
E
X
A
M
E
N
S
A
RBETE

Naturvård och artmångfald 180 hp

Vedlevande Coleoptera och Hemiptera
förekomst på öar i Kolsnaren i sydvästra
Södermanland

Jakob Bergström

Ekologi 15 hp

Halmstad 2017-10-01



Vedlevande Coleoptera och Hemiptera förekomst på öar i Kolsnaren i sydvästra 
Södermanland 
Jakob Bergström, Naturvård och artmångfald, 2017. 
 
ABSTRACT 
Seven islands in the lake Kolsnaren have been investigated. I have inventoried saproxylic 
insects and investigated what characters on dead wood and characters at the islands that have 
affected species number of beetles (Coleoptera) and true bugs (Hemiptera). This study shows 
a relatively low number of species of beetles and true bugs but the study was too small to 
estimate a proper result. Probably there is many more species, especially more rare/threatened 
species. The characters vary between islands, but even the individual islands had different 
tree species, thickness, degradation stage and sun exposure of dead wood. Therefore there 
were favourable conditions for many different saproxylic species that have different demands 
of the habitat to find suitable substrate. The islands are partly isolated by water but no longer 
distances. With that in mind it was important that there is plenty of dead wood with varying 
characters around Kolsnaren so they get the opportunity to disperse and recolonise the islands 
when even the habitats are changing in time. The dead woods thickness and degradation stage 
was the characters with most impact of the number of species.  
 
SAMMANFATTNING 
Sju öar i Kolsnaren har undersökts. Jag har inventerat vedlevande insekter och undersökt 
vilka karaktärer på död ved (art, grovlek, rötstadie och solexponering) samt karaktärer på 
öarna (storlek, avstånd till land, ljusinsläpp, trädarter samt mängden död ved) som påverkar 
artantalet av skalbaggar (Coleoptera) och halvvingar (Hemiptera). Denna studie visade på ett 
relativt lågt artantal av skalbaggar och halvvingar men troligen finns det många fler arter, 
framförallt fler sällsynta liksom hotade arter. Öarnas karaktärer  varierade mellan varandra 
men även på de enskilda öarna var det variationer i form av olika trädarter, grovlek, rötstadier 
och solexponering av den döda veden. Därför finns det goda förutsättningar för en mängd 
olika vedlevande arter med varierande habitatkrav att finna lämpligt substrat. Öarna är delvis 
isolerade av vatten men det utgör inget större hinder för de flesta skalbaggar. Däremot är det 
viktigt att det finns gott om död ved med varierande karaktärer runt omkring Kolsnaren så att 
vedlevande skalbaggar får möjlighet att sprida sig och återkolonisera öarna då även habitaten 
ändras med tiden. Den döda vedens grovlek och rötstadie var de karaktärerna som hade störst 
inverkan på antalet arter.  
 
INLEDNING 
Det moderna skogsbruket har gynnat barrträden på bekostnad av lövträden. Många 
organismer är beroende av ett visst lövinslag i skogarna. Bristen och avståndet mellan äldre 
lövträd är ett hot mot många arter, framförallt bland fåglar, insekter, växter och svampar som 
lever på träden (Inghe, 2016). Vedlevande arter definieras som “arter som under någon del av 

1 



sin livscykel är beroende av 1) död eller döende ved på levande, döende, eller döda (stående 
eller fallna) träd eller 2) förekomsten av andra vedlevande organismer” (de Jong et al., 2004; 
Dahlberg och Stokland, 2004). Den döda veden utgör skydd och/eller boplats för vissa arter 
och utgör föda för andra arter. Några insektsarter lever på de tickor som lever på död ved och 
är indirekt beroende av den döda veden. Olika arter har olika krav på den döda veden. När 
mängden och variationen av död ved minskar, minskar även de arter som är både direkt och 
indirekt beroende av den döda veden (Inghe, 2016), framförallt arter med begränsad 
spridning och specifika val av habitat (Jonsson et al., 2005). Svampar och skalbaggar är de 
största grupperna bland vedlevande organismer (Lassaucea et al., 2011; Ranius et al., 2015). 
De har fått mycket uppmärksamhet i bevarandebiologi då skogsbruket har en stor negativ 
inverkan på förekomst av död ved liksom på de arter som är associerade med den döda 
veden. En ökad mängd död ved har visat sig öka artmångfalden (Ranius et al., 2015) och är 
även den mest betydelsefulla faktorn i skogen för artdiversiteten (de Jong et al., 2004).  
 
