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I gamla ihåliga ekar kryllar det av liv. Där bor insekter, fåglar, svampar och lavar för att 

nämna några. En del av insekterna är vedlevande skalbaggar. Det innebär att de lever 

hela eller någon del av sitt liv på eller av död ved.  

I Sverige finns det cirka 1000 arter av vedlevande skalbaggar. I takt med att vårt kulturlandskap 

förändrats så har en stor del av våra äldre lövträd huggits ned eller så har gamla ekhagar som förr 

betats växt igen. Det här har gjort att många vedlevande skalbaggars habitat har minskat eller helt 

försvunnit vilket vidare har lett till att många arter numera är rödlistade. Ett annat stort problem är 

att det finns ett stort glapp mellan de unga och de riktigt gamla träden. Det finns alltså inte så många 

träd som kan ta över om de äldre träden försvinner. Ett sätt att motverka detta är att till exempel 

lämna kvar lite död ved när man avverkar och inte städa undan allt. På så vis kan vedlevande arter 

leva på dessa.  

Under sommaren 2008 fick jag i uppdrag av Norrtälje Naturvårdsstiftelse att göra en inventering av 

vedlevande och icke-vedlevande skalbaggar på fem platser i Norrtälje kommun. Platserna var utvalda 

för att de alla har en samling av äldre ekar och syftet var att ta reda på områdenas naturvärden inför 

framtida restaurering. Jag använde sedan det insamlade materialet för att undersöka 

artsammansättningen och artrikedomen av skalbaggar i de fem områdena. Jag jämförde de olika 

områdena för att se om de skiljde sig åt och försökte sen ta reda på om till exempel landskapet runt 

omkring kunde förklara eventuella skillnader. 

Jag fann 148 arter av skalbaggar, utav dessa var 94 vedlevande. 11 av de arter jag hittade var 

rödlistade (alla listade som Nära hotad) och nio av dessa var vedlevande skalbaggar. Jag hittade 

skillnader i både artrikedom och artsammansättning mellan de fem olika områdena. Jag kunde också 

visa på att de här skillnaderna delvis påverkades av olikheter i det omgivande landskapet. Ett område 

är till exempel till stor del omgivet av Norrtäljeviken, i det området var artrikedomen lägst. 

Skalbaggar kan inte flyga jättelånga sträckor så kanske fungerar viken som en barriär som 

närliggande skalbaggspopulationer har svårt att ta sig över. Jag gjorde också en jämförelse mellan 

vedlevande och icke-vedlevande skalbaggar. Intressant var att ett område med stor artrikedom av 

vedlevande skalbaggar inte hade särskilt hög artrikedom av icke-vedlevande arter. Jag kunde heller 

inte visa att det omgivande landskapet påverkade dessa vilket troligtvis beror på att de har olika 

preferenser när det gäller val av habitat.  

Slutligen så restaurerades fyra av de fem områdena genom att man bland annat avverkning och 

röjning av träd och ris. Förhoppningsvis kommer detta att leda till att skalbaggarna kan fortsätta leva 

och frodas där.  
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