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2009 var Naturens År och 2010 är det Internationella 
Året för Biologisk Mångfald. För att uppmärksamma 
dessa viktiga händelser ger Länsstyrelsen Värmland ut 
den första bok som publicerats om hotade arter i vårt 
län. Här presenteras i text och bild ett urval av 80 arter 
bland djur och växter som hör hemma i Värmland. 
Urvalet omfattar både välkända arter som vargen och 
mer okända arter som praktbyxbi och grynknölfoting. 
I några inledande kapitel ges också översiktliga 
beskrivningar bland annat av Värmlands fantastiska 
natur och av det arbete som bedrivs för att försöka 
rädda våra hotade arter.
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Förord

Arbetet med den här boken inleddes under Naturens År 2009 och fullföljdes under det 
Inter  nationella Året för Biologisk Mångfald 2010. Naturens År firades för att det var precis 
100 år sedan Sverige fick sin första naturskyddslag och sina första nationalparker. 
Dessutom var det 100 år sedan Svenska Naturskyddsföreningen bildades. Till år 2010 har 
Sverige och många andra länder satt som mål att hejda förlusten av biologisk mångfald – 
ett mål som knappast kommer att nås i år, men som förhoppningsvis sätter frågan i fokus 
och leder till ökade insatser, både här hemma och i resten av världen, för att hejda 
utarmningen av naturen.

Den här boken ingår i Länsstyrelsens satsningar på såväl Naturens År som det Inter
natio nella Året för Biologisk Mångfald. Med denna bok hoppas vi både stimulera intresset 
för och öka kunskapen om hotade arter som lever här i Värmland. Vi hoppas bidra till att 
öka medvetenheten om att många arter fortfarande är hotade, men också till att sprida 
hopp genom att berätta en del om vad som görs för att försöka rädda dem. Och vi hoppas 
att ännu fler ska bli intresserade av att hjälpa till, var och en på sitt sätt och efter sin 
förmåga, för att de hotade arterna ska få finnas kvar i vår natur.

Ytterligare en förhoppning är att boken ska bidra till att väcka intresse för Värmland. 
Värmland har mycket att erbjuda den naturintresserade, naturen hör till de viktigaste 
faktorerna som lockar turister till vårt län, och naturen bidrar även till att människor väljer 
att flytta till Värmland. En del av de arter som presenteras i boken har sin enda eller sin 
viktigaste svenska förekomst i Värmland, och på så vis är den värmländska naturen ännu 
mer speciell än de flesta känner till.

Även om målet att hejda förlusten av biologisk mångfald inte nås i år – varken i hela 
världen, i Sverige eller i Värmland – så kan vi alla låta 2010 bli ett år då vi försöker göra 
något extra för att värna mångfalden av arter i vår natur. Länsstyrelsen har redan många 
viktiga uppgifter inom naturvården, som vi jobbar på med efter bästa förmåga, och att 
dessutom ge ut en bok är en extra insats för oss. Trevlig läsning! 

Karlstad i februari 2010

Eva Eriksson, landshövding
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FörFattarnas Förord

i Värmland finns över 500 arter som är upp
tagna på den svenska rödlistan över arter som 
riskerar att försvinna ur landet. Vi har inte 
kunnat ta med alla i denna bok, utan vi har 
försökt välja ut sådana som är särskilt intres
santa på något sätt. En del arter har vi tagit 
med för att de är särskilt välkända, vackra 
eller iögonfallande, andra för att Värmland 
har artens enda eller viktigaste förekomst i 
landet, och några för att de representerar en 
naturtyp eller en hotbild som är intressant att 
uppmärksamma.

Många av arterna är så hotade att de räknas 
till hotkategorierna Akut hotad, Starkt hotad 
eller Sårbar. Ibland definierar man ”hotad” 
som att arten hör till någon av dessa katego
rier. Även arter i hotkategorin Nära hotad kan 
dock betraktas som hotade, fast på lite längre 
sikt, och vi har därför tagit med ganska många 
arter från den kategorin också. Dessutom 
har vi tagit med ett par arter i kategorin 
Livskraftig, som inte räknas som rödlistade, 
men som har varit det tidigare och kan bli 
det igen om förhållandena för dem försämras. 
Sådana arter kan också riskera att försvinna 
från Värmland, även om de har starka före
komster i någon annan del av landet. Slutligen 
har vi tagit med en art som redan har dött ut 
från Sverige, värmlandslaven, eftersom det är 
en globalt hotad art vars tidigare utbredning i 
landet var just i Värmland.

det är många som har bidragit till att den 
här boken blivit verklighet, och vi vill här 
uttrycka vår tacksamhet till alla som har varit 
med och dragit sitt strå till stacken.

Den här boken vore inte hälften så intres
sant utan alla de fina bilder på olika arter och 
deras livsmiljöer som vi fått möjlighet att 
använda. Många bilder har vi dessutom fått 
till mycket förmånligt pris för att fotografen 
tyckte det var ett så gott syfte med boken. 

Fotografernas namn anges vid respektive bild.
Många länsstyrelsekollegor och några 

utomstående har hjälpt oss med kritisk och 
konstruktiv granskning av utkast till olika 
delar av boken, och har bidragit med många 
värdefulla synpunkter. Katarina Blomgren, 
Birgitta Skager och Katarina Zeplien har 
språkgranskat utkast till de flesta kapit
len i boken. Per Larsson och Fredrik Wilde 
har granskat faktainnehållet i ett stort antal 
kapitel vardera. Johanna Arrendal, Johanna 
Bengtsson, Johan Bohlin, Märet Engström, 
Lars Furuholm, Mikael Hedenskog, Tomas 
Jansson, Sebastian Kirppu, Urban Nyqvist, 
Ulrika Sjöberg och SvenErik Sköld har gran
skat innehållet i något eller några kapitel var.

Marie Trollius har lagt ner ett enormt 
arbete på att ge varje uppslag och boken som 
helhet en trevlig layout.

ArtDatabanken har välvilligt bistått oss 
med utbredningskartor för en del av arterna 
och fynduppgifter för andra arter, efter hur vi 
önskat, samt med uppgifter om de nya hot
kategorier som de olika arterna förs till från 
och med i år. Håkan Kjörsträd har gjort det 
stora jobbet att ta fram utbredningskartor för 
de arter där vi valt att använda punkter för 
enskilda fynd.

Finansieringen av boken kommer från dels 
Miljömålsrådet, som givit ett särskilt bidrag 
för att ge ut en sådan här bok, och dels från 
Naturvårdsverket, som fördelar bland annat 
medel för förvaltning av skyddade områden 
och medel för åtgärdsprogram för hotade 
arter till länsstyrelserna. En liten del av 
Länsstyrelsens anslag för förvaltning av skyd
dade områden har vikts för Naturens År och 
bidragit till produktionen av boken. Eftersom 
många av de arter vi informerar om i boken 
också är föremål för särskilda åtgärdsprogram 
så har även en liten del av åtgärdsprogram
anslaget använts till detta. 



7

Vi vill också tacka varandra och passa på 
att berätta vem som skrivit vad: SvenÅke 
Berglind har skrivit om kräldjur, större vat
tensalamander, sandlevande skalbaggar, min
dre myrlejonslända, brun gräsfjäril, linsräka, 
cypresslummer, klådris, mosippa, daggvide, 
taggsvampar, violgubbe, violett fingersvamp 
och grynknölfoting. Karin Enfjäll har skrivit 
om fiskar, sotnätfjäril och de flesta kärlväx
ter. Karin har också hållit ihop projektet och 
skrivit avtal med fotografer och tryckeri. Dan 
Mangsbo har skrivit om bin, svävfluglik dag
svärmare, metallvingesvärmare, liten bastard

svärmare och de flesta fåglar. Torbjörn Nilsson 
har skrivit de övergripande inledningskapitlen 
samt om däggdjur, örnar, hackspettar, ved
levande skalbaggar, flodkräfta, flodpärlmussla, 
mossor, lavar, tickor, sumpjordtunga, blåtryf
fel, bombmurkla och kandelabersvamp.

Förutom till alla som på olika sätt bidragit 
till boken, vill vi också skicka ett riktigt varmt 
tack till alla andra som på olika sätt, på friti
den eller i sitt jobb, bidrar till arbetet med att 
bevara vår natur och dess mångfald av arter!

Karlstad i februari 2010

SvenÅke Berglind          Karin Enfjäll          Dan Mangsbo          Torbjörn Nilsson
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Värmland är FantastisKt!

Värmland är som ett koncentrat av nästan 
hela Sverige. Här finns de flesta naturtyper, 
från eklandskapet i Visnums-Kil, som lika 
gärna kunde ligga i Östergötland eller 
Skåne, till den karga höghöjdsgranskogen 
på Norra Finnskogas bergstoppar, som 
påminner om de fjällnära barrskogarna i 
Norrlands inland. Här finns innanhavet 
Vänern med sina skärgårdar, Klarälven som 
går som en pulsåder genom hela länet, och 
tusentals mindre sjöar och vattendrag.

när man undersöKt vad som får utländska 
turister att välja Värmland som resmål, så 
visar det sig att det är naturen och den goda 
livsmiljön som lockar. Här kan man vandra i 
milsvida skogar, fiska i ensliga små sjöar, 

paddla längs älvar eller ta en båttur på 
Vänern. Samtidigt har man alltid nära till 
kultur och service.

Genom Värmland går en naturgeografisk 
gräns som brukar kallas limes norrlandicus 
– den naturgeografiska eller biologiska norr
landsgränsen. Kring denna gräns förändras 
klimatet avsevärt på ett avstånd av bara några 
mil. Därför finns väldigt olika naturtyper 
ganska nära varandra i vårt län. Söder om 
limes ligger slättbygderna kring Vänern, 
där människan och hennes husdjur under 
år tusenden har präglat landskapet. Norr om 
gränsen är terrängen brantare och bergigare 
och skogen dominerar landskapet – även om 
de värmländska skogarna också har påverkats 
av människan under lång tid.

Nu ska vi göra en snabb rundresa genom 
länets natur, först från söder till norr i olika 
landmiljöer och därefter norrifrån och söder
 ut med fokus på vatten, stränder och öar.

i sYdost, i socknarna Visnum och Visnums
Kil, finns Värmlands mest utpräglade ekland
skap med över 200 jätteekar, det vill säga ekar 
som är mer än en meter tjocka, och många 
därtill som inte är riktigt så grova men ändå 
imponerande. Många av dem står i betes
hagar, andra på åkerholmar och i alléer längs 
vägarna. 

De gamla, grova, solbelysta ekarna är ofta 
väldigt vackra och har ett stort naturvärde 
som livsmiljö för många arter av småkryp, 
mossor, lavar och svampar. Samtidigt är de ett 
resultat av den mänskliga kulturen – om inte 
människan och våra betesdjur hållit stora ytor 
öppna skulle inte många ekar ha kunnat växa 
upp och bli så grova. 

Även i andra socknar kring norra Vänern 
kan man hitta många jätteekar och andra 
grova lövträd med sällsynta arter som lever på 
dem eller inuti dem.
 

I sydöstligaste Värmland finns hundratals jätteekar.  
Den här magnifika eken står i Värmlands Säby. 
Foto: Ulf Forsudd.
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någon mil Från Karlstad ligger de tall
skogsklädda naturreservaten Brattforsheden 
och Sörmon. När inlandsisen höll på att 
smälta bort stannade isranden till en längre 
period i dessa områden. Älvar som rann fram 
under isen lämnade efter sig stora mängder 
sand, grus och sten. Sanden hamnade överst, 
och på så vis bildades stora områden där mar
ken täcks av sand. 

Brattforsheden och Sörmon är välbesökta 
friluftsområden med fina vandringsleder. 
På några platser i de stora reservaten lever 
sandödlan, som här har två av sina nordli
gaste utposter i landet. Ser man något vackert 
grönglänsande som snabbt kilar och göm
mer sig, så kan det vara en sandödlehane i 
parningsdräkt som man råkat skrämma. Går 
man här en varm sommarnatt finns det goda 
chanser att få höra nattskärrans märkliga 
sång, ett ihållande rullande ljud som påmin
ner om en motor: errrrurrrrrerrrrrurrrrr...

i sYdVästra, västra och centrala Värmland 
har landets mest hotade fågelart, den vitryg
giga hackspetten, lyckats leva kvar i några 
områden ända in på 2000talet, medan den i 

stort sett försvunnit från resten av landet. Att 
den fortfarande finns kvar just här beror på 
att här finns lövskogar och blandskogar med 
riklig tillgång på asp, sälg, al och björk, och 
även gamla och döda träd av dessa trädslag. 

Särskilt intressanta och värdefulla miljöer 
är de asprika bergsbranterna i Västvärmland 
och strandskogarna längs Klarälven. Det är 
två skogsmiljöer som hittills påverkats förhål
landevis lite av det moderna skogsbruket, 
och som även innehåller många andra hotade 

Nattskärra i naturreservatet Brattfors brandfält. Foto: 
Dan Mangsbo.

Ett av Värmlands mest kända berg är Rännberget nordväst om Östmark. Här finns en särskilt näringsrik berggrund, 
hyperit, och därför också en frodig och artrik växtlighet. Foto: Sven-Åke Berglind.
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arter som är beroende av lövträd. Här kan 
man ge sig ut i vårsolen för att spana efter 
olika hackspettar och lyssna efter deras trum
ningar, och har man riktig tur kan man fort
farande få se eller höra den vitryggiga.

Fina ängar och betesmarker finns lite 
varstans i länet, men särskilt många och 
särskilt fina är de i socknarna Mangskog, 
Gunnarskog och Gräsmark, som ligger i väs
tra Värmland. Många av de finaste blomster
markerna ligger här i anslutning till gamla 
finngårdar, alltså gårdar som byggts upp av 
invandrare från Finland och som ofta bebotts 
under århundraden av deras ättlingar. 

När ängarna blommar kan man njuta av 
fältgentiana, kattfot, slåttergubbe och många 
andra arter. Ser man små färgklickar på mar
ken som inte är blommor, så kan det vara 
vaxskivlingar, en grupp svampar med flera 
färgstarka arter som trivs just på välskötta 
slåtterängar. 

Många fjärilar uppskattar också slåtter

ängarnas blomsterprakt. Den som har tur 
kan få syn på den bruna gräsfjärilen, som är 
Värmlands landskapsinsekt.

Utsikt mot nordost från den fjällskogsliknande höghöjdsgranskogen på Granberget, Värmlands högsta berg. 
Foto: Sebastian Kirppu.

Betande djur vid Ragvaldstjärn, väster om Gräsmark. 
Foto: Dan Mangsbo.
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VildmarKsKänslan hittar man nog allra 
bäst i Nordvärmlands bergiga barrskogsland
skap. Det var här som den nutida svenska 
vargstammen grundades i början av 1980
talet, av ett par vargar som troligen vandrat 
in från Finland och letat sig ner genom halva 
Skandinavien. Sedan dess har det hela tiden 
funnits varg i Nordvärmland, samtidigt som 
deras ättlingar har spridit sig till andra delar 
av Värmland och efterhand till allt fler län.

I stora delar av norra Värmland är tallen 
det viktigaste trädslaget. Här finns också 
landets viktigaste område för den hotade ragg
bocken, en skalbagge som lever på solbelysta, 
kullfallna tallstammar. Den är inte så lätt att 
få syn på, men den lämnar efter sig stora hål i 
tallstammarna som man kan lära sig att känna 
igen.

Uppe på bergstopparna finns ofta den trol
ska, fjällskogsliknande höghöjdsgranskogen. 
På grund av det kyliga klimatet blir skogen 
här gles och träden växer långsamt, vilket gör 
att det växer rikligt med olika lavar på dem. 
På Branäsbergets sluttningar, inte långt ifrån 
de populära skidbackarna, finns södra Sveriges 
rikaste förekomst av den storvuxna och vackra 
långskäggslaven.

äVen VildmarKen har sin kulturhistoria. 
Värmland är det sydligaste län där fäbodbruk 
har haft stor betydelse för människors försörj
ning. I norra Värmland, Dalarna och stora 
delar av Norrland var det vanligt att betesmar
kerna i närheten av gårdarna inte räckte till, 
och därför flyttade man på sommaren en del 
av betesdjuren till fäbodar långt bort i skogen. 
Där fick kor och andra djur gå fritt och beta. 
På fäboden mjölkade man korna, tog hand om 
mjölken på olika sätt, och hade kanske också 
någon liten åker eller slåtteräng att sköta i 
anslutning till fäboden. Idag kan man få se en 
fungerande fäbod till exempel i Ransbysätern. 

På 1600talet flyttade många människor 
från Finland till norra och nordvästra 
Värmland. De slog sig ner på högt belägna 

platser som inte var upptagna av fäbodar, 
främst väster om Klarälven. Basen för deras 
försörjning var svedjebruket, som innebar att 
man högg ner skog, brände den, odlade 
under några år jorden som blivit näringsrik av 
aska, och sedan lät jorden vila under några 
årtionden. På detta vis kunde man odla på 
högt belägna marker som aldrig tidigare hade 
odlats. Ibland spred sig säkert branden över 
större skogsområden än man orkade odla, till 
glädje för många växt och djurarter som är 
anpassade till skogsbränder. Idag förekommer 
inget svedjebruk längre, men många gamla 
finngårdar finns kvar och vittnar om att våra 
vildmarker påverkats av människor under 
lång tid.

KlarälVen är Värmlands största älv och rin
ner som en pulsåder från Höljessjön i norr 
till Karlstad i söder. Med en flotte eller kanot 
kan man i lugn och ro följa älvens slingrande 
lopp, njuta av landskapet och hålla utkik efter 
bäver, backsvala och andra arter som trivs i 
eller längs med älven. Har man riktig tur kan 
man även få syn på utter.

En forssträcka i älven har skonats från vat
tenkraftsutbyggnad, nämligen Strängsforsen, 

Höghöjdsgranskog i vinterskrud, på Branäsberget. Foto: 
Fredrik Wilde.



12

Klarälvens slingrande lopp kring Likenäs. Foto: Peter Andersson.

som lockar många fiskeintresserade. Där finns 
bland annat gott om öring och landets sydli
gaste större bestånd av harr.

Trots att Klarälven producerar stora mäng
der elström finns här fortfarande kvar flera 
arter som är ovanliga vid älvar som utnyttjas 
för vattenkraftsproduktion. Ett exempel är 
strandsandjägaren, en stor snabb skalbagge 
som man än så länge kan se jaga mindre 
insekter i solskenet på höga, öppna sand
bankar längs älvstranden. 

Klarälven för med sig enorma mängder 
sand och annat material. När älven myn
nar ut i Vänern bromsas vattnet upp och 
sand, grus och sten lägger sig på botten. 
Detta material bygger upp ett delta av öar, 
Klarälvsdeltat, som är södra Sveriges största 
insjödelta. Karlstad är till stor del byggt i del
tat, och i de obebyggda delarna finns bland 
annat mycket fina lövskogsmiljöer. 

som pärlor i landskapet ligger tusentals 
mindre vattendrag och sjöar, som inbjuder 

till bad, fiske, paddling och båtturer. Bävern, 
som en gång var utrotad från Sverige men 
återinfördes till Värmland på 1920talet, 
är numera vanlig runt om i länet. I ganska 
många värmländska vatten finns fortfarande 
den ursprungliga svenska kräftan, flodkräftan. 
I en del sjöar finns det arter kvar som hörde 
hemma i det ishav som en gång täckte södra 
Värmland, till exempel fiskarterna röding och 
hornsimpa.

Vänern är Sveriges största sjö och den tredje 
största i Europa. När man skådar mot hori
sonten känns det som att se ut över ett hav. 
I större delen av sjön är vattnet klart och går 
bra att dricka utan rening. Mängder av små 
öar, dels längs fastlandskusten, dels mitt i 
Vänern kring Lurö och Djurö, bildar tillsam
mans Europas största insjöskärgård. 

Under vattenytan finns många slags fiskar 
– 35 olika arter lever i Vänern. Siklöjan ger 
välsmakande rom som är en viktig inkomst
källa för yrkesfiskare i Vänern. Klarälvslax och 
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Hammarö sydspets med Skage fyr. Foto: Björn Ehrenroth.

gullspångslax, klarälvsöring och gullspångs
öring växer till sig i Vänern och går upp i 
älvarna när de ska föröka sig. Den hotade 
aspen finns också här.

Stränderna är omväxlande – här finns 
både kala klippor, sandstränder, betade 
strandängar, barrskogar, lövskogar och 
vassbälten – och hyser också en del ovanliga 
och hotade arter. Grönskäran, som är mycket 
ovanlig i resten av landet, trivs på strandängar 
i Värmland. På sandstränder som inte är 
alltför hårt utnyttjade av människan kan man 
hitta den mindre myrlejonsländan, som gör 
små gropar i sanden där myror ramlar ner 
och blir fångade. För bara ett par år sedan 
upptäckte man att linsräkan, ett litet kräft
djur som lever i tillfälliga vattenpölar på 
klippstränder, finns här i Värmland.

Havsörn och fiskgjuse är ståtliga fåglar 
som man kan få se lite varstans kring Vänern. 
Havsörnen var länge utrotad från denna del 
av Sverige, men har kommit tillbaka och 
häckar åter här sedan 2001. På våren och 

hösten besöker den fågelintresserade gärna 
Hammarö sydspets eller Värmlandsnäs syd
spets. Tusentals flyttfåglar passerar dessa plat
ser när de startar eller avslutar sin flygning 
över Vänern.

Den allra sydligaste delen av Värmland 
är Lurö skärgård. Här är växtligheten tydligt 
påverkad av ett gynnsamt klimat och av kalk 
i marken, som tillsammans gör att här finns 
många växter som är ovanliga i Värmland. 
Till och med en så exotisk vegetationstyp som 
”stäppartad torräng” finns här. Till Lurö kan 
man åka med turbåt från Värmlandsnäs.

FörhoppningsVis har denna snabba rund
resa i Värmlands natur gjort det tydligt att 
länet verkligen är som ett koncentrat av 
Sverige. Förhoppningsvis har den också visat 
att den som är naturintresserad kan hitta en 
hel del här som man inte hittar så lätt i andra 
delar av landet. Här finns mycket att uppleva 
och upptäcka – varmt välkommen till den 
värmländska naturen! 
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VarFör brYr sig så många om hotade arter?

När natur och miljöfrågor diskuteras så 
kommer diskussionen ofta in på hotade 
arter. I många naturprogram på TV varnas 
det för att olika arter riskerar att försvinna. 
Många människor engagerar sig i att  
bevara någon speciell art eller att mer 
allmänt försöka hindra artutrotning, till 
exempel genom att gå med i någon 
förening eller genom att skänka pengar. 
Ibland får förekomsten av någon hotad art 
en avgörande betydelse för var man får 
bygga eller förändra naturen på annat sätt. 
Det verkar som de flesta är överens om att 
vi människor bör se till att vi inte utrotar 
arter. Men varför är det så många som  
bryr sig om detta?

det Kan Finnas många olika skäl till att 
vilja bevara artrikedomen i vår natur. Olika 
människor kan ha olika skäl, ett skäl som 

känns viktigt för några kan vara mindre bety
delsefullt för andra.

Många människor anser att det finns 
etiska skäl till att vi inte ska utrota arter. Etik 
handlar om värderingar, om vad vi känner 
inom oss är rätt eller fel. Många anser att vi 
som lever nu har ett ansvar gentemot fram
tidens människor, ett ansvar att lämna efter 
oss en minst lika fin värld som den vi själva 
fått ärva. Och om en art utrotas från jorden 
går den inte att få tillbaka. På så vis är varje 
art som utrotas en förlorad valmöjlighet för 
våra barnbarnsbarn. En del människor anser 
också att arter har rätt att finnas för sin egen 
skull och att vi gör fel mot andra varelser om 
vi utrotar dem.

det Finns oCKså många olika nyttoskäl 
till att bevara olika arter. En del arter är till 
direkt nytta för oss, till exempel genom att vi 

Skogsbruket omvandlar landskapet. Ibland blir gammelskogen bara kvar som små öar. Avverkat skogslandskap söder 
om Gartosofta för 20 år sedan. Foto: Sven-Åke Berglind.
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får mat, skinn, virke, pappersfibrer, ämnen 
till mediciner, eller andra råvaror från dem. 
De flesta sådana arter är inte hotade, men 
det finns undantag, till exempel valarter och 
fiskarter som hotas av alltför hårt fiske och 
flodkräftan som hotas av kräftpesten som 
sprids med signalkräftor. 

De allra flesta arter på jorden är dock väl
digt lite undersökta, så vi vet ännu inte vilken 
nytta vi kan ha av dem. Det är ett skäl till att 
försöka bevara alla arter, eller så många som 
möjligt, eftersom vilken art som helst kan 
visa sig ha användningsmöjligheter som vi 
inte har upptäckt än. Även små oansenliga 
arter, som knappast i sig själva väcker varma 
känslor hos särskilt många människor, kan 
visa sig vara väldigt nyttiga. Exempel på det 
finns bland mögelsvamparna, där vissa arter 
används till att göra goda ostar eller till att 
framställa penicillin.

Vi Vet FortFarande väldigt lite om hur 
sambanden mellan olika arter i naturen fung
erar, vilken art som är betydelsefull för vil
ken, och vilka arter som är viktiga för många 
andra arter. Denna ofullständiga kunskap är 
ett skäl till att vara försiktig med att låta arter 
försvinna. En del arter kan ha betydelse för 
någon annan art, som i sin tur är till nytta för 
oss. 

Man kan jämföra jorden med ett flygplan, 
och arterna med muttrar, skruvar och andra 
komponenter – om man på måfå plockar bort 
olika små delar av planet medan man flyger, 
så går det bra ändå så länge man har tur, men 
förr eller senare slutar flygplanet fungera. 