Mängden död ved i skogarna har minskat på grund av mänskliga aktiviteter i skogarna. 
Många arter är knutna till död ved och när den minskar får det effekter som minskad 
biodiversitet och försämrad möjlighet till ett naturligt fungerande ekosystem (Inghe, 2016; 
Kraut et al., 2015). Obrukade skogar hyser ett stort antal vedlevande arter. Områdena innehar 
oftast mycket död ved med vissa karaktärer som grova, långt förmultnande stammar som 
saknas eller är ovanliga i brukade skogar (Siitonen & Saaristo, 1999). Död ved utgör basen i 
en näringsväv av ca 6500 arter i Sverige och många arter på rödlistan kräver död ved (de 
Jong et al., 2004; Dahlberg & Stokland, 2004). Många vedlevande skalbaggar är knutna till 
gamla skogar med stabila förhållanden. Ekologiska teorier visar att arter som lever i stabila 
habitat har lägre spridningsförmåga men spridningsförmågan varierar mellan olika arter 
(Schiegg, 2000). Det är troligt att arter som lever på långt förmultnande död ved har en lägre 
mobilitet än andra arter och är i regel mer sårbara för isolering. Fragmentering har en negativ 
påverkan av vedlevande skalbaggars spridningsförmåga och överlevnad och specialister 
påverkas i högre utsträckning än generalister (Schiegg, 2000). Enligt Ranius et al. (2015) är 
karaktärerna för död ved såsom art, grovlek och rötstadie viktigare för förekomsten av arterna 
än karaktärerna över beståndet (konnektiviteten av död ved, trädsammansättningen och 
ålder). Studien inkluderade 44 relativt vanliga skalbaggar och för mer specialiserade 
skalbaggar har troligtvis habitatens konnektivitet en större påverkan. I ett skogsdominerat 
landskap är distributionen av död ved för vanliga vedlevande skalbaggar av mindre betydelse 
(Ranius et al., 2015).  
 
Kolsnaren är en långsmal sjö i sydvästra Södermanland. Sjön omgärdas mestadels av skog 
men även sommarstugeområden och åkermark. Det finns gott om öar i Kolsnaren av 
varierande storlekar och alla öar ligger relativt nära land. De flesta öar är obebodda och 
bevuxna med en blandskog med gott om död ved. Den skog som förekommer på dessa öar 
har inte lämpat sig för skogsbruk, därför har människans påverkan inte varit lika påtaglig på 
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dessa. Öarna i Kolsnaren är omgärdade av vatten vilket leder till att de arter med hög 
spridningsförmåga har bättre chanser att kolonisera öarna. Även hur landskapet ser ut 
omkring Kolsnaren kommer att påverka skalbaggarnas förmåga att kolonisera öarna. I en 
studie av Schiegg (Schiegg, 2000) fann de att i områden där konnektiviteten av död ved var 
hög förekom det fler arter av vedlevande tvåvingar och skalbaggar. De kom fram till att 
konnektiviteten och fördelningen av död ved påverkade deras spridningsförmåga i högre 
utsträckning än volymen död ved. Även artsammansättningen påverkades av andelen död ved 
och konnektiviteten (Schiegg, 2000). Ett område med hög konnektivitet uppvisar en högre 
artrikedom och är viktiga för hotade och sårbara arter. För arter som lever i gammal död ved 
är konnektivitet avgörande för att hitta rätt substrat. Varje trädart har en egen specifik 
skalbaggsfauna knutet till sig (Schiegg, 2000). Vissa skalbaggar kan leva på flera olika 
trädslag medan andra arter och däribland många specialister är däremot bara knutna till ett 
specifikt trädslag (Schiegg, 2000). Att det finns varierande trädslag ökar därför lämpliga 
habitat för olika specificerade skalbaggar. 
 
