
 

 

 

  



 

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bilaga 1. Lista över insektsarter påträffade vid fällinventeringen av insekter 

Bilaga 2. Lista över samtliga påträffade naturvårdsarter och deras signalartsvärde.  



Målet med uppdraget att inventera skyddade och skyddsvärda arter av artgrupperna flad-

dermöss, vedlevande skalbaggar, dagfjärilar, kärlväxter, svampar, samt mossor och lavar i 

Gustavsbergs centrala delar, närmare bestämt områdena kring Vattentornsberget och 

Kråkberget. Syftet är att uppgifterna ska ligga som kunskapsunderlag vid framtagande av 

nya detaljplaner för områdena. 

I området har 44 naturvårdsarter påträffats, vilket får sägas vara en hög siffra. Med na-

turvårdsarter avses skyddade arter, rödlistade arter, typiska arter (arter som indikerar 

gynnsam status för Natura 2000-naturtyper), ansvarsarter, skogliga signalarter och andra 

indikatorarter för områden med höga naturvärden. Typiska arter är arter som har en 

stark koppling till en specifik miljö och som snabbt svarar på förändringar i livsmiljökva-

liteten. En klar majoritet av påträffade värdearter är knutna till gamla ekar eller tallar. Det 

var också till dessa livsmiljöer som inventeringen fokuserades.  

I området förekommer fyra arter som är upptagna i Artskyddsförordningen § 4, förteck-

nade som N. De är samtliga fladdermusarter, men ingen av dem är rödlistade. Av de fyra 

arterna är bara en, större brunfladdermus, fåtalig i Stockholms län. Alla fladdermusarter 

anses vara skyddsvärda ur ett europiskt perspektiv (EU:s Art- och habitatdirektiv bilaga 

4) och är därmed skyddade enligt svensk lag, med möjlighet att överklaga upp till EU-

domstol. Förutom att arterna är fridlysta så är det också förbjudet att skada eller förstöra 

djurens fortplantningsområden eller viloplatser, samt att avsiktligt störa, särskilt under 

djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. 

Vidare förekommer bland de skyddade arterna i området två växtarter, blåsippa och gull-

viva som är listade i Artskyddsförordningens § 9 och § 8, vilket innebär förbud mot 

plockning, respektive uppgrävning.  

Slutligen påträffades bland skyddade arter den i Sverige ovanliga och rödlistade hålträds-

klokryparen, som inte är fridlyst, men omfattas av Art- och Habitatdirektivets bilaga 2.  

Arter upptagna i bilaga 2 i Art- och habitatdirektivet är arter vars livsmiljöer har ett starkt 

skydd och där livsmiljöerna ska skyddas för att säkra en stabil population inom EU.  

Arter upptagna i bilaga 4 i Art- och habitatdirektivet är arter som kräver ett strikt skydd, 

t ex fridlysning. Många arter som är upptagna i bilaga 2 finns även i bilaga 4, men inte 

klokryparen. 

13 rödlistade arter påträffades vid inventeringen inom inventeringsområdet. Nio av ar-

terna utgörs av insekter, tre är svamparter, samt den ovan nämnda hålträdsklokryparen. 

Alla dessa arter har gamla träd (tall, ek och lönn) som livsmiljö. Två arter, en fjäril och 

kärlväxten solvända är knutna till artrika naturliga gräsmarker. Slutligen förekommer de 

två rödlistade lövträdsarterna ask och alm. Det mest uppseendeväckande fyndet utgörs 

av den tall-levande arten ragghornig kamklobagge, som är en art som bara har fynd från 

tre områden i landet under de senaste decennierna, bland annat nationalparken Gotska 

sandön. Tre av arterna ragghornig kamklobagge (Hymenophorus doublieri), kardinalfärgad 

rödrock (Ampedus cardinalis) och gulbent kamklobagge (Allecula morio) är enligt Artporta-

len inte tidigare påträffade i kommunen. Detta gäller även för de eklevande icke rödlis-

tade naturvårdsarterna vågbandat ordensfly (Catocala sponsa), ekgrenbrunbagge (Conopal-

pus testaceus), Prionocyphon serricornis, brun guldbagge (Protaetia marmorata), Microrhagus lepidus 

och bålgetingkortvinge (Quedius dilatatus). 

De flesta skyddsvärda arterna i området är knutna till gamla träd av ek och tall, vilket gör 

att de är känsliga för avverkning av värdträden. För att överleva på längre sikt är arterna 

beroende av att det finns kontinuerlig tillgång till gamla träd av ek och tall som de kan 

kolonisera. Fragmentering av arternas livsmiljöer kommer att påverka flera arters möjlig-

heter att sprida sig i ett landskap som kring Gustavsberg är relativt väl sammanhängande. 

Om inslaget av gamla träd minskar kraftigt kan arterna på sikt få det svårt att fortleva i 



 

området. De flesta arterna kan kolonisera träd som står solitärt i exempelvis en bostads-

miljö, men samtliga arter insekter och lavar är också beroende av att träden står solexpo-

nerade. De rödlistade svamparna bedöms inte vara lika känsliga för kraftig beskuggning 

av värdträden. Fladdermössen är känsliga för avverkning av hålträd där de kan söka 

skydd och ha ungar, samt minskning av nattinsekter i födosöksområdet. Ökad belysning 

är en faktor som minskar antalet nattaktiva insekter och som gör att vissa arter fladder-

möss kan förväntas sky området.  

 

Målet med uppdraget att inventera skyddade och skyddsvärda arter av artgrupperna flad-

dermöss, vedlevande skalbaggar, dagfjärilar, kärlväxter, svampar, samt mossor och lavar i 

Gustavsbergs centrala delar. Närmare bestämt områdena kring Vattentornsberget och 

Kråkberget (figur 1). Syftet är att uppgifterna ska ligga som kunskapsunderlag vid fram-

tagande av nya detaljplaner för områdena. Uppdraget har genomförts på uppdrag av 

Värmdö kommun och ansvarig för uppdraget har varit Anders Haglund. Nicklas Jansson 

har ansvarat för inventering av insekter, Johan Allmér för fladdermöss och svampar och 

Raul Vicente för kärlväxter, mossor och lavar. Jannike Andersson har ansvarat för kart-

arbete och GIS.  

 

 



En del naturinventeringar har tidigare genomförts i området. Ekologigruppen har inven-

terat delar av områdena i samband med programarbetet i Gustavsberg (Ekologigruppen 

2009). Ekmiljöer har inventerats i samband med framtagandet av grönstrukturplanen för 

Gustavsberg (Linnea 2013) och Skogsstyrelsen har identifierat två nyckelbiotoper i ut-

redningsområdet (Skogsstyrelsen 2015). En stor del av Kråkberget omfattas av en nyck-

elbiotop och i östra delen av Vattentornsberget finns den andra nyckelbiotopen. Kom-

muntäckande inventering av fladdermöss har genomförts men omfattar inte inventering 

av de områden som berörs av uppdraget (Noctula 2011, Värmdö kommun 2013).  

I anslutning till området i Stadsparken har lavinventering på gamla ekar genomförts 

(Ekologigruppen 2009).  

 

 

Befintlig kunskap om arter har eftersökts i följande databaser och litteratur: 

 Artportalen, utdrag 2016-09-20  

 Skogsstyrelsen nyckelbiotopsinventering 2015. 

 Linnea – Natur och Ekologi. 2013. Ekinventering Gustavsbergs tätort.  

 Noctula. 2011. Fladdermusinventering Värmdö kommun - Artkartering 2011 

 Värmdö kommun. 2013. Fladdermössen i Värmdö kommun 

 Värmdö kommun. 2014. Grönstrukturplan Gustavsberg 



 

Fladdermusinventeringen genomfördes vid två tillfällen, 2016-07-25 och 2016-08-05 av 

Johan Allmér på Ekologigruppen AB. Vid det första besöket gjordes en rekognosering 

av inventeringsområdet under dagtid för att lägga upp inventeringsrutter för den manu-

ella inventeringen samt att välja ut lämpliga platser att placera ut automatisk inspelnings-

utrustning (s.k. autoboxar) på.  

Autoboxarna placerades ut innan det blev mörkt och ställdes in på automatisk inspelning 

mellan klockan 9.30 – 04.00. Autoboxarna placerades ut där vi bedömde att det kunde 

finnas kolonier, inom det inventerade området var det framför allt i anslutning till ihåliga 

träd eller träd som bedömdes kunna vara ihåliga även om det inte syntes utifrån. Auto-

boxarna sattes upp på olika platser vid de olika investeringstillfällena. 