En annan fördel med att ha kvar artrike
domen i vår natur är att en del av arterna kan 
fungera som larmklockor för miljöföränd
ringar som annars kan drabba oss själva. Flera 
miljögifter har först uppmärksammats genom 
att de drabbat andra arter, och därmed har 
man kunnat minska spridningen innan den 
blev ett stort hälsoproblem bland människor. 
Det gäller till exempel för kvicksilver, DDT 

och PCB, som är ämnen som skadat rov
fåglar, sälar och uttrar. Ett annat exempel är 
tennföreningar i båtbottenfärger som drabbat 
havslevande snäckor. Olika arter är olika 
känsliga för olika ämnen, så ju fler arter vi har 
i naturen, desto större chans är det att vi 
märker effekter på någon annan art innan 
människan drabbas. 

till nYttan med många arter hör också 
möjligheten att få uppleva dem – att få se 
eller höra olika arter eller se spåren av dem 
är naturupplevelser som många människor 
uppskattar. Vanliga arter som bofink, rådjur 
och tussilago kan förstås vara lika vackra och 
ge lika stor glädje som ovanligare arter, men 
många av oss tycker nog det är lite extra spän
nande att få se någonting ovanligt eller något 
man inte har sett förut. Eftersom många av 
de hotade arterna är förhållandevis sällsynta, 
så kan det ofta vara sådana arter som ger den 
där extra upplevelsen av att hitta något nytt 
och spännande. 

Einar Sundkvist skärper lien under slåtter vid Humsjön 
sydväst om Gräsmark. Under många århundraden var 
ängsslåttern grunden för att kunna ha tamdjur som gav 
kött, mjölk och gödsel. Foto: Dan Mangsbo.
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Vi bör också komma ihåg att många 
arter har viktiga roller i vår kultur och vår 
historia. En del arter har gett inspiration till 
konst, musik, poesi och sagor. Slåtterängarnas 
mångfald av blommor påminner oss om den 
tid när ängsslåttern var själva grunden för att 
kunna ha tamdjur som gav kött, mjölk och 
gödsel till åkrarna. Vilda växter av många 
slag har använts som föda, till att färga garn 
med eller till att bota sjukdomar. Vilda djur 
har påverkat människor, på gott och ont, i 
högre grad förr i tiden än idag. Om vi förlo
rar sådana arter, så förlorar vi också en del av 
förståelsen för vår historia. 

ibland ställs Frågan om man verkli
gen ska försöka bevara hotade arter, eftersom 
det ändå är naturligt att arter dör ut ibland? 
Frågan är fullt rimlig – både jorden och 
mänskligheten har ju klarat sig trots att sabel
tandade tigrar och mammutar har dött ut. Å 
andra sidan är det så att utrotningen av arter 
i världen just nu går mycket snabbare än den 
gjort på många miljoner år. De som forskar 

om jordens historia, geologer och paleonto
loger, har funnit att i några katastrofperioder 
dog arter ut i väldigt mycket snabbare takt än 
annars. En sådan period var för omkring 200 
miljoner år sedan, en annan var för 65 miljo
ner år sedan då dinosaurierna försvann, och 
nästa katastrofperiod är nu – orsakad av oss 
människor. Om man tycker det är bra att ha 
en artrik natur, på grund av några av de skäl 
som beskrivits ovan, så är det också rimligt 
att tycka att människan bör försöka sluta med 
att orsaka utdöenden i katastroftakt.

många aV de arter som är hotade i Sverige, 
det vill säga riskerar att försvinna från vårt 
land, är vanligare någon annanstans och är 
inte direkt hotade att dö ut från jorden. Varför 
vill då människor bevara arter som är hotade 
här men som är vanliga i något annat land? 

Även på den frågan kan olika människor 
ha olika svar. För många kan det viktigaste 
skälet vara en känsla av att vi i Sverige bör 
ta vår del av ansvaret för att bevara arten. 
Världen är ju uppdelad i länder, vare sig vi 

Pilgrimsfalken drabbades av miljögifter och fungerade som en larmklocka om ökande gifthalter i vår natur. Ungar av 
pilgrimsfalk på en värmländsk klippavsats, fotograferade i samband med ringmärkning. Foto: Stefan Strandbergh.
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tycker om det eller inte, och det internatio
nella naturvårdssamarbetet bygger på att varje 
land tar ansvar för att bevara de arter som 
finns och hör hemma i landet. Om vi skulle 
nöja oss med att en art finns kvar i något 
annat land, och låta den dö ut i Sverige, så 
skulle vi skjuta över hela ansvaret för artens 
överlevnad på andra.

det Kan oCKså handla om möjligheten att 
få uppleva arterna på hemmaplan – i sin egen 
hemtrakt, sitt eget län eller sitt eget land. 
Våra möjligheter till naturupplevelser skulle 
förminskas om vi blev tvungna att åka till 
ostkusten för att ha chans att se en örn, till 
Östeuropa för att få se en hackspett och till 
Ryssland eller Nordamerika för att kunna följa 
ett vargspår och kanske få höra vargar yla.

En del arter spelar en särskild roll i vår 
natur och det kan vara ett bidragande skäl 
till att vilja ha kvar dem i landet och i vårt 
eget län. Vildsvinets bökande i marken är till 
exempel positivt för många arter av växter. 

En del arter kan ha annorlunda arvsanlag  

i vårt hörn av världen än i andra delar av sitt 
utbredningsområde – antingen för att de 
anpassats till särskilda förhållanden här, eller 
bara för att de varit avskilda länge från sina 
artfränder i andra länder. Även detta kan vara 
en anledning till att tycka att en skandinavisk 
växt eller djurstam är speciellt intressant och 
värd att bevara, även om samma art finns på 
andra håll i världen. Och även på detta 
område är vår kunskap begränsad – vi vet 
väldigt lite om hur olika arters arvsanlag 
skiljer sig åt mellan olika områden.

sammanFattningsVis kan vi konstatera 
att det finns flera goda skäl till att bevara 
hotade arter – både att hindra dem från 
att försvinna från ett visst område och från 
att helt dö ut. Att människor har olika skäl 
måste man respektera och det har oftast ingen 
betydelse vilka skäl man tycker är viktigast. 
Huvudsaken är att så många som möjligt 
hjälper till, var och en efter sina möjligheter, 
och bidrar till arbetet för att försöka hejda 
förlusten av olika arter från vår natur. 

Att få se vackra fjärilar av olika slag är en naturupplevelse som många uppskattar. Sotnätfjäril på ängsmark vid ett 
gammalt torp vid väster om Sunnemo. Foto: Sven-Åke Berglind.
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För att bevara växtarter som trivs i slåtterängar bör man fortsätta bruka ängen på traditionellt sätt. Ängen slås med 
lie eller andra vassa redskap och det avslagna gräset samlas sedan ihop och förs bort. Här räfsar Stina Sundkvist 
samman gräs efter ängsslåtter vid Humsjön, sydväst om Gräsmark. Foto: Dan Mangsbo.

I början av 1900-talet hände det att fina 
slåtterängar och blomsterrika beteshagar 
skyddades och fredades från slåtter och 
bete. Man trodde på fullt allvar att de 
skyddsvärda blommorna skulle trivas bättre 
om de slapp bli avslagna eller betade. Så 
småningom blev misstaget alltmer uppen-
bart – storvuxna växtarter tog över och 
skuggade ihjäl de arter man ville bevara. På 
senare år har allt fler insett att även andra 
naturtyper som skyddas, inte minst många 
typer av skogar, kan behöva någon form av 
naturvårdsinriktad skötsel för att behålla 
sina skyddsvärda arter.

många arter av djur och växter riskerar 
att försvinna från vårt land. En del är akut 
hotade, betydligt fler riskerar att försvinna på 
längre sikt. Att arter minskar och så små
ningom försvinner kan ha många olika orsa
ker. Det vanligaste skälet är att landskapet 

förändras så att artens livsmiljö försämras och 
minskar i utbredning. I andra fall är huvud
orsaken något annat, till exempel förore
ningar eller påverkan från införda främmande 
arter. Olika orsaker kan också samverka – 
exempelvis kan en art som först minskar kraf
tigt på grund av landskapsförändringar få svå
rare att tåla jakt eller insamling. Om jakten 
eller insamlingen ändå fortsätter så minskar 
antalet av arten ytterligare och till slut kanske 
den utrotas av ett sjukdomsutbrott eller av en 
exploatering av naturen i det område där de 
sista exemplaren levde. 

En del skogslevande arter är väldigt käns
liga för mänskliga ingrepp i skogsmiljöerna. 
Ett exempel är laven långskägg, som trivs 
i gammal granskog med hög luftfuktighet. 
Arter som behöver gammal granskog kan 
räddas om tillräckligt stora områden – och 
särskilt då områden där sådana arter finns 
kvar – bevaras och lämnas till så kallad fri 

sKa hotade arter sKötas?
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utveckling. Fri utveckling innebär att man 
lämnar området så orört som möjligt och inte 
gör någonting för att påverka eller förändra 
växtligheten.

Många andra arter är däremot beroende 
av skogsmiljöer som så småningom försvinner 
om de lämnas till fri utveckling. Det gäller 
många arter som lever på tall eller på olika 
slags lövträd. 
 
ända Fram till 1700-talet var männi
skorna i Sverige så få, och vår påverkan på 
naturen så pass småskalig, att stora delar av 
landskapet präglades av naturliga händelser 
som skogsbränder, tillfälliga översvämningar 
och långvarig försumpning.  Gemensamt för 
dessa händelser är att tallen och lövträden 
tål dem bättre än vad granen gör. Nutidens 
effektiva brandbekämpning gör att skogs
bränder är sällsynta och oftast små till ytan. 
Dessutom har många våtmarker försvunnit 

genom dikning. Detta gynnar granen så att 
den så småningom skuggar ihjäl de andra 
trädslagen. Dessutom har människans skogs
skötsel och viltvård i stora delar av landet 
byggt upp väldigt täta älgstammar som betar 
hårt på tall och lövträd och därmed missgyn
nar dessa ytterligare i förhållande till granen. 

Allt detta gör att om vi ska bevara de 
hotade arter som behöver tallar eller lövträd, 
så räcker det inte att skydda områden och låta 
dem utvecklas fritt. Istället måste vi i många 
fall aktivt sköta skogar för att skapa och bibe
hålla bra livsmiljöer för tall eller lövträds
beroende arter. Hit hör till exempel en av 
våra mest hotade arter i landet, den vitryggiga 
hackspetten, som till största delen lever av 
insekter och deras larver i ved av asp, björk, 
al och sälg. Hit hör också raggbocken, en 
skalbagge vars larver lever i döda tallar som 
legat på marken åtminstone fem år och som 
inte bör vara skuggade. Och hit hör många 
arter som lever på så kallade ädellövträd, till 
exempel alm, ask, ek, lind och lönn. Särskilt 
värdefulla är gamla, grova eller ihåliga ädel
lövträd. Många av de arter som lever på ädel
lövträd behöver solbelysta träd, som främst 
finns i jordbrukslandskapet och i tätbebyg
gelse, men det finns också arter som trivs med 
halvskugga och högre luftfuktighet. 

Vill vi behålla de hotade arter som behö
ver lövträd eller tallar så måste vi i en del 
områden ta bort gran, till exempel genom att 
avverka eller ringbarka den. Ringbarkning 
innebär att man tar bort barken runt om 
stammen så att trädet dör. Det kan också 
vara nödvändigt att sätta stängsel kring en del 
områden så att de skyddas mot älgbete, för 
att nya lövträd ska växa upp där.

det Finns oCKså arter som behöver brän
der – inte bara för att en brand gynnar vissa 
trädslag, utan för att de behöver bränd ved 
eller bränd jord. En sådan art är svedjenä
van, en blåviolett blomma vars frön behö
ver värmas upp för att de ska börja gro. En 

För att rädda den vitryggiga hackspetten, som är lan-
dets mest hotade fågelart, behöver vi se till att det blir 
mer lövskogar med asp, björk, al och sälg och gott om 
död lövträdsved. Vitryggig hackspett i Värmland. Foto: 
Dan Mangsbo.
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Färdigbrukade sand- och grustäkter har blivit viktiga livsmiljöer för många arter som är beroende av varma och san-
diga miljöer med gott om örter. Sörmon, väster om Karlstad. Foto: Sven-Åke Berglind.

annan är den släta tallkapuschongbaggen, en 
skalbagge vars larver lever i den speciella bark 
som utvecklas kring brandskador på brända 
träd. För att ge brandberoende och brandgyn
nade arter bättre chans att överleva arbetar 
numera både länsstyrelserna och skogsbola
gen med naturvårdsbränning, det vill säga att 
på utvalda platser anlägga skogsbrand under 
kontrollerade former. Länsstyrelserna gör 
detta i vissa naturreservat och de miljöcerti
fierade skogsbolagen gör det på en del av sina 
egna marker.

På sandiga marker kan bränder skapa 
öppna sandytor. Sådana är också en viktig 
livsmiljö för många arter. Idag när skogsbrän
der är så ovanliga kan en del sandälskande 
arter istället hitta tillflyktsorter i sand och 
grustäkter – både sådana som används och 
sådana som är färdigbrukade och inte har 
vuxit igen ännu. Genom att motverka igen
växningen kan vi hjälpa sådana arter att leva 
kvar i landskapet trots bristen på bränder. 

Att många skogslevande arter behöver 
någon form av skötsel betyder inte att de 
tål ett modernt skogsbruk med ekonomiska 
lönsamhetskrav. Den skötsel som behövs för 
att bevara de hotade arterna är oftast helt 
annorlunda än det sätt ett lönsamt skogsbruk 
bedrivs på. Bränning, ringbarkning och gran
röjning kostar arbetstid men ger små eller 
inga virkesuttag. Om vi vill bevara alla arter 
som hör hemma i Värmlands skogar så behö
ver fler områden undantas från lönsam skogs
produktion och istället avsättas till antingen 
fri utveckling eller aktiv naturvårdsskötsel, 
beroende på vilka arter som är viktigast att 
värna i respektive område.

Naturvård handlar väldigt mycket om att 
göra rätt sak på rätt plats. Fri utveckling är 
bra i långskäggets skog, men är ofta otillräck
ligt för att bevara raggbocken, vitryggen eller 
svedjenävan. Naturvårdsbränning är mycket 
värdefull i vitryggens och raggbockens hem 
trakter, men det vore katastrof att elda upp 
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För att ge brandgynnade arter större chans att överleva arbetar både länsstyrelserna och skogsbolagen med natur-
vårdsbränning, det vill säga att anlägga skogsbrand under kontrollerade former. Naturvårdsbränning i reservatet 
Brännan. Foto: Fredrik Wilde.

en långskäggsskog. Kunskap om var olika 
arter lever, och om varför de finns just där, är 
grunden för en effektiv naturvård.

i äldre tid var skogsmarken betydelsefull 
som betesmark för människans tamdjur. Även 
Värmlands skogar har under många århund
raden påverkats av sådant skogsbete. Hur 
olika betesdjur påverkade skogen och dess 
olika arter vet vi ganska lite om, och det är 
inte känt om någon hotad art är direkt bero
ende av skogsbete, men det finns flera arter 
som tros ha missgynnats av skogsbetets för
svinnande, till exempel mosippan och bomb
murklan. Det är i alla fall troligt att skogs
betet skapade en glesare skog som gav större 
möjlighet för en del träd att växa sig riktigt 
grova – även om människor alltid tagit ved 

och virke till husbehov i skogen, så var det 
först under 1800talet som de riktigt grova 
träden försvann ur våra skogar – och det bör i 
så fall ha gynnat en del vedinsekter och lavar 
som är hotade idag. Av kulturhistoriska skäl 
är det angeläget att på några ställen bevara 
traditionen att låta korna beta i skogen, och 
för naturvården vore det väldigt intressant att 
öka kunskapen om hur detta påverkar olika 
arter.

det är inte bara i skogen som arter hotas 
om inte deras livsmiljö sköts, utan liknande 
problematik finns även i andra naturtyper. 

Många våtmarker växer igen i onaturligt 
snabb takt, troligen på grund av kvävenedfall, 
klimatförändring, diken i omgivningarna, 
eller en kombination av dessa faktorer. För att 
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bevara hotade arter som behöver öppna våt
marker kan vi behöva bromsa igenväxningen 
genom röjning. 

I våra sjöar och vattendrag hotas flodkräf
tan av den inplanterade signalkräftan, som 
sprider sjukdomen kräftpest som flodkräf
tan är väldigt känslig för. Om flodkräftan 
ska överleva måste vi hejda signalkräftans 
fortsatta spridning, vilket ibland kan kräva 
åtgärder som att bygga vandringshinder för 
kräftor eller att försöka få bort signalkräftan 
från vissa vatten. 

I älvar som rinner genom sandig mark kan 
tillfälliga högvatten skapa nya sandbankar där 
strandsandjägare och andra hotade skalbaggar 

lever. Att dessa arter är hotade beror på att  
i många vattendrag reglerar människan 
vattenflödet så att rejäla vårfloder blir 
ovanligare, med följd att sandbankarna 
hinner växa igen och livsmiljön krymper.  
Att motverka igenväxningen och skrapa fram 
mer bar sand kan vara ett sätt att hindra att  
vi utrotar sandbankarnas invånare.

Även i dessa fall handlar det alltså om att 
människan påverkat miljön på ett sätt som 
hotar vissa arter. Om vi inte kan få den påver
kan att upphöra, så måste vi istället försöka 
kompensera för den genom andra aktiva 
åtgärder, om vi vill undvika att utrota en del 
arter.

Framskrapning av öppen sand vid älvstrand som vuxit igen med sly. Detta görs för att efterlikna naturligt öppna sand-
bankar som är livsmiljö för flera hotade arter, bland annat strandsandjägare. Klarälven söder om Ekshärad. Foto: 
Sven-Åke Berglind.
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Vad gör samhället För att rädda  
hotade arter?

I Värmland, precis som i resten av Sverige 
och i många andra länder, görs en hel del 
insatser för att försöka hindra att olika arter 
försvinner. Olika typer av insatser behövs 
för olika hotade arter, eftersom hoten mot 
dem är olika. 

många arter hotas av att deras livsmiljö 
försämras och minskar i utbredning, och för 
sådana arter gäller det framför allt att bevara 
och återskapa lämpliga livsmiljöer. En del 
arter hotas av att de jagas, fiskas, plockas 
eller samlas in i alltför stor omfattning, och 
då gäller det att minska eller stoppa sådana 
aktiviteter. Några arter hotas av miljögifter 
eller andra föroreningar, och då gäller det 
att minska eller stoppa sådana utsläpp. Det 
finns också arter som hotas av påverkan från 
införda främmande arter, och då kan det vara 
nödvändigt att bekämpa den införda arten 

om vi ska kunna rädda den som art fanns här 
först. 

grundläggande för att kunna rädda 
hotade arter är att veta vilka arter som är 
hotade, varför de är hotade, var de hotade 
arterna finns, och varför de finns just där. 
Sedan 1985 arbetar ArtDatabanken i Uppsala 
med att samla och sprida sådan information. 
ArtDatabanken sammanställer databaser över 
uppgifter om fynd av olika arter, och sedan 
används fynduppgifterna av expertkommit
téer för olika djur och växtgrupper när de 
ska bedöma hur hotade de olika arterna är. 
ArtDatabanken förmedlar också fynduppgif
ter till länsstyrelser och andra myndigheter 
som behöver uppgifterna till exempel för att 
kunna ta hänsyn till de hotade arterna i sina 
beslut.

De fynduppgifter som kommer in till 

Gränsmarkering vid naturreservat. Att skydda naturområden hör till de viktigaste åtgärderna för att rädda hotade 
arter. Foto: Sebastian Kirppu.
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ArtDatabanken kommer från många olika 
källor. Länsstyrelserna gör många fynd i sam
band med miljöövervakning, undersökningar 
av områden som ska skyddas, och olika rik
tade undersökningar av vissa naturtyper eller 
vissa arters utbredning. Skogsstyrelsen har 
gjort många fynd i samband med att de letat 
upp så kallade nyckelbiotoper, det vill säga 
skogsmiljöer som har särskilt stor sannolik
het att innehålla hotade arter. Även enskilda 
människor som är duktiga på olika djur 
och växtgrupper gör många viktiga fynd. 
Nuförtiden kan alla smidigt rapportera in art
fynd via Artportalen på internet (http://www.
artportalen.se).

att sKYdda naturområden hör till de vik
tigaste åtgärderna för att rädda hotade arter. 
I Sverige finns flera olika former av områdes
skydd som kan användas: nationalpark, 
naturreservat, kulturreservat, biotopskydd, 
naturminne, djur eller växtskyddsområde, 
Natura 2000område och naturvårdsavtal. 

Skillnaderna mellan de olika skyddsformerna 
beskrivs i faktaruta nedan. Alla skyddsfor
merna kan användas för vilken naturtyp som 
helst, utom kulturreservat som bara används 
för kulturpräglade landskap. Naturreservat är 
den skyddsform som omfattar störst yta, såväl 
i Värmland som i Sverige som helhet. I fjällen 
finns flera stora nationalparker, men det har 
vi ingen i Värmland.

Från 1909, då Sveriges första naturskydds
lag antogs och de första nationalparkerna 
inrättades, och fram till slutet av 1990talet 
gick det ganska långsamt med att skydda 
värdefulla naturområden, för varken staten 
eller kommunerna satsade särskilt mycket på 
detta. Sedan slutet av 1990talet har dock 
ambitionsnivån varit betydligt högre, särskilt 
vad gäller skydd av skog.

en stor andel av de hotade arterna i 
Värmland och i Sverige är skogslevande 
arter som har svårt att klara sig i skogar som 
används för virkesproduktion. Fram till för 

Grova träd och död ved är viktiga livsmiljöer för många arter. Död tallved i Fäntjärnsskogens naturreservat. Foto: 
Sebastian Kirppu.
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ungefär 200 år sedan var människans påver
kan på skogen så pass mild och varierande 
att dessa arter kunde finnas lite varstans. På 
1800talet svepte de så kallade dimensions
avverkningarna över Sverige och tog bort det 
allra mesta av de riktigt grova träden i våra 
skogar. Med ökande befolkningstäthet kom 
också människornas behov av brännved att 
utarma skogarna på död ved i många områ
den. Grova träd och död ved är viktiga livs
miljöer för många arter. 

I mitten av 1900talet slog den moderna 
skogbruksform som kallas trakthyggesbruk 
igenom och blev efterhand alltmer heltäck
ande. Därigenom har så småningom en allt 
större andel av skogen påverkats av den stora 
miljöförändring som en skogsavverkning 
innebär. För att rädda hotade arter som har 
svårt att klara sig i sådana skogar som det 
moderna skogsbruket skapar behövs en kom
bination av dels god naturhänsyn i skogsbru
ket, dels fler och större skogsområden som 
undantas från skogsbruk.

1995 gaV regeringen i uppdrag till något 
som kallades Miljövårdsberedningen att 

bedöma hur mycket skog som borde skyddas. 
Miljövårdsberedningen anlitade biologerna 
Per Angelstam och Leif Andersson för att 
analysera hur mycket skog som skulle behöva 
skyddas för att bevara mångfalden av arter i 
det svenska skogslandskapet. Deras bedöm
ning var att nedanför det fjällnära området 
skulle andelen skyddad skog behöva öka från 
0,8 procent till cirka 10 procent av den pro
duktiva skogsmarken. På kort sikt bedömde 
de att cirka 5 procent behövde undantas från 
skogsbruk för att skydda naturvärden som 
ännu finns kvar – de återstående 5 procent är 
då marker där naturvärden bör återskapas. 

Därefter har riksdagen antagit ett delmål 
för skydd av skog som utgår från det kortsik
tiga behovet om 5 procent av skogsmarken. 
För att uppnå detta sa riksdagen att från 1999 
till 2010 skulle ytterligare 4 000 kvadratkilo
meter produktiv skog skyddas med reservat, 
biotopskydd och naturvårdsavtal, samtidigt 
som ytterligare 5 000 kvadratkilometer 
skyddsvärd produktiv skog sparas genom 
skogsägarnas egna avsättningar. 

Idag är vi ganska nära att nå det kort
siktiga målet för reservat, biotopskydd och 

För att rädda hotade arter i jordbrukslandskapet är det viktigt att uppmuntra och ge ekonomisk möjlighet till bru-
karna att fortsätta sköta ängar och hagar på ett sätt som bevarar växt- och djurlivet. Betesmark vid Bergstorp, väster 
om Gräsmark. Foto: Dan Mangsbo.
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naturvårdsavtal. Det kortsiktiga målet för 
skogsägarnas egna avsättningar kan också vara 
uppnått, men där saknas en samlad doku
mentation om vilka skogar som avsatts, och 
därför är det svårare att bedöma hur det har 
gått med det.

i slutet aV år 2009 fanns det i Värmlands 
län 123 naturreservat med en sammanlagd yta 
om drygt 1 000 kvadratkilometer. De flesta 
av dessa innehåller en kombination av flera 
naturtyper – skog, myr, vatten, betesmarker 
och ibland även annan jordbruksmark. Drygt 
500 kvadratkilometer är vatten och drygt 
400 är skog. I den siffran ingår dock sko
gen i de stora naturreservaten Glaskogen och 
Brattforsheden där skogsbruk är tillåtet. Den 
produktiva skogsmark som är skyddad från 
skogsbruk i värmländska naturreservat omfat
tar nu ungefär 100 kvadratkilometer.