Skalbaggar har ofta väl utvecklad spridningsförmåga. Det gäller främst generalister medan 
flertalet specialister har lägre spridningsförmåga och är därför beroende av en högre 
konnektivitet av död ved med lämpliga karaktärer som varierar med olika arters substratkrav 
(de Jong et al., 2004). Subpopulationer på öar löper en stor risk för lokalt utdöende men ofta 
tillkommer nya individer genom immigration från metapopulationer och andra 
subpopulationer. Ett långt avstånd till habitatet minskar däremot immigrationen (B. Losos 
och E. Ricklefs, 2010). Både vedlevande skalbaggar och den döda veden är dynamiska. Den 
döda veden ändrar karaktärer och skalbaggarna blir tvungna att uppsöka annan död ved. 
Därför är det nödvändigt att det finns död ved av olika karaktärer över ett större område för 
att gynna olika typer av arter som har olika krav på veden (Jonsson et al., 2005). Ranius et al. 
(2015) visade att de viktigaste karaktärerna för död ved som påverkar förekomsten av arter i 
studien var trädart, placering, nedbrytningsfas och solexponering. Vissa arter var mer 
förekommande i vissa typer av död ved. Karaktärerna för död ved påverkas av bland annat 
fukt, temperatur och tillgång på näringsämnen (t ex närvaro av vedlevande svampar som 
insekterna äter av). 
 
Öarna i Kolsnaren består av blandskog med hög andel gamla träd och död ved. Mycket av 
den döda veden, framförallt asp och björk, har fällts av bävrar. Lövskog täckte öarna på 
1900-talet. Ruda holmar, öarna närmast Ålsäters sommarstugeområde, har troligen använts 
för betesdrift vilket dock upphörde på 1950 och 60-talet då människor bosatte sig på öarna. 
Den lövskog som råder nu började växa upp efter att djuren tagits bort och de äldsta asparna 
beräknas vara 50-75 år gamla. Trots skogens unga ålder förekommer en hel del död ved och 
viss rötbildning på äldre träd (Linnea- Natur och Ekologi, 2015).  
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Med denna studie undersökte jag hur hög biodiversitet av vedlevande skalbaggar öarna hyste 
och om det fanns hotade arter. Jag jämförde om artsammansättningen på öarna skiljde sig 
från varandra och diskuterade vad de öbiogeografiska effekterna hade för påverkan på 
biodiversiteten. Jag undersökte vad som krävdes för att en ö ska uppvisa en hög artrikedom 
och om insektsfaunan från den döda veden som låg delvis i vattnet skiljde sig mot död ved på 
land. 
 
MATERIAL OCH METODER 
 
Lokaler 
För att välja ut lämpliga öar att inventera har öar av olika storlek valts ut. Insamling av död 
ved ägde rum på och runt öar i Kolsnaren (figur 1), Södermanlands län. Öarnas koordinater 
visas i tabell 10, appendix. Mitt krav var att öarna hade tillräckligt med död ved av asp, björk 
och al för att kunna ta prover på fler än tre olika platser. De öar som var bebodda eller för 
små att samla ihop tillräckligt med död ved från olika platser valdes bort. De öar som föll 
inom den uppsatta ramen var lagom många att undersöka för denna studie. Det var endast en 
ö (lövholmen, figur 1: till vänster) som valdes bort, som hade gått att inventera. Det gjordes 
för att begränsa undersökningen. 
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Figur 1. (Överst: Lantmäteriet, 2017. Nederst: Eniro, 2017): De sju inventerade öarna. 
Siffrorna visar vilka öar som inventerades.  
 
Insamling av död ved på och runt öarna 
Av de valda öarna samlades död ved in från olika platser utspritt över respektive ö. 
Insamlingen av veden ägde rum mellan 2017-04-17 till 2017-05-16. Två prov av asp, al och 
björk samlades in på varje ö-lokal. Även runt öarna insamlades ett prov av vardera asp, al och 
björk som låg delvis i vattnet. Den veden kapades ovanför vattnet men benämns vattenprov. 
Varje prov bestod av tre vedbitar av samma trädslag men av olika storlekskategorier (liten: 
2-6 cm, mellan: 6-10 cm och stor: 10-15 cm i diameter). Då det fanns begränsad mängd död 
ved att tillgå valde jag att endast volymen skulle stämma överens bland de olika proverna. 
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Om tillräckligt mycket material hittades insamlades totalt nio prov (sex prov på ön och tre 
prov runt ön) från varje ö. Antal prov blev oftast färre då tillgången på död ved av framförallt 
al men också död ved delvis i vattnet var begränsad. Vedinsamling runt ön gjordes ej för ö: 1 
(figur 1) som var omgärdad av vass och hade minimalt med död ved liggandes i vattnet. 
Totalt blev det 52 prov av 63 teoretiskt möjliga och antalet varierade mellan fem till nio 
stycken prov för respektive ö. Av de 52 vedproven utgjorde asp 20 prov, björk 19 prov och al 
13 prov. Jag samlade in totalt 15 vattenprov; 6 st på asp, 5 st på björk och 4 st på al. 
Solexponering, grovlek, rötstadie och om vedproven låg mot marken antecknades för varje 
vedbit i varje prov. Vedproverna kapades till 30 cm längd för att sedan förvaras i 
rumstempererade kläckningslådor i vilka insekterna kläcktes ca 6 veckor senare. Rötstadierna 
klassificerades enligt Siitonen & Saaristo (2000) (tabell 1). Värdena för solexponering togs 
fram och bedömdes via en skala (0-2) där 0 är skuggigt, 1 är halvsoligt och 2 är solexponerat. 
 