Den manuella inventeringen skedde från det att det blivit mörkt och cirka 2,5 timmar 

framåt. Vid den manuella inventeringen eftersöktes fladdermöss med en handhållen ult-

raljudsdetektor (Petterson D240x) utmed förutbestämda rutter som omfattade alla områ-

den med förekomst av grova ädellövträd. Vid denna inventering spelades även fladder-

mössen in via en läsplatteapplikation/ultraljudsdetektor (Echo Meter Touch, EMT från 

Wildelife Acoustics), EMT loggade även rutterna med GPS och koordinatsatte de platser 

där ultraljudsinspelningar gjordes med EMT-detektorn. 

För att artbestämma inspelade ljud analyserades inspelade ljud manuellt med program-

met ”Kaleidoscope Viewer” från Wildlife Acoustics. Artbestämningarna har kontrollbe-

stämts av Johan Eklöf (Graptolit ord & natur). Samtliga ljudfiler finns sparade som 

WAV-filer. 

Inventeringen av insekter utfördes fokus inriktat på vedlevande skalbaggsarter knutna till 

gamla ihåliga träd, men även klokrypare eftersöktes. På de träd som bedömdes ha högst 

värden med avseende på ovan sattes fönsterfällor och i de fall det gick placerades även 

en fallfälla ut i mulmen på botten av stamhåligheter. Totalt ingick sex ihåliga träd, fyra 

ekar, en lönn och en tall, i inventeringen. Fällorna placerades ut 2016-06-11 och tömdes 

vid två tillfällen 2016-07-14 och 2016-08-25. Ca hälften av fallfällorna var vid tömningen 

fyllda med så kallad mulm, d v s sågspånsliknande gnagrester från insekter, och de hade 

därför få insekter i sin fångst. För bestämning av insekter i fall- och fönsterfällor ansva-

rar Nicklas Jansson. Hålträdsklokrypare och ragghornig kamklobagge skickades till ex-

perter för slutlig determiniering.  

Vid fältbesök 2016-07-14 i samband med inventering av kärlväxter, lavar och mossor, så 

eftersöktes naturvårdsarter av dagflygande fjärilar och gnagspår av skalbaggar på 

ädellövträd och tall i fält av Anders Haglund och Raul Vicente. Eftersök av spår av na-

turvårdsarterna reliktbock på tall gjordes av Nicklas Jansson 2016-06-11. Samtliga fynd 

har positionsangivits i läsplatte-applikationen iGIS. 



  

 

Inventering av kärlväxter, mossor och lavar genomfördes vid ett tillfälle i juli av Anders 

Haglund och Raul Vicente. Eftersök av mossor och lavar fokuserades på grova ekar och 

områden där det fanns en rik tillgång på död ved. De flesta arter identifierades i fält, men 

något enstaka kollekt artbestämdes under lupp och mikroskop.  

Naturvårdsarter kärlväxter eftersöktes genom fritt sök i miljöer som hade potential att 

hysa naturvårdsarter. Fältbesök genomfördes 2016-07-14. Samtliga fynd har positionsan-

givits i läsplatte-applikationen iGIS. 

Inventeringen av svampar har fokuserat på vedlevande arter knutna till tall och ek. Sen-

sommaren och hösten var ovanligt torr vilket gjorde att det bedömdes ge störst utdel-

ning att söka efter svampar som växer på levande träd och grövre vedsubstrat. 

Inventeringen genomfördes vid tre tillfällen, 2016-07-14, 2016-10-05 och 2016-10-20. 

Utifrån befintlig kunskap har partier med äldre skog/träd genomsökts på förekomst av 

skyddsvärda arter av svampar. För att hitta fruktkroppar högt upp i träden användes en 

handkikare med 10x förstoring. Samtliga fynd har positionsangivits i läsplatte-applikat-

ionen iGIS. 

Av insekter har insatserna inriktats på skalbaggar och dagaktiva fjärilar. Nattfjärilar har 

inte inventerats. Moss och lavinventeringen har främst riktats mot gamla ekar och 

ädellövträd. Endast mindre insats har ägnats åt barrskogsmiljön, då den som regel inte är 

så artrik vad gäller dessa artgrupper. Svampinventeringen har både täckt in barrskogsmil-

jön och ekmiljöer.  



 

Fladdermusinventeringen var begränsad i sin omfattning och genomfördes endast vid 

två tillfällen, vilket kan ge en viss osäkerhet i bedömningen av förekomst av kolonier. 

Resultaten från de två investeringstillfällena var dock samstämmiga vilket tyder på att re-

sultaten kan spegla verkliga förhållanden med avseende på förekomst av kolonier.  

Då fällorna sattes ut ca en månad för sent för en optimal inventeringsinsats, finns det 

risk att några tidigt flygande arter kan ha missats. Då relativt många av de mer krävande 

arterna ändå hittades kan bedömningen av områdets värde för skalbaggsfauna anses sä-

ker när det gäller att spegla förekomst av skyddsvärda arter i de olika delområdena. 

Då inventeringen startade först efter midsommar kunde inte vårblommande kärlväxter 

inventeras med god säkerhet. I övrigt får inventeringen anses fånga in majoriteten av fö-

rekomsterna av naturvårdsintressanta arter som förekommer i området med god säker-

het.  

Sensommaren och hösten 2016 har varit ovanligt torrt vilket medför att många svampar 

inte har bildat fruktkroppar denna säsong. Resultaten från svampinventeringen speglar 

sannolikt därför inte den förekomst av skyddsvärda arter man kan förvänta sig inom det 

inventerade området. 



Tre generella naturtyper förekommer i inventeringsområdet. Dels finner man hällmarks-

tallskogar, med förekomster av vidkroniga gammal tallar och en del död ved, samt 

mindre partier av gran- och barrblandskog på moränmark. Förekomst av gammal tall 

(150-250 år) är i vattentornsområdet ganska riklig. Sedan finner man igenväxande, före 

detta ekhagar och ängs- och betesmarker. Dessa områden håller på att växa igen med 

olika lövträd. Endast ett mindre parti öppen naturlig betesmark finns i sydvästra delen av 

Vattentornsområdet. I de igenväxta före detta ekhagarna, finner man insektsarter knutna 

till gamla ekar, samt kärlväxter knutna till de tidigare betesmarkerna.  

 

 



 

I området har 44 naturvårdsarter påträffats, vilket är en hög siffra. Med naturvårdsarter 

avses skyddade arter, rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter, skogliga signalarter och 

andra indikatorarter för områden med höga naturvärden. Typiska arter är arter som av 

Naturvårdsverket utsetts till indikatorarter för god bevarandestatus för de naturtyper 

som är skyddade inom ramen för Natura 2000. Arterna har en stark koppling till en spe-

cifik miljö och som snabbt svarar på ändringar i livsmiljökvaliteten. Skogliga signalarter 

är utpekade av Skogsstyrelsen och används som indikatorarter vid inventering av nyckel-

biotoper i skog. 

Naturvårdsarter säger något om en miljös naturvärde, men kan säga olika mycket om 

miljöns värde. Därför klassificerar man naturvårdsarter efter ett indikatorvärde, hur 

mycket en art signalerar höga naturvärden i en specifik miljö. Signalarter har från början 

tagits fram bl.a Skogsstyrelsen för att hitta skyddsvärda skogar, men har utvecklats från 

flera håll för att innefatta skyddsvärda sandmiljöer, betesmarker, mm.  

En klar majoritet av påträffade värdearter är knutna till gamla ekar eller tallar.  

 

I området förekommer fyra arter som är upptagna i Artskyddsförordningen § 4, förteck-

nade som N. De är samtliga fladdermusarter. Dessa arter är skyddsvärda ur antingen ett 

europiskt perspektiv (N), nationellt perspektiv, eller till följd av internationella åtaganden 

(n) och därmed skyddade enligt svensk lag, med möjlighet att överklaga upp till EU-

domstol. Förutom att arterna som listas i § 4 är fridlysta, så är det också förbjudet att 

skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser, samt att avsiktligt 

störa, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningspe-

rioder.  

Vidare förekommer i området två växtarter, blåsippa och gullviva som är listade i Art-

skyddsförordningens § 9 och § 8 och därmed fridlysta, vilket innebär förbud mot plock-

ning, respektive uppgrävning.  

Slutligen påträffades den i Sverige ovanliga och även rödlistade (se nedan) hålträdsklo-

kryparen, som inte är fridlyst, men omfattas av Art- och Habitatdirektivets bilaga 2, som 

omfattar arter som enligt direktivet har ett sådant unionsintresse att särskilda bevarande-

områden behöver utses. I Artskyddsförordningen förtecknas arten med B. De skyddade 

arternas förekomst redovisas i figur 6. 

