 arter.
Övriga naturvårdsintressanta arter, 56 stycken, har i de flesta fallen tidigare varit rödlistade
(enligt Ehnström et al. 1993, Gärdenfors 2000, 2005, 2010) och fungerar bra som signalarter för
värdefulla trädmiljöer med tillgång på olika substrat (död ved, håligheter, savflöden, svampar).

1

Man kan namnsätta djur till ol ka taxonomiska nivåer, familj, släkte, art, underart. Att artbestämma är att namnsätta till
artnivån. Vissa insekter är i praktiken omöjliga att artbestämma och vi har därför namnsatt dem ner till den nivå som är möjlig.
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Liksom för lokalen Rönås förekommer flera arter som gynnas av skuggiga förhållanden. Hit hör
exempelvis ekbrunbagge. Men flera arter är klart gynnade av soliga förhållanden med tillgång
till blommande buskar. Hit hör exempelvis matt blombagge och prydnadsbock. Arterna som
påträffades visar tydligt värdet av långsträckta, sydvända bryn som både erbjuder soliga och
skuggiga förhållanden. Skogen, brynet och Åsumsån bildar en enhet som är mycket skyddsvärd.
Slutsats: Lövskogen längs Åsumsån, naturvärdesobjekt nr 24 och 25 (
2018), har ett mycket stort entomologiskt värde. Flera arter kräver stabilt skuggiga
förhållanden och är svårspridda, vilket innebär att förändringar i lövskogen (nedhuggning av
träd och alltför kraftig gallring) påverkar faunan negativt. Viktigt att bevara är skyddsvärda träd,
särsklit hålträd av vilka det finns ett par nära vägen i skogen öster om väg 13. Alla arbeten som
kan påverka lövskogen längs Åsumsån, som nedhuggning av träd och kraftig gallring, måste
undvikas. Om ingen nedhuggning av träd eller kraftig gallring sker kommer heller ingen negativ
påverkan att ske på livsmiljöer för vedlevande insekter.
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Inom lokalen Åsumsån noterades flera arter som kan förmodas vara mycket svårspridda. Hit hör
den nämnda gulbrokig barkfluga samt gulringad vedharkrank, styltflugan Australachalcus
melanotrichus och långryggad barkvapenfluga. Detta indikerar långvarigt stabila förhållanden
med hålträd och skuggiga förhållanden.
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Diskussion och slutsatser

4.1

Inventeringen i sammanfattning

Resultatet av inventeringen visade att samtliga lokaler har höga eller mycket höga
entomologiska värden, med flera hotade arter. Att så många rödlistade arter påträffades kan
bero på att områdena har en lång kontinuitet av gamla träd och död ved. Inventeringen skedde
längs väg 13, upp till som mest 20-30 m från vägen, i områden som bedömdes har ett värde för
vedlevande insekter.

4.2

Generella hänsyn

Även små intrång i en värdefull skog kan få stora konsekvenser i ett landskap som Skåne där
skogsmiljöerna är så fragmenterade. Av den anledningen är det viktigt att ta så mycket hänsyn
som möjligt till skogsmiljöer, och då i synnerhet skyddsvärda träd.
Många substrat är värdefulla men särskilt följande bör främst skonas från att påverkas negativt:
gamla träd (främst ek och bok), hålträd, träd med svamppåväxt, träd med savflöden, träd med
död ved i kronan eller döda partier på stammen samt högstubbar. Ett annat viktigt substrat är
blommande träd och buskar, kanske främst hagtorn, men också nypon, apel, körsbär, rönn och
oxel. Blommande träd och buskar är en mycket viktig näringsresurs för många skalbaggar. Både
honorna och hanarna behöver näring för att kunna producera ägg och spermier. Många gånger
sker också parbildningen på blommorna.

4.3

Specifika hänsyn i Rönås och Åsumsån

Eftersom så många skyddsvärda, vedlevande insekter påträffades i lokalerna Rönås och
Åsumsån blir det viktigt att undvika påverkan på de båda skogsområdena. På dessa lokaler
(naturvärdesobjekt 10, 24 och 25 i naturvärdesinventeringen genomförd av Nilsson och
Sandsten 2018) innebär detta att inga träd tas ner.
Om det krävs ett val av sida när det gäller passage förbi Åsumsån bör den förläggas på den
västra sidan, anledningen till detta är att det på den östra sidan finns flera mycket värdefulla och
skyddsvärda bokar med håligheter. I dessa träd gjordes flera intressanta fynd, bl.a. kanske
inventeringens mest intressanta fynd – gulbrokig barkfluga.
I Rönås bör ingen påverkan ske i brynet och schaktarbeten bör därför förläggas utanför detta.
Om dessa skyddsåtgärder för Rönås och Åsumsån tas i beaktande i den fortsatta planeringen av
verksamheten bedöms ingen påverkan uppstå på de vedlevande insekterna.

4.4

Snogeholmssjön och Assmåsa Norra

I lokalerna Snogeholmssjön och Assmåsa Norra finns ett stort antal skyddsvärda träd längs väg
13 vilka bör skonas. I många fall står dessa träd hårt trängda av uppväxande, yngre träd och i ett
par fall också planterad granskog. Om förordad sträckning av kabeln kan sammanfalla med att
yngre träd och planterade barrträd tas bort, samtidigt som de äldre träden får stå kvar bedöms
detta anses vara optimalt.
Om dessa skyddsåtgärder för Snogeholmssjön och Assmåsa Norra tas i beaktande i den fortsatta
planeringen av verksamheten bedöms ingen påverkan uppstå på de vedlevande insekterna.
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Assmåsa Södra

Assmåsa Södra är speciellt med den tydliga slänten som är starkt påverkade av framträngande
grundvatten. Här finns också skyddsvärda träd som bör skonas. I Assmåsa Södra gäller det
främst ek, men även avenbok. Öster om vägen är de grova lövträden hårt trängda av planterad
granskog. Om förordad sträckning av kabeln kan sammanfalla med att planterade barrträd tas
bort, samtidigt som de äldre träden får stå kvar bedöms detta anses vara optimalt. Eftersom
Assmåsa Södra är tydligt påverkat av de hydrologiska förhållandena, med framträngande
grundvatten, är det viktigt att de vattenflöden som finns i marken inte påverkas negativt.
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4.5

4.6

Hänsvisningar till bilagor

De mest intressanta fynden presenteras i tabellform i bilaga 1. I bilaga 2 presenteras biologin för
de mer intressanta arterna.
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Om dessa skyddsåtgärder för Assmåsa Södra tas i beaktande i den fortsatta planeringen av
verksamheten bedöms ingen påverkan uppstå på de vedlevande insekterna.
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Bilagor

Bilaga 1. Intressanta artfynd i tabellform
Bilaga 2. Intressanta artfynd med presentation av arternas biologi
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