Tabell 1. Rötstadier av död ved enligt Siitonen & Saaristo (2000) 

Klass Beskrivning av död ved 

1 Hård ved. Floemet fortfarande färskt och används av primära kolonisatörer (barkborrar mm.) 

2 Hård död ved men veden äldre än första klassen. 

3 En kniv kan tryckas in i veden 0,5 - 2 cm. 

4 En kniv kan tryckas in i veden 2 - 4 cm. 

5 En kniv kan tryckas in > 5 cm i veden men stammen har fortfarande cylindrisk form 

6 En kniv kan tryckas in > 5 cm i veden men stammen börjar tappa sin form och är helt nedbruten på 
vissa delar. 

 
Organismerna i kläckningslådorna artbestämdes med hjälp av Ehnström & Axelsson (2002), 
Ehnström & Holmer (2007) samt av Olof Persson, Thomas Persson Vinnersten, Tord Hägg 
och Otto Bylén-Claesson via internet. Skalbaggar (Coleoptera) och halvvingar (Hemiptera) 
har identifierats till släkte eller artnivå när det varit möjligt medan flugor, steklar, gråsuggor 
och andra insekter har konserverats för eventuella vidare studier. 
 
För att inventera öarnas karaktärer inventerades 10 cirklar (100 m2, r= 5,65 m) slumpmässigt 
fördelade över respektive ö med hjälp av random point generator (Geo midpoint, 2017). Det 
gick till enligt följande: En cirkel skapades runt ön. 20 slumpmässigt fördelade punkter 
adderades i cirkeln. De 10 punkter som hamnade i första hand på ön och i andra hand i 
vattnet närmast ön valdes ut för att inventeras. Punkterna i vattnet flyttades in mot ön. 
Långsmala öar fick oftast något fler punkter inflyttade på ön då de upptog en mindre andel av 
cirkeln. Kartan skrevs ut och mha kompass söktes de upp i fältarbetet. Jag noterade mängden 
död ved med karaktärer som vilken art, vilket diametermått (mätt över det mittpartiet), helt 
träd, solexponering (skuggigt prov gav 0, halvskuggigt 1 och soligt gav 2 i värde) och 
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markkontakt för varje cirkel. Mätning av rötstadier av död ved ägde rum inom cirkeln och 
klassificerades enligt Siitonen och Saaristo (2000) (figur 2). Mängden död ved på öarna 
jämfördes med naturvårdsverkets klassificering (Inghe, 2016). 
 
Öns storlek och avstånd till fastland mättes med hjälp av lantmäteriets karttjänster 
(lantmäteriet, 2017). Vilka träd (över två meter) och antalet som växte i inventeringscirklarna 
antecknades för att få en uppfattning av öarnas karaktärer.  
 
Datan analyserades med pearson correlation (IBM SPSS Statistics 24) och jackknife 
estimation (Smith & van Belle, 1984). Korrelation användes för att korrelera öns storlek, 
närhet till fastlandet, antal trädarter, andel död ved, rötstadie och solexponering mot 
artrikedomen. Då blev det möjligt att se vilka arter som gynnades av de olika karaktärerna 
(nämnda ovan) som råder på öarna. 
 
RESULTAT 
På de sju öarna insamlades 25 olika arter (139 individer) av Coleoptera samt 3 arter (3 
individer) av Hemiptera. För artlista se (tabell 3, appendix). Ö nr. 3 hade högst individantal 
med 60 individer av arten (Trypophloeus sp.) följt av ö nr. 5 med 25 individer av (Synchita 
humeralis). Ö nr. 7 hade flest antal arter och ö nr. 1 och 2 hade lägst artantal (figur 2). Asp 
hyste flest antal arter, 57,6 % totalt sett och från björkproven var antalet arter 33,3 % och från 
al 9,1 % (figur 3). Från vattenproven insamlades 8 arter (28,6 % av totala artantalet) med 4 
arter på asp och 5 på björk med en art funnen på både asp och björk. Inga arter var funna från 
vattenproverna från al. 
 