  

 



 



 

Samtliga fladdermöss är skyddade enligt artskyddsförordningen 4 § vilket betyder att 

även deras livsmiljöer har ett starkt skydd. Vid denna inventering hittades fyra olika arter 

fladdermöss vilka samtliga hör till de vanligare förekommande arterna av fladdermöss i 

Sverige. För att räknas som artrika fladdermuslokaler bör som regel sex stycken olika ar-

ter registreras (Ahlén 2011). Fynden redovisas på karta figur 5. Nordisk fladdermus är 

den art som noterats flest gånger vid inventeringen 2016, vilket stämmer väl överens 

med tidigare inventeringar av fladdermöss i Värmdö kommun (Noctula 2011, Värmdö 

kommun 2013). Dvärgpipistrell är en annan art som vid tidigare inventeringar i kommu-

nen har visat sig vara relativt vanlig, men som vid denna inventering registrerades endast 

av en autobox vid två tillfällen under samma natt. Större brunfladdermus är en art som 

endast har hittats vid ett par tillfällen i Värmdö kommun. Arten anses vara sparsamt fö-

rekommande till tämligen vanlig i dessa delar av landet och vid en tidigare fladdermusin-

ventering i kommunen diskuterades det faktum att arten inte hade observerats vid den 

inventeringen (Noctula 2011). Arten har säkerligen högre krav på sina livsmiljöer än de 

vanligare arterna som nordisk fladdermus och dvärgpipistrell och uppträder förmodligen 

endast sporadiskt i Värmdö kommun (Noctula 2011). Fynden av större brunfladdermus 

vid inventeringen 2016 gjordes i början av augusti och det är mycket möjligt att det är en 

tillfällig observation det rör sig om, då arten genomför flyttning. Fynden från 2016 gjor-

des från två autoboxar med en registrering vardera. Det finns en osäker observation av 

vattenfladdermus (bestämd av Johan Eklöf) från den sydvästra delen av området. Arten 

är mycket tystlåten och kan vara svår att höra. 

Inventeringsresultatet visar på en förhållandevis låg aktivitet av fladdermöss i det inven-

terade området, vilket man kan förvänta sig, då det rör sig om ganska exploaterade om-

råden. Det finns inga tecken på att det skulle finnas några större kolonier i området, där-

emot kan det säkerligen förekomma mindre kolonier eller enstaka reproducerande indi-

vider i partier med större ihåliga träd. 

 



 



 

Vid inventering med autoboxar registreras ofta en art vid flera tidpunkter. Det går egent-

ligen inte att säga något om antal individer som finns på platsen, men man kan anta att 

registreringar av en art som sker direkt efter varandra är samma individ. Ibland registre-

ras flera individer av samma art samtidigt på inspelningen och ibland förekommer även 

flera olika arter på samma inspelning. Vid manuell inventering kan samma art registreras 

på olika stopp och dessa antas som regel tillhöra olika individer, detta beror så klar på 

hur nära varandra registreringarna görs. På kartorna presenteras endast närvaro av en art 

och inte hur många registreringar som har gjorts av respektive art. Antalet registreringar 

av en art från en och samma autobox var låg, som mest gjordes 5 stycken registreringar 

av en art vid en och samma autobox under en natt. Detta tyder på en låg aktivitet av 

fladdermöss i området. När det är höga aktivitet eller finns större kolonier kan det röra 

sig om flera hundra registreringar av en och samma art. 

De fladdermusarter som är funna vid denna inventering bedöms ha visst indikatorvärde 

för miljöer med hög biologisk mångfald. Samtliga arter indikerar ett mosaikartat och va-

riationsrikt landskap med god tillgång på insekter. Större brunfladdermus föredrar hu-

vudsakligen jordbrukslandskap med slättsjöar och lövskog (Ahlén 2011). Denna typ av 

jordbrukslandskap har många gånger inslag av höga naturvärden knutna till exempelvis 

gamla ihåliga träd och rester hagmarksmiljöer. Större brunfladdermus förekommer san-

nolikt även i trivialare miljöer men där den förekommer i större antal finns säkerligen 

även inslag av vissa naturvärden. De olika fladdermusarternas indikatorvärde för områ-

den med höga naturvärden är dock inte helt utredd och de bedömningar som görs här 

får ses som Ekologigruppens preliminära. 

Hålträdsklokrypare, Anthrenochernes stellae (nära hotad NT) är upptagen i bilaga 2 i EU:s 

Art och habitatdirektiv är en naturvårdsart som har mycket högt indikatorvärde för vär-

defulla miljöer. Arter som är upptagna i art- och habitatdirektivet anses skyddsvärda ur 

ett europeiskt perspektiv och arter i bilaga 2 har ett sådant unionsintresse att särskilda 

bevarandeområden behöver utses för att trygga artens fortlevnad. Den är däremot inte 

skyddad genom fridlysning.   

Arten lever i håligheter på gamla träd med mulm. En stor del av artens kända utbredning 

förekommer i Sverige, vilket gör att vi har ett särskilt stort ansvar för artens fortlevnad. 

Enligt Artportalen finns en handfull fynd i Stockholmsregionen där ett fynd på Norra 

Djurgården är det närmsta. Arten hittades i en fönsterfälla på en gammal ihålig skogs-

lönn på Vattentornsberget.  

Kärlväxter 

Gullviva (Primula veris) förekom med ett bestånd i planområdets södra del. Gullviva är 

skyddad enligt 9 § i hela landet. Arten är främst knuten till ängs- och betesmarker, men 

kan stå kvar länge efter det att hävden upphört.  

Blåsippa (Hepatica nobilis) förekom i två bestånd i Kråkbergsområdets södra del. Blå-

sippa är fridlyst enligt 8 § samt 9 § och förekommer främst i lundartade miljöer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



13 rödlistade arter påträffades vid inventeringen inom inventeringsområdet (se tabell 2-3 

och karta figur 7). Nio av arterna utgörs av insekter, tre svamparter, samt den ovan 

nämnda hålträdsklokrypare. De har samtliga gamla träd (tall, ek och lönn) som livsmiljö.  

Två arter, en fjäril och kärlväxten solvända är knutna till artrika naturliga gräsmarker. 

Slutligen förekommer de två rödlistade lövträdsarterna ask och alm. Det mest uppseen-

deväckande fyndet utgörs av den tall-levande arten ragghornig kamklobagge som är en 

art som bara har fynd från tre områden i landet under de senaste decennierna, bland an-

nat nationalparken Gotska sandön. Tre av arterna ragghornig kamklobagge, kardinalfär-

gad rödrock och gulbent kamklobagge är enligt Artportalen inte tidigare påträffade i 

kommunen.  

Sju rödlistade insektsarter och hålträdsklokrypare (se skyddade arter ovan) påträffades 

vid inventeringen (tabell 2). De rödlistade arternas fyndplatser redovisas på karta figur 7. 

Tre av arterna (samtliga nära hotade NT) är knutna till ek, två till tall (en art sårbar, VU 

och en missgynnad NT), samt en art knuten till ihåliga ädellövträd (NT). Det finns inga 

äldre dokumenterade fynd av rödlistade insektsarter i inventeringsområdet.  

Ragghornig kamklobagge, Hymenophorus doublieri (Sårbar VU), är en art som tillhör fa-

miljen svartbaggar (överförs ibland till en egen familj kamklobaggar). Arten utvecklas i 

murkna, gärna ihåliga, torrt och varmt stående gamla tallar. Arten är mycket ovanlig och 

det finns enligt Artportalen endast fynd från tre områden i landet under de senaste de-

cennierna. Arten hittades både i fönsterfällan och i fallfällan som placerats på den ihåliga 

tallen på Vattentornsberget. 

Kardinalfärgad rödrock, Ampedus cardinalis, är en art ur familjen knäppare (nära hotad 

NT). Arten lever som larv som rovdjur på andra vedlevande insektslarver i rödmurken 

ved. Arten är inte tidigare konstaterad i kommunen, men inom en 10 km radie från in-

venteringsplatsen finns ca 10 fynd gjorda de senaste 20 åren enligt Artportalen. Arten 

påträffades i en fönsterfälla vid Vattentornsberget. 

Skeppsvarsfluga, Lymexylon navale (nära hotad NT), är en skalbaggsart ur familjen varvs-

flugor. Larven utvecklas i nydöd grövre vedpartier på ljust stående ekar. Arten är ganska 

spridd i Stockholmsregionen, men det finns bara ett tidigare fynd från Värmdö kommun 

(Farsta Slottshage 2009). Arten är en så kallad nyckelart, då ett flertal starkt hotade skal-

baggsarter lever i artens larvgångar. Ingen av dessa påträffades under inventeringen men 

flera är tidigflygande och kan ha missats vid inventeringen. Skeppsvarvsflugan påträffa-

des i fönsterfällor vid tre av de undersökta ekarna, både vid Kråkberget och Vattentorns-

berget, samt genom gnagspår på tre ekar. 