Utöver skogsskyddet i naturreservaten 

skyddas många mindre områden med biotop
skydd och naturvårdsavtal. Det blir inte så 
stor sammanlagd yta, men de är ändå viktiga 
som komplement.

om männisKans bruKande ofta är ett hot 
mot mångfalden av arter i skogen, så är det 
tvärtom i beteshagar och slåtterängar. Där 
kan inte naturvärdena räddas genom att 
undanta marker från brukande, utan istället 
gäller det att uppmuntra och ge ekonomisk 
möjlighet till brukarna att fortsätta sköta 
ängar och hagar på ett sätt som bevarar växt 
och djurlivet. Där är samhällets viktigaste 
redskap de miljöersättningar som betalas till 
brukarna. 

Systemet med miljöersättningar inför
des i mitten av 1990talet, när Sverige gått 
med i EU, och pengarna kommer delvis från 
EU. För att kunna få miljöersättning för till 
exempel en äng eller en beteshage ska man 

Hona av sandödla framför skylt för naturvårdsavtal som skapats för att gynna sandödla. Brattforsheden. Foto: Sven-
Åke Berglind. 
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åta sig att sköta den på lämpligt sätt under en 
femårsperiod. Miljöersättning söker man hos 
Länsstyrelsen.

Ända från järnåldern och fram till 1700
talet präglades stora delar av det svenska 
landskapet av något som ibland kallas ”äng
äråkersmoder”systemet. På inhägnad mark 
omkring gårdarna odlades hö till vinter
foder och säd till människorna. Betesdjuren 
gick utanför, på marker som till stor del var 
skogsbevuxna. På sensommaren, efter slåtter 
och skörd, fick djuren gå på efterbete på de 
inhägnade fälten. På vintern samlades stall
gödsel som gav näring åt de små åkrarna. Det 
behövdes mycket större ytor av slåtterängar 
än av åker. 

Under 1800 och 1900talen minskade 
slåtterängarnas yta till mindre än en hundra
del av vad den varit tidigare. Därför är det 
inte konstigt att flera av de arter som trivs 
just i slåtterängar är hotade idag. Även natur
betesmarker – betesmarker som inte plöjts 
eller konstgödslats – är en artrik miljö som 
minskat kraftigt under 1900talet. Sedan 
miljöersättningarna infördes har dock ytan av 
både slåtterängar och naturbetesmarker ökat.

Utöver slåtterängar och naturbetesmarker 
finns det även andra inslag i odlingslandska
pet som är särskilt viktiga livsmiljöer för olika 
arter – till exempel åkerholmar, stenmurar, 
alléer, småvatten och öppna diken. Även för 
att bevara och sköta sådana småmiljöer kan 
man få särskild miljöersättning.

oliKa ingrepp i naturen kan göra stor skada 
om de görs på olämplig plats – till exempel 
just där någon av våra hotade arter har ett 
av sina sista tillhåll – men betydligt mindre 
skada om de görs någon annanstans eller 
på annat sätt. Därför får man inte förändra 
naturen utan att först söka tillstånd eller sam
råda med myndigheterna. 

Den som till exempel vill bygga ett hus 
eller en fabrik, öppna en bergtäkt eller gräva 
ett nytt dike måste ansöka om tillstånd. Då 

kan myndigheterna bedöma om skadan blir 
stor eller liten, ge råd och ställa krav om hur 
skadorna på naturmiljön kan minskas, och 
om det behövs även säga nej till ingreppet. 

För åtgärder som det inte står i lagen att 
man måste söka tillstånd till, men som ändå 
förändrar naturmiljön på ett påtagligt sätt, 
måste man samråda med Länsstyrelsen, som 
då kan ge råd och ställa krav för att minimera 
skadan på naturen. Samrådet ska ske minst 
sex veckor innan man tänker sätta igång. 
Skogsavverkning anmäls till Skogsstyrelsen 
istället.

om jaKt, fiske eller insamling är ett hot 
mot en art, så kan den fridlysas i hela landet 
eller i någon del. För däggdjur och fåglar är 
grundregeln att alla arter är fredade utom 
i den mån det står i jaktlagen och jaktför
ordningen att de får jagas. För övriga arter 
gäller det omvända – det är tillåtet att fiska 
eller samla in dem om det inte står i lagar 
och föreskrifter att de är fridlysta. De flesta 
arter som är fridlysta finns uppräknade i art
skyddsförordningen eller i föreskrifter som 
Naturvårdsverket har utfärdat. Dessutom är 
mal och flodpärlmussla fridlysta enligt för
ordningen om fisket, vattenbruket och fiske
rinäringen.

under 1990-talet började Naturvårdsverket 
ta fram särskilda åtgärdsprogram för vissa 
hotade arter. År 2001 antog riksdagen mål 
om att sådana åtgärdsprogram ska tas fram 
för arter som behöver särskilda insatser. Sedan 
dess har arbetet med åtgärdsprogram för 
hotade arter utvecklats till en väsentlig del i 
den svenska naturvården. 

I åtgärdsprogrammen sammanställs 
information om arternas miljökrav och hot
situation. Där finns också en plan för vilka 
åtgärder som bör vidtas för att förbättra läget 
för arten. Det mesta arbetet med åtgärdspro
grammen ligger nu på länsstyrelserna, både 
när det gäller att ta fram program och att 
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genomföra dem. Naturvårdsverket samord
nar arbetet och fastställer innehållet i varje 
åtgärdsprogram.

I första hand upprättas åtgärdsprogram 
för arter som behöver något extra utöver det 
naturvårdsarbete som redan bedrivs i form av 
reservatsbildning, miljöersättningar till jord
brukare, med mera. Alla hotade arter kom
mer alltså inte att få egna åtgärdsprogram, 
utan Naturvårdsverket har valt ut cirka 400 
arter som ska ingå, antingen i ett eget åtgärds
program eller i ett gemensamt för några 
arter med liknande miljökrav och hotbild. 
Omkring 70 av dessa arter finns eller har fun
nits i Värmlands län. 

åtgärdsprogrammen kan innehålla alla 
slags åtgärder. Ofta behövs det mer kunskap 
om var arten finns någonstans, så ytterligare 
undersökning av artens utbredning ingår som 
en åtgärd i många av åtgärdsprogrammen. 
Ofta behövs också någon slags skötsel eller 
återskapande av artens livsmiljö. 

Mycket av åtgärderna kan utföras av läns
styrelserna, men ofta innehåller åtgärdspro
grammen också åtgärder som behöver utföras 
av andra myndigheter, företag eller enskilda 
människor. Åtgärdsprogrammen är dock inte 
tvingande för någon, utan det gäller för läns
styrelserna att uppmuntra andra till att med
verka i att genomföra dem.

att rädda hotade arter är inte bara en 
angelägenhet för varje land – det är också 
mänsklighetens gemensamma ansvar gente
mot framtidens människor. Därför finns det 
flera olika internationella samarbeten som 
handlar om detta. Några av de viktigaste är 
Bernkonventionen, Bonnkonventionen, 
Ramsarkonventionen, CITESkonventionen 
och Riokonventionen om biologisk mång
fald. Bernkonventionen är ett europeiskt 
samarbete som handlar just om att länderna 
ska skydda hotade arter och deras livsmiljöer. 
Bonnkonventionen handlar om skydd för 

arter som flyttar mellan olika länder, såsom 
många flyttfåglar. Ramsarkonventionen 
handlar om att staterna ska bevara viktiga våt
marksområden. CITESkonventionen hand
lar om att reglera och begränsa handel med 
hotade djur och växter. Riokonventionen 
om biologisk mångfald är ett världsomspän
nande samarbete som handlar om att biolo
gisk mångfald ska bevaras och utnyttjas på ett 
långsiktigt hållbart sätt.

Internationella NaturvårdsUnionen 
(IUCN, International Union for Conser va
tion of Nature) är på sätt och vis en inter
nationell motsvarighet till ArtDatabanken. 
IUCN bedömer arters risk att försvinna helt 
från jorden. Det är IUCN som utvecklat 
principerna för hur arters hotbild bedöms 
och hur arterna förs till olika hotkategorier.

sedan 1995 är sVerige också en del av 
Europeiska Unionen, EU. Inom EU stiftas 
många lagar som kallas direktiv. Dessa måste 
medlemsländerna följa och införa i sin egen 
lagstiftning. Två direktiv som har stor bety
delse för naturvårdsarbetet är fågeldirektivet 
och art och habitatdirektivet. Fågeldirektivet 
handlar om skydd av vilda fåglar, art och 
habitatdirektivet handlar om skydd av andra 
djur och växter och deras livsmiljöer (habitat 
betyder livsmiljö). Dessa direktiv innebär 
bland annat att varje medlemsland måste 
peka ut områden där olika naturtyper ska 
bevaras och ingå i ett europeiskt nätverk av 
naturområden. Nätverket kallas Natura 2000. 

I Värmlands län finns nu 136 Natura 
2000områden som tillsammans omfattar en 
mängd olika naturtyper. Om någon vill göra 
något som riskerar att förändra naturmiljön i 
ett Natura 2000område, så måste man söka 
tillstånd för det. Ibland räcker detta till
ståndskrav för att områdets naturvärden ska 
bevaras, men ofta behövs det något ytter
ligare, till exempel att området blir natur
reservat eller att naturvårdsavtal tecknas med 
markägarna.
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oliKa Former aV områdessKYdd 

Ett naturreservat är ett område där särskilda föreskrifter gäller till skydd för naturvärdena. Föreskrifterna 
kan variera mellan olika naturreservat, beroende på vilka naturvärden det är som skyddas. När naturreser-
vat bildas kan markägaren antingen sälja marken eller behålla äganderätten och få en intrångsersättning 
som motsvarar värdeminskningen på grund av föreskrifterna. Naturreservat kan bildas i syfte att bevara 
biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, skydda, återställa eller nyskapa värdefulla 
naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter samt för att tillgodose behov av områden för friluftslivet. 
Naturreservat kan bildas av Länsstyrelsen och av kommunen. Den som bildat ett naturreservat ska också 
fastställa en skötselplan för reservatet.

Ett kulturreservat är ungefär som ett naturreservat men bildas i syfte att bevara värdefulla kulturpräglade 
landskap. Eftersom sådana landskap ofta också innehåller värdefulla naturmiljöer och livsmiljöer för skydds-
värda arter, och eftersom både natur- och kulturvärden ska värnas oavsett vad reservatet kallas, så kan det 
många gånger gå på ett ut om ett område blir naturreservat eller kulturreservat. I praktiken kan största skill-
naden vara att det blir olika delar av statens budget som används beroende på vad man kallar reservatet.

En nationalpark är ett större område, oftast större än 10 kvadratkilometer, som skyddas i syfte att bevara 
det i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick. För att bilda en nationalpark måste marken 
ägas av staten. Nationalparker beslutas av regeringen och riksdagen. I övrigt fungerar en nationalpark som 
ett naturreservat.

biotopskyddsområden finns av några olika slag. Dels finns det generella biotopskyddet, som innebär att 
bl.a. alléer, åkerholmar, småvatten och våtmarker i jordbruksmark samt stenmurar i jordbruksmark alltid 
är skyddade och inte får förstöras. Dels kan Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen eller kommunen peka ut mindre 
områden av vissa naturtyper och förklara dem som biotopskyddsområden. När en myndighet på det viset 
pekar ut ett område som biotopskyddsområde har markägaren rätt till ekonomisk ersättning på samma vill-
kor som om det hade blivit ett litet naturreservat.

naturminne är ett skydd för särpräglade naturföremål som behöver skyddas eller vårdas särskilt, samt ofta 
även för det område på marken som behövs för att bevara naturföremålet. Många av våra naturminnen är 
gamla fina ekar eller andra särskilt gamla eller märkvärdiga träd. Naturminnen kan inrättas av Länsstyrelsen 
eller kommunen. Ett naturminne medför inte någon rätt till ersättning för markägaren.

djurskyddsområde och växtskyddsområde används för att skydda t.ex. häckningsplatser för störnings-
känsliga fåglar och växtplatser för sällsynta växter som är känsliga för tramp och slitage. Skyddet innebär 
oftast ett förbud för allmänheten att gå där under en del av året. Djur- och växtskyddsområden beslutas av 
Länsstyrelsen eller kommunen.

natura 2000-område är ett område som Sverige har pekat ut och lovat bevara som en del av nätverket 
Natura 2000 inom EU. Inom och i närheten av ett Natura 2000-område får man inte göra någonting som 
kan skada de naturtyper och arter som Natura 2000-området är till för att bevara. Natura 2000-områden 
skiljer sig alltså från de andra formerna av områdesskydd, genom att det även kan påverka vad man får göra 
utanför det avgränsade området.

Ett naturvårdsavtal är ett avtal mellan staten och en markägare som innebär att markägaren för en viss tid, 
ofta 50 år, avstår från att utnyttja sin mark på visst sätt som annars skulle vara tillåtet. Markägaren får en 
viss ekonomisk ersättning av staten, men betydligt mindre än om marken istället hade skyddats varaktigt 
som naturreservat eller biotopskyddsområde. Om markägaren även ska sköta områdets naturvärden kan 
naturvårdsavtalet kompletteras med ett skötselavtal som gäller en kortare tid.
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Vad betYder KlimatFörändringen  
För hotade arter i Värmland? 

Jordens klimat håller på att förändras. 
Ingen kan säkert säga hur fort förändringen 
kommer att ske, eller hur långt den kom-
mer att gå. Men att klimatförändringen 
har börjat, och att människans utsläpp av 
olika ämnen till luften är en viktig orsak till 
förändringen, är så gott som alla forskare 
överens om. 

oliKa naturtYper och olika arter kommer 
att påverkas på olika sätt av den kommande 
klimatförändringen. Bevarandet av olika arter 
och de naturtyper som utgör deras livsmiljöer 
kommer i vissa fall att försvåras och i en del 
fall att underlättas.

De arter som först blir direkt hotade av 
klimatförändringen är troligen de som bara 
trivs i de kallaste områdena och som inte kan 
flytta någon annanstans när deras livsmiljö 
värms upp. Isbjörnen i Norra Ishavet är kan

ske det tydligaste exemplet. I Sverige kan den 
redan hotade fjällräven drabbas hårt när träd
gränsen flyttar allt högre upp i fjällen.

genom Värmland går en naturgeografisk 
gräns som brukar kallas limes norrlandicus 
– den naturgeografiska eller biologiska 
norrlandsgränsen. Många arter med nordlig 
utbredning i Sverige finns ungefär ner till 
denna gräns, och många arter med sydlig 
utbredning ungefär upp till denna gräns. För 
de nordliga arterna, till exempel lavskrikan, 
kan klimatförändringen göra att de försvinner 
från Värmland när klimatzonerna flyttas 
norrut. Klimatförändringen kan också göra 
att sådana arter minskar eller försvinner från 
hela sitt utbredningsområde, om föränd
ringen skulle gå så snabbt att de inte hinner 
anpassas eller flytta med klimatzonerna. 
Risken för detta förvärras av att människan 

Lavskrikan är en nordlig art. I Värmland lever den bara kvar i högt belägna skogar i norra delen av länet. När klimatet 
blir varmare ökar risken att den försvinner från Värmland. Lavskrika på Enberget. Foto: Dan Mangsbo
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förändrat landskapet så att livsmiljön för 
många arter splittrats upp till små områden 
som ibland ligger på stora avstånd från 
varandra.

För att sådana arter ska överleva i läng
den är det viktigt att försöka åstadkomma 
ett landskap som gör det möjligt för dem att 
spridas till platser och områden med kyligare 
klimat. För arter som trivs i de skogar som 
det moderna skogsbruket skapar är detta 
inte något stort problem, men för arter vars 
överlevnad är beroende av skyddad natur kan 
det bli värre, eftersom de skyddade områ
dena bara är små öar i landskapet. Ett sätt att 
öka överlevnadschanserna för sådana arter 
kan vara att skydda hela bergspartier, så att 
nordliga arter kan flytta till högre höjd och 
till nordsluttningar inom samma skyddade 
område. Ett annat sätt kan vara att underlätta 
mer långväga spridning i nordsydlig riktning 

genom att skydda och återskapa livsmiljö er 
någorlunda tätt i landskapet, särskilt i 
Värmland, Dalarna och inre Norrland. 

För sYdliga arter som istället har nordgrän
sen för sitt utbredningsområde i Värmland, 
eller som här har nordliga förekomster som 
ligger avskilt från huvudutbredningen, kan 
klimatförändringen istället bli till fördel. 
Exempel på sådana arter är sandödlan och 
många arter knutna till ek och andra ädel
lövträd. När klimatzonerna flyttas norrut 
kan bevarandet av sådana arter i Värmland 
underlättas, och samtidigt bli mer betydelse
fullt för arternas bevarande i nationellt eller 
internationellt perspektiv. Detsamma gäller 
för arter som kan gynnas om vi får mer regn i 
Värmland, som till exempel kuddgelélav och 
andra fuktkrävande arter som är sällsynta i 
Sverige men vanligare i Norge.

Sandödlan är en sydlig art som kanske får lättare att klara sig i Värmland när klimatet blir varmare. Hane av sandödla 
i parningsdräkt, på Brattforsheden. Foto: Sven-Åke Berglind.
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många arter är idag hotade på grund av 
vattenregleringar som minskat vattendragens 
naturliga växlingar. Den naturliga årsrytmen 
för älvar i mellersta och norra Sverige innebär 
att snösmältningen på våren ger upphov till 
högre flöden än under resten av året. Dessa 
höga vårflöden skapar speciella livsmiljöer 
som en del växter och djur behöver. 

En sådan livsmiljö är de höga sandbankar 
som i Klarälven hyser flera hotade skalbaggs
arter och även den hotade växten daggvide. 
En annan sådan livsmiljö är sandiga rasbran
ter, så kallade nipor, där backsvalan häckar. 
En tredje är den alsumpskog som förekom
mer längs Klarälven, som växer där eftersom 
alen är bättre än andra trädslag på att tåla 
långvariga översvämningar. 

Klarälven är speciell, inte bara genom att 
den är Värmlands största vattendrag, utan 
också genom att så många arter knutna till 
vattnets naturliga växlingar ännu finns kvar 

här, trots omfattande vattenkraftsutnyttjande. 
De livsmiljöer som skapas av vattnets 

naturliga växlingar, och de arter som är bero
ende av detta, kommer att påverkas av kli
matförändringen på väldigt olika sätt, bero
ende på hur vi människor väljer att hantera 
klimatförändringen. När höga vattenflöden 
inträffar allt oftare, så bör det öka förutsätt
ningarna för dessa arter att överleva. Om vi 
redan nu börjar planera för minskad sårbar
het, genom att lägga byggnader och vägar på 
betryggande avstånd – både i höjdled och sid
led – från vattendragen, så kan förutsättning
arna för vattendragens hotade arter förbättras. 
Å andra sidan, om vi försöker möta klimat
förändringen genom förstärkt vattenreglering 
och utbyggnad av erosionsskydd längs strän
derna, så förvärras hotet mot de arter och 
naturtyper som är beroende av vattendragens 
naturliga växlingar.

Vid höga vårflöden i Klarälven kan det skapas höga sandbankar som utgör livsmiljöer för hotade arter, bland annat 
många skalbaggar och vissa kärlväxter. Foto: Sven-Åke Berglind.
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Källor oCh tips

mYCKet aV inFormationen i denna bok har 
vi hämtat från de artfaktablad som finns på 
ArtDatabankens webbsida: 
http://www.artdata.slu.se.

Andra viktiga källor har varit
•	 Länsstyrelsens	egna	inventeringar	av	olika	

arter och naturområden.
•	 Naturvårdsverkets	åtgärdsprogram	om	

olika hotade arter (de flesta kan laddas ner 
från http://www.naturvardsverket.se/sv/
Nedremeny/Webbokhandeln).

•	 Nitare,	J.	2000.	Signalarter	–	indikato
rer på skyddsvärd skog. Skogsstyrelsens 
Förlag.

•	 Fynduppgifter	för	olika	arter,	dels	från	
ArtDatabankens observationsdatabas och 
dels från webb platsen Artportalen:  
http://www.artportalen.se.

För den som Vill lära sig skilja mellan 
olika arter finns det många bra så kallade 
bestämningsböcker för olika grupper (fåglar, 

fiskar, kärlväxter, och så vidare). För att vara 
säker på att man kommit fram till vilken art 
man har framför sig bör man helst använda 
en bok som presenterar samtliga arter inom 
gruppen som kan finnas i det område där 
man befinner sig. För vissa grupper saknas 
det fortfarande sådana bestämningsböcker 
om de arter som finns i Sverige, men de hål
ler på att ges ut av ArtDatabanken i form av 
ett stort bokverk som kallas Nationalnyckeln. 
Information om Nationalnyckeln finns på 
http://www.nationalnyckeln.se.

Den som hittar intressanta arter, och  
är säker på vilken art det är, kan själv  
rapportera fyndet på Artportalen  
(http://www.artportalen.se). Både hotade 
arter och andra arter kan rapporteras in där. 
Genom att rapportera artfynd till Artportalen 
kan man bidra till att öka kunskapen om 
arterna, och därmed också till arbetet för att 
bevara dem.
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Knappast någon annan art i vår svenska 
natur väcker så mycket känslor som vargen 
– positiva känslor hos några, negativa hos 
andra. När de svenska landskapsdjuren 
röstades fram 1987 föll 90 % av värm-
landsrösterna på vargen. Att få se eller höra 
en vild varg är för många en storslagen 
naturupplevelse. För den som jagar med lös 
hund, och för den som har får på bete och 
otillräckliga stängsel, är vargens närvaro en 
källa till välgrundad oro.

VARGEN ÄR ETT STORT, högbent hunddjur 
med lång nos, brett huvud, upprättstående 
öron, grov hals och lång hängande svans. Hos 
skandinaviska vargar är färgen gulbrun med 
varierande inslag av grått och svart. Vargen är 
byggd för att uthålligt springa långa sträckor, 
huvudsakligen i trav, och kan utan svårighet 
förflytta sig flera mil på några timmar. 

Vargen lever i familjegrupper som vanli-
gen består av ett föräldrapar och deras ungar. 
En sådan familjegrupp lever i ett område 
(revir) som de försvarar mot andra vargar. Ett 
varg revir i Skandinavien brukar omfatta mel-
lan 250 och 2 000 kvadratkilometer (genom-

snitt ungefär 1000 kvadratkilometer), så det 
är ganska stora ytor som vargarna rör sig över. 

Föräldradjuren i ett revir parar sig i febru-
ari-mars och valparna föds efter två månader. 
Antalet valpar är oftast mellan tre och åtta. De 
flesta vargar lämnar föräldrarna vid omkring 
1–2 års ålder för att söka sig ett eget revir, 
men ibland kan de stanna kvar längre. En varg 
som lämnat sitt födelserevir går ofta mer än 
10 mil, och ibland mer än 100 mil, innan den 
slår sig ner och skaffar ett eget revir.

VARGENS HUVUDFÖDA i vårt land är älg. 
Oftast angrips älgkalvar och älgkor – det är 
sällan som vuxna älgtjurar dödas. Vargar i en 
familjegrupp jagar gärna tillsammans, men 
en varg kan lära sig att ensam döda även 
en vuxen älg. Vargen tar också gärna andra 
hjortdjur, som rådjur, dovhjort eller kron-
hjort. Mindre bytesdjur som fångas ibland 
är till exempel bäver och grävling. Ibland 
angriper vargar även tamdjur, oftast får. Detta 
beror inte på födobrist – så gott som överallt i 
Sverige finns det gott om älg i förhållande till 
vargens behov – utan det tycks mer vara en 
slump att vissa vargar angriper får. 

Ett vanligt fårnätsstängsel som är väl 
underhållet minskar risken för vargangrepp, 
förutsatt att det inte är öppet mot vatten där 
vargen kan simma in. Om ett fårnät kom-
pletteras upptill och nertill med eltrådar med 
hög spänning så blir risken mycket liten. Ett 
annat alternativ som ger mycket liten risk 
för vargangrepp är ett femtrådigt elstängsel 
med hög spänning. Länsstyrelsen kan lämna 
bidrag till fårägare i utsatta områden som vill 
skaffa elstängsel av sådana typer som ger ett 
gott skydd. Trots att vargen lätt kan hoppa 
över dessa stängsel, så brukar den sällan göra 
det när den närmar sig ett byte, utan den för-
söker ta sig under stängslet istället, och får då 
en rejäl stöt. 

VARG (Canis lupus)
Hotkategori: Starkt hotad (EN).

Listning i EU-direktiv: Art- och habitatdirektivet 
bilaga 2 och 4.

Åtgärdsprogram för hotade arter: Det senaste 
åtgärdsprogrammet för vargen fastställdes av 
Naturvårdsverket 2003. Ett nytt åtgärdsprogram är 
planerat att tas fram.

Kroppslängd: 90–150 cm.

Vikt: I Sverige oftast 45–55 kg för hanar och 35–45 
kg för honor (mindre i Sydeuropa och Sydasien).

Förväxlingsarter: Flera tamhundsraser kan lätt för-
växlas med varg. Spår av tamhund, lodjur och räv blir 
ofta förväxlade med vargspår. 

VARG
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Hos skandinaviska vargar är färgen gulbrun med inslag av grått och svart, och mera grått i vinterpälsen. Kring mun-
nen finns nästan alltid ett vitt område, som inte brukar nå upp till ögonen. Vargpar i Nyskoga. Foto: Hans Ring.

I sommardräkt ser vargen betydligt slankare ut. Varg i Dömle-trakten. Foto: Dan Mangsbo.
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URSPRUNGLIGEN fanns vargen över hela 
Sverige utom på Gotland (och möjligen 
Öland). Under 1830-talet sköts i genomsnitt 
mer än 500 vargar per år i landet, vilket tyder 
på att det bör ha funnits åtminstone 1 500 
vargar i landet. Men arten blev i stort sett 
utrotad från Syd- och Mellansverige under 
1800-talet och från norra Sverige under första 
hälften av 1900-talet.