 
Figur 2. Artantalet av Coleoptera och Hemiptera (blå stapel) och individantalet (röd stapel) 
för respektive ö. 
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Figur 3. Antal arter på de olika trädarterna från insamlade vedprover 
 
Vedkaraktärer för de insamlade vedproven 
Ö nr. 3 hade högst summerade diameter av insamlad död ved (figur 4) och nio prov vilket var 
flest antal (figur 100, appendix). Det minsta antalet insamlad död ved (5 st prov) liksom lägst 
summerad diameter av insamlad ved skedde på ö nr. 1. Medelvärdet på öarna för rötstadierna 
på den insamlade veden låg mellan 2,52 och 2,88 (figur 5). För solexponeringen låg värderna 
mellan 1,25 och 1,38 förutom ö nr. 6 som hade lägre solexponering: 0,92.  
 

 
Figur 4. Den summerade diametern i cm för kläckningsproverna för respektive ö. 
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Figur 5. Medelvärde av rötstadie (blå stapel) (Siitonen och Saaristo, 2000) och solexponering 
(röd stapel) (0= skuggigt till 2= solexponerat) för kläckningsproverna för respektive ö. 
 
Ökaraktärer 
Ö nr. 1 respektive ö nr. 3 hade lägst volym död ved i diameter per 100 m2 och ö nr. 4 till ö nr. 
7 hade de högsta volymerna av död ved (figur 6). Rötstadierna för veden på öarna i 
genomsnitt varierade mellan 2,33 och 2,96 på skalan 1-6 (figur 7). Solexponeringen på veden 
varierade mellan 0,86 på ö nr. 6 som bestod till stor del av tät granskog till 1,89 på ö nr. 4 
som det var mycket berg på. Antal trädarter varierade mellan 3,7 och 4,9 stycken och antal 
stammar varierade mellan 11,2 till 20,9 stycken per 100 m2 (figur 8). Storleken på öarna 
varierade från 3500 m2 till 353700 m2 (figur 9). Ö nr. 7 var den ö som var längst ifrån land 
med 166 m. 
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Figur 6. Död ved i diameter (mätt över mitten av stammen) i cm i genomsnitt per 100 m2 för 
respektive ö. (Veddiametern summerades för varje cirkel på ön och ett medelvärde togs fram 
per 100 m2) 
 

 
Figur 7. Rötstadie (blå stapel) enligt (Siitonen och Saaristo, 2000) och solexponering (röd 
stapel) på död ved i genomsnitt för respektive ö. 
 

 
Figur 8. Antal trädarter (blå stapel) och stammar (röd stapel) per 100 m2 i genomsnitt för 
respektive ö. 
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Figur 9. Avstånd till närmaste land (fastland eller annan ö) i meter (blå stapel) från öarna 
samt öarnas area i hektar (10000 m2) (röd stapel). 
 
Död ved 
Enligt naturvårdsverkets klassificering är fler än 150 stycken lågor, dvs liggande stammar, 
över 10 cm i diameter samt fler än 15 stycken lågor över 25 cm i diameter per hektar en “stor 
förekomst” och förutsättningen för biologisk mångfald “mycket goda”. Det är den högsta 
klassificeringen och uppnåddes med god marginal av alla öar utom ö nr. 1 och ö nr. 3 (figur 
10). Ö nr. 3 klassificeras som “tämligen liten förekomst” av lågor över 10 cm i diameter och 
“intermediära” förutsättningar för biologisk mångfald. Ö nr. 1 klassificeras som “tämligen 
stor förekomst” av lågor över 10 cm i diameter och “goda” förutsättningar för biologisk 
mångfald samt dåliga förutsättningar för biologisk mångfald för antalet lågor över 25 cm i 
diameter.  
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Figur 10. Antal lågor (död ved) över 10 cm (blå stapel) samt lågor över 25 cm (röd stapel) i 
diameter per hektar för respektive ö.  
 
Karaktärerna för öarna skiljde sig åt. Den största ön hade ca 100 gånger större area än den 
minsta (tabell 2). Provtagningsytorna på öarna hade olika mängd död ved med en hög 
standardavvikelse vilket tyder på att den döda veden inte är jämnt distribuerad över öarna. 
Däremot var rötstadierna på veden hyfsat jämn mellan provtagningsytorna (tabell 2). 
 