Gulbent kamklobagge, Allecula morio (nära hotad NT), är en art som tillhör familjen 

svartbaggar (överförs ibland till en egen familj kamklobaggar). Artens larv utvecklas i 

murken ved inuti håligheter. Arten är inte tidigare funnen i kommunen, men inom en ra-

die av 10 km runt inventeringsplatsen finns en handfull fynd rapporterade till Artporta-

len. 

 



 

 



 

Reliktbock, Nothorina punctata (nära hotad NT), är en skalbaggsart av familjen långhor-

ningar som är helt knuten till solbelysta tallar med ålder över 150 år. Larven utvecklas i 

grov tallbark. Denna art är ganska väl spridd i kommunen och har enligt Artportalen på-

träffats ca 25 ggr. Gnag och kläckspår konstaterades av arten på tre grova tallar vid Vat-

tentornsberget. 

Mindre bastardsvärmare, Zygaena viciae (nära hotad NT), är en dagflygande svärmarart. 

Arten finner man mot sensommaren i ängs- och betesmarker med ärtväxter och tillgång 

till blommor. Denna art är den allmännaste av bastardsvärmararterna i regionen, som 

samtliga är rödlistade. Mindre bastardsvärmare är ganska väl spridd i kommunen och har 

enligt Artportalen påträffats på drygt 30-tal platser. 

 

Tre rödlistade kärlväxter hittades inom inventeringsområdet. Inga arter rödlistade mos-

sor och lavar kunde hittas (tabell 3). De rödlistade arternas fyndplatser redovisas på karta 

figur 7.  

Kärlväxter 

Alm, Ulmus glabra (akut hotad, CR). Ett par äldre almträd, förekommer i planområdets 

södra del, intill fotbollsplanen. Ett av träden bär sannolikt på almsjuka. Almen är akut 

hotad då arten är drabbad av den aggressiva almsjukan, som slår ut smittade individer. 

Att bevara de träd som fortfarande är friska kan bidra till en ökad genetisk variation och 

kanske på sikt öka resistens mot sjukdomen. Gamla levande träd har höga värden. 

Ask, Fraxinus excelsior. Ett litet exemplar av denna starkt hotade (EN) art påträffades vid 

Vattentornsberget. Arten är rödlistad på grund av att den drabbats av sjukdomen asks-

kottsjuka. Unga träd av är fortfarande vanliga i kommunen och arten som sådan har där-

för inte något högt indikatorvärde för artrika miljöer.  



 

Solvända, Helianthemum nummularium. Arten är rödlistad i kategorin nära hotad (NT). 

Den art knuten till soliga, kalkrika torrbackar, skogsbryn, betesmarker och vägkanter och 

förekommer sparsamt i kommunen, främst i kalkrika delar av Mellanskärgården.  

De tre rödlistade svampar som hittades vid denna inventering är även naturvårdsarter 

som är knutna till ek och tall. Man kan dock förvänta sig att motaggsvamp (nära hotad, 

NT) förekommer i områdets äldre tallskogar. Vintertagging, en svårobserverad art, som 

framför allt växer i kronorna på gamla tallar bör kunna förekomma i området eftersom 

förekomsten av gammal tall är stort. Arten uppträder dock senare på hösten och kunde 

inte inventeras vid fältbesökstillfällena. I Gustavsbergs Centrum, i närheten av invente-

ringsormådet förekommer den sårbara sommarsoppen (Boletus fechtneri). Denna art kunde 

inte påträffas, trots eftersök vid lämplig tid på året.  

Tallticka, Phellinus pini (nära hotad NT) är knuten till gamla tallar och kontinuitet av 

detta substrat, förekommer på minst 28 tallar inom alla delar av det inventerade området. 

Tallticka indikerar områden med lång kontinuitet/tillgång till äldre tallar. Ofta finner 

man arten på tallar över 100-150 år. Arten är inte direkt ovanlig inom Värmdö kommun, 

där arten har ett av sina starkaste fästen inom Stockholms län med 142 rapporterade fö-

rekomster enligt Artportalen.  

Ekticka, Phellinus robustus (nära hotad NT) är knuten till gamla ekar och kontinuitet av 

detta substrat. Arten förekommer på en ihålig ek, väster om badhuset i de centrala de-

larna av planområdet. Arten har troligen relativt dålig spridningsförmåga och förekom-

mer främst i kärnområden med gammal ek. Ektickan är förmodligen inte direkt ovanlig 

inom Värmdö kommun, även om det bara finns ett 15-tal rapporterade förekomster en-

ligt Artportalen. Flera fynd finns nära Gustavsbergs Centrum. 

 

Oxtungssvamp, Fistulina hepatica (nära hotad NT) är knuten till gamla ekar och kontinu-
itet av detta substrat. Arten hittades på två ekar inom det inventerade området. Ox-
tungsvampen är förmodligen inte direkt ovanlig inom Värmdö kommun och det finns 
32 rapporterade förekomster enligt Artportalen.



 

44 naturvårdsarter är återfunna inom området, samtliga dessa redovisas i bilaga 2. Samt-

liga arter med högt eller mycket högt indikatorvärde redovisas i detta stycke. Arter med 

högt eller mycket högt indikatorvärde räknas enligt Ekologigruppens naturvärdesbedöm-

ningsmetodik som skyddsvärda. 

Förutom de rödlistade arterna så noterades elva naturvårdsarter av insekter med högt el-

ler mycket högt indikatorvärde vid inventeringen. Ytterligare en naturvårdsart är tidigare 

funnen i området (Skogsstyrelsen 2015). En lång rad arter insekter knutna till ihåliga träd 

påträffades utöver de som listas nedan. Dessa redovisas i bilaga 1. Indikatorvärdet för 

denna grupp organismer är fortfarande under utredning och det finns säkerligen flera av 

dessa som också skulle kunna fungera som naturvårdsarter. I sammanställningen nedan 

och i tabell 4 och på karta figur 11 redovisas de viktigaste arterna och de som bedöms ha 

högts indikatorvärde för skyddsvärda naturmiljöer. Samtliga arter i listan med undantag 

för granbarkgnagare utgörs av Ekologigruppens egna indikatorarter.  

Sex av de påträffade naturvårdsarterna är knutna till ihåliga ekar. För arterna ekgren-

brunbagge (Conopalpus testaceus), Prionocyphon serricornis, brun guldbagge (Protaetia marmo-

rata), Microrhagus lepidus, bålgetingkortvinge (Quedius dilatatus) och vågbandat ordensfly 

(Catocala sponsa) utgör fynden de första i Värmdö kommun enligt Artportalen. För bålge-

tingkortvinge, som är en skalbagge som lever nära bålgetingar, föreligger ett tidigare fynd 

i litteraturen. Nobelpristagaren Tomas Tranströmer fångade den i sin ungdoms dagar på 

Runmarö och den finns i hans insektssamling.  

Vid en sandig torräng i nordväst förekommer en stor koloni med bivarg (Philanthus tri-

angulum), detta är om inte den största kolonin på Värmdö, en utav de större. Bivargen 

har tidigare varit rödlistad och är en stark indikatorart för artrika sandiga miljöer.  

En tidigare rödlistad skalbagge, myskbocken (Aromia moschata) har en förekomst i om-

rådets nordvästra del. Arten lever på äldre sälgträd och är en stark signalart som också 

används av Skogsstyrelsen vid nyckelbiotopsinventering. 



 

Brun trämyra (Lasius brunneus) och blanksvart trämyra (Lasius fuliginosus) är ytterligare 

två signalarter bland insekterna som förekommer inom planområdet med flera fynd. Ar-

terna kräver tillgång på grova träd som gärna är något rötade, där de kan bilda kolonier. 

De indikerar således tillgång på grova träd och träd i olika successionsstadier. Den bruna 

trädmyran är en så kallad nyckelart för biologisk mångfald, då den är värd för flera röd-

listade och sällsynta skalbaggar som lever som boparasiter på arten.  

En art knuten till gammal gran, granbarkgnagare har tidigare påträffats i området 

(Skogsstyrelsen 2015). Arten lever i barken på riktigt gamla granar och är utpekad som 

signalart av Skogsstyrelsen.   

 

 





 

 

 



 

Sju naturvårdsarter kärlväxter, mossor, lavar och svampar påträffades vid inventeringen. 

Ytterligare två arter är tidigare funna i området (Skogsstyrelsen 2015).  

Kärlväxter 

Bland kärlväxter noterades sju naturvårdsarter (förutom de rödlistade och skyddade ar-

terna, se ovan), varav två arter med högt indikatorvärde. Båda dessa, lundtrav och flenti-

motej växte tillsammans med den rödlistade arten solvända på samma torräng i nordväst 

(se karta figur 12). Området är sannolikt kalkpräglat, då flentimotej och solvända gärna 

växer på kalkmarker.  