Vid årsskiftet 1965/66 fridlystes vargen. 
Det var för sent, eftersom arten redan var så 
gott som utrotad i landet, och fridlysningen 
var inte heller fullständig. Jaktbrottslighet 
och laglig jakt orsakade tillsammans en 
hög dödlighet på de enstaka vargar som 
dök upp i Sverige under 1970- och 1980-
talen. Under senare delen av 1970-talet 
började det komma rapporter om varg från 
Nordvärmland och angränsande Hedmark 
i Norge. Vintern 1982/83 etablerade sig ett 
vargpar i Nordvärmland – troligen invand-

rade från Finland/Ryssland – och våren därpå 
föddes den första kända vargkullen i södra 
Skandinavien i modern tid. Därefter föddes 
en ny kull i detta revir varje år, utom 1986, 
fram till 1994. Under 1980-talet var dock 
dödligheten nästan lika stor som förök-
ningen, och antalet vargar blev inte större än 
10. Mot slutet av 1980-talet riktades en hel 
del kritik mot det otillräckliga skyddet av den 
lilla spillran till vargstam. 1989–1990 kul-
minerade kritiken och frågan uppmärksam-
mades även i andra länder, vilket ledde till att 
vargen totalfredades 1990. 

VÅREN 1991 FÖDDES för första gången två 
kullar i landet. Analyser av vargarnas arvs-
anlag har visat att fadern till den ena kullen, 
som föddes i Jämtland, inte var släkt med de 
djur som fanns i Skandinavien sedan tidi-
gare. Det tyder på att även denna varg hade 
invandrat från Finland/Ryssland under 1990 

Precis som tamhundar är vargar sällskapliga djur som använder en mängd olika signaler för att ”prata” med varandra. 
Vargar i fångenskap. Foto: Hans Ring.

VARG
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Vargspår, framtass till vänster, baktass till höger. Vargens spår ser ut som spår av en stor hund. För att skilja vargspår 
från hundspår bör man följa spåren flera kilometer, studera hur djuret betett sig och mäta steglängden när djuret tra-
vat – endast några få hundraser tar lika långa travsteg som vargen. Foto: Hans Ring.

Att få se en vild varg är inte lätt, men när den går över isar på vintern kan man upptäcka den på långt håll. Varg på sjö 
i Nyskoga. Foto: Hans Ring.
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eller i slutet av 1980-talet. 
Från 1990/91 till 2001/02 ökade antalet 

vargar i Skandinavien med i snitt 24 procent 
per år. År 2000, då vargstammen hade  
vuxit till en storlek som gjorde den mindre 
känslig för förlust av enstaka individer, fick 
Naturvårdsverket åter möjlighet att ge 
tillstånd till skyddsjakt på vargar som orsakar 
skador. 2001 blev det åter tillåtet att under 
vissa omständigheter avliva en varg för att 
försvara tamdjur utan att söka tillstånd först. 
Vintern 2001/02 beräknades den skandina-
viska vargstammen till 98–114 djur. 

VINTERN DÄRPÅ tycks ett tillfälligt hack i 
stammens positiva utveckling ha inträffat 
– vargstammen var då bara 83–101 indivi-
der. Nedgången kan vara en ren slump, eller 
så kan den tänkas ha berott på en tillfällig 
ökning av jaktbrottslighet riktad mot vargar. 

Därefter har antalet vargar åter ökat. Den 
senaste färdiga sammanräkning som finns 
gäller vintern 2008/09, då den skandinaviska 
stammen omfattade 213–252 vargar. Av dessa 
fanns 182–217 helt och hållet i Sverige och 
6–9 i svensk-norska gränstrakter. 2008 föd-

des åter en kull vars far var nyinvandrad från 
Finland/Ryssland, och även 2009 har valpar 
fötts i det reviret, som ligger i Hälsingland.

VÄRMLANDS LÄN har under de senaste åren 
berörts av 14–15 vargrevir, varav 4–6 revir 
funnits helt inom länet medan de övriga 
reviren legat delvis i andra län eller i Norge. 
Valpkullar har fötts i 2–3 av de helt värm-
ländska reviren och i 4–6 av gränsreviren. 

Det största hotet mot vår skandinaviska 
vargstam är att den är liten, isolerad och har 
för lite variation i sina arvsanlag. En sådan 
djurstam kan lätt slås ut om dödligheten 
ökar, till exempel genom ökad jaktbrottslig-
het eller genom utbrott av nya sjukdomar. 
Forskare har beräknat att jaktbrott orsakar 
ungefär hälften av dödligheten bland våra 
vargar. Att vargstammen har så lite variation 
beror på att den alltså härstammar från bara 
fyra vargar – två som invandrade för ca 30 år 
sedan, en som invandrade för ca 20 år sedan, 
och en som kommit in för bara något år 
sedan. Om vargstammen ska få goda chanser 
att överleva i längden måste vargar med nya 
arvsanlag komma in oftare. ■

VARG

Motstående sida: Vargvalparna föds i en lya som hanen 
och honan hjälpts åt att gräva. Öppning till varglya i 
norra Värmland. Foto: Göran Ekström, Östersund.



39



40

LODJUR (Lynx lynx)
Hotkategori: Nära hotad (NT).

Listning i EU-direktiv: Art- och habitatdirektivet 
bilaga 2 och 4.

Åtgärdsprogram för hotade arter: Det senaste 
åtgärdsprogrammet för lodjuret fastställdes av 
Naturvårdsverket 2003. Ett nytt åtgärdsprogram är 
planerat att tas fram.

Kroppslängd: 80–130 cm.

Mankhöjd: Omkring 65–75 cm.

Vikt: Hanar kring 20–25 kg, honor kring 16–20 kg.

Förväxlingsarter: Spår av lodjur kan ibland förväx-
las med spår av till exempel varg, tamhund, räv eller 
hare.

LODJUR

När Sveriges Television 1998 ordnade en 
omröstning om Sveriges populäraste djur, 
då tog lodjuret hem förstaplatsen, följt av rå-
djur och älg på andra respektive tredje plats. 
Att lodjuret är ett vackert djur, med sin 
fläckiga päls och sin smäckra, smidiga kropp, 
håller nog de flesta människor med om.

LODJURET ÄR ETT STORT och högbent katt-
djur, med en mankhöjd kring 70 cm, men 
väger bara kring 20 kg. I vinterpäls kan det 
se kraftigt ut, men i sommarpäls ser man hur 
slankt lodjuret är. Lodjuret känns lätt igen på 
den korta svansen och öronens svarta tofsar. 
Pälsens grundfärg är gulbrun på sommaren 
och ljusare på vintern. Pälsfärgen och särskilt 
fläckigheten kan variera mycket mellan olika 
individer. Förr användes olika beteckningar 
som kattlo, varglo och rävlo på olika färg-
varianter av lodjur. 

Liksom de flesta kattdjur kan lodjuret dra 
in klorna. Därför nöts de inte mot marken 
utan hålls vassa, vilket bidrar till lodjuret är 
skickligt på att klättra i träd. 

Lodjuret är också en skicklig jägare. Oftast 
smyger det sig så nära sitt byte som möjligt 

för att sedan överraska det med en kort och 
snabb jakt. Huvudfödan är rådjur i Syd- 
och Mellansverige och ren i fjälltrakterna. 
Dessutom äter lodjuret mindre djur som hare 
och fåglar som tjäder, orre och ripa. Lodjur 
kan klara sig på bara hare, fåglar och andra 
mindre djur, men då får de inte lika många 
ungar som när de har god tillgång till rådjur 
eller andra större byten.

Tyvärr händer det även att lodjur angriper 
tamdjur, oftast får. Elstängsel av de typer som 
skyddar mot varg håller också för det mesta 
lodjuren ute. Enstaka lodjur lär sig dock att ta 
sig förbi dessa. I sådana fall kan länsstyrelsen 
ge tillstånd till att lodjuret får skjutas.

EN VUXEN LODJURSHONA brukar röra sig 
inom ett område på 300–400 kvadratkilo-
meter. Hanarna har större hemområden, 
omkring 600–700 kvadratkilometer.

Lodjurets ungar föds i slutet av maj eller 
början av juni, och en kull består av en till 
fyra ungar. När honan ska föda väljer hon en 
skyddad plats – ofta i svårframkomlig terräng, 
under en tät gran, mellan några stenar, i en 
klippskreva, eller liknande. De nyfödda ung-
arna är blinda men har päls och väger bara ca 
200 g. Honan tar ensam hand om ungarna. 
De får mjölk tills de är ungefär ett halvår 
gamla, och de följer modern tills de är nio till 
tio månader, ibland lite längre. Sedan söker 
de upp egna områden att leva i. Honorna slår 
sig gärna ned nära moderns område om där 
är ledigt, medan hanarna ofta vandrar iväg 
längre, ibland flera tiotals mil. 

LODJURET HAR FUNNITS i hela vårt land. 
Om det inte jagas för mycket kan det fortfa-
rande trivas överallt utom i de mest tätbe-
folkade områdena och de mest utpräglade 
jordbruksslätterna. Under 1800-talet trängdes 
lodjuret tillbaka genom jakt så att på 1920-
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Gäspande lodjur, i fångenskap. Liksom andra rovdjur har lodjuret stora hörntänder som är till hjälp när ett bytesdjur 
ska hållas fast. Foto: Hans Ring.

Lodjur som äter på ett rådjur. I Mellansverige är rådjuret det viktigaste bytet för lodjuren. Foto: Hans Ring.
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talet fanns bara en liten stam i Jämtlands och 
Västerbottens län. Efter fridlysning 1928 bör-
jade dock lodjursstammen öka. 1943 infördes 
viss jakt igen, men ökningen fortsatte fram 
till 1980-talet, då lodjuret åter fanns över 
stora delar av landet, om än med stora luckor 
i södra Sverige. Sedan skedde en ny tillbaka-
gång, och lodjuret försvann nästan helt från 
Götaland och södra Svealand. 

Lodjuret fridlystes på nytt 1984 i södra 
Sverige och 1991 i hela landet. Ungefär sam-
tidigt ökade rådjuren mycket kraftigt. Vi fick 
täta rådjursstammar långt upp i Norrlands 
inland, dels på grund av milda vintrar, dels 
på grund av att rävskabben gjorde att rävarna 
blev färre (rävar dödar ofta rådjurskid). 
Fridlysningen och den rikliga tillgången på 
rådjur gjorde att lodjuren ökade igen. 

FRÅN BÖRJAN AV 1990-talet och framåt 
har det gjorts inventeringar för att säkrare 
kunna bedöma hur många lodjuren är och 
hur många kullar som föds. 1995 beräknades 
det finnas minst 1 000 lodjur i landet. Siffran 
nästan fördubblades till år 2000 då toppen 
nåddes med nästan 2 000 djur, huvudsakli-
gen i Svealand och Norrland, och över 330 
kullar födda. 

2001 beslöt riksdagen och regeringen 
att lodjuren skulle få sprida sig och öka i 
Götaland och därefter skulle antalet mins-
kas i renskötselområdet. Naturvårdsverket 
har dock tillåtit en avskjutning som mins-
kat lodjursstammen i renskötselområdet 
mycket snabbare än vad lodjuren kunnat öka 
i södra Sverige. De senaste åren har dock en 
återhämtning skett i renskötselområdet, sam-
tidigt som viss spridning och ökning skett i 
Götaland.

För att följa lodjursstammens utveckling 
räknar man under vintern – om snöförhål-
landena gör det möjligt – spår av olika honor 
med ungar. Varje sådan lodjursfamilj som 
hittas visar att det har fötts en kull ungar före-
gående vår. I Värmland hittades 12 lodjurs-

honor med ungar vid Jägareförbundets 
inventering 1993. Därefter tycks en ökning 
ha skett, så att lodjursstammen blivit ganska 
tät i stora delar av Värmland. Detta gör det 
svårt att skilja olika lodjursfamiljer från var-
andra med hjälp av spår som hittas vid olika 
till fällen. Bäst går det om man kan inven-
tera hela länet samtidigt. Några år har spår av 
omkring 35 honor med ungar hittats i länet. 
Sedan 2005 har omkring 25 födda kullar  
konstaterats de år inventering kunnat göras. 
De flesta lodjuren finns nu i de södra och 
mellersta delarna av länet, medan de har 
minskat i Torsby kommun. ■

Motstående sida: Lodjur i vinterpäls. Färgen på pälsen 
varierar både mellan olika individer och mellan olika års-
tider – på vintern är den ljusare än på sommaren. Foto: 
Hans Ring.

Lodjursspår i snö. Ett typiskt lodjursspår är lite osym-
metriskt: andra tån når längre fram än tredje och första 
tån längre fram än fjärde, som syns på bilden. Avtryck av 
klorna kan synas ibland, men ofta hålls klorna indragna 
när lodjuret går på marken. Foto: Hans Ring.

LODJUR
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BJÖRN (Ursus arctos)
Hotkategori: Livskraftig (LC).

Listning i EU-direktiv: Art- och habitatdirektivet 
bilaga 4.

Åtgärdsprogram för hotade arter: Det senaste 
åtgärdsprogrammet för björnen fastställdes av 
Naturvårdsverket 2003. Ett nytt åtgärdsprogram är 
planerat att tas fram.

Mankhöjd: Upp till 135 cm.

Vikt: I Sverige väger en vuxen hane omkring 
100–300 kg, honan 60–200 kg. I Sibirien och 
Nordamerika finns björnar av samma art som blir 
betydligt större.

Förväxlingsarter: Ibland beskrivs björnen som 
”omisskännlig” eller ”svår att ta miste på”, men när 
ett djur skymtar förbi snabbt i skymning eller mör-
ker är många misstag möjliga. Det har hänt vid olika 
tillfällen att hund, får, vildsvin respektive järv uppfat-
tats som björnar. 

Björnen är det största landlevande rovdju-
ret i Sverige. Samtidigt är björnen det mest 
talrika av våra stora rovdjur – forskarna be-
räknar att det nu finns över 3 000 björnar i 
landet. Trots det är det inte många som får 
se en björn i det fria, för björnarna är oftast 
skygga och duktiga på att gömma sig.

EN BJÖRNHONA brukar få sina första ungar 
vid fem till sju års ålder. Sedan brukar det 
dröja två eller tre år mellan kullarna. En kull 
består av en till fyra ungar, och de föds mitt 
i vintern när honan ligger i ide. Ungarna 
följer honan under ett par år, och tillbringar 
sin andra och ibland även sin tredje vinter i 
samma ide som hon. 

Vinteridet grävs ofta i en stor myrstack. 
Björnen kan också utnyttja skrevor, hålighe-
ter under stenar, eller göra i ordning en bädd 
av ris och mossa på plan mark i tät, skyd-
dande skog. Oftast används inte samma ide 
två år i följd av samma björn. 

En björnhona med ungar brukar röra 
sig över 100–600 kvadratkilometer under 
en säsong. Björnhanar brukar röra sig över 
mycket större områden, ofta upp till 5 000 
kvadratkilometer och ibland ännu mycket 
mer.

BJÖRNEN ÄTER DET MESTA, och en stor 
del av kosten består av växter. På våren, när 
älgkalvarna är upp till en månad gamla, tar 
björnen en hel del älgkalv. Under sommaren 
består björnens proteinförsörjning till stor del 
av myror. På hösten, när björnen ska äta sig 
fet inför vintersömnen, äter den framför allt 
olika bär.

Att björnen tycker om honung gäller 
inte bara i sagorna, det stämmer i verklighe-
ten också. För biodlare kan björnen orsaka 
stora problem, eftersom den gärna förstör 
bi kuporna för att komma åt honungen. 
Elstängsel kring bikuporna, av samma typ 
som används för att hålla rovdjur borta från 
fårhagar, håller björnen borta. Det händer 
också att björnen dödar får, och någon gång 
andra tamdjur. 

EN GÅNG FANNS BJÖRNEN över hela Sverige. 
Redan i början av 1800-talet hade den dock 
trängts undan från landets sydligaste delar. I 
slutet av 1800-talet och tidigaste 1900-talet 
jagades den så hårt att den bara fanns kvar i 
begränsade områden i Härjedalen, Jämtland 
och Lappland. Man har uppskattat att det 
som minst fanns omkring 130 björnar i 
Sverige, så arten var nära att utrotas helt från 
vårt land. 

År 1913 fredades björnen på statens mark. 
Samtidigt blev det förbjudet att jaga björn på 
annans mark utan tillstånd. För att minska 
intresset för björnjakt beslöts 1927 att alla 
skjutna björnar skulle tillfalla staten. Under 
1930-talet ökade björnstammen, och 1942 

BJÖRN
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Björnhona med ettårsungar som äter på resterna av en älg. Ströms vattudal, Jämtland. Foto: Göran Ekström, Östersund.

Myror är viktig del av björnens föda, särskilt under sommaren. Urriven myrstack i Ströms vattudal, Jämtland.  
Foto: Göran Ekström, Östersund.
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uppskattades antalet till 250–300. Från 1943 
tilläts åter jakt, och sedan dess har björnjakt 
varit tillåten i varierande omfattning, men 
inte mer än att björnstammen har kunnat 
återhämta sig bra i norra och mellersta 
Sverige.

Björnarna är ojämnt fördelade inom sitt 
utbredningsområde, och spridningen söderut 
bromsas av att honorna oftast inte vandrar 
särskilt långt. Det sydligaste området med 

BJÖRN

Björn på myr i Likenäs-trakten. Foto: Göran Ekström, Östersund.

Motstående sida: Björnide i Jämtland. 
Foto: Göran Ekström, Östersund.

regelbunden föryngring av björn ligger i 
Dalarna och Härjedalen. I Värmland dyker 
det upp björnar varje år, men det är utvand-
rade hanar från nordligare trakter. Enstaka 
uppgifter finns om att människor sett björn-
honor med ungar i Värmland, men de har 
inte kunnat bekräftas. ■
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UTTER

När det är vinter åker uttern gärna kana i 
snön. Kanske är det en lek för nöjes skull, 
kanske är det ett sätt att lämna doftmarke-
ringar som en signal till andra uttrar. Säkert 
är i alla fall att det är ett bekvämt sätt att ta 
sig fram när man är född med lång kropp 
och korta ben.

UTTERN FÅNGAR i stort sett all sin föda i 
vattnet, och vintertid är det livsavgörande att 
den har tillgång till öppet vatten. Uttern är 
mer specialiserad på att äta fisk än sin mindre 
släkting minken. I viss utsträckning drygar 
dock även uttern ut kosten med groddjur, 
kräftor, insekter, sjöfågelungar och små  
däggdjur. 

Uttern är mycket skicklig på att simma, 
och kan stanna under vattnet i upp till fem 
minuter. När den rör sig uppe på land håller 
den sig oftast i närheten av vatten. Ibland kan 
den dock färdas långa sträckor över land för 
att ta sig från ett vattensystem till ett annat. 
En utterhane rör sig över större områden än 
en utterhona, och hanens område kan över-
lappa med flera olika honor.

På senvåren eller försommaren föder 
utterhonan en till fyra ungar. De föds i ett 

gryt som honan gräver ut 
eller i någon hålighet som 
hon hittar. Ungarna följer 
honan i nästan ett år, och 
under den tiden lär de sig 
att fånga byten, välja bra 
jaktområden under olika 
årstider och undvika faror. 
Vid två eller tre års ålder 
blir de könsmogna.

I fångenskap lever 
uttrar oftast 10–15 år och ibland över 20 år. 
I naturen dör dock många uttrar unga – en 
studie på Shetlandsöarna visade en medellivs-
längd på knappt fyra år. 

FÖRR I TIDEN jagades uttern hårt i Sverige, 
dels på grund av sin värdefulla päls och dels 
för att den betraktades som ett skadedjur, 
eftersom den fångar fisk som även människor 
vill äta. Under senare delen av 1940-talet, när 
uttern fortfarande fanns i hela Sverige utom 
på Gotland, dödades omkring 1 500 uttrar 
per år i landet. Under 1950- och 1960-talen 
minskade utterns antal och utbredning kraf-
tigt, både på grund av jakten och på grund av 
miljögiftet PCB, som gjorde att utterhonor 
förlorade förmågan att få ungar. Dessutom 
har försurning, vattenkraftsutbyggnad och 
dikning av våtmarker försämrat miljön för 
uttern. Den ökande vägtrafiken har också bli-
vit en allt vanligare dödsorsak.

År 1968 fridlystes uttern, och i början 
av 1970-talet förbjöds PCB i Sverige och i 
många andra länder. Uttern fortsatte dock att 
minska i antal, och på 1980-talet tror man att 
det bara fanns mellan 500 och 1 000 uttrar i 
landet, med en väldigt uppsplittrad utbred-
ning. På 1980-talet var PCB-halten fortfa-
rande hög i våra uttrar, på grund av att ämnet 
bryts ner så långsamt, men under 1990-talet 
minskade halten. Under 1990-talet tycks 

UTTER (Lutra lutra)
Hotkategori: Sårbar (VU).

Listning i EU-direktiv: Art- och habitatdirektivet 
bilaga 2 och 4.

Åtgärdsprogram för hotade arter: Ett åtgärds-
program för bevarande av utter fastställdes av 
Naturvårdsverket 2006.

Längd: Upp till 120 cm inkl. svansen.

Vikt: Oftast 5–10 kg. 

Förväxlingsarter: Minken är betydligt mindre än 
uttern, men på avstånd eller när djuret simmar kan 
arterna lätt förväxlas med varandra. Även en sim-
mande bäver uppfattas ibland som en utter.

ljusgrön = gles förekomst
mörkgrön = tät förekomst
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Uttern lägger gärna sin spillning på uppstickande stenar och andra platser där den lätt upptäcks av andra uttrar. Genom 
att leta spillning på sådana typiska platser kan man kartlägga utterns utbredning. Utter i Norge. Foto: Hans Ring.

Uttern har ljusare färg på hakan och halsen, ibland även på bröstet och ned mot magen. Vid kinderna når den ljusa 
färgen ofta ända upp till öronen. Utterpar i Södermanland. Foto: Hans Ring.
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också uttrarnas antal och utbredning börjat 
öka igen, framför allt i norra Sverige. 

FRÅN VÄRMLAND var uttern med all sanno-
likhet försvunnen under flera årtionden, men 
nu har den kommit tillbaka. Sedan 2002 har 
lärare och elever vid Klarälvdalens folkhög-
skola, som en del av Länsstyrelsens miljö-
övervakning, varje höst sökt och hittat spår 
av utter. Uttern lämnar helst sin spillning 
på platser där andra uttrar lätt kan upptäcka 
den, som under broar eller på uppstickande 
stenar vid vattnet. Genom att systematiskt 
leta upp sådana typiska platser längs vatten-
dragen kan man också hitta utterspillning om 
uttern finns i området. 

Det är svårt att bedöma hur många uttrar 
det finns i länet, men det rör sig knappast om 
något stort antal. Spårning som gjorts vin-
tertid har i alla fall visat att uttern förökar sig 
här i Värmland igen.

DET VIKTIGASTE för att uttern ska överleva 
är att den inte åter drabbas av höga halter av 

PCB eller andra miljögifter. Även om PCB 
är förbjudet i Sverige, så kan det finnas kvar 
i gamla material sedan den tid då det var lag-
ligt. Om inte sådant material tas om hand på 
rätt sätt kan det läcka ut i naturen. Dessutom 
tillverkas fortfarande PCB i vårt grannland 
Ryssland. Det finns även andra miljögifter, 
som fortfarande används här, som kan tänkas 
bli ett hot mot uttern. Ämnen som bryts ner 
långsamt i naturen ansamlas ofta i fisk, och 
djur som lever av fisk får själva ännu högre 
halter av sådana ämnen än den fisk de äter.

För att minska trafikdödligheten bland 
uttrarna har Vägverket börjat pröva olika sätt att 
bygga broar för att uttern ska välja att gå under 
dem istället för över vägen. Det finns flera olika 
orsaker till att uttrar ibland väljer att korsa en 
trafikerad väg istället för att gå under den, till 
exempel att vattnet strömmar för kraftigt under 
bron eller att där finns en damm som hindrar 
uttern att komma fram. Om man ser till att det 
längs vattnet finns en strandremsa eller hylla 
som uttern kan gå på, så är chansen större att 
den väljer att passera under bron. ■

Uttern är till största delen aktiv på natten. Ibland kan man få se den när solnedgången speglar sig i vattnet, som här 
vid Klarälvens strand. Foto: Hans Ring.

UTTER
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Uttern har små öron, bred nos och kraftig svans. Både näsborrar och öron kan stängas när uttern dyker. Utter i 
Södermanland. Foto: Hans Ring.

Uttern fångar i stort sett all sin föda i vattnet, men större fiskar den tar den oftast med sig upp på stranden för att äta 
där. Utter som äter fisk vid en å i Södermanland. Foto: Hans Ring.
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Havsörn

Havsörn (Haliaeetus albicilla)
Hotkategori: Nära hotad (NT).

Listning i EU-direktiv: Fågeldirektivet bilaga 1.

Åtgärdsprogram för hotade arter: Ett åtgärdspro-
gram för havsörn fastställdes av Naturvårdsverket 
2008.

Kroppslängd: 80–100 cm.

vingspann: 195–250 cm.

Förväxlingsarter: Kungsörnen är ungefär lika stor 
och även i övrigt ganska lik havsörnen. På långt 
avstånd kan även fiskgjuse och vråkar påminna om 
örnar.

År 2001 återkom havsörnen som häckfågel 
till Vänern, efter att ha varit borta under 
mer än 50 år. Sedan dess har havsörnsstam-
men i Vänerområdet ökat sakta men säkert. 
2009 fanns här elva häckande par, som fick 
fram sammanlagt 17 flygfärdiga ungar. 
Havsörnens återkomst är ett glädjande re-
sultat av att halterna av miljögifter minskat 
i naturen, men också av att gångna tiders 
meningslösa förföljelse av rovfåglar har 
upphört i vår del av världen.