Tabell 2. Deskriptiv statistik av provtagningsytorna på öarna. Mätvärdena är för respektive ö. 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Antal stammar 70 1 32 15,81 7,125 

Antal trädarter 70 1 9 4,23 1,608 

Ö-avstånd (m) 70 13 166 56,29 49,548 

Area (m2) 70 3493 353670 96824,86 136310,739 

Antal arter (Coleoptera och Hemiptera) 70 3 8 5 1,865 

Antal individer (Coleoptera och Hemiptera) 70 3 71 20,29 24,219 

Rötstadie (ön) 67 2 4,13 2,6038 0,60142 

Solexponering (ön) 67 0 2 1,2841 0,53589 

Diameter i cm av död ved (ön) 67 3 284 63,209 48,91661 

Rötstadie (prover) 70 2,52 2,88 2,7425 0,12361 

Solexponering (prover) 70 0,92 1,38 1,2557 0,14695 

Diameter i cm (prover) 70 114 222 176,57 34,724 

Valid N (listwise) 67     

 
Samband mellan antalet arter (Coleoptera och Hemiptera) och ökaraktärerna samt 
vedprovernas karaktärer 
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Den totala diametern av de insamlade proverna för respektive ö hade en stark korrelation och 
signifikant påverkan (r=0,781; p<0,005) på antalet arter (Coleoptera och Hemiptera) på öarna 
där grövre ved innehöll fler arter. Den totala diametern (död ved) på cirkelprovtagningsytorna 
på öarna hade däremot inget signifikant samband (p>0,05). Rötstadierna på proverna 
(insamlade veden) hade en väldigt stark negativ korrelation och signifikant påverkan 
(r=-0,818; p<0,005) på antalet arter (Coleoptera och Hemiptera). Dvs fler arter fanns på lägre 
rötstadier. Det genomsnittliga rötstadiet på cirkelprovtagningsytorna på öarna saknade 
statistiskt signifikant samband (p>0,05). Avståndet till närmaste land hade en inverterad 
korrelation dvs ju avlägsnare öar desto fler arter (r=0,541; p<0,005) medan det fanns 
signifikant fler arter på större öar (r=0,548; p<0,005). Solexponering på död ved på öarna och 
solexponering på den insamlade veden hade inget signifikant samband (p>0,05) på antalet 
arter (Coleoptera och Hemiptera) på öarna. Även antalet trädarter och stammar på ön saknade 
signifikant samband (p>0,05). 
 
DISKUSSION 
Den döda veden skiljer sig karaktärsmässigt mellan de olika öarna så för att undersöka 
artförekomsten har provtagningen skett utspritt men fördelat över ön med olika 
vedkaraktärer. Det borde spegla artförekomsten på öarna bra och inte heller ha uteslutit arter 
då olika arter har olika substratkrav och specialiserat sig på en viss typ av vedkaraktär. Flera 
av de arter som kläcktes fram lever på ved som var rötad och angripen av svamp. T ex 
Endomychus coccineus som tillhör familjen svampbaggar och larverna lever i framförallt 
gamla björkar angripna av svamp (eol, 2017). Även larverna av mindre svampklobagge 
(Mycetochara humeralis) som är nära hotad (NT) lever i grova murkna hålträd med mycel i 
(artfakta, 2017).  
 
Artförekomsten beror på många olika faktorer. Vilken trädart, grovlek på veden, rötstadie och 
mikroklimatet är de mest avgörande faktorerna för vedlevande arters förekomst (de Jong et 
al., 2004). Karaktärerna för veden skapar en mängd olika kombinationer där vissa arter har ett 
snävt krav av kombinationer medan generalister kan leva på ett bredare spektrum (Lassaucea 
et al., 2011). Den döda vedens karaktär har ofta större påverkan för vilka skalbaggar som 
lever på veden än omgärdande faktorer (Ranius et al., 2015) vilket även denna undersökning 
stöder. De faktorer som påverkade artantalet mest var vilket rötstadie veden hade samt den 
insamlade vedens grovlek. De flesta skalbaggar lever på tidiga nedbrytningsstadier av död 
ved och antalet arter minskar ju mer veden är rötad (Dahlberg och Stokland, 2004). Därför är 
artantalet i denna studie relativt lågt, jämfört med mängden död ved, då mycket av den 
insamlade veden var äldre död ved.  
 