Mossor, lavar och svampar 

Bland mossor noterades endast en signalart, som enbart har visst indikatorvärde, guld-

lockmossa (Homalothecium sericeum). Detta är en art som man ofta finner på alléträd av 

ädellöv, så som exempelvis ek. Arten växte på en gammal lönn vid Vattentornsberget (se 

figur 12).  

Den enda skogliga signalarten bland lavarna som kunde observeras på ekar inom plan-

området var sotlav (Cyphelium inquinans) (karta figur 12). Sotlav är en signalart identifie-

rad av Skogsstyrelsen med högt indikatorvärde, som visar på skogsmiljöer med höga na-

turvärden och långvarig förekomst av gamla träd. På lavens växtlokaler brukar man finna 

många andra ovanliga och rödlistade arter. Ytterligare en signalart bland lavarna hittades 

strax utanför planområdet; silverlav (Parmelina tiliacea). Arten har högt indikatorvärde 

och visar på goda förekomster och lång kontinuitet av ädellövträd i öppet läge. Avsakna-

den av många andra naturvårdsintressanta och rödlistade lavar knutna till ek beror san-

nolikt på två saker. Dels växer de flesta ekarna skuggigt, de beskuggas av andra träd, vil-

ket missgynnar många lavarter, som ofta behöver solinsläpp. En annan faktor kan nog 

bero på tidigare luftföroreningar inom området, som har tagit död på lavarna.  

På tall finns fynd av liten spiklav i kråkbergsområdet (Skogsstyrelsen 2015). Arten är en 

skoglig signalart med mycket högt indikatorvärde. Arten indikerar lång kontinuitet med 

gammal tall.  

Förutom de rödlistade arterna av svampar så finns ett äldre fynd av den tall-levande 

signalarten grovticka (Skogsstyrelsen 2015) (se karta figur 13). Att arten inte kunde åter-

finnas 2015 får säkerligen tillskrivas den torra väderleken hösten 2016. 

 

 



 

 

 



 



 

 



I detta avsnitt beskrivs värdefulla miljöers känslighet för bebyggelse.  

De fladdermöss som är funna inom inventeringsområdet behöver tillgång till insekter 

och ihåliga träd eller andra skyddade utrymmen som kan fungera som dagsvistelse och 

föryngringslokaler. Närheten till vatten kan ha en viss betydelse för fladdermössen i om-

rådet eftersom vattenmiljöer ofta är insektsrika. Inventeringsområdet ligger mellan 

Farstaviken och Ösbyträsk och det är viktigt att det finns ”gröna kilar” som funkar som 

kopplingar till vattenmiljöerna även i framtiden. Om kilarna/grönstråken försvinner, 

minskar förutsättningarna för fladdermössen att leta efter föda både inom Gustavsberg 

och i närliggande områden samt deras möjligheter att utnyttja kilen som spridningsväg. 

Fynden i Gustavsberg kan även spegla fladdermusförekomster utanför området som 

nyttjar Gustavsberg, bland annat för födosök eller som spridningsväg mellan intillig-

gande områden. 

Inventeringsområdet är redan delvis exploaterat och det finns inte mycket kvar av den 

ursprungliga naturmiljön. Det främsta hotet är förmodligen att antalet gamla ihåliga träd 

som kan tjäna som viloplats minskar, samt att ytan halvöppna naturmarker med gamla 

ädellövträd minskar ytterligare då fladdermössens ekolokalisation inte fungerar på alltför 

öppna platser och därför flyttar fladdermössen om landskapet blir för öppet. 

Vissa arter fladdermöss är känsliga för ljus och skyr bostadsområden som är belysta. 

Andra arter är mer tåliga mot belysning, exempelvis större brunfladdermus, samt nordisk 

fladdermus som vid inventeringen sågs födosöka vid gatubelysningen. Belysning medför 

också på sikt en kraftig minskning av födotillgången för fladdermössen, genom att stora 

mängder nattfjärilar och andra bytesdjur lockas till stark belysning. Den nattliga distrakt-

ionen som belysningen nattetid innebär, gör att nattlevande insekter inte hinner hitta 

skyddad plats där de kan vila under dagen. De sitter då istället oskyddade under deras 

dagvila. Fåglar är snabbt på plats på morgonen och insekterna faller snabbt offer för 

dem. De nattlevande insekterna har varken hunnit uträtta sina nattliga ärenden, exempel-

vis fortplantning och att hitta en plats att vila dagtid, dessutom blir de uppätna av fåglar. 

Ljus utarmar således nattinsektsfaunan starkt negativt men påverkar är olika för olika ar-

ter nattflyn.  

För att minska ljusets effekter på fladdermusfaunan bör belysningen anpassas så att den 

minskar påverkan på de fladdermusarter som är känsliga, samt på insektsfaunan.  

För samtliga naturvårdsarter knutna till gamla träd gäller givetvis att de är känsliga för att 

värdträden avverkas, samt att det inte finns kontinuitet av det specifika substrat som ar-

ten är beroende av. Exempel på detta kan vara skeppsvarvsfluga som är beroende av att 

det på årlig basis skapas blottlagd ekved för att larverna ska kunna utvecklas.  

För alla gamla ekar och deras fauna är ofta beskuggning negativ, då de flesta eklevande 

arter gynnas av hög temperatur. Beskuggning från huskroppar på gamla ekar, samt hål-

träd är alltså starkt negativt för arternas fortlevnad. Ekarna i sig är känsliga för dränering 

och andra ändrade markförhållanden som jordpackning och utfyllnadsmassor över rotsy-

stemen. Den minsta skyddszonen för värdefulla ekar är droppzonen, så långt som ekens 

grenar och grova rötter sträcker sig. Men helst bör en optimal skyddszon tillämpas, då 

skyddas ytterligare 4 - 6 meter utanför ekens krona, där det finns tunna rötter som är 

viktiga för ekens upptag av vatten och näring.  



 

För spridning av fåglar och i viss mån även insekter, är det viktigt med att träd placeras 

så att man ser från ett träd till nästa och skapa så kallade siktlinjer. På detta sätt kan 

spridning för arter underlättas och fler skogslevande arter kan lockas in mot centrum. 

Frågan om hur vedlevande insekter koloniserar nya träd är inte helt utredd, olika arter 

använder sig olika mycket av olika sinnen, vare sig det är synen eller lukten. Placering av 

huskroppar i insekternas sikt- och luktstråk påverkar nog arternas möjlighet att koloni-

sera träden. Huskroppar kan också beskugga träden, vilket är ett större hot. Detta i kom-

bination med upplysning på natten kan sannolikt påverka arternas rörelsemönster ytterli-

gare negativt.   

För gamla tallar med reliktbock och ragghornig kamklobagge gäller ungefär samma för-

hållande för ekar och deras fauna. Beskuggning från huskroppar är starkt negativt för ar-

terna.  

Lönnen med förekomst av hålträdsklokrypare (karta figur 11) bör hållas fri från för 

mycket konkurrerande andra yngre uppväxande träd. Trädet kan med fördel försiktigt 

kronreduceras (säkerhetsbeskäras) på sikt, då den riskerar att fläkas till följd av röta och 

håligheter om kronan är för tung. 

Den rödlistade mindre bastardsvärmaren är beroende av blomsterrika marker och till-

gång till ärtväxter som utgör larvernas föda. Om tillgången till dessa två miljöfaktorer 

minskar kommer sannolikt arten att försvinna från området.  

Av de naturvårdsintressanta kärlväxterna som kunde hittas inom planområdet är de 

flesta knutna till någon form av hävd, bete eller slåtter. Dess hot är igenväxning av mar-

ker. I det här fallet är torrängen i nordväst en tillfällig miljö för arterna att vistas i, då den 

sannolikt kommer att växa igen om inget görs. Störning i form av tramp kan dock räcka. 

För de naturvårdsintressanta mossorna och lavarna knutna till ek och alléträd är högt 

solinsläpp viktigt. Beskuggning missgynnar de förekommande naturvårdsarterna. De två 

naturvårdsintressanta lavarna behöver också tillgång till gammal ek och gamla alléträd av 

ädellöv. För att gynna lavarna skulle man behöva gallra och öppna upp vegetationen 

kring de naturvårdsintressanta träden i området. Detta gäller främst ekarna. 

Samtliga svampar som behandlas i denna rapport är knutna till gamla träd av ek och tall 

vilket gör att de är känsliga för avverkning av värdträden. Samtliga arter kan kolonisera 

träd som står solitärt i exempelvis en bostadsmiljö och bedöms inte vara känsliga för ex-

empelvis kraftig beskuggning av värdträden. För att överleva på längre sikt är arterna be-

roende av att det finns kontinuerlig tillgång till gamla träd av ek och tall som de kan ko-

lonisera. Om inslaget av gamla träd minskar kraftigt kan arterna på sikt få det svårt att 

fortleva i området. 