HavsörnEn HÄCKaDE över hela Sverige för 
200 år sedan – längs kusterna, vid de stora 
sjöarna och vid många mindre sjöar och vat-
tendrag. Men under 1900-talet har arten 
två gånger varit nära att utrotas från landet. 
I början av seklet var det intensiv jakt som 
gjorde att den försvann från Västsverige och 
var nära att utrotas i hela landet. När havs-
örnen fredades 1924 fanns det bara ungefär 
40 par vid Östersjökusten, något tiotal par i 
Lappland samt några enstaka par spridda på 
andra ställen.

Efter att havsörnen blev fredad växte 
stammen sakta, men några årtionden senare 
höll miljögifter på att knäcka den. Redan 
på 1950-talet började fortplantningsförmå-

gan försämras till följd av 
stigande halter av olika 
miljögifter, främst DDT 
och PCB, och situationen 
förvärrades allt mer med 
tiden. Samtidigt drab-
bades havsörnen troligen 
av ökad dödlighet genom 
påverkan av kvicksilver.  
I början av 1970-talet var 
produktionen av ungar 
knappt en femtedel av det normala.

DDT och PCB förbjöds på 1970-talet, 
men miljögifterna har ändå funnits kvar i 
naturen lång tid därefter. Därför har många 
människor hjälpt örnarna genom att lägga 
ut mat åt dem, till exempel självdöda grisar. 
Detta har haft stor betydelse för att havs-
örnen kunnat återhämta sig. 1997 kom nya 
regler som gjorde att örnmatningen försvåra-
des och minskade kraftigt, men vid det laget 
hade gifthalterna i naturen minskat så pass att 
havsörnarna kan klara sig ändå.

HavsörnEn söKEr oftast föda i närheten 
av vatten. Vad havsörnen äter varierar mellan 
olika områden och årstider. Sommartid utgör 
fisk en stor del av födan, på vintern äter den 
mest fåglar och däggdjur (främst rester av 
större djur som örnen inte dödat själv). För 
skarvar är havsörnen en besvärlig fiende – så 
besvärlig att det händer att en skarvkoloni 
upplöses på grund av havsörnens angrepp.   

Havsörnens väljer också sina boplatser i 
anslutning till kuster, sjöar och vattendrag, 
ofta på öar, men ibland även ganska långt 
från vatten. Ett havsörnspar brukar ha ett par 

Motstående sida: En gammal havsörn känns igen på 
den vita stjärten. Ser man den bra så ser man också att  
näbben är gul. Havsörn över Vänern utanför Arnön. 
Foto: Göran Ekström, Väse.

ljusgrön = gles förekomst
mörkgrön = tät förekomst
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olika bon som de använder omväxlande. I 
Sverige byggs bona nästan alltid i träd, oftast 
tall. Boet kan bli mycket stort, upp till två 
meter brett och över två meter högt. Detta 
ställer stora krav på de träd som ska orka bära 
upp bona. I en studie av 69 havsörnsboträd 
var trädens medelålder över 160 år och bara 
ett av träden var yngre än 100 år. 

Ett havsörnspar brukar leva i ett livslångt 
äktenskap. Om ena parten försvinner bildar 
den som är kvar ofta par med en ny partner, 
eller så övertas reviret av ett helt nytt par. 
Första förökningen sker oftast under örnens 
sjätte levnadsår, och en kull består av ett till 
tre ägg. 

vanLIGa DöDsOrsaKEr bland havsörnar 
är numera kollisioner med tåg, bilar och 
ledningar. Erfarenheter i Norge har visat att 
olämpligt placerade vindkraftverk också utgör 
en stor fara för havsörn. Olaglig jakt före-
kommer också fortfarande – även om det hat 
mot rovfåglar som var vanligt i gamla tider 
lyckligtvis har försvunnit, så kan havsörnar 
och deras ägg vara attraktiva för samlare.

Havsörnen är också känslig för störningar 
vid häckningsplatserna. Om störningar i form 
av friluftsliv, skogsbruk eller andra aktivite-
ter sker för ofta eller för långvarigt så kan det 
göra att häckningen misslyckas. Om man 
känner till var en havsörn har sitt bo så bör 
man undvika att gå i närheten av det.

Havsörn

Havsörnen är betydligt större, har bredare vingar och mörkare färg än fiskgjusen som flyger ovanför. Havsörn och 
fiskgjuse över Vänern utanför Arnön. Foto: Göran Ekström, Väse.
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Oftast upptäcker man havsörnen när den svävar mot himlen, men har man tur kan man även få se den lågt fly-
gande över vassen som på denna bild. Den svarta framdelen på näbben tyder på att det är en yngre örn. Havsörn i 
Arnöfjorden. Foto: Jan Schützer.

Inom Länsstyrelsens miljöövervakning följs havsörnarnas häckningsframgång och ungarna märks med färgringar. 
Havsörnsungar i bo på Värmlandsnäs. Foto: Johan Bohlin.
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KUnGsörn

KUnGsörn (Aquila chrysaetos)
Hotkategori: Nära hotad (NT).

Listning i EU-direktiv: Fågeldirektivet bilaga 1.

Åtgärdsprogram för hotade arter: Ett åtgärdspro-
gram för kungsörn håller på att arbetas fram.

Kroppslängd: 75–90 cm.

vingspann: 195–225 cm.

Förväxlingsarter: Havsörnen är ungefär lika stor 
och även i övrigt ganska lik kungsörnen. På långt 
avstånd kan även fiskgjuse och vråkar påminna om 
örnar.

Kungsörnen är i genomsnitt aningen 
mindre än havsörnen, men är ändå kungen 
bland rovfåglarna – möts de båda örnarna 
vid något ätbart är det ofta kungsörnen 
som äter först och havsörnen som får vänta. 
Kungsörnen är en skicklig jägare som 
främst lever av däggdjur och fåglar och kan 
ta byten så stora som hjortkalvar och vuxna 
rävar. Det händer också att kungsörnar dö-
dar får och någon gång även hundar. Ibland 
jagar två örnar tillsammans. 

DE FLEsTa av Sveriges kungsörnar finns idag 
i Norrlands inland. Även på Gotland finns 
ganska många, men i övrigt är arten glest 
spridd över landet. I Värmland finns några 
bofasta och häckande kungsörnspar.

Kungsörnen har varit vanligare, men 
har trängts tillbaka av människan genom 
jakt, störningar och avverkning av lämpliga 
bo träd. I början av 1900-talet tycktes arten 
vara på väg att utrotas från landet, men 1924 
fridlystes den. Kungsörnen får också i sig 
miljögifter, men har inte drabbats lika hårt av 
dessa som havsörnen. Gifthalterna i de bytes-
djur kungsörnen brukar ta blir inte lika höga 
som de blir i fisk och sjöfågel.

Antalet kungsörnar i början av 1900-
talet är osäkert, men 1941 uppskattade man 

att den svenska stammen 
bestod av cirka 100 par. 
Sedan dess har kungs-
örnsstammen långsamt 
återhämtat sig, och idag 
bedöms antalet till mellan 
550 och 750 par.

ETT KUnGsörnsBO är ofta 
omkring en och en halv 
meter brett, drygt en meter 
högt och väger i storleks-
ordningen 700 kg.  Det finns dock exempel 
på bon som efter många års användning och 
påbyggnad blivit ända upp till fem meter höga. 
Boet byggs antingen i en kraftig tall eller på en 
klippavsats i ett stup. De kungsörnspar som är 
kända i Värmland har sina bon i träd. För att 
tillräckligt kraftiga tallar ska finnas i tillräcklig 
mängd är det viktigt att skogsbruket sparar en 
del träd som får bli riktigt gamla.

Första häckningen brukar ske vid fyra eller 
fem års ålder, och antalet ägg i en kull är van-
ligen ett eller två, sällan tre. Antalet ungar som 
överlever och flyger ut varierar starkt, både 
mellan olika år och mellan olika delar av lan-
det, förmodligen beroende på hur tillgången 
på föda varierar. Kungsörnsungarna tycks över-
leva bättre i södra Sverige än i övre Norrland.

Vanliga dödsorsaker bland kungsörnar i 
Sverige är svält, olaglig jakt, samt kollisioner 
med bilar, tåg och kraftledningar.

MÄnnIsKOr sOM sTör vid häckningsplat-
serna är ett hot för kungsörnen precis som för 
havsörnen. Vet man var en kungsörn har sitt  
bo så bör man undvika att gå i närheten.
 
Motstående sida: Döda djur som ligger kvar på vägar 
och järnvägar äts gärna av kungsörnar, men ibland 
kan detta bli en dödsfälla för örnen. Därför bör sådana 
djurkroppar flyttas från vägbanan så snart som möj-
ligt. Kungsörn som äter av trafikdödad räv i Värmland.  
Foto: Göran Ekström, Östersund.

ljusgrön = gles förekomst
mörkgrön = tät förekomst
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KUnGsörn

Kungsörnen är en ståtlig och kraftfull fågel. Den ljusare, nästan gyllenbruna färgtonen i nacken och bakhuvudet är 
typisk för kungsörnen och ses både hos gamla och unga exemplar.  Vuxen kungsörn i norra Västergötland. Foto: Erik 
Landgren.

Motstående sida: Högstubbar och andra döda träd är bra utsiktsplatser. Kungsörn på högstubbe i Värmland. Foto: 
Göran Ekström, Östersund.

En ung kungsörn har mycket vitt i fjäderdräkten (dock inte helvit stjärt som en gammal havsörn). Den här kungsörnen 
i norra Västergötland är snart två år gammal. Foto: Erik Landgren.
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PILGrIMsFaLK

PILGrIMsFaLK (Falco peregrinus)
Hotkategori: Sårbar (VU).

Listning i EU-direktiv: Fågeldirektivet bilaga 1.

Kroppslängd: 38–51 cm (honan är betydligt större 
än hanen).

Förväxlingsarter: Andra falkar, främst jaktfalk som 
häckar i fjällen.

Efter 40 års frånvaro från Värmland, och 
att ha varit nära utrotning i Sverige, åter-
kom pilgrimsfalken som häckfågel i vårt 
län 1997. Idag är den på väg att sprida 
sig i länet. Utvecklingen är glädjande och 
hade inte varit möjlig utan att halterna av 
miljögifter minskat i naturen.

UnDEr 1800-TaLET var pilgrimsfalken 
spridd i hela Sverige. Man beräknar att 
beståndet uppgick till mellan 1 000 och 
1 400 par. I början av 1900-talet utsattes 
falkarna för en intensiv jakt. I Sverige mins-
kade förföljelsen under 1950- och 1960-
talen, men samtidigt ökade jakttrycket i 
övervintringsområdena. 

Den viktigaste faktorn bakom den dra-
matiska tillbakagången kring mitten av 
1900-talet var dock den ökade använd-
ningen av gifter som DDT, PCB och kvick-
silver. Gifterna drabbade pilgrimsfalkarna 
hårt. Många falkar dog av akut förgiftning, 
samtidigt som fortplantningsförmågan blev 
kraftigt nedsatt hos de överlevande – bland 
annat blev äggskalen så tunna att de gick 
sönder vid ruvningen. 

I mitten av 1970-talet fanns cirka 15 
par kvar i landet. Utan räddningsinsatser 
inom Naturskyddsföreningens ”Projekt 
Pilgrimsfalk”, med maskinkläckning av gift-
skadade ägg, avelsverksamhet, utsättning av 
ungar och bobevakning, hade arten sanno-

likt försvunnit helt från 
södra Sverige. 

Idag beräknas det 
finnas minst 175 par i 
landet. År 2008 fann 
en grupp falkentusias-
ter häckningar på inte 
mindre än fem lokaler 
i Värmland, samtliga 
belägna i branter intill 
sjöar i västra delen av 
länet. 

OFTasT HÄCKar pilgrimsfalken i branta 
klippväggar, där äggen läggs på en svåråtkom-
lig klipphylla. Den kan också utnyttja gamla 

Motstående sida: Den gamla fågeln är skiffergrå på 
ovansidan, medan undersidan är vit med fina svarta 
tvärband på bröstet och buken. Hjässan är svart i skarp 
kontrast till vita halssidor. På kinden går en bred svart 
”mustasch” ner. Foto: Stefan Strandbergh.

Pilgrimsfalken är kraftfull och en av fågelvärldens snab-
baste flygare. Ungfågeln är bruntonad på ovansidan och 
har grova, mörka längsstreck på den gulvita undersidan. 
Pilgrimsfalk vid Norra Hyn. Foto: Dan Mangsbo. 

ljusgrön = gles förekomst
mörkgrön = tät förekomst
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PILGrIMsFaLK

risbon från fiskgjuse och havsörn. I Norrland 
häckar en del av paren på marken på myrar. 

Äggen läggs mellan 1 april och 25 april i 
sydvästra Sverige, i norra Sverige omkring tre 
till fyra veckor senare. Antalet ägg varierar 
mellan två och fyra. Äggen ruvas 28–33 dygn 
av både hanen och honan. Ungarna blir flyg-
färdiga vid en ålder av cirka 38–42 dygn. 

Pilgrimsfalken är huvudsakligen en flytt-
fågel. Höstflyttningen startar i augusti och 

falkarna övervintrar främst i England, 
Holland, Tyskland, Belgien, Frankrike och 
Spanien. En del falkar övervintrar dock regel-
bundet i södra Sverige. De flyttande falkarna 
återvänder till häckplatserna i södra Sverige 
under mars och till norra Sverige i mitten och 
slutet av april.

Pilgrimsfalken är kraftfull och en av fågel-
världens snabbaste flygare. Den lever nästan 
uteslutande av fåglar som den slår i luften. 
Duvor och skrattmås är vanliga byten för 
falkparen i södra och mellersta Sverige. 

IDaG sTÄLLs pilgrimsfalken inför nya utma-
ningar. Samtidigt som halterna av många 
miljögifter har minskat så hittas nya ämnen 
i falkäggen, till exempel bromerade flam-
skyddsmedel och olika metaller som sprids 
från bilars katalysatorer. 

Ett annat möjligt hot utgörs av utbygg-
naden av vindkraftverk och telemaster, som 
innebär en ökad risk för påflygning, särskilt 
om de placeras för nära platser där falkarna 
har bo. 

Under de årtionden som pilgrimsfalkarna 
varit borta från Värmland har också flera av 
falkarnas branter kommit att utnyttjas av 
andra intressen, till exempel bergsklättring 
och skärmflygning, vilket innebär en risk 
att falkarna kan bli för störda för att kunna 
häcka framgångsrikt där. 

Unge, cirka tre veckor gammal, som har fotograferats i 
samband med ringmärkning. Foto: Stefan Strandbergh.

Motstående sida: Boet läggs på en svåråtkomlig klipp-
hylla, där falkarna lägger äggen direkt på marken. En 
undersökning från sydvästra Sverige visar att falkarnas 
branter har en medelhöjd på 50 m, och att en sjö nästan 
alltid ligger nedanför. Äggen är lagda bredvid ett äldre 
korpbo. Foto: Stefan Strandbergh.
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KUnGsFIsKarE

KUnGsFIsKarE (Alcedo atthis)
Hotkategori: Sårbar (VU).

Listning i EU-direktiv: Fågeldirektivet bilaga 1.

Kroppslängd: Omkring 18 cm (varav näbb cirka 
4 cm).

Oftast blir man varse kungsfiskaren på 
lätet, ett genomträngande ”ziii” strax innan 
gnistrande blåa blänk reflekteras från en 
pilsnabbt flygande fågel tätt över vattenytan. 
När den landat på en utskjutande gren över 
vattnet, i skuggan av träd och buskar, kan 
den trots färgprakten vara svår att upptäcka.

DET svEnsKa BEsTÅnDET av kungsfiskare 
beräknas i genomsnitt uppgå till cirka 125 
par. Stränga vintrar minskar beståndet, men 
efter ett par milda vintrar i rad kan upp emot 
300 par häcka i landet. I Värmland, som  
ligger på nordgränsen av kungsfiskarens 
utbredningsområde, har häckningsfynd gjorts 
i åtminstone sex av länets kommuner. Vissa 
år saknas den dock helt i Värmland, men 
under goda år bör tre till fem par häcka bara 
i Klarälven.

Långsamt rinnande vattendrag med lum-
mig strandvegetation och tillgång på lodräta 
strandbrinkar är bra miljöer för kungsfiska-
ren. Boet består av en lång gång som grävs 
en halv till en meter rakt in i strandbrinken 
till en bohåla. I närheten av boet finns ofta 
tillgång till lugnare vatten där huvuddelen 
av födan (småfisk upptill nio cm) samlas in. 
Bytet fångas genom störtdykning från ut-
skjutande grenar. 

Där kungsfiskaren är vanlig förekommer 
det ofta att en hane häckar med två honor 
samtidigt. Under gynnsamma förhållanden 
kan kungsfiskaren hinna med tre kullar per 
säsong. 

TILLGÅnG PÅ LÄMPLIGa 
strandbrinkar i ostörda 
lägen är avgörande för 
kungsfiskarens överlevnad. 
När brinkarna växer igen 
blir bona lättåtkomliga för 
rovdjur som räv, grävling 
och mink. Långvarig 
störning från till exempel 
fiske och camping kan 
utgöra hot på vissa lokaler.

Svenska kungsfiskare övervintrar främst i 
mellersta och västra Europa. Ett mindre antal 
övervintrar – med varierande framgång – i 
södra och mellersta Sverige. Enstaka vinter-
fynd görs numera så gott som årligen även i 
Värmland.

Ingångshålet ligger ofta gömt under ett tak av uthäng-
ande rötter eller grenar. Ingångshål till kungsfiskarbo 
vid Klarälven. Foto: Sven-Åke Berglind.

ljusgrön = gles förekomst
mörkgrön = tät förekomst
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Sitter kungsfiskaren på en utstickande gren i skuggan av träd och buskar kan den trots sin färgprakt vara svår att 
upptäcka. Kungsfiskare vid Klarälven. Foto: Dan Mangsbo. 

Vid Klarälven bygger kungsfiskaren gärna bo i upp till två meter höga nipor (sandiga strandbrinkar) med delvis lum-
mig strandvegetation. Strandbrink med två ingångshål vid Klarälven. Foto: Sven-Åke Berglind.
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sMÅLOM

sMÅLOM (Gavia stellata)
Hotkategori: Nära hotad (NT).

Listning i EU-direktiv: Fågeldirektivet bilaga 1

Kroppslängd: 55–67 cm.

Förväxlingsarter: Storlom, som är större, har svart 
halsfläck och vitrutig teckning på ryggen.

Värmlands landskapsfågel smålommen är 
en av de mest långlivade svenska fågelarter-
na. En svensk smålom innehar det interna-
tionella åldersrekordet på 23 år. Det är ofta 
genom sitt kacklande läte under flygturerna 
mellan häckningstjärnar och fiskevatten 
som smålommen avslöjar att den finns i 
trakten.

sMÅLOMMEn FörEKOMMEr i ett samman-
hängande område från Svealand och norr-
över, samt i mer glesa bestånd i landets syd-
västra delar. Det svenska beståndets storlek 
uppskattas till 1200–1400 par, med en  
koncentration till ett kärnområde i Värm-
land, Bergslagen och Dalarna. Det värm-
ländska beståndet uppskattas till 150–200 
par vilket motsvarar cirka 15 procent av det 
svenska. 

Smålommen har minskat i södra Sverige 
och ett stort antal namn som ”Lomtjärn” och 
”Lomgölen” vittnar om att den var vanligare 
förr i tiden. Minskade bestånd av bytesfisk till 
följd av försurning anses ligga bakom minsk-
ningen. I försurningsdrabbade områden har 
också höga halter av kvicksilver uppmätts i 
smålomsägg. Smålommen är en välstuderad 
art. Den låga ungproduktionen som påvisats  
i södra och mellersta Sverige är oroväckande 
och från Värmland visar en inventering i 
Sunne från 2005 att förekomsten minskat 
något sedan mitten av 1980-talet.

sMÅLOMMEn anLÄn-

DEr till Värmland i 
april och samlas då i 
små grupper i öppna 
sjöar i väntan på att 
häckningstjärnarna ska 
bli isfria. Från grup-
perna hörs ofta läten i 
samtalston som ibland 
övergår i högljudd 
duettsång där både 
hanen och honan deltar. Arten häckar vid 
små och oftast fisktomma skogstjärnar och 
myrgölar. Runt vattenspegeln ska finnas mat-
tor med gungfly och helst små gungflyholmar 
där lommarna kan hasa sig upp för att häcka 
samtidigt som de ges skydd mot landlevande 
rovdjur. De 1–2 äggen läggs i mitten av maj 
till början av juni och ruvas i cirka 28 dagar. 
Ungarna är flygfärdiga efter 6–7 veckor. 
Smålommen startar höstflyttningen i augusti 
och övervintrar i Skagerack, Kattegatt, södra 
Östersjön och Nordsjön. 

Om smålommen utsätts för upprepad 
störning under ruvningen är risken stor att 
äggen rövas av kråkfåglar. Ett annat möjligt 
hot utgörs av utbyggnaden av vindkraftverk 
och telemaster, som innebär en ökad risk för 
påflygning, särskilt om de placeras nära plat-
ser där lommarna häckar och fiskar. Under 
flyttningen och övervintringen utgör oljeska-
dor och fångst i fiskredskap de dominerande 
dödsorsakerna. 

ljusgrön = gles förekomst
mörkgrön = tät förekomst

Infälld bild: I sommardräkt har smålommen grått huvud 
och brunröd halsfläck (som kan se svart ut på håll). Den 
ligger lågt i vattnet och den spetsiga näbben hålls ofta 
snett uppåtriktad. Foto: Hans Ring.
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Smålommen livnär sig på fisk som den hämtar i sjöar på pendelavstånd upp till 10 km från häckningsplatsen. I stora 
delar av landet tycks den nästan enbart välja fiskevatten med goda bestånd av siklöja. Foto: Jan Schützer.

Lommarna behöver en vattenyta som är tillräckligt stor för start och landning. De minsta häckningstjärnarna har där-
för ofta en avlång form och delvis öppna omgivningar. Gårtjärn i Sunne kommun. Foto: Dan Mangsbo.



68

vITryGGIG HaCKsPETT

vITryGGIG HaCKsPETT  
(Dendrocopos leucotos)
Hotkategori: Akut hotad (CR).

Listning i EU-direktiv: Fågeldirektivet bilaga 1.

Åtgärdsprogram för hotade arter: Ett åtgärdspro-
gram för bevarande av vitryggig hackspett och dess 
livsmiljöer fastställdes av Naturvårdsverket 2005. 
Ett nytt, uppdaterat åtgärdsprogram håller på att 
arbetas fram.

Kroppslängd: Omkring 25 cm.

Förväxlingsarter: Större hackspett, tretåig hack-
spett och mindre hackspett blir ibland förväxlade 
med vitryggig hackspett. 

Den vitryggiga hackspetten hör till de 
mest akut hotade fågelarterna i vårt land. 
Dess släkting mellanspetten, som levde i 
Götalands ekområden, dog ut i Sverige i 
början av 1980-talet. Om inte vitryggen 
ska vandra samma väg, så är det bråttom 
att skapa fler områden med bra livsmiljöer 
för arten. 

En GÅnG I TIDEn fanns den vitryggiga hack-
spetten spridd över större delen av landet, 
åtminstone från norra Skåne till Norrbotten. 
Den var ganska vanlig på 1800-talet och ända 
in på 1940-talet, men sedan har både antalet 
och utbredningen minskat katastrofalt. 

På 1970-talet fanns det uppskattningsvis 
kvar 100 par eller lite mer av vitryggig hack-
spett i landet. 1984 kontrollerades områden 
där arten hade förekommit under 1970–82, 
och resultatet var att antalet hade minskat till 
cirka 50 par. Den tidigare sammanhängande 
svenska utbredningen hade då splittrats upp 
till tre områden: Värmland-Dalsland, Nedre 
Dalälvsområdet och Östergötland-Småland.

Därefter har minskningen fortsatt brant 
utför. Det senaste decenniet har antalet 
vitryggiga hackspettar i Sverige varit så litet 

att arten vacklat på randen till utrotning. 
Enstaka fåglar har funnits på olika håll i 
landet, men häckande par finns bara kvar 
i Värmland och Dalsland. Antalet häck-
ningar har de senaste åren varit en var-
dera i Värmland och Dalsland 2004, en i 
Dalsland 2005, ingen alls i Sverige 2006, 
en i Värmland 2007, ingen 2008, och två i 
Värmland 2009. I bästa fall markerar 2009 
det år då utvecklingen äntligen börjat vända 
åt rätt håll. 

vITryGGEn LEvEr till största delen av ved-
insekter och deras larver som den hittar i 
döda eller döende lövträd, främst asp, björk, 
al och sälg. På asp och sälg letar den ofta mat 
på levande träd, på björk och al är det döda 
träd som behövs. Även om sådana träd finns 
spridda lite varstans i det svenska landskapet, 
så gäller det för vitryggen att hitta tillräckligt 
mycket mat inom ett område som inte är för 
stort. 

Det moderna skogsbruk som vuxit fram 
under 1900-talet har huvudsakligen varit 
inriktat på att producera barrträdsvirke. Tall 
och gran har gynnats vid plantering, röj-
ning, gallring och ibland även genom kemisk 
bekämpning av lövträd. I den mån man sat-
sat på lövskogsbruk så har detta också varit 
inriktat på att producera friska, välväxta träd, 
alltså inte sådana träd som ger mest föda åt 
hackspettar. Skogsbrukets alltmer heltäck-
ande förändring av landskapet är den vikti-
gaste orsaken till att vitryggen minskat i antal 
och utbredning.