Totalt sett innehar öarna en stor mängd död ved (figur 6) som finns tack vare att öarna är 
relativt orörda och att det finns bävrar som skapar ny död ved. 1000 m2 undersöktes på varje 
ö och multipliceras med 10 för att jämföra mängden död ved per hektar. Då endast en 

13 



tiondels hektar undersöktes på varje ö kan felmarginalen vara ganska hög (figur 6). Trots att 
mängden död ved är stor på öarna var det relativt artfattigt enligt mina prover. Det kan bero 
på att jag inte samlade in tillräckligt med död ved för att representera öarna. Enligt Jackknife 
estimator (Smith & van Belle, 1984) så ska det förväntade antalet arter på öarna vara 
(Jn(S)=48,6). Jag fann 57,6 % av det förväntade artantalet i denna undersökning. För en 
bättre översikt av antalet arter på öarna skulle en mer omfattande inventering behövas. De 
insamlade proverna hade en maximal diameter på 15 cm vilket kan begränsa antalet arter. 80 
% av vedlevande insekter föredrar död ved grövre än 20 cm samt rödlistade arter förekommer 
60 % i grov ved, 25 % i klen ved och 15 % i grenar (de Jong et al., 2004; Dahlberg och 
Stokland, 2004). Della Rocca et al. (2014) fann ett tröskelvärde på 22 cm i diameter för 
vedlevande skalbaggar där artantalet skulle signifikant reduceras under den grovleken. 
Flertalet skalbaggar föredrar stående död ved vilket inte provtogs i denna studie i kontrast till 
svampar och mossor som det är högre artdiversitet på liggande ved (Dahlberg och Stokland, 
2004). 
 
Vid insamling av ved till kläckningslådorna tog jag ved utspritt över ön för att det skulle 
representera hela ön samt liknande diametrar av veden för att volymen skulle vara jämförbar 
mellan öarna. Dock var tillgången på al begränsad vilket ledde till att kläckningsproverna 
blev färre (13 prov) och även mindre i vissa fall vilket delvis kan förklara varför få arter 
kläcktes från alproven. Volymen av asp och björk var liknande (figur figur 100, appendix) 
men fler arter kläcktes från aspproven än björkproven (figur 3). Både rötstadier och 
solexponering skiljde sig åt mellan proven (figur 100, appendix) men medelvärdet för varje ö 
var relativt liknande (figur 5). De mest utstickande datan var proverna från ö nr. 6 som hade 
lägre solexponering än genomsnittet samt ö nr. 3 som hade lägre rötstadier i genomsnitt på 
proverna (figur 5). Mindre solexponering påverkar generellt sett förekomsten av vedlevande 
skalbaggar negativt medan lägre rötstadier påverkar artantalet positivt (Dahlberg och 
Stokland, 2004). Både solexponering på proven och död ved på öarna hade obetydligt 
inverkan på artantalet. Rötstadierna på proverna hade den starkaste korrelationen mot 
artantalet (Coleoptera och Hemiptera). Rötstadierna på öarna hade däremot inget signifikant 
samband. Ö nr. 3 hade den högsta totala diameter av död ved i kläckningsproverna (figur 4). 
Den totala diametern av de insamlade proverna för respektive ö hade ett starkt samband på 
antalet arter. Det kan delvis förklara varför ö nr. 3 hade högst antal individer och var andra 
artrikaste ön (Coleoptera och Hemiptera). Ö nr. 1 och ö nr. 2 hade lägst volym av insamlad 
ved vilket delvis kan förklara att de var de artfattigaste öarna. 
 
Proven tagna över vattnet runt öarna har andra karaktärer än de på öarna. Vissa var tyngda av 
vatten som sugits upp i dem, medan andra var torra pga att de var väldigt utsatta av sol och 
vind. 8 arter kom från vattenproven av totalt 28 arter och proven utgjorde en knapp tredjedel 
av volymen av alla prover sammanlagt.  
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Enligt den öbiogeografiska teorin ska en större ö som är belägen närmare land uppvisa en 
högre artdiversitet än en mindre ö långt från land. Resultaten från denna studie visar mycket 
riktigt att det fanns fler arter på större öar och bekräftar därmed ö-teorin. Men tvärtemot 
denna ekologiska teori var det fler arter längre ifrån än närmare land. Troligtvis är avstånden 
till öarna i Kolsnaren inte tillräckligt långa för att uppvisa en försämrad kolonisation till öarna 
då de flesta skalbaggar har bra spridningsförmåga. På öarna var fördelningen av död ved 
ojämn med ofta en högre koncentration i strandlinjen runt öarna. Enligt (Schiegg, 2000) 
studie har mängden död ved större betydelse än konnektiviteten av död ved för antalet arter 
av Coleoptera. Då vissa Coleoptera är beroende av en hög konnektivitet så har det en 
betydelse för antalet arter men också artsammansättningen (Schiegg, 2000).  
 