 

 



 

Många av arterna funna inom planområdet är knutna till träd, vare sig det är lavar, svam-

par eller insekter, där det enskilt största hotet är avverkning av värdträden; ek och tall. 

Som konsekvensmildrande åtgärder för dessa arter gäller att man: 

 Bevarar naturvårdsträd; med fokus på jätteekar, grova mulmträd (inte bara de 

där fällorna placerades), träd med naturvårdsarter, gamla tallar, mm. 

 

 Lämnar en buffertzon främst runt ekar för att inte skada dem, gärna 6 m utan-

för trädkronans droppzon. 

 

 Inte beskuggar för många ekar och tallar, många arter behöver högt ljusinsläpp! 

 

 Då flera ekar har potential och kommer att växa sig större är det bra om man 

planerar bygge så att inte grenar utgör ett problem (många arter är knutna till 

vidkroniga träd). 

 

 Ser till att kontinuitet av tall och ek säkras, att möjligheten för nya naturvårds-

träd tillåts tillkomma (då säkrar man naturvårdsarters fortsatta existens inom 

området). 

Som kompensationsåtgärd vid eventuell trädavverkning gäller att man: 

 Skapar ”faunadepåer” med död ved, som stockar, för att gynna faunan. 

 

 Låter nya naturvårdsträd komma upp på nya platser, genom att exempelvis av-

sätta ytor för nya ekmiljöer. För varje avverkat träd är det bra om man ser till att 

ett flertal nya träd tillåts komma upp. 

För fladdermössen gäller att miljön bibehålls så gott det går och att miljön inte blir allt-

för öppen. För att göra detta gäller att: 

 Inte minskar grönstråken mot Farstaviken och Ösbyträsk, som kan vara en 

spridnings- och födosöksmöjlighet. 

 

 Inte avverkar så mycket av träden att miljön blir alltför öppen (fladdermöss trivs 

inte i öppna landskap). 

 

 Anpassar belysning i området så att det inte stör fladdermössen, många arter är 

känsliga för belysning och det kan även minska deras födotillgång. 

Växterna funna inom planområdet är ängs- och betesmarksindikatorer, därmed är de käns-

liga för igenväxning. För att växtarterna i nordvästra delen av planområdet inte ska hotas 

av igenväxning krävs att marken hålls öppen. Området kan förslagsvis skötas genom att 

man slår området med lie eller klipper marken en gång om året vid månadsskiftet aug/sep-

tember.  

Placering av huskroppar i insekters spridningsvägar påverkar arters möjlighet att koloni-

sera nya träd negativt. Detta i kombination med nattlig belysning påverkar sannolikt ar-

ternas rörelsemönster ytterligare. Huskroppars beskuggning av träd är också ett stort 

hot, då flera insektsarter behöver ha solbelysta träd. Även om det inte är helt utrett hur 



vedlevande insekter koloniserar nya träd, vare sig det är med hjälp av syn eller lukt, så 

gäller det att planera byggen så att man inte minskar eller blockerar grönstråk/korridorer 

med ek. En spridningsanalys för eklevande arter inom och genom planområdet skulle 

kunna ge vägledning i hur man anpassar utvecklingen av planområdet kring Gustavs-

bergs centrum. 

 

 



 



Bilaga 1. Vedinsektsinventering kring gamla ihåliga träd i Gustavsbergs centrum, Värmdö, Stockholm.
Utförd av Nicklas Jansson/ Ekologigruppen 2016
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Coleoptera Carabidae (Jordlöpare) Dromius agilis 1

Leiodidae (Mycelbaggar) Anisotoma humeralis 1
Agethidium varians 1
Agathidium nigripenne 2

Staphyllinidae (Kortvingar) Quedius dilatatus 2 VU 1
Scirtidae (Mjukbaggar) Prionocyphon serricornis 4 NT 1 2
Scarabaeidae (Bladhorningar) Protaetia marmorata Brun guldbagge 4 VU 1
Lucanidae (Ekoxebaggar) Sinodendron cylindricum Stubbnoshornsbagge 1
Elateridae (Knäppare) Ampedus balteatus Halvsvart rödrock 1
 Ampedus cardinalis Kardinalfärgad rödrock 2 VU NT NT NT   1

Melanotus castanipes 1 1 1
 Eucnemidae (Halvknäppare) Microrhagus lepidus 4 NT NT 1

Trixagus meybohmi 1 1 1 1
Dermestidae (Ängrar) Attagenus pellio 1 1

Globicornis emarginata 1 1 1
Ctesias serra 1 1 4 2

Ptinidae (Tjuvbaggar) Ptinus rufipes 1 1 1
Ptinus bicinctus 1

Anobiidae (Trägnagare) Xestobium rufovillosum Skäckig trägnagare 1 2
Anobium nitidum 1
Dorcatoma chrysomelina 1 8

Lymexylidae (Varvsflugor) Lymexylon navale Skeppsvarvsfluga 2 NT NT NT NT 3 2 3
Melyridae (Borstbaggar) Dasytes plumbeus 5 2
Nitidulidae (Glansbaggar) Soronia grisea 3 1 2 2
 Cryptarcha strigata 1 1 2

Cryptarcha undata NT 14 6 1 1 10 1
Rhizophagus bipustulatus 1 1

Cryptophagidae (Fuktbaggar) Cryptophagus populi 4 1
Cryptophagus dentatus 1
Cryptophagus scanicus 1 1
Cryptophagus pilosus 1
Atomaria turgida 1

Erotylidae (Trädsvampbaggar) Dacne bipustulata 1 1
Cerylonidae (Gångbaggar) Cerylon histeroides 1

Cerylon ferrugineum 1
Cisiidae (Trädsvampborrare) Cis castaneus 1
Mycetophagidae (Vedsvampbaggar) Mycetophagus piceus Ljusfläckig vedsvampbagge 4 NT 1

Salpingus castaneus 2 1
Tenebrionidae (Svartbaggar) Eledona agaricola Svampsvartbagge 1
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Allecula morio Gulbent kamklobagge 4 VU NT NT NT  1
Pseudocistela ceramboides Gulvingad kamklobagge 4 7 1 1 1 5
Isomira murina 2
Mycetochara flavipes Gulskuldrad svampklobagge 1 1 1
Mycetochara axillaris Större svamklobagge 4 NT 2 1 10
Mycetochara linearis Vanlig svamklobagge 1 2 2 20 1

Scraptiidae (Spolbaggar) Scraptia fuscula Brunhuvad spolbagge 4 NT 1 2 1 3
Euglenidae (Ögonbaggar) Euglenes oculatus Mörk ögonbagge 4 NT 22 1 3 2 1 3
Anaspidae (Ristbaggar) Anaspis thoracica 1
Melandryidae (Brunbaggar) Hymenophorus doublieri Ragghornig kamklobagge 2 EN VU VU VU  1 3
 Orchesia micans Vanlig brunbagge 1

Orchesia undulata Vågbandad brunbagge 2
Conopalpus testaceus Ekgrenbrunbagge NT 1  

Cerambycidae (Långhorningar) Phymatodes testaceus Vedspegelbock 1 2
Clytus arietis Lövgetingbock  1

Scolytidae (Barkborrar) Scolytus intricatus Eksplintborre 4
Dryocoetes villosus Ekbarkborre NT 1 1
Xyleborinus saxesenii Brun vedborre 4 NT NT 1 2 2

Hymenoptera Formicidae (Myror) Lasius brunneus Brun trämyra 2 5
Camponotus herculeanus 1 1 10 3

Pseudoscorpionida Anthrenochernes stellae Hålträdsklokrypare 2 VU NT NT NT 1



Artnamn Organismgrupp ostkoordinat nordkoordinat Antal Kommentar Metod Signalartsvärde Naturtyp Substrat Träd	  id Observatör Källa