Viktiga miljöer som erbjuder lämpliga 
träd för vitryggen att hitta föda på är till 
exempel lövskogar i älvdalar och raviner, 

Motstående sida: Honan av vitryggig hackspett är svart 
på huvudet. Här sitter den på en död al, beväxt med 
altickor, i Värmland. Foto: Dan Mangsbo.
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vITryGGIG HaCKsPETT

längs sjö- och älvstränder och på försum-
pade eller periodvis översvämmade marker. 
Lövbrännor, det vill säga lövträdsdomine-
rade skogar som uppkommit efter brand, är 
också värdefulla, liksom färska brandfält med 
mycket döda träd och bränd ved, lövträdsrika 
bergbranter och naturskogar med stort inslag 
av lövträd. Igenväxande odlingsmarker är 
också en betydelsefull miljö.

FrÅn sLUTET av FEBrUarI till början av 
april kan man höra den vitryggiga hackspet-
ten trumma på trädstammar för att tala om 
att här är jag, här är mitt revir. Bobyggandet 
påbörjas i mars–april, och vitryggen brukar 
hacka ut ett nytt bohål varje år. I Skandi-
navien väljs vanligen asp, björk eller al som 
boträd. Oftast är det döda, döende eller för-

svagade träd som används. Antalet ägg i en 
kull är ofta tre till fem, men det är vanligt att 
någon unge dör innan den kan lämna boet, 
så antalet ungar som flyger ut brukar vara en 
till fyra. Ungarna lever, precis som de vuxna 
fåglarna, mest av insekter och insektslarver.

Under häckningen samlar vitryggarna 
sin föda huvudsakligen inom ungefär en 
kvadratkilometer kring boet. Det gäller att 
hinna fram och tillbaka till ungarna med mat 
tillräckligt ofta. Under vintern kan större 
områden utnyttjas, och ett vinterrevir kan 
vara i storleksordningen fem kvadratkilome-
ter. Ändå är det troligen framför allt behovet 
av föda under vintern som gör vitryggen så 
sårbar för förändringar i skogslandskapet. En 
vitryggig hackspett behöver då omkring 60 
stora vedlevande larver om dagen, och beho-

Hanen av vitryggig hackspett är klarröd på huvudet – liksom släktingen mellanspetten, som dog ut från Sverige på 
1980-talet. Vitryggshane som söker efter stor aspvedbock på en klen aspstam i Värmland. Foto: Fredrik Wilde.
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Försumpade eller periodvis översvämmade lövskogar, som denna björkskog i Summelns strandskogar, innehåller 
ofta mycket död ved och är därför en värdefull miljö för vitryggen. Foto: Fredrik Wilde.

vet ökar om det blir extra kallt för då för-
brukar fågeln mer energi, både för att hacka 
i hårdfrusen ved och för att tina de frusna 
larverna. 

För att vitryggen ska kunna överleva 
behöver alltså tillräckligt mycket lövträd och 
död ved finnas samlat i områden som inte är 
större än cirka fem kvadratkilometer – och 
gärna med en särskild koncentration av bra 
livsmiljöer inom en kvadratkilometer, som 
kan fungera som häckningsrevir. 

År 1985 BILDaDE Svenska Naturskydds före-
ningen och Sveriges Ornitologiska Förening 
en gemensam vitryggsgrupp, och 1988 pre-
senterade de ett förslag till nationell plan för 
att rädda arten kvar i landet. En del viktiga 
– om än långt ifrån tillräckliga – insatser gjor-
des också under 1990-talet. Särskilt betydel-
sefullt var att skogsbolaget Stora Enso Skog 

1993 pekade ut ett hundratal områden, med 
en sammanlagd yta av drygt 100 kvadrat-
kilometer, där de tog på sig att inrikta skogs-
skötseln på att rädda vitryggen. Dessa områ-
den, som nu ägs av Bergvik Skog, ligger i ett 
bälte från Dalsland via Värmland till nedre 
Dalälven. 

Samhällets insatser begränsades under 
1990-talet av att stat och kommuner då 
fortfarande satsade ganska lite på att skydda 
och sköta värdefull natur. Men år 1999 bör-
jade riksdagen sätta av större summor för att 
skydda skog, och förutsättningarna för att 
rädda skogslevande arter har därmed blivit 
mycket bättre. Sedan dess har flera natur-
reservat med värdefulla lövskogsmiljöer bil-
dats i Värmland, till exempel Bjursjöhöjden, 
Fjornshöjden och Segolstorpshöjden, och 
arbetet fortsätter med att skydda skogsmiljöer 
som är värdefulla för hotade arter.
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vITryGGIG HaCKsPETT

År 2005 fastställde Naturvårdsverket ett 
åtgärdsprogram för bevarande av vit ryg gig 
hackspett och dess livsmiljöer. Åtgärds pro-
grammet har bidragit till att både stimulera 
och fokusera arbetet för att försöka rädda 
arten. Länsstyrelserna, Skogsstyrelsen, 
Berg  vik Skog, Sveaskog, Svenska Natur-
skyddsföreningen och Nordens Ark samarbe-
tar om att genomföra åtgärdsprogrammet. 

nU HanDLar DET inte bara om att skydda 
värdefulla skogar, utan också om att sköta 
och återskapa lämpliga skogsmiljöer. Det kan 
åstadkommas genom naturvårdsbränning, 
det vill säga att under kontrollerade former 
anlägga skogsbrand, genom att hugga bort 
eller ringbarka gran så att lövträden blir sol-
belysta, och inte minst genom att ringbarka 
björk och al för att skynda på nyproduktio-
nen av död lövträdsved. Ringbarkning inne-
bär att man tar bort barken runt en del av 

Motstående sida: Hanen och honan hjälps åt att föda upp ungarna – här kommer hanen till bohålet med en insekts-
larv i näbben. Vitryggshane på björkstam i Värmland Foto: Fredrik Wilde.

trädstammen. Åren 2005–2008 har mer än 
30 000 lövträd – varav över 4 000 i Värmland 
– ringbarkats eller högkapats, det vill säga 
kapats några meter över marken så att en hög 
stubbe bildas. Undersökningar har också visat 
att produktionen av vedinsekter, som vitryg-
gen kan äta, ökar efter dessa åtgärder.

En central del i åtgärdsprogrammet är 
också den uppfödning av vitryggig hack-
spett som Svenska Naturskyddsföreningen 
tillsammans med Nordens Ark ansvarar för. 
För att komma igång med uppfödningen har 
hackspettar hämtats från Norge, där arten 
är betydligt vanligare än i Sverige. En vik-
tig framgång som uppnåtts är att uppfödda 
fåglar som satts ut i frihet har kunnat häcka 
och föda upp ungar. Detta ger oss hopp för 
framtiden. Men en förutsättning för att det 
ska vara meningsfullt att sätta ut vitryggiga 
hackspettar är att vi kan återskapa tillräckligt 
stora ytor med bra livsmiljöer för dem.

Lövskog vid Gillbergasjön med träd som ringbarkats för att skapa död lövträdsved. Undersökningar har visat att pro-
duktionen av vedinsekter som vitryggen kan äta ökar efter sådana åtgärder. Även hotade arter av vedinsekter besö-
ker ringbarkade lövträd. Foto: Liv Lötberg.
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MInDrE HaCKsPETT

MInDrE HaCKsPETT  
(Dendrocopos minor)
Hotkategori: Nära hotad (NT).

Kroppslängd: Omkring 15 cm.

Förväxlingsarter: Större hackspett, tretåig hack-
spett och vitryggig hackspett blir ibland förväxlade 
med mindre hackspett. 

Bland mindre hackspettar är det inte så 
ovanligt att en hona häckar tillsammans 
med två olika hanar samtidigt. I ett stude-
rat område var ungefär var sjätte häckning 
av det slaget. Det händer också någon gång 
att en hane häckar med två honor i olika 
revir, men detta ställer till en del problem, 
eftersom hanen ska värma ungarna under 
natten. Det flexibla parningssystemet anses 
i alla fall öka artens möjlighet att återhämta 
sig efter tillfälliga minskningar.

LövsKOGar och blanskogar med inslag av 
äldre lövträd är den mindre hackspettens livs-
miljö. Arten finns i hela landet, även uppe i 
fjällbjörkskogen. För att häcka framgångsrikt 
behöver ett par nästan en halv kvadratkilo-
meter äldre lövträdsrik skog, samlat inom ett 
område på upp till två kvadratkilometer. Ju 
mer uppsplittrad lövskogen är, desto större 
behöver reviret vara. När en mindre hackspett 
har lyckats häcka i ett område brukar den 
stanna kvar där resten av sitt liv.

Under vintern söker en mindre hack-
spett föda på ett flera kvadratkilometer stort 
område, men återvänder till samma natthål 
varje kväll. Födan består under vinterhalv-
året och våren till stor del av skalbaggslarver 
som fågeln hittar i döda grenar och annan 
död ved. Även i levande aspkvistar finns ofta 
matnyttiga skalbaggslarver. Under senvåren 
och sommaren står även fjärilslarver, bladlöss, 

myror, flugor, skalbaggar 
och dagsländor på menyn.

Ett nytt bohål hackas 
ut varje vår i en murken 
lövträdsstam eller hög 
stubbe, ofta tre till sju 
meter över marken. I maj 
läggs omkring sex ägg, 
som ruvas cirka elva dygn. 
Ungarna flyger vanligen ut 
i slutet av juni. 

HOTEn MOT den mindre hackspetten är alla 
åtgärder som minskar tillgången på lövträd, 
särskilt äldre och döda lövträd. Om man 
avverkar äldre lövträd, tar bort murkna träd 
och grenar, eller avverkar eller dikar ut alkärr, 
björkkärr och andra särskilt gynnsamma mil-
jöer, så innebär det omedelbara försämringar 
för hackspetten. Plantering, röjning och gall-
ring som inriktas på att gynna barrträd leder 
till att lövträdsinslaget stegvis minskar och att 
det inte återskapas lämpliga träd för mindre 
hackspett.

Antalet mindre hackspettar i Sverige har 
halverats mellan 1975 och 1990 och därefter 
minskat ytterligare. I början av 2000-talet 
beräknades antalet till drygt 3 000 par. Även  
i Norge minskar arten i antal, men den är  
stabil i flera andra av våra grannländer.

I Värmland kan man träffa på mindre 
hackspett i alla delar av länet. Kils kommun 
och Säffle kommun har i sina naturvårds-
planer utnämnt mindre hackspett till en så 
kallad ansvarsart för kommunen. De områ-
den där mindre hackspett häckar är med 
stor sannolikhet värdefulla för många andra 
lövträdsberoende arter också, så genom att ta 
hänsyn till den mindre hackspetten kan man 
hjälpa många andra arter samtidigt.

ljusgrön = gles förekomst
mörkgrön = tät förekomst
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Den mindre hackspetten letar gärna föda på ganska klena lövträd och lövträdsgrenar. Hane av mindre hackspett i 
Östra Fågelvik. Foto: Göran Ekström, Väse.

Lövträdsrik skog med gott om död ved är en bra miljö för mindre hackspett. Glänta i skogen på Rännberget.  
Foto: Sven-Åke Berglind.
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TrETÅIG HaCKsPETT

TrETÅIG HaCKsPETT  
(Picoides tridactylus)
Hotkategori: Nära hotad (NT).

Listning i EU-direktiv: Fågeldirektivet bilaga 1.

Kroppslängd: Omkring 22 cm.

Förväxlingsarter: Större hackspett, mindre hack-
spett och vitryggig hackspett blir ibland förväxlade 
med vitryggig hackspett. 

Den tretåiga hackspetten gör karakteristiska 
ringar av hackmärken i barken på granar 
och tallar. Man tror att fågeln gör dessa för 
att dricka sav från träden på våren. I övrigt 
lever den liksom de andra hackspettarna 
mest av småkryp, främst skalbaggar men 
även spindlar. Ett annat tecken på att tre-
tåig hackspett finns i området är granstam-
mar som fått barken nästan helt avskalad 
när fågeln letat föda.

I nOrra OCH MELLErsTa svErIGE var den 
tretåiga hackspetten en ganska vanlig fågel i 
början av 1900-talet. Sydgränsen går genom 
Dalsland, Västergötland och Östergötland. 
Under det senaste halvseklet har den dock 
blivit alltmer ovanlig i större delen av utbred-
ningsområdet, så idag tycks mer än hälften av 
det svenska beståndet finnas i Lappland. I bör-
jan av 2000-talet beräknade man att det fanns 
omkring 8 000 par i landet. Här i Värmland 
är arten sällsynt men kan fortfarande träffas på 
i alla delar av länet.

Den tretåiga hackspetten kan leta föda på 
alla trädslag, på barrträd lika gärna som på 
lövträd. Därmed är den inte så specialiserad 
på en viss skogstyp som sina släktingar min-
dre och vitryggig hackspett. Trots det har den 
trängts tillbaka kraftigt när skogslandskapet 
utarmats på döende och döda träd. Skogar 
där skogsbrand nyligen har gått fram eller 

där barkborrar har angripit 
många träd är gynnsamma 
för den tretåiga hackspet-
ten, och just sådana miljöer 
är väldigt sällsynta i dagens 
produktionsskogar.

DEn TrETÅIGa hackspetten 
har inget rött i fjäderdräk-
ten. Hanen är gul på huvu-
det, vilket skiljer den från 
alla våra andra hackspettarter. Honan saknar 
det gula och kan därför lättare förväxlas med 
de andra arterna.

Bohålet hackas ut på en till tio meters höjd i 
en gran, tall, björk eller asp. Där läggs oftast tre 
till fem ägg någon gång mellan mitten av maj 
och slutet av juni. Hanen och honan hjälps åt 
med ruvningen som pågår i knappt två veckor. 
Ungarna matas mest med skalbaggslarver och 
spindlar som föräldrarna samlar inom ett par 
hundra meter från boplatsen. 

Ett typiskt spår efter tretåig hackspett är täta ringar av 
hackmärken i barken på granar, ibland även på andra 
träd. Hackmärken av tretåig hackspett på gran i natur-
reservatet Markbackarna. Foto: Fredrik Wilde.

ljusgrön = gles förekomst
mörkgrön = tät förekomst
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Hanen av tretåig hackspett är lätt att känna igen på den gula hjässan. Här fotograferad på en björk vid Hammarö syd-
spets. Foto: Dan Mangsbo.

Honan av tretåig hackspett är helt svart och vit. Här letar 
hon efter skalbaggslarver på en tallstam på Bratt-
forsheden. Foto: Sven-Åke Berglind.

Det går undan när hackspetten hackar. Tretåig hack-
spett på tallstam på Brattforsheden. Foto: Sven-Åke 
Berglind.
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LavsKrIKa

LavsKrIKa (Perisoreus infaustus)
Hotkategori: Nära hotad (NT).

Kroppslängd: Omkring 28 cm.

Förväxlingsarter: Nötskrika, som dock är större och 
har framträdande vita och blå inslag i fjäderdräkten.

Med ljudlösa vingslag närmar sig lavskrikan 
eldstäder och andra platser i skogen där 
människor uppehåller sig. Det sällskapliga 
beteendet och förmågan att plötsligt dyka 
upp framför skogsvandraren har gett upp-
hov till en rad dialektala namn och skrock. 
Att möta lavskrikan sägs bringa otur. Men 
du kan ta det lugnt – den vill bara kolla 
vilket pålägg du har på smörgåsen. Är det 
korv, så har du fått en vän till fikastunden. 

LInnÉ Gav lavskrikan det latinska namnet 
Perisoreus infaustus, som översatt blir ”besyn-
nerlig och olycksbådande”. ”Fläskolle”, 

”rödolle”, ”guaxick”, 
”rökiuxa”, ”lappskata” 
och ”olycksfågel” är andra 
namn på lavskrikan.

Lavskrikan häckar i 
Sverige från nordligaste 
Värmland och norrut. 
I början av 2000-talet 
beräknade man att det 
fanns omkring 50 000 
par i landet. Den påträffas 
sällsynt i norra delen av 
Torsby kommun i höglänta äldre grandomi-
nerade skogsbestånd med riklig förekomst av 
lavar. På platser där lavskrikan förekommer 
finns oftast gott om andra naturvärden.

UnDEr HöGvInTErn är lavskrikan mycket 
stillsam och helt beroende av hamstrad föda 
som gömts under sommaren och hösten. 
Arten inleder häckningen redan i slutet av 
mars eller början av april och lavskrikan måste 
därför isolera boet omsorgsfullt med näver 
och lavar. Ungfåglarna stannar ofta i hem-
reviret upptill tre års ålder. Därför uppträder 
lavskrikorna ofta i små familjegrupper.

Äldre skogsbestånd med rik förekomst  
av lavar återfinns idag på allt färre platser  
och landskapet däremellan med intensivt 
skötta skogar är ogästvänligt för lavskrikan.  
I trakter med storskaligt skogsbruk blir också 
arter som kråka och nötskrika mer talrika – 
arter som gärna rövar ägg och ungar av lav-
skrikan.

Motstående sida: Lavskrikan är vår minsta kråkfågel, 
bara aningen större än en trast. Fjäderdräkten är brun-
grå med rostbruna inslag på stjärt och vingar. När den 
klänger runt på uthängd vintertalg påminner den 
mycket om en stor mes. Lavskrikan har en mängd olika 
läten, bland annat för att uppmärksamma artfränder 
om olika faror. Lavskrika i Enbergets naturreservat. 
Foto: Dan Mangsbo.

Gran som är rikligt bevuxen med garnlav, på Säterberget 
i blivande naturreservatet Kölarna. Tillgången på träd-
växande lavar spelar en avgörande roll för skogens kva-
litet som häckningsmiljö för lavskrikan. Boet måste tåla 
både snö och kyla och isoleras omsorgsfullt med lavar. 
Foto: Fredrik Wilde.

ljusgrön = gles förekomst
mörkgrön = tät förekomst
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OrTOLansParv

OrTOLansParv (Emberiza hortulana)
Hotkategori: Sårbar (VU).

Listning i EU-direktiv: Fågeldirektivet bilaga 1.

Kroppslängd: Omkring 16 cm (som en gulsparv).

Förväxlingsarter: Gulsparv.

Det finns få arter i jordbrukslandskapet 
som haft en så oroväckande minskning 
i vårt land som ortolansparven. Den har 
redan försvunnit som häckfågel från större 
delen av Götaland och kanske även från 
Värmland. Minskningen beror både på 
miljöförändringar i Sverige och på faror i 
övervintringsområdena och utmed flytt-
vägarna. 

OrTOLansParvEn HÄCKar i två olika typer 
av miljöer, dels i odlingslandskap och dels på 
nyupptagna hyggen. I odlingslandskapet är 
åkerholmar, diken med buskar och träd samt 
fläckar av bar mark viktiga inslag för arten. 
Den trivs därför i ett småskaligt jordbruks-
landskap där det finns vårsådda grödor, betes-
marker och trädesåkrar.

Ortolansparven är en flyttfågel som över-
vintrar i tropiska Västafrika. Den anländer 
till Sverige i maj och höstflyttningen startar 
i augusti. Boet, som läggs på marken, inne-
håller fyra till sex ägg som ruvas av honan. 
Hanen hjälper till med matningen av ung-
arna. Födan består av frön och insekter.

Jordbrukets utveckling mot ökad storska-
lighet och effektiv ogräs- och insektsbekämp-
ning, samtidigt med nedläggning av mindre 
jordbruk och påföljande igenväxning, har 
haft negativ inverkan på ortolansparven. Den 
omfattande jakten utmed artens flyttvägar har 
under lång tid påverkat bestånden negativt. 
Detta gäller särskilt i Medelhavsområdet där 
ortolansparven anses vara en delikatess.

FraM TILL MITTEn av 
1900-talet hade orto-
lansparven en vidsträckt 
utbredning i Sverige och 
den beskrivs vid denna 
tid som en av Övre 
Klarälvdalens vanligaste 
fåglar. Likt gulsparven 
drabbades den hårt av 
kvicksilverbetat utsäde 
under 1950- och 1960-
talen. Efter en återhämt-
ning började ortolansparven åter att minska 
under 1990-talet. I slutet av 1990-talet fanns 
det högst 7 000 par i landet. 

I ett av Värmlands fästen för ortolanspar-
ven, jordbrukslandskapet kring sjön Björken i 
Sunne kommun, fanns sjungande hanar fram 
till 2007. Fortfarande dyker det tillfälligt upp 
enstaka fåglar på flera håll i Värmland, men 
fynden blir allt färre och tecken på häck-
ning saknas från senare år. Hur det står till 
för ortolansparven på hyggen i nordligaste 
Värmland är oklart, men sannolikt har den 
minskat där också.

ljusgrön = gles förekomst
mörkgrön = tät förekomst



81

Grå huva och gul ögonring skiljer ortolansparven från gulsparv. Den vackert klingande sången framförs ofta från top-
pen av en buske. Ortolansparv vid sjön Björken. Foto: Jan Schützer.

Det mosaikartade jordbrukslandskapet kring sjön Björken är ett skolexempel på hur ortolansparven vill ha det. Öppna 
diken med spridda buskar och träd, åkerholmar, grusiga åkervägar, betesmarker, trädor etc. Östanbjörke vid Björken. 
Foto: Dan Mangsbo
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BaCKsvaLa

BaCKsvaLa (Riparia riparia)
Hotkategori: Nära hotad (NT).

Listning i EU-direktiv: Fågeldirektivet bilaga 1.

Kroppslängd: 12–13 cm.

Förväxlingsarter: Ladusvala och hussvala kan 
förväxlas med backsvala. Ladusvala och hussvala 
häckar i anslutning till byggnader, men alla tre  
arterna ses ofta tillsammans på jakt efter insekter.

Under lång tid var backsvalan helt bero-
ende av rasbranter i naturliga miljöer för 
att bygga sina kolonier. I samband med 
den storskaliga utbyggnaden av vägar och 
järnvägar bröts många nya grustäkter upp. 
Täkterna blev snabbt koloniserade av back-
svalan, som ökade i antal.

BaCKsvaLan har gått tillbaka kraftigt i 
Sverige sedan 1960-talet. Tillbakagången 
hänger sannolikt samman med att antalet 
grus- och sandtäkter minskat. Vid en riks-
inventering 2003 beräknades det finnas drygt 
60 000 par i landet. Samma år hittades 38 
backsvalekolonier i Värmland och den totala 
populationen i länet uppgick till närmare 
1000 par. En tredjedel häckade i naturliga 
rasbranter intill Klarälven, och två tredjede-
lar häckade i täkter och andra av människan 
skapade miljöer. Värmlands största koloni, 
150 par, återfanns i en stor rasbrant intill 
Klarälven söder om Ransäter. 

Minskningen för backsvalan i Värmland 
bedöms ligga i storleksordningen 20–50 pro-
cent sedan början av 1980-talet. En jämfö-
relse mellan inventeringar i Övre Klarälvdalen 
1989 respektive 2009 visar på en halvering 
av backsvalebeståndet i naturliga boplatser 
i brinkar intill älven på den drygt sex mil 
långa sträckan mellan Ekshärad och Dalby. 
Älvbrinkarna där backsvalan häckade tidigare 

är idag i flera fall mer 
eller mindre igenväxta 
och med en skymmande 
ridå av lövträd framför. 
Nya skred tycks inte äga 
rum i tillräcklig omfatt-
ning, troligen beroende 
på att älvens naturliga 
vattennivåväxlingar blivit 
i snitt mindre genom  
vattenreglering. Utgrävda 
bohål tyder på att kolo-
nier i igenväxande älvbrinkar är mer lätt-
åtkomliga och löper stor risk att bli plund-
rade av räv och mink.

EFTEr aTT ha tillbringat vintern i tropiska 
Västafrika anländer backsvalan till Sverige i 
maj. Hanen gräver ut en 6–7 dm djup gång 
till en bohåla där honan lägger 5–6 ägg. 
Ungarna föds upp på i första hand bladlöss, 
flugor och spindlar. Mindre ras förekommer 
ofta i kolonierna, men för det mesta bygger 
fåglarna snabbt ett nytt bo och lägger om 
kullen. Av denna anledning finner man ofta 
häckningar i olika stadier i en och samma 
koloni. Höstflyttningen tillbaka till Afrika 
startar i augusti. 

Täkter med finkornig sand i branta brinkar 
är idag en förutsättning för backsvalans 
häckning inom stora delar av Sverige. Om en 
lämplig brink i varje aktiv täkt rutinmässigt 
avsätts åt backsvalorna, är detta till stor nytta 
för arten. Det är också viktigt att inte utsätta 
krönet ovan kolonin för markvibrationer från 
till exempel motocrossåkning och friluftsliv 
under häckningstiden. Kolonierna kan då lätt 

Motstående sida: Backsvalan är vår minsta svala. Den 
känns igen på sin matt brungråa ovansida och sin vita 
kroppsundersida med ett distinkt brunt band tvärs över 
bröstet. Övre Ullerud, Emsen. Foto: Dan Mangsbo. 

ljusgrön = gles förekomst
mörkgrön = tät förekomst
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BaCKsvaLa

Bokoloni med backsvalor vid Klarälven. Foto: Hans Ring.

raseras. Även i samband med efterbehandling 
av täkter efter upphörd drift bör hänsyn tas 
till backsvalan så att lämpliga brinkar inte 
släntas ut. I brist på naturliga vattennivå-

växlingar och skred, kan möjligen röjning av 
uppväxande träd och bortskalning av annan 
växtlighet göra att Klarälvens igenväxta 
brinkar blir attraktiva för backsvalan igen. 
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Sandbrink med pågående ras vid Klarälven, som utgör lämplig häckningsmiljö för backsvala. En koloni med bohål av 
backsvala syns överst till höger på bilden. Stöllet, Backamon. Foto: Sven-Åke Berglind.