Jag förväntade mig en hög diversitet av vedlevande insekter då habitaten är relativt orörda 
med olika trädarter med gott om död ved av varierande karaktärer. Rötstadierna på veden var 
relativt hög (figur 5) och rötstadierna på proverna (insamlade veden) hade ett starkt samband 
på antalet arter (Coleoptera och Hemiptera). Resultatet visar att ju mer rötad veden är desto 
färre arter. Det fanns mindre ny död ved än äldre vilket är naturligt då ny död ved finns en 
kortare period än äldre. Det kan förklara varför endast ett fåtal arter samlats in i 
undersökningen. Samtidigt är vissa arter beroende av senare nedbrytningsstadier som 
svampklobagge (Mycetochara humeralis) i detta fall. 
 
Alla arter av Coleoptera och Hemiptera artbestämdes så långt som var möjligt. Av de arter 
som kunde identifieras på artnivå var det endast två arter som inte var livskraftiga (LC) enligt 
rödlistan (artfakta, 2017). De var arterna grön aspvedbock (Saperda perforata) och mindre 
svampklobagge (Mycetochara humeralis) som båda klassificerades som nära hotade (NT). 
 
Trots att jag varken fann ett högt antal arter eller sällsynta/hotade arter vid min undersökning 
kan det finnas många skyddsvärda arter utöver skalbaggar på öarna i Kolsnaren. 
Naturvårdsintressanta vedlevande skalbaggar är ganska sällsynta och det krävs väldigt stora 
provtagningar för att få noggrann data av artförekomsten och antal rödlistade arter (Jonsson 
et al., 2005). Artinventeringar runt sjön skulle göra det möjligt att se om det finns tillräckligt 
med död ved för att arterna ska kunna sprida sig till och från öarna för att undvika 
isoleringseffekter (de Jong och Almstedt, 2005). Öarna uppvisar rikligt med död ved med 
varierande grovlek och rötningsstadier vilket är viktigt för fler arter än Coleoptera och 
Hemiptera som jag undersökt. Även om öarna inte skulle vara några hotspots för vedlevande 
arter är det ändå viktigt att de bevaras. Pga att det råder en stor brist av död ved i de svenska 
skogarna är de områden med mycket död ved viktiga att lämna kvar för framtiden och 
skyddas från påtaglig mänsklig störning (de Jong och Almstedt, 2005). 
 
REKOMMENDERADE SKÖTSELÅTGÄRDER 
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Olika arter har olika krav och behöver även olika skydd. Arternas fördelning över området 
påverkas av habitatets kvalitet och ekologiska processer. För att bedriva naturvårdsskötsel är 
det viktigt att man förstår habitatets karaktärers påverkan (Ranius et al., 2015). Arter med låg 
spridningsförmåga är beroende av en hög kvalitet på habitatet som de lever i samt 
närliggande områden. De behöver ofta en hög konnektivitet av död ved för ett bra genutbyte 
samt för att kunna sprida sig till nya områden (Ranius, 2006). Hotade eller sårbara arter kan 
behöva ytterligare skydd genom att öka mängden död ved och öka konnektiviteten i 
omgivande landskap. Att skydda eller främja bävern som successivt skapar ny död ved är en 
alternativ åtgärd.  
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Figur 100. De sju rutorna illustrerar karaktärer av proverna för respektive ö. Siffrorna i 
nederkanterna är nummer på proverna och första siffran visar från vilken ö provet kommer 
ifrån. Andra siffran visar vilken trädart (1-3 är asp, 4-6 är björk och 7-9 är al; 3, 6 och 9 är 
vattenprover*) T ex prov 3.6 är från ö nr. 3 av björk samt är ett vattenprov.* 
*Prov taget runt ön som ligger i vatten men sågades ovan vattenlinjen. 
 
Tabell 10. Koordinater för de undersökta öarna 
Ö-nr: Koordinater (WGS84) 
1 59.043516, 16.061078 
2 59.039662, 16.060638 
3 59.03806, 16.066175 
4 59.033856, 16.070219 
5 59.028543, 16.065241 
6 59.031767, 16.055274 
7 59.038579, 16.028559 
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