vattenfladdermus Däggdjur 172394 6579014 1 	   Manuell Visst Ädellövskog 	   	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
dvärgpipstrell Däggdjur 172537 6579294 1 	   Autobox 	   Ädellövskog 	   	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
nordisk	  fladdermus Däggdjur 172447 6578950 4 	   Autobox 	   Ädellövskog 	   	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
nordisk	  fladdermus Däggdjur 172474 6578940 3 	   Autobox 	   Ädellövskog 	   	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
nordisk	  fladdermus Däggdjur 172458 6579355 1 	   Autobox 	   Ädellövskog 	   	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
nordisk	  fladdermus Däggdjur 172302 6579470 5 	   Autobox 	   Ädellövskog 	   	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
nordisk	  fladdermus Däggdjur 172302 6579470 3 	   Autobox 	   Ädellövskog 	   	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
nordisk	  fladdermus Däggdjur 172372 6579445 2 	   Autobox 	   Ädellövskog 	   	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
nordisk	  fladdermus Däggdjur 172410 6579440 4 	   Autobox 	   Ädellövskog 	   	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
nordisk	  fladdermus Däggdjur 172562 6579133 3 	   Autobox 	   Ädellövskog 	   	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
nordisk	  fladdermus Däggdjur 172447 6579478 1 	   Manuell 	   Ädellövskog 	   	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
nordisk	  fladdermus Däggdjur 172443 6578973 1 	   Manuell 	   Ädellövskog 	   	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
större	  brunfladdermus Däggdjur 172447 6578951 2 	   Autobox Visst Ädellövskog 	   	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
större	  brunfladdermus Däggdjur 172538 6579293 2 	   Autobox Visst Ädellövskog 	   	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
större	  brunfladdermus Däggdjur 172601 6579315 1 	   Manuell Visst Ädellövskog 	   	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
Ampedus	  sanguineus Insekter 172301 6579645 1 Friflygande Observation Visst Barrskog 	   	   Anders	  Haglund Ekologigruppen	  2016
Bivarg Insekter 172351 6579429 30 Friflygande Observation Högt Ängsmark 	   	   Anders	  Haglund Ekologigruppen	  2016
Blanksvart	  trämyra Insekter 172586 6579125 1	  koloni 1	  koloni Observation Högt Skog Hålträd	  ek 	   Raul	  Vicente Ekologigruppen	  2016
Blanksvart	  trämyra Insekter 172315 6579475 1	  koloni 1	  koloni Observation Högt Skog Hålträd	  ek Träd	  2 Raul	  Vicente Ekologigruppen	  2016
Blanksvart	  trämyra Insekter 172311 6579657 1	  koloni 1	  koloni Observation Högt Skog Hålträd	  ek 	   Raul	  Vicente Ekologigruppen	  2016
Brun	  guldbagge Insekter 172434 6578960 1 	   Insektsfälla Högt 	   ek Träd	  5 Nicklas	  Jansson Ekologigruppen	  2016
Brun	  guldbagge Insekter 172440 6578943 	   Spår Observation Högt Öppen	  skog Ek Träd	  6 Raul	  Vicente Ekologigruppen	  2016
Brun	  trämyra Insekter 172298 6579470 5 Frispringande Observation Högt 	   ek Träd	  2 Anders	  Haglund Ekologigruppen	  2016
Brun	  trämyra Insekter 172426 6579460 5 	   Insektsfälla Högt 	   tall Träd	  4 Nicklas	  Jansson Ekologigruppen	  2016
Brun	  trämyra Insekter 172303 6579479 1	  koloni 1	  koloni Observation Högt Skog Hålträd	  ek Träd	  2 Raul	  Vicente Ekologigruppen	  2016
Brun	  trämyra Insekter 172412 6579621 1	  koloni 1	  koloni Observation Högt Skog Hålträd	  ek 	   Raul	  Vicente Ekologigruppen	  2016
Brun	  trämyra Insekter 172576 6579121 1	  koloni 1	  koloni Observation Högt Skog Hålträd	  ek 	   Raul	  Vicente Ekologigruppen	  2016
Brun	  trämyra Insekter 172440 6578932 1	  koloni 1	  koloni Observation Högt Skog Hålträd	  ek 	   Raul	  Vicente Ekologigruppen	  2016
Brunhuvad	  spolbagge Insekter 172437 6578950 1 	   Insektsfälla Högt 	   ek Träd	  6 Nicklas	  Jansson Ekologigruppen	  2016
Brunhuvad	  spolbagge Insekter 172280 6579490 2 	   Insektsfälla Högt 	   ek Träd	  1 Nicklas	  Jansson Ekologigruppen	  2016
Brunhuvad	  spolbagge Insekter 172298 6579470 1 	   Insektsfälla Högt 	   ek Träd	  2 Nicklas	  Jansson Ekologigruppen	  2016
Brunhuvad	  spolbagge Insekter 172426 6579460 3 	   Insektsfälla Högt 	   tall Träd	  4 Nicklas	  Jansson Ekologigruppen	  2016
Bålgetingkortvinge Insekter 172434 6578960 1 	   Insektsfälla Högt 	   ek Träd	  5 Nicklas	  Jansson Ekologigruppen	  2016
Cryptarcha	  undata Insekter 172434 6578960 14 	   Insektsfälla Visst 	   ek 	   Nicklas	  Jansson Ekologigruppen	  2016
Cryptarcha	  undata Insekter 172437 6578950 6 	   Insektsfälla Visst 	   ek 	   Nicklas	  Jansson Ekologigruppen	  2016
Cryptarcha	  undata Insekter 172280 6579490 2 	   Insektsfälla Visst 	   ek 	   Nicklas	  Jansson Ekologigruppen	  2016
Cryptarcha	  undata Insekter 172298 6579470 10 	   Insektsfälla Visst 	   ek 	   Nicklas	  Jansson Ekologigruppen	  2016
Cryptarcha	  undata Insekter 172387 6579450 1 	   Insektsfälla Visst 	   lönn 	   Nicklas	  Jansson Ekologigruppen	  2016
Ekbarkborre Insekter 172434 6578960 1 	   Insektsfälla Visst 	   ek 	   Nicklas	  Jansson Ekologigruppen	  2016
Ekbarkborre Insekter 172437 6578950 1 	   Insektsfälla Visst 	   ek 	   Nicklas	  Jansson Ekologigruppen	  2016
Ekbrunbagge Insekter 172437 6578950 1 	   Insektsfälla Högt 	   ek Träd	  6 Nicklas	  Jansson Ekologigruppen	  2016
Granbarkgnagare Insekter 172538 6579375 1 	   Observation Högt Granskog Gran 	   Stefan	  Eklund Skogsstyrelsen	  2015
Granbarkgnagare Insekter 172587 6578962 1 	   Observation Högt Granskog Gran 	   Stefan	  Eklund Skogsstyrelsen	  2015
Gulbent	  rödrock Insekter 172280 6579490 1 	   Insektsfälla Mycket	  högt 	   ek Träd	  1 Nicklas	  Jansson Ekologigruppen	  2016
Hålträdsklokrypare Insekter 172387 6579450 1 	   Insektsfälla Mycket	  högt 	   lönn Träd	  3 Nicklas	  Jansson Ekologigruppen	  2016
Kardinalfärgad	  rödrock Insekter 172280 6579490 1 	   Insektsfälla Mycket	  högt 	   ek Träd	  1 Nicklas	  Jansson Ekologigruppen	  2016
Ljusfläckig	  vedsvampbagge Insekter 172437 6578950 1 	   Insektsfälla Visst 	   ek 	   Nicklas	  Jansson Ekologigruppen	  2016



Artnamn Organismgrupp ostkoordinat nordkoordinat Antal Kommentar Metod Signalartsvärde Naturtyp Substrat Träd	  id Observatör Källa