Sandtäkt med bokoloni av backsvala strax under krönet. Ekshärad, Rösbäckstäppan. Foto: Sven-Åke Berglind.
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naTTsKÄrra

naTTsKÄrra (Caprimulgus europaeus)
Hotkategori: Nära hotad (NT).

Listning i EU-direktiv: Fågeldirektivet bilaga 1.

Kroppslängd: 24–28 cm.

Förväxlingsarter: Nattskärran kan påminna om en 
gök eller liten rovfågel i flykten. I Sverige är nattskär-
ran annars en omisskännlig art.

Enligt gammal folktro söker sig nattskär-
ran till getter och andra kreatur på bete för 
att suga mjölk. Den har därför fått namnet 
”getmjölkaren” på flera språk i Europa. 
Folktron kommer säkert av att nattskär-
rorna ofta utnyttjade den rika förekomsten 
av insekter i närheten av boskapen. 

ÄLDrE TIDErs glesa och luckiga skogar, med 
inslag av skogsbetande kreatur, var en idealisk 
miljö för nattskärran. Idag är skogsbestånden 
ofta likartade och täta. Granen har ökat på 
både tallens och lövskogens bekostnad och 
skogen som de betande kreaturen satt sin prä-
gel på har nästan helt försvunnit. Nattskärran 
förekommer idag lokalt i de södra och meller-
sta delarna av landet, norrut till Dalarna och 
längs kusten till Hälsingland. Det svenska 
beståndet beräknades i början av 2000-talet 
till mellan 2000 och 2500 par. 

I Värmland är nattskärrans utbredning 
koncentrerad till ett område norr om Vänern, 
från Glaskogen i väster till Kilsbergen i 
öster. Vid en riksinventering 2007 bedöm-
des det finnas 150–180 revir av nattskärra 
i detta område. Platserna där arten påträf-
fades utgörs av hedtallskogar och barrbland-
skogar med tillgång på öppna eller glest 
trädbevuxna miljöer, till exempel kalhyggen, 
brandfält, myrmark, grustäkter och hällmar-
ker på bergryggar. I gallringsskogar och andra 
täta skogsbestånd saknas nattskärran. Flest 

nattskärror inräknades i 
hedtallskogarna på Sörmon 
och Brattforsheden. Under 
åren 2006–2009 har anta-
let spelande hanar per år 
varierat mellan 12–15 på 
Sörmon med närmaste 
omgivningar, respektive 
54–62 på Brattforsheden. 
På Brattforsheden har note-
rats en snabb kolonisering 
av nattskärra på brandfält 
och områden som restaurerats för att gynna 
sandödla. Dessa öppna miljöer utgör lämpliga 
områden för nattskärran att häcka och söka 
föda i.

naTTsKÄrran anländer till Sverige i mitten 
av maj till början av juni. Hanens säregna 
spel startar i skymningen och pågår med 
korta pauser hela natten tills det börjar ljusna. 
Det starka lätet, som kan höras på uppe-
mot en kilometers avstånd, kan liknas vid ett 
utdraget, torrt spinnande som växlar mellan 
två olika frekvenser. Födan utgörs främst av 
nattaktiva fjärilar, skalbaggar och andra insek-
ter som fångas i flykten varvid det stora gapet 
används som en håv. De två äggen läggs direkt 
på marken och ruvas huvudsakligen av honan 
i 16–18 dygn. Ungarna blir flygfärdiga efter 
16–17 dygn. Nattskärrorna lämnar landet 
redan i augusti-september och övervintrar i 
Afrika söder om Sahara. 

Motstående sida: Flygande hane av nattskärra i skym-
ningen, med de typiska vita fläckarna på stjärt och 
vingar väl synliga. Naturreservatet Brattfors brandfält. 
Foto: Dan Mangsbo.

ljusgrön = gles förekomst
mörkgrön = tät förekomst
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naTTsKÄrra

Ruvande nattskärra sedd från sidan. Den sitter helt stilla, så länge man inte kommer för nära, och litar till den vack-
ert kamouflerade fjäderdräkten i olika gråa och bruna nyanser. Brattforsheden, Stora Brödhållartjärn. Foto: Sven-Åke 
Berglind.

Samma nattskärra som på föregående bild men sedd 
framifrån. Dess kamouflage kan på ett närmast otro-
ligt vis lösa upp fågelns form mot marken. Foto: Gunnar 
Glöersen.

Nattskärra i skymningssol över Brattfors brandfält. Foto: 
Dan Mangsbo.
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Brattfors brandfält 17 år efter branden. Samma parti som på bilden ovan men nu har de flesta träd fallit och ett yngre 
tallbestånd med gläntor och enstaka vårtbjörk har växt upp. Platsen har under de senaste åren uppvisat gott om natt-
skärra, men kommer snart att vara för tätbevuxen för att passa arten. Foto: Sven-Åke Berglind.

Naturreservatet Brattfors brandfält koloniserades tidigt av nattskärra. När bilden togs fem år efter branden 1992 var 
området attraktivt också för bland annat tretåig hackspett, som fläkt upp bark på de branddödade träden i jakt på 
skalbaggslarver. Foto: Sven-Åke Berglind.
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KOrnKnarr

KOrnKnarr (Crex crex)
Hotkategori: Nära hotad (NT).

Listning i EU-direktiv: Fågeldirektivet bilaga 1.

Kroppslängd: 27–30 cm.

Förväxlingsarter: Spellätet är lätt att känna igen. 
Vaktel uppträder i liknande miljöer, men är mindre 
och beigebrun med vitaktiga streck på sidorna och 
ryggen. 

Kornknarren lever ett undanskymt liv. Den 
uppmärksammas främst på sitt säregna 
spelläte – ett vittljudande ”errp-errp” – som 
upprepas i långa serier. Spelet är intensivast 
från skymning till tidig morgon, men kan 
höras tillfälligt även dagtid.

KOrnKnarrEn var vanLIG i slättland -
skapen upp till mellersta Norrland fram till 
slutet av 1800-talet. Med början vid sekel-
skiftet började arten att minska kraftigt. 
Minskningstakten har hejdats sedan 1950-
talet, men vi har idag kvar en spillra av 
beståndet som fanns på 1800-talet. För-
ändringar inom jordbruket är huvud-
anledningen till kornknarrens minskning.  
En stor del av de fuktiga ängsmarkerna där 
arten trivdes dränerades och överfördes till 
åker. Andra ängsmarker övergavs och växte 
igen till skog. Ändrad teknik med mekani-
serad och tidigarelagd slåtter är en annan  
viktig orsak till minskningen. Med den på 
senare tid allt vanligare skörden av ensilage 
sker första slåttern redan i slutet av maj eller 
början av juni. Då ges inte utrymme för 
kornknarren att häcka. 

vID rIKsInvEnTErInGEn 2008 inräknades 
drygt 1500 spelande kornknarrar i Sverige 
med flest rapporter från de östliga landskapen 
Gotland, Öland och Uppland. I Värmland 

hittades samma år 
drygt 50 spelande 
kornknarrar, att jäm-
föras med 1991 då 
rapporter om korn-
knarr saknades helt 
och rekordåret 2002 då 
131 kornknarrar inräk-
nades. Störst chans att 
höra kornknarr i länet 
finns i Karlstads och 
Kristinehamns kom-
muner. Vallar är den vanligaste biotopen för 
kornknarr i Värmland. Höstsådda sädes -
åkrar, trädor och strandängar är andra viktiga 
miljöer.

DE FörsTa KOrnKnarrarna anländer i 
mitten av maj. Ofta kan två eller flera spe-
lande hanar höras inom ett begränsat område. 
Under parbildningen minskar sångaktiviteten. 
När honan lagt äggen börjar hanen spela 
igen, men oftast på en ny plats på jakt efter 
en ny hona. De 8–12 äggen ruvas av honan i 
16–19 dygn och sannolikt kläcks få kullar 
före den 25 juni. Kornknarren startar höst-
flyttningen i slutet av augusti och övervintrar 
i Östafrika. 

EFTErsOM vUxna KOrnKnarrar och ungar 
kan undkomma slåttermaskiner om de tillåts 
springa genom oklippt vegetation är metoden 
att slå inifrån centrum av fältet och utåt 
bättre än att slå utifrån och in. Att samtidigt 
spara avsnitt i vallarna till ett andra skördetill-
fälle kan ge välbehövligt skydd åt korn-
knarrarna.

ljusgrön = gles förekomst
mörkgrön = tät förekomst
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Ovan och nedan till vänster: Kornknarr i ängsmark norr om sjön Panken. Att få se kornknarr hör inte till vanligheterna. 
Dräkten är gulbrun med blågrå inslag på huvud och hals. Kornknarren trivs i vallar, åkrar, trädor, strandängar och 
betesmarker. Avgörande är att vegetationen är tillräckligt hög för att ge kornknarren skydd. Foton: Göran Ekström, 
Väse. Nedan till höger: Sent slåttrade vallar med gott om öppna diken i mellanbygderna är bra miljöer för kornknar-
ren. Hagen, Ivarsbjörke. Foto: Dan Mangsbo.
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Sandödla

Sandödla (Lacerta agilis)
Hotkategori: Sårbar (VU).

listning i EU-direktiv: Art- och habitatdirektivet 
bilaga 4.

Åtgärdsprogram för hotade arter: Ett åtgärds-
program för bevarande av sandödla är under  
utarbetande på uppdrag av Naturvårdsverket.

Förväxlingsarter: Skogsödla (Lacerta vivipara).

I Värmland lever idag några få bestånd av 
sandödla som kvarlevor från den varmare 
tidsperiod som varade i några tusen år efter 
den senaste istiden. Under 1990-talet var 
arten på väg att dö ut härifrån eftersom de 
halvöppna, sandiga miljöer som ödlorna 
behöver, hade blivit alltmer igenväxta och 
skuggiga. Genom olika åtgärder för att 
förbättra livsmiljön har sandödlorna ökat 
markant i antal under senare år, och verkar 
nu gå en ljus framtid till mötes inom de 
stora sandiga tallskogarna på Sörmon och 
Brattforsheden.

Sandödlan är den ovanligaste av tre arter 
av ödlor som förekommer i Sverige. De andra 
två är skogsödla och kopparödla. Sandödlan 
har en robust kroppsform och når en längd 
av upp till drygt 20 cm från nos till svans-
spets. Den har en gråbrun grundfärg avbru-
ten av svartbruna fläckar med vit kärna på 
ryggen och kroppssidorna. Därtill löper två 
ljusgråa band längs ryggens och svansens 
sidor. Under parningstiden under vår och för-
sommar får hannarna gröna sidor. Sandödlan 
kan förväxlas med den i Sverige betydligt 
vanligare skogsödlan, som också kan leva i 
likadana miljöer som sandödlan. Skogsödlan 
är något mindre och smalare. Dess grundfärg 
är övervägande mörkbrun med förhållande-
vis små fläckar. Ibland finns två ljusa, smala, 

uppspruckna rygglinjer 
men arten saknar alltid 
sandödlans gråa, breda 
band längs ryggens och 
svansens sidor. 

Parningstiden för 
sandödlan infaller under 
våren och försommaren, 
då hanarna blir vackert 
gröna och aktivt letar 
efter honor. Det har 
visat sig att ju grönare hane, ju större chans 
har han att få para sig. Hos sandödlan finns 
inga långvariga band mellan könen utan 
såväl hanar som honor försöker para sig med 
flera partners varje säsong. I Värmland lägger 
honorna en kull med 2–12 ägg, oftast 5–6, 
från normalt slutet av maj till mitten av juni. 
Ofta lägger flera honor sina ägg på samma 
ställen och de grävs i regel ner på sandiga, 
sydvända platser på cirka 6–7 cm djup. Äggen 
kläcks vanligen från mitten av augusti till 
slutet av september, varefter ungarna gräver 
sig upp ur marken på egen hand. Sandödlan 
övervintrar nedgrävd i marken från slutet av 
augusti (vuxna djur) och september (ungar) 
till mars-april, varierande i längd beroende på 
årliga variationer i väderlek. Sandödlans föda 
utgörs av spindlar och insekter. Könsmognad 
nås efter tre-fyra övervintringar. En gravid 
hona på Brattforsheden konstaterades vara 
åtminstone 19 år gammal, vilket är den äldsta 
kända sandödlan i världen. Denna ödla sågs 
för första gången som fyraåring bara cirka 
10 m från den sista observationen. Vuxna 
sandödlor är väldigt stationära, med små 
hemområden på några hundra kvadratme-
ter där de lever större delen av sina liv. Deras 
fiender är bland annat korp och räv.

UTBREdnInGEn för sandödlan sträcker sig 
från Centraleuropa till Centralasien. I Sverige 

ljusgrön = gles förekomst
mörkgrön = tät förekomst
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Hanen av sandödla får en intensivt grön färg under parningstiden på våren. Den gröna färgen försvinner så gott som 
helt senare under säsongen. Brattforsheden. Foto: Sven-Åke Berglind. 

Honan av sandödla har en vackert brungrå färg med olika fläckar. Gravid hona på Brattforsheden. Foto: Sven-Åke 
Berglind.
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Sandödla

finns relativt många bestånd i delar av den 
södra och sydöstra delen av landet. Norrut 
glesas förekomsten ut med mer eller min-
dre isolerade bestånd i Jönköpings, Västra 
Götalands, Södermanlands, Värmlands och 
Dalarnas län. Åtminstone de nordligare av 
dessa kan anses vara historiskt isolerade relikt-
bestånd från den värmeperiod som inföll 
cirka 7000–500 före Kristus, då sandödlan 
invandrade via en tillfällig landbrygga från 
kontinenten till Sverige och spred sig norrut i 
landet. Under efterföljande kallare klimatpe-
rioder överlevde arten endast på särskilt gynn-
samma platser. Det nuvarande förekomst-
området omfattar några av de största sandiga 
tallskogarna i norr, och andra öppna sand-, 
grus- eller klippmarker längre söderut, med 
lång kontinuitet i öppenhet och klimatiskt 
lämpliga förutsättningar för äggens utveck-
ling. 

I VäRmland har sandödlans förekomst stu-
derats sedan 1980-talet. Två mindre bestånd 
upptäcktes då i sandtallskogen på Sörmon 
väster om Karlstad, och sex bestånd på 
Brattforsheden sydväst om Filipstad. Två av 
de senare dog ut omkring 1990. Sannolikt 
hade fler bestånd varit utdöda i Värmland 
idag om inte åtgärder satts in för att återskapa 
lämplig livsmiljö för ödlorna. 

I Värmland, liksom i Dalarna, är arten idag 
bara funnen inom de största sandtallskogarna 
med fossil flygsand. Livsmiljön här omfat-
tar platser med lång kontinuitet i tillgång på 
solig, sydsluttande sandmark, med öppna 
sandblottor för äggläggning, ett rikt skikt 
av ljung eller gräs och örter för skydd och 
födosök, spridda träd och buskar för varia-
tion i mikroklimat, samt inslag av lågor och 
torra grenar för skydd och solningsplatser. De 
vanligaste miljöerna för sandödla är sydslän-
ter i sand- och grustag, kanter av småvägar, 
kraftledningsgator, hedmarker, äldre brand-
fält samt brynmiljöer i bland annat dynområ-
den. På de mellansvenska sandfälten var förr 

skogsbränder en viktig ekologisk faktor som 
regelbundet skapade lämpligt öppna miljöer. 
För omkring 100-500 år sedan skapade troli-
gen också människan här gynnsamma miljöer 
i samband med svedjebruk, skogsbete med 
kreatur (inklusive med bränning för att skapa 
bra bete), kolning och äldre tiders huggningar.

SannOlIKT har det funnits mer eller min-
dre sammanhängande sandödlebestånd på 
Sörmon och Brattforsheden fram till kanske 
mitten av 1800-talet. Lämpliga miljöer har 
därefter minskat i allt snabbare takt på grund 
av igenväxning och beskuggning, orsakat 
av fokuseringen på produktionsskog med 
åtföljande effektiv släckning av skogsbrän-
der och aktiv igenplantering av öppna ytor. 
Sandödlan har därmed trängts tillbaka till 
och isolerats inom allt mindre öppna ytor i 
takt med att tallskogen har slutit sig. Blott ett 
fåtal platser på Sörmon och Brattforsheden 
har fram till idag erbjudit kontinuitet av eller 
obruten samhörighet med lämplig sand-
ödlemiljö, det vill säga miljöer med en kom-
bination av väl solexponerade öppna sandytor 
och ett mosaikartat fältskikt av ljung och/eller 
gräs och örter. 

Eftersom sandödlan lever i små lokala 
bestånd på begränsade platser och med små 
äggläggningsytor är det lätt att populationer 
slås ut, och återkolonisering är i praktiken 
oftast hindrad av det stora avståndet mellan 
olika lokala bestånd. Förutom av igenväxning 
och beskuggning, hotas arten också av bland 
annat hårt kontinuerligt slitage på marken 
under äggens känsliga utvecklingsperiod. 
Motocross, men även oförsiktigt mänskligt 
tramp, kan vara ödesdigert. Flera av de mel-
lansvenska bestånden är idag också så individ-
fattiga på grund av brist på lämpligt öppna 
miljöer, att de också hotas av naturligt slump-
visa nedgångar i populationsstorlek. Sådana 
nedgångar kan till exempel orsakas av ogynn-
samt väder under äggutvecklingsperioden, 
med fördröjd eller utebliven kläckning som 
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Naturligt öppen sandyta på Brattforsheden år 1984. Ytan har hållit sig öppen sedan en skogsbrand brann över 
området cirka 70 år tidigare. Sådana naturligt öppna sandytor i tallskog är idag ytterst sällsynta i Sveriges inland. 
Sandödlor har länge använt den här ytan för äggläggning. Foto: Sven-Åke Berglind.

Kläckt äggkull av sandödla i framgrävd kammare. 
Sandödlorna på Brattforsheden har i flera år överva-
kats genom att efter kläckningsperioden gräva fram de 
mjuka skalen och räkna hur många ungar som kläckts. 
Foto: Sven-Åke Berglind.

Nykläckt unge av sandödla på väg upp ur sanden. 
Brattforsheden. Foto: Sven-Åke Berglind.
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följd. Det finns också indikationer på att  
inavelsdepression utgör ett hot mot små 
populationer, men ännu har inga sådana 
tecken synts till i de värmländska bestånden.

GEnOm naTURVÅRdSaVTal och samarbete 
mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och 
markägarna Bergvik respektive Karlstads stift, 
har sedan några år tillbaka återskapats lämplig 
miljö för sandödlan på Brattforsheden. Det 
har skett med hjälp av anpassad avverkning, 
mekanisk markstörning, och framskrapande 
av nya sandytor i sydslänter inom tidigare 
produktionsskog. Hittills har åtgärderna 
utförts främst inom cirka 5–20 hektar stora 
platser i yngre, tidigare slutna och renlav-
dominerade tallbestånd i direkt anslutning 
till befintliga sandödlemiljöer. Resultaten av 
dessa större restaureringar har varit glädjande. 
Två väl studerade bestånd av sandödla som 
under flera år varit minskande och mycket 
små, trots två mindre restaureringar av livs-
miljön år 1988 och 1992, har ökat markant 
under de senaste åren efter större restaure-
ringar 1999 respektive 2001. Hittills har ägg-
läggning skett på 11 av totalt 17 nya större  
sandytor, och antalet könsmogna honor 

har successivt ökat från i snitt 10 honor per 
bestånd och år under cirka en tioårsperiod 
före de större restaureringarna, till åtminstone 
45 respektive 60 könsmogna honor under 
2009 (se diagram). För resterande två sandöd-
lebestånd på Brattforsheden, där endast 
mindre restaureringar utförts under samma 
tidsperiod, har ingen motsvarande ökning 
ägt rum. Resultaten indikerar att det behövs 
förhållandevis stora restaureringar för att 
sandödlan ska kunna öka i antal och därmed 
bli mindre hotad. Åtgärderna har också visat 
sig vara positiva för nattskärra och trädlärka 
och flera rödlistade insektsarter, som likaså 
ökat i antal.

Genom fortsatt samarbete, planeras nu 
att skapa flera nätverk av närliggande plat-
ser för sandödlan på Brattforsheden. Ett 
motsvarande samarbete pågår också mel-
lan Länsstyrelsen och Karlstads kommun 
för sandödlan på Sörmon. På så vis finns 
goda chanser att lyckas få sandödlan att öka 
till så pass stora individantal att den på sikt 
inte längre behöver betraktas som hotad i 
Värmland – samtidigt som många andra 
hotade arter med liknande krav på livsmiljö 
gynnas. 

Utvecklingen för ett lokalt 
bestånd (av totalt fyra) av 
sandödla på Brattforsheden 
mellan åren 1988–2009, 
räknat i antalet könsmogna 
honor.
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Sandyta på Sörmon som skrapats fram med hjälp av grävmaskin fem år tidigare. Sådana ytor har betytt att sandöd-
lan, liksom flera andra hotade arter, har kunnat öka markant under senare år. Foto: Sven-Åke Berglind.

Hona av sandödla som tagit en vilopaus i sitt grävande av en grop för äggläggning. Brattforsheden. Foto: Sven-Åke 
Berglind.
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HaSSElSnOK

HaSSElSnOK (Coronella austriaca)
Hotkategori: Sårbar (VU).

listning i EU-direktiv: Art- och habitatdirektivet 
bilaga 4.

Kroppslängd: Upp till 80 cm, men oftast betydligt 
mindre.

Förväxlingsarter: Huggorm (Vipera berus).

Hasselsnoken är en doldis som i södra och 
sydvästra Värmland når norra gränsen för 
sin utbredning i Sverige. Den lever här 
på varma platser i sydvända sluttningar 
och branter med gott om block, såväl på 
ängsmark som i skogsbryn med ljung- och 
gräsbevuxna klippavsatser. Viktigt är att 
där finns gott byten – i form av näbbmöss, 
ödlor och huggorm.  

HaSSElSnOKEn är en av tre arter av ormar 
som lever i Sverige. De övriga är vanlig snok 
och huggorm. Hasselsnoken har en brun-
grå grundfärg med två rader av mörkbruna 
fläckar längs ryggen. Arten förväxlas ofta med 
huggormen, som dock skiljer sig klart genom 
att på ryggen ha ett sammanhängande mörkt 
zick-zack-band, vertikal pupill, fjäll med en 
kölliknande upphöjning, och en förhållande-
vis knubbig kroppsform. 

Utbredningen för hasselsnok omfat-
tar en stor del av Europa och västra Asien. 
I Sverige är arten funnen från Skåne längs 
ost- och västkusten till Uppland respektive 
Oslofjorden. Dessutom förekommer den vid 
Vänern, Vättern, Kilsbergen och Mälaren. 
Hasselsnoken är sällsynt i Värmland, men 
troligen också delvis förbisedd. Flertalet av 
de totalt cirka 15 kända fyndplatserna har 
rapporterats under 1970–80-talet, framfö-
rallt i sydvästra Värmland från Viknäsudden 
på Värmlandsnäs i söder till trakten av 
Gunnarskog i norr. Äldre fynd finns också 

från trakten av Visnum 
och Kilsviken i sydöstra 
Värmland. 

De fynd som gjorts nära 
Vänern karaktäriseras av 
klipphällar, block och ljung 
i kanten av hällmarkstall-
skog, även med inslag av 
klibbal och klapperstrand. 
Fynd som gjorts i sydväs-
tra Värmland har i regel 
varit i sydvända sluttningar eller branter med 
gott om block och mycket berg i dagen, vid 
såväl ängsmark som i skogsbryn med ljung- 
och gräsbevuxna klippavsatser. Ibland har 
hasselsnokar dykt upp i närheten av uthus, 
gärna vid sydvända stengrunder där de kan 
gömma sig mellan stenblocken och få värme. 
Ofta finns där också gott om kopparödlor och 
skogsödlor, som utgör hasselsnokens huvud-
sakliga föda, men även näbbmöss och hugg-
orm ingår i dieten. 

BäST CHanS att få se hasselsnoken har man 
under våren vid soligt men inte för varmt 
väder. Då ligger den framme och solar på 
bland annat tuvor av ljung och torrt gräs. 
Parningstiden infaller i maj. I augusti föder 
honan 3–15 ungar.

Det är idag oklart hur hotad hasselsno-
ken är i Värmland. Igenväxning och plante-
ring av gran vid foten av sydbranter och på 
blockiga ängsmarker utgör säkert en markant 
försämring av ormens miljö genom den ökade 
beskuggningen. Lokalt händer fortfarande att 
hasselsnok slås ihjäl i tron att det är huggorm – 
trots att båda är fridlysta. Personer med skräck 
för huggorm gör dock klokt i att lära sig känna 
igen och vårda hasselsnok eftersom huggorm 
står på dess matsedel – ibland upp till nästan 
den egna kroppsstorleken. Hasselsnoken är 
helt ogiftig och ofarlig för människor.

ljusgrön = gles förekomst
mörkgrön = tät förekomst
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Hasselsnoken är en smäcker orm med släta, brungråa fjäll och två rader med mörkbruna fläckar längs ryggen.
Infälld bild: Typiskt för hasselsnoken är också dess runda ögonpupiller Båda bilderna: sydöst om Gunnarskog, Dalen. 
Foton: Sven-Åke Berglind.

Igenväxning och igenplantering med gran framför syd-
vända, gräsrika bergsbranter utgör hot mot hasselsnoken 
eftersom miljön blir för skuggig för denna värmekrävande 
orm. Gunnarskog, Dalsberget. Foto: Sven-Åke Berglind.

Fyndplats för hasselsnok vid sydvänd stengrund av 
lagård vid Dalen sydöst om Gunnarskog. Foto: Sven-Åke 
Berglind.
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Större vattenSalamander

Större vattenSalamander 
(Triturus cristatus)
Hotkategori: Livskraftig (LC).

listning i eU-direktiv: Art- och habitatdirektivet 
bilaga 2 och 4.

Åtgärdsprogram för hotade arter: Arten in-
går i åtgärdsprogrammet för större vattensala-
mander och dess livsmiljöer som fastställdes av 
Naturvårdsverket 2007.

Förväxlingsarter: Mindre vattensalamander 
(Triturus vulgaris), som dock blir betydligt mindre 
(uppåt 9 cm), har en slät hud och brun översida, ha-
narna med mörka fläckar.

”Det var ett svart vidunder av väldiga di-
mensioner, stark som en ål”. Så beskriver en 
författare sin oväntade fångst av en större 
vattensalamander som nappat på metspö i 
Stora Tippatjärn väster om Ekshärad i bör-
jan av 1940-talet. Även om beskrivningen 
är en smula överdriven lämnar ett möte 
med denna salamander alltid ett djupt in-
tryck. Idag vet vi att fisklösa skogstjärnar är 
en av två huvudsakliga livsmiljöer för arten. 
Den andra miljön är gamla gårdsdammar i 
jordbrukslandskapet. 

den Större vattenSalamandern räknas, 
tillsammans med den vanligare mindre vat-
tensalamandern, till de så kallade svansgrod-
djuren. Förr kallades båda arterna för ”vat-
tenödlor”, men även om de påminner om 
ödlor i kroppsformen är de betydligt närmare 
släkt med grodor och paddor, som räknas till 
svanslösa groddjur. Den större vattensalaman-
dern kan bli upp till cirka 16 cm lång, dess 
översida är svart och knottrig, och undersidan 
svart med gula fläckar. Under leken i vattnet 
om våren får hanarna en hög, tandad rygg-
kam, och en silvervit strimma på svansen. 

Under milda vårnätter lämnar den större 

vattensalamandern sina 
övervintringsplatser i 
olika slags håligheter på 
land för att vandra till 
sina lekvatten, främst 
varma småvatten utan 
fisk. På bottnen av 
vattnen ägnar hanarna 
nätterna i framförallt 
maj åt att med olika 
”dansrörelser” visa 
upp sina vackra praktdräkter i kampen om 
honorna. Honorna väljer helst de hanar som 
är mest uthålliga, störst och har högst kam-
mar. Väl utvald, placerar hanen en gelékapsel 
med spermier på bottnen. Honan följer efter 
hanen och plockar upp kapseln i sin kloak-
öppning. Efter att äggen befruktats fäster 
honan sina upp till 200 ägg ett och ett på vat-
tenväxter. Efter 2–3 veckor kläcks en larv som 
andas med yttre gälar och lever av diverse små 
insekter och kräftdjur i vattnet. Larverna ser 
ut som små fiskar med ben och svävar sakta i 
det fria vattnet. De blir själva lätta byten för 
rovdjur och salamandrarna lever därför främst 
i fiskfria vatten. Efter ungefär fyra månader 
genomgår larverna en metamorfos, varef-
ter gälarna ersätts med lungor och huden bli 
tjockare. Därmed går de upp ur vattnet och 
börjar leva ett undanskymt liv mestadels på 
land, där de äter diverse maskar, sniglar och 
insekter. Efter två till fyra övervintringar blir 
den större vattensalamandern könsmogen och 
vandrar iväg till sin första lek. Salamandrarna 
kan bli ganska gamla, åtminstone 16 år. 

UtBrednInGen för den större vattensala-
mandern sträcker sig från Frankrike genom 
centrala och norra Europa till västra Sibirien. 
Den förekommer i stora delar av södra och 
mellersta Sverige upp till södra Norrland. I 
Värmland har arten varit föremål för flera 

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990
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Hona av större vattensalamander som överväger att bege sig ner i en damm för parning och äggläggning. Arten 
känns igen på sin svarta och knottriga hud. Riksmyren nordost om Karlstad. Foto: Sven-Åke Berglind.

Gammal gårdsdamm som utgör lekvatten för större vattensalamander. En lämplig miljö i det småskaliga jordbruks-
landskapet i södra Värmland. Långviken sydväst om Fagerås. Foto: Sven-Åke Berglind.
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Större vattenSalamander

inventeringar och antalet vatten med fynd är 
nu över 100. Den är sydligast funnen i Lurö 
skärgård, och nordligast i Kampåsens natur-
reservat öster Stöllet. Efter att tidigare ha varit 
okänd i västligaste Värmland, har nya inven-
teringar i Årjängs och Eda kommuner visat 
att den lever även där. 

I södra Värmland hittar man den större 
vattensalamandern främst i jordbrukslandska-
pet. Där lever den i äldre, grävda så kallade 
gårdsdammar, som förr använts för att förse 
kreatur med vatten eller som branddammar. 
Närmare 70 procent av alla kända vatten i 
Värmland kan räknas som gårdsdammar. 
Sannolikt har arten en gång i tiden kolonise-
rat dammarna – som i många fall torde vara 
över hundra år gamla – från naturliga våtmar-
ker som dikats ut.  

I norra och västra Värmlands skogsbygder 
förekommer den större vattensalamandern 
istället i hög grad i skogstjärnar. Ungefär 15 
procent av länets hittills kända lekvatten hör 
hit. Tjärnarna är nästan alltid så pass små att 
de saknar fisk. Ofta omges de delvis av en 
bergssluttning med rörligt markvatten, som 
förmodligen bidrar till att vattnet inte blir 
alltför surt. Arten verkar tolerera pH-värden 
nedåt 5 i dessa tjärnar. Strandkanten brukar 
till stor del utgöras av relativt smala gungflyn 
av vitmossor, men så gott som alltid finns 
också någon del som består av fastmark. 

Andra miljöer som den större vattensala-
mandern noterats i är grus- och lertäkter där 
grundvattnet stigit upp och bildat dammar, 
samt avsnörda ”restvatten” till Klarälven och 
Vänern. Dessa utgör dock en mindre andel av 
de kända vattnen.

HOten mot den större vattensalamandern i 
jordbrukslandskapet i södra Värmland utgörs 
främst av igenväxning och igenfyllnad av de 
dammar som utgör lekvatten. Den viktigaste 
åtgärden för att bevara den större vattensala-
mandern i kommunerna i södra Värmland är 
således att hålla dammarna öppna. Idealiskt 
är kreatursbete av lämplig omfattning. Är 
sådant inte möjligt, bör dammarna grävas ur 
då igenväxningen blir för kraftig.  

De kvarvarande skogstjärnarna med större 
vattensalamander i Värmland utgör en miljö 
som påverkats i mindre grad av mänskliga 
aktiviteter. Så länge tjärnarna får vara ostörda 
och surhetsgraden inte ökar ytterligare, lär 
den större vattensalamandern hålla stabila 
bestånd i dessa även i framtiden. Poten ti ella 
hot utgör inplantering av fisk i tidigare 
fiskfria tjärnar. Inplantering av fisk i tjärnar 
med större vattensalamander har fått till följd 
att fisken ätit upp larverna och därmed 
utrotat salamanderbestånden. Ytterligare ett 
hot kan vara skogsavverkningar där endast 
blygsam kantzon av träd sparas runt tjärnarna. 

Hane av större vattensalamander i parningsdräkt. Hanen utvecklar en hög rygg- och svanskam och ett silvervitt band 
på svansen för att imponera på honor. Björby väster om Edsgatan. Foto: Sven-Åke Berglind.
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I Värmlands skogsbygder förekommer den större vattensalamandern i fisklösa skogstjärnar. Här inspekterar femåriga 
Linnea Bengtsson en flaskfälla som visade sig innehålla en fångst av större vattensalamander. Östra Jordbackstjärn 
sydväst om Sunnemo. Foto: Sven-Åke Berglind.

Larven, eller”ynglet”, av större vattensalamander känns igen på de buskiga yttre gälarna, de långa tårna och den höga 
svanskammen med mörka fläckar. Uppland, Klungsten, Svartbådabäcken. Foto: Sven-Åke Berglind.
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Asp

Asp (Aspius aspius)
Hotkategori: Nära hotad (NT). 

Listning i EU-direktiv: Art-och habitatdirektivet 
bilaga 2.

Åtgärdsprogram för hotade arter: Fiskeriverket 
arbetar med att ta fram ett åtgärdsprogram för asp.

Förväxlingsart: Unga individer liknar benlöja.

Aspen är den största naturligt förekom-
mande karpfisken i Sverige och den kan  
bli över en meter lång, väga tio kilo och  
bli över 20 år gammal. 

AspEN ÄR EN KARpFIsK med svagt brun-
röda bröst-, buk- och analfenor och en kraftig 
stjärtspole. Fjällen på de större individerna 
går mot gult, medan mindre individer är 
gråa. Huvudet är relativt spetsigt och under-
käken tydligt längre än överkäken. 

I Sverige lever asp främst i sjöar, men kan 
även förekomma i större åar. I Värmland 
finns den i både Vänern och Glafsfjorden 
med tillrinnande vatten, till exempel i 
Byälven. Utanför länet finns de i Hjälmaren 
och Mälaren med tillrinningsområden, 
Göta älv med biflöden, Motala ströms 
avrinnings område, Dalälven, Emån och sjön 
Garnsviken.

 
EFTER IsLOssNINGEN, ofta i april, vandrar 
könsmogna aspar upp i strömmar för att leka. 
Under denna period är det förbjudet att fiska 
asp i Vänerns, Hjälmarens och Mälarens till-
rinningsområden. Fiskeförbud gäller från 1 
april till 31 maj. Leken sker främst i rinnande 
vatten med grus- och stenbottnar. Äggen 
kläcks efter två till tre veckor. Ynglen simmar 
senare nedströms i vattendragen. Som unga 
äter de plankton, insektslarver och kräftdjur 
men övergår som vuxna helt till att äta små-
fisk. 

MAN TROR ATT DET IDAG 

finns färre än 10 000  
könsmogna aspar i hela 
Sverige och att arten 
minskat kraftigt under 
de senaste 50 åren. 
Utbyggnad av vattenkraft 
har lett till att viktiga 
lekområden försvunnit 
och att vandringshinder 
uppstått. Detta försvå-
rar för de vuxna asparna att gå upp i ström-
mande vatten och leka. Även lekplatserna i 
sjöarna har blivit färre.   

Har man tur kan man se aspar vandra upp i ström-
mar och leka under april. Bilden visar lekande aspar i 
Glumman. Foto: Urban Nyqvist

ljusgrön = gles förekomst
mörkgrön = tät förekomst
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Aspen känns igen på de stora fjällen, den kraftiga stjärtspolen, den spetiga huvudformen och det tydliga underbettet. 
Foto: Urban Nyqvist.

Ofta beskrivs det hur aspen leker i klara och strömmande vatten, men i Värmland leker asparna i Alsterån, Ölman och 
Glumman som samtliga har starkt färgat vatten. Bilden visar Alsterån. Foto: Urban Nyqvist.
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LAx

LAx (Salmo salar)
Hotkategori: Gullspångslaxen är klassad som starkt 
hotad (EN), medan Klarälvslaxen saknar rödlistning. 

Listning i EU-direktiv: Art- och habitatdirektivet 
bilaga 2.

Åtgärdsprogram för hotade arter: Planerat att tas 
fram för lax.

Förväxlingsarter: Lax kan förväxlas med öring, men 
har mer långsträckt kropp, kortare överkäksben, 
smalare stjärtspole och ofta färre fläckar än öringen. 

I Vänern finns unika bestånd av insjö-
levande laxar. Under hösten vandrar de upp 
i Klarälven och Gullspångsälven för att leka. 
Många av de strömmar som laxarna behöver 
passera för att nå sina naturliga lekområden 
blockeras av kraftverk och av det ursprung-
liga naturliga beståndet av lax i Vänern 
återstår idag bara spillror.  

DE ALLRA FLEsTA vilda laxar lever som vuxna 
i havet, men vandrar upp i strömmande vat-
tendrag för att leka. De återvänder då till det 
vattendrag de vuxit upp i. Vänerns laxar lever 
hela sitt liv i sötvatten. Yngel av naturliga 
bestånd växer upp i Gullspångsälven eller 
Klarälven och dess biflöden. 

Laxen har tre utvecklingsstadier; stirr, 
smolt och blanklax. Som stirr lever de i det 
vattendrag de kläckts i. När de blir runt 1–3 
år gamla genomgår de en fysiologisk föränd-
ring och övergår till smolt. De vandrar nu ut 
i Vänern, där de växer till sig i ungefär 3–6 år, 
och i 5–7 årsåldern vandrar sedan de vuxna 
laxarna tillbaks för att leka i det vattendrag de 
vuxit upp i. 

EFTERsOM LAxAR ÅTERVÄNDER för att fort-
planta sig på den plats där de själva fötts, upp-
står genetiskt skiljda bestånd i de olika vat-
tendragen. Sverige har flera genetiskt skiljda 

laxbestånd, alla tillhörande Atlantlaxen Salmo 
salar. Utseendemässigt är däremot alla laxar 
ganska lika. De största kända exemplaren har 
varit havsvandrande och vägt 35–40 kg och 
varit upp till 150 cm långa. 

Kroppen hos laxarna är silverblank med 
mörk ryggsida och svarta prickar över sidolin-
jen. Både honor och hanar byter till lekdräkt, 
men hanen blir betydligt färgrikare än honan.  

DE sTARKT sTRÖMMANDE VATTENDRAG 
som laxarna är beroende av för att kunna 
leka, utnyttjas ofta för vattenkraft. Kraft-
stationernas dammar, och de torrfåror som 
bildas nedströms dammarna, hindrar laxarnas 
vandring uppströms och deras återvandring 
ut till Vänern. 

På sträckan från Vänern till laxarnas 
lekområden, i Klarälvens övre delar och dess 
biflöden i norra Värmland, finns åtta kraft-
stationer. För att ge klarälvslaxen en chans 
att reproducera sig och säkra ett livskraftigt 
bestånd i älven transporterar man lekvand-
rande lax med lastbil förbi de åtta kraftsta-
tionerna. Laxar som vandrat upp i Klarälven 
fångas vid kraftstationen i Forshaga och de 
som inte behövs för avel släpps sedan norr 
om Edsforsens kraftverk i Ekshärad. Härifrån 
kan fiskarna sedan vandra vidare upp till sina 
lekområden i Klarälven och dess biflöden 
Höljan, Tåsan, Femtan, Värån och Halgån, i 
norra Värmland. 

För den smolt som sedan ska vandra 
tillbaks till Vänern väntar nya utmaningar. 
Studier som pågår vid Karlstads Universitet 
tyder på att ungefär 15 procent av smolten 
dör – vid varje kraftstation. Majoriteten av de 
vilda laxarna dör alltså som smolt innan de 
ens når Vänern.

VILD KLARÄLVs- OCH GULLspÅNGsLAx får 
inte fiskas, men den odlade lax som finns 
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De vilda laxar som finns i Vänern har kvar sin fettfena, det vill säga den lilla fenan som sitter långt bak på ryggen. För 
att kunna skilja odlad från vild lax klipper man fettfenan på de odlade laxarna. Foto: Nisse Sundberg.

Strömmande sträcka av Klarälven norr om Klarabro där 0- och 1-åriga laxar påträffades vid elfiske, vilket indikerar 
lekområde för lax. På bilden syns även Torbjörn Lundberg från Sportfiskeakademin. Foto: Peter Andersson
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LAx

i Vänern får man fånga. Under de senaste 
fyra åren har släppts ut i snitt 66 000 odlade 
klarälvslaxar respektive 51 000 gullspångs-
laxar per år nedanför kraftverket vid Forshaga. 
Dessa har varit av två års ålder. För att kunna 
skilja odlad från vild lax klipper man de 
odlade laxarnas fettfena, det vill säga den lilla 
fena som sitter mellan ryggfenan och stjärtfe-

nan. För att skydda de vilda laxarna ytterligare 
har man vid båda älvarnas mynningsområden 
fredningsområden där man inte får fiska lax 
och allt nätfiske är förbjudet under laxens lek-
vandring. En del vilda laxar fångas ändå som 
bifångst vid till exempel det flytnätsfiske som 
bedrivs i Vänern.

Laxens ungar kallas för stirr och känns igen på de åtta–tio blågrå stirrfläckarna med mellanliggande röda prickar. 
Foto: Peter Andersson

Motstående sida: Lekområde för lax i Klarälven väster om Skyllbäcksholmen. Foto: Peter Andersson.
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sTORRÖDING (sydsvenska bestånd)

sTORRÖDING (Salvelinus umbla)
Sydsvenska bestånd
Hotkategori: Akut hotad (CR).

Åtgärdsprogram för hotade arter: Planerat att tas 
fram för storröding (sydsvenska bestånd).

Förväxlingsarter: Fjäll- och vätternröding.

Storröding som art är inte rödlistad, 
men de sydsvenska bestånden är starkt 
hotade och har minskat med 70 procent 
under 1900-talet. Idag finns bara ett 
fåtal bestånd av storröding kvar söder om 
Dalälven.

sTORRÖDING finns bara kvar i 15–16 
klarvattensjöar i Sydsverige. Under 1900-
talet försvann nästan 40 bestånd söder om 
Dalälven.  I Värmland finns det storröding 
i ett fåtal sjöar, till exempel Stor-Ullen, 
Ängsjön, Älmheds-Långtjärn och Västra 
Rödvattnet. 

ARTEN ÄR KÄNsLIG 
mot försurning, men 
hotas också på grund av 
konkurrens om födan 
från inplanterade arter 
som sik, siklöja och sig-
nalkräfta. Gädda, lake 
och lax är några av de 
rovfiskar som äter unga 
storrödingar, vilket också 
utgör ett hot. Effektivare 
nylonnät och nya sportfiskemetoder har 
också bidragit till tillbakagången, liksom 
övergödningen som gett ett minskat siktdjup 
och ändrade konkurrensförhållanden i tidi-
gare storrödingvatten. 

sTORRÖDINGAR KAN BLI nästan en meter 
långa och väga över tolv kilo, men i Värmland 
hittar man sällan exemplar på mer än ett kilo. 
Rödingarna har små fjäll och ljusa fläckar 
mot en mörk botten. Under lektiden blir 
buken röd, framförallt hos hanar, och ryggen 
blir mörkare med framträdande röda och vita 
fläckar. Ett bra igenkänningstecken på röding 
är de röda bröst-, buk-, och analfenorna med 
tydligt vita fenkanter. Det är svårt att skilja 
storröding från andra rödingar såsom fjäll- 
och vätternröding.

ljusgrön = gles förekomst
mörkgrön = tät förekomst

Värmländska storrödningar i lekdräkt. Foto: Urban 
Nyqvist
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Hotlamm är en av de värmländska storrödingsjöarna. Foto: Urban Nyqvist

Lekande röding. Foto: Lars Furuholm
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Brun Gräsfjäril

Brun Gräsfjäril (Coenonympha hero)
Hotkategori: Nära hotad (NT).

listning  Eu-direktiv: Art- och habitatdirekivet 
bilaga 4.

förväxlingsarter: Främst luktgräsfjäril (Aphantopus 
hyperanthus) och pärlgräsfjäril (Coennympha arcania).

Den bruna gräsfjärilen är en internationell 
raritet som har sin huvudsakliga västeuro
peiska förekomst i Värmland och Dalarna. 
För några år sedan blev den framröstad till 
Värmlands landskapsinsekt. Den flyger 
strax ovanför gräset på blomrika ängsmar
ker, som kan vara av typ äldre slåttermark 
eller övergiven åkermark som med åren 
koloniserats av örter från omgivningarna.  

Brun Gräsfjäril är en ganska liten dag-
fjäril med ett vingspann på 27–32 mm. 
Vingarnas ovansidor är jämnt chokladbruna, 
bakvingarna har en orange kantlinje och 
1–4 orangefärgade ringar längs ytterkanten. 
Vingovansidorna exponeras endast mycket 
kortvarigt i flykten. Den känns i vila lätt igen 
på bakvingens undersida som, betraktad från 
ytterkanten och inåt, är vitfransad med tre 
smala linjer i mörkbrunt, orange respek-
tive silver. Innanför dessa ligger en serie med 
normalt sex orangeringade ögonfläckar och 
därefter ett vitt hackigt tvärband. En ovan 
betraktare kan förväxla fjärilen med den 
mycket allmänna släktingen luktgräsfjäril, 
som ofta flyger på samma marker men med 
start ett par veckor senare. Den är lite större, 
har ögonfläckar av annan typ och saknar vitt 
band på undersidan.

Den bruna gräsfjärilens utbredningsom-
råde sträcker sig från nordöstra Frankrike öst-
erut genom Mellaneuropa och Ryssland till 
Korea och Japan. Artens verkliga kärnområde 

i Sverige, Norden och 
troligen hela Västeuropa 
utgörs av Värmland 
och södra och mellersta 
Dalarna, där den ännu 
är relativt jämnt spridd 
på lämpliga marker. I 
Värmland är den fun-
nen på drygt 100 platser 
under senare år, från 
nordväst om Rännberg i 
norr, Alkvettern i sydöst, Edsgatan (vid Höje) 
i söder, och Skillingmark (Sundhagsfors) i 
väster. Särskilt goda förekomster finns mellan 
Klässbol-Brunsberg till Eda, vid Örtensjöarna 
och Fensbol, och tills nyligen även i 
Östmarksområdet.

fÖrEKOMsTEn av brun gräsfjäril visar att 
den är en utpräglad inlandsart, som i första 
hand flyger på blomrika, väl solexponerade 
ängsmarker omgivna av skog i trakter med 
ett småskaligt jordbrukslandskap. Dessa ängs-
marker är i regel av friskängskaraktär, ibland 
fuktängar. De består dels av slåtterängar som 
idag oftast slås med hjälp av traktor, dels 
av ”skogsängar” i form av övergivna ängs-, 
åker- eller betesmarker som motstått igenväx-
ning, ofta under flera decennier, och behål-
lit eller utvecklat en örtrik ängsvegetation. 
Karaktäristiska örter på dessa skogsängar bru-
kar vara humleblomster, vanlig smörblomma, 
teveronika, hundkex, misommarblomster, 
gulvial, kråkvicker och stormåra. Fjärilen 
söker nektar på främst smörblomma. Den fly-
ger strax ovanför gräset, ofta längs ängarnas 
kanter eller där det finns glest med buskar 
eller träd. I trakter med täta bestånd flyger 

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990

Motstående sida: Brun gräsfjäril vid Djupdalen norr om 
Almarskogen. Foto: Sven-Åke Berglind.
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Brun Gräsfjäril

arten även längs skogsvägkanter, på hyggen 
och i kraftledningsgator som erbjuder ett rikt 
fältskikt. Den trivs inte på marker som är 
hårt betade, men kan tolerera ett svagt betes-
tryck. Arten tycks vidare undvika platser utan 
skyddande skog intill, förmodligen på grund 
av att den är känslig för stark vindexponering. 
Den påträffas inte heller på högt belägna 
ängsmarker. En anledning till artens relativt 
starka fäste i Värmland och södra Dalarna 
torde vara att där ännu finns en jämförelse-
vis rik, om än glesnande, mosaik av lämpliga 
skogsängsmiljöer.

Honan lägger äggen ett och ett på torr 
vegetation nära marken och utspritt på ängs-
markerna. Larven lever på olika gräs och 
övervintrar sittande på vegetation nära mar-
ken, vanligen i 3:e-stadiet. Larven fortsätter 
sin tillväxt tidigt på våren och 5:e-stadielar-
ven förpuppar sig i slutet av maj upphängd 
på fjolårsgräs ett stycke ovanför marken. 
Fjärilen kläcks och flyger främst under mit-
ten och andra halvan av juni, med successivt 
minskande antal individer i början av juli.

HOTEn mot den bruna gräsfjärilen utgörs 
främst av igenväxning och igenplantering av 
ängar och övergivna åkermarker som utveck-
lat en örtrik ängsvegetation. Därtill har under 
senare år observerats att på åtskilliga traktor-
slåttrade ängsmarker har det slagna höet ofta 
fått ligga kvar, vilket kan ha en negativ effekt 
på den bruna gräsfjärilens larvutveckling, och 
påskynda utvecklingen av en mera ensartad 
kvävegynnad flora. Fjärilen är föga benä-
gen att sprida sig utanför lämpliga miljöer. 
Forskning i Brunsbergsområdet har visat att 

arten på längre sikt tycks behöva ett finmas-
kigt nät av lämpliga ängsmarker som är minst 
0,5 hektar stora och inom 1 km avstånd från 
varandra, med ”spridningskorridorer” emel-
lan. Märkning-återfångststudier har visat att 
enstaka fjärilar kunde flyga upp till 1200 m 
men över 75 procent återfångades endast på 
den äng där de märktes, oftast mindre än 50 
m från märkningsplatsen. 

Ängsmarker, inklusive ohävdade före detta 
åkermarker som utvecklat en örtrik ängsvege-
tation, bör inte planteras igen med vare sig 
gran eller något annat trädslag. Kvarvarande 
skogsängar utgör generellt en mycket vär-
defull biotop för såväl krävande fjärilar som 
andra insekter. Den bruna gräsfjärilen kan 
sägas vara en symbolart för miljön genom 
dess starka anknytning till den. På lång sikt 
kommer skogsängarna att växa igen utan vissa 
röjningsingrepp. Det behövs ofta inga omfat-
tande röjningar eftersom träd i regel har svårt 
att etablera sig på ängarnas täta grässvål. Det 
kanske är tillräckligt att med knappt tio års 
mellanrum röja tätnande grupper av buskar 
och träd. Vissa mindre grupper, särskilt av 
sälg och vide, bör sparas. Det allra bästa är 
givetvis om markägarna