Microrhagus	  lepidus Insekter 172437 6578950 1 	   Insektsfälla Högt 	   ek Träd	  6 Nicklas	  Jansson Ekologigruppen	  2016
Mindre	  bastardsvärmare Insekter 172590 6579287 1	  ind. 1	  ind. Observation Mycket	  högt Ängsmark 	   	   Raul	  Vicente Ekologigruppen	  2016
Mindre	  bastardsvärmare Insekter 172500 6579443 1	  ind. 1	  ind. Observation Mycket	  högt Ängsmark 	   	   Raul	  Vicente Ekologigruppen	  2016
Mindre	  bastardsvärmare Insekter 172493 6579343 1	  ind. 1	  ind. Observation Mycket	  högt Ängsmark 	   	   Raul	  Vicente Ekologigruppen	  2016
Myskbock Insekter 172236 6579724 	   Spår Observation Mycket	  högt Skog Sälg 	   Raul	  Vicente Ekologigruppen	  2016
Mörk	  ögonbagge Insekter 172437 6578950 23 	   Insektsfälla Högt 	   ek Träd	  6 Nicklas	  Jansson Ekologigruppen	  2016
Mörk	  ögonbagge Insekter 172280 6579490 3 	   Insektsfälla Högt 	   ek Träd	  1 Nicklas	  Jansson Ekologigruppen	  2016
Mörk	  ögonbagge Insekter 172298 6579470 2 	   Insektsfälla Högt 	   ek Träd	  2 Nicklas	  Jansson Ekologigruppen	  2016
Mörk	  ögonbagge Insekter 172387 6579450 1 	   Insektsfälla Högt 	   lönn Träd	  3 Nicklas	  Jansson Ekologigruppen	  2016
Mörk	  ögonbagge Insekter 172426 6579460 3 	   Insektsfälla Högt 	   tall Träd	  4 Nicklas	  Jansson Ekologigruppen	  2016
Prionocyphon	  serricornis Insekter 172280 6579490 1 	   Insektsfälla Högt 	   ek Träd	  1 Nicklas	  Jansson Ekologigruppen	  2016
Prionocyphon	  serricornis Insekter 172387 6579450 2 	   Insektsfälla Högt 	   lönn Träd	  3 Nicklas	  Jansson Ekologigruppen	  2016
Ragghornig	  kamklobagge Insekter 172426 6579460 4 	   Insektsfälla Mycket	  högt 	   tall Träd	  4 Nicklas	  Jansson Ekologigruppen	  2016
Reliktbock Insekter 172647 6579394 	   Spår Observation Mycket	  högt Öppen	  skog Tall 	   Raul	  Vicente Ekologigruppen	  2016
Reliktbock Insekter 172616 6579424 	   Spår Observation Mycket	  högt Öppen	  skog Tall 	   Raul	  Vicente Ekologigruppen	  2016
Reliktbock Insekter 172416 6579457 	   Spår Observation Mycket	  högt Öppen	  skog Tall Träd	  4 Raul	  Vicente Ekologigruppen	  2016
Skeppsvarvsfluga Insekter 172434 6578960 3 	   Insektsfälla Högt 	   ek Träd	  5 Nicklas	  Jansson Ekologigruppen	  2016
Skeppsvarvsfluga Insekter 172437 6578950 2 	   Insektsfälla Högt 	   ek Träd	  6 Nicklas	  Jansson Ekologigruppen	  2016
Skeppsvarvsfluga Insekter 172280 6579490 3 	   Insektsfälla Högt 	   ek Träd	  1 Nicklas	  Jansson Ekologigruppen	  2016
Skeppsvarvsfluga Insekter 172298 6579470 3 Gnagspår Observation Högt 	   ek Träd	  2 Anders	  Haglund Ekologigruppen	  2016
Skeppsvarvsfluga Insekter 172290 6579488 	   Spår Observation Högt Öppen	  skog Ek Träd	  1 Raul	  Vicente Ekologigruppen	  2016
Skeppsvarvsfluga Insekter 172440 6578947 	   Spår Observation Högt Öppen	  skog Ek Träd	  6 Raul	  Vicente Ekologigruppen	  2016
Snedstreckad	  ekstyltmal Insekter 172434 6578960 1 Friflygande Observation Visst 	   ek 	   Anders	  Haglund Ekologigruppen	  2016
Större	  svampklobagge Insekter 172434 6578960 2 	   Insektsfälla Högt 	   ek Träd	  5 Nicklas	  Jansson Ekologigruppen	  2016
Större	  svampklobagge Insekter 172280 6579490 1 	   Insektsfälla Högt 	   ek Träd	  1 Nicklas	  Jansson Ekologigruppen	  2016
Större	  svampklobagge Insekter 172387 6579450 10 	   Insektsfälla Högt 	   lönn Träd	  3 Nicklas	  Jansson Ekologigruppen	  2016
Alm Kärlväxter 172640 6578863 1 1	  träd. Observation Mycket	  högt Skog 	   	   Raul	  Vicente Ekologigruppen	  2016
Backglim Kärlväxter 172334 6579453 1	  bestånd. 1	  bestånd. Observation Visst Ängsmark 	   	   Raul	  Vicente Ekologigruppen	  2016
Blåsippa Kärlväxter 172658 6578864 1	  bestånd. 1	  bestånd. Observation Visst Lund 	   	   Raul	  Vicente Ekologigruppen	  2016
Blåsippa Kärlväxter 172506 6578926 1	  bestånd 	   Observation Visst Lund 	   	   Viveca	  Jansson Värmdö	  kommun	  2016
Flentimotej Kärlväxter 172312 6579457 1	  bestånd 1	  bestånd Observation Högt Torräng 	   	   Raul	  Vicente Ekologigruppen	  2016
Gullviva Kärlväxter 172422 6578959 1	  bestånd 1	  bestånd Observation Visst Torräng 	   	   Raul	  Vicente Ekologigruppen	  2016
Lundtrav Kärlväxter 172319 6579439 1	  bestånd. 1	  bestånd. Observation Högt Ängsmark 	   	   Raul	  Vicente Ekologigruppen	  2016
Solvända Kärlväxter 172337 6579435 1	  bestånd 1	  bestånd Observation Mycket	  högt Torräng 	   	   Raul	  Vicente Ekologigruppen	  2016
Stor	  blåklocka Kärlväxter 172351 6579429 1	  bestånd 	   Observation Visst Ängsmark 	   	   Anders	  Haglund Ekologigruppen	  2016
Liten	  spiklav Lavar 172601 6578952 1 	   Observation Mycket	  högt Tallskog Tall 	   Stefan	  Eklund Skogsstyrelsen	  2015
Silverlav Lavar 172485 6578834 1 1	  bål Observation Högt Alléträd Alléträd 	   Raul	  Vicente Ekologigruppen	  2016
Sotlav Lavar 172597 6579118 1 Enstaka	  fruktkropparObservation Högt Alléträd Ek 	   Raul	  Vicente Ekologigruppen	  2016
Guldlocksmossa Mossor 172367 6579492 1	  bestånd 1	  bestånd Observation Visst Alléträd Alléträd 	   Raul	  Vicente Ekologigruppen	  2016
Ekticka Svampar 172653 6579111 1	  fruktkropp 1	  fruktkropp Observation Mycket	  högt Öppen	  skog Ek 	   Raul	  Vicente Ekologigruppen	  2016
Grovticka Svampar 172615 6578953 1 	   Observation Högt Tallskog Tall 	   Stefan	  Eklund Skogsstyrelsen	  2015
Oxtungssvamp Svampar 172657 6579403 1 	   Observation Högt Tallskog Ek 	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
Oxtungssvamp Svampar 172465 6579395 1 	   Observation Högt Tallskog Ek 	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
Tallticka Svampar 172579 6578942Enstaka	  fruktkropparEnstaka	  fruktkropparObservation Mycket	  högt Öppen	  skog Tall 	   Raul	  Vicente Ekologigruppen	  2016
Tallticka Svampar 172553 6578936Enstaka	  fruktkropparEnstaka	  fruktkropparObservation Mycket	  högt Öppen	  skog Tall 	   Raul	  Vicente Ekologigruppen	  2016
Tallticka Svampar 172529 6578920Enstaka	  fruktkropparEnstaka	  fruktkropparObservation Mycket	  högt Öppen	  skog Tall 	   Raul	  Vicente Ekologigruppen	  2016
Tallticka Svampar 172294 6579630 1 	   Observation Högt Tallskog Tall 	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
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Tallticka Svampar 172319 6579624 1 	   Observation Högt Tallskog Tall 	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
Tallticka Svampar 172314 6579724 1 	   Observation Högt Tallskog Tall 	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
Tallticka Svampar 172414 6579537 1 	   Observation Högt Tallskog Tall 	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
Tallticka Svampar 172469 6579573 1 	   Observation Högt Tallskog Tall 	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
Tallticka Svampar 172455 6579531 1 	   Observation Högt Tallskog Tall 	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
Tallticka Svampar 172483 6579498 1 	   Observation Högt Tallskog Tall 	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
Tallticka Svampar 172485 6579547 1 	   Observation Högt Tallskog Tall 	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
Tallticka Svampar 172526 6579473 1 	   Observation Högt Tallskog Tall 	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
Tallticka Svampar 172645 6579449 1 	   Observation Högt Tallskog Tall 	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
Tallticka Svampar 172488 6579401 1 	   Observation Högt Tallskog Tall 	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
Tallticka Svampar 172477 6579376 1 	   Observation Högt Tallskog Tall 	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
Tallticka Svampar 172593 6579144 1 	   Observation Högt Tallskog Tall 	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
Tallticka Svampar 172555 6579342 1 	   Observation Högt Tallskog Tall 	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
Tallticka Svampar 172568 6579406 1 	   Observation Högt Tallskog Tall 	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
Tallticka Svampar 172426 6579455 1 	   Observation Högt Tallskog Tall 	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
Tallticka Svampar 172398 6579469 1 	   Observation Högt Tallskog Tall 	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
Tallticka Svampar 172614 6578877 1 	   Observation Högt Tallskog Tall 	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
Tallticka Svampar 172654 6578887 1 	   Observation Högt Tallskog Tall 	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
Tallticka Svampar 172674 6578952 1 	   Observation Högt Tallskog Tall 	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
Tallticka Svampar 172696 6579036 1 	   Observation Högt Tallskog Tall 	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
Tallticka Svampar 172663 6579031 1 	   Observation Högt Tallskog Tall 	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
Tallticka Svampar 172631 6578963 1 	   Observation Högt Tallskog Tall 	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
Tallticka Svampar 172623 6578912 1 	   Observation Högt Tallskog Tall 	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
Tallticka Svampar 172618 6578998 1 	   Observation Högt Tallskog Tall 	   Johan	  Allmér Ekologigruppen	  2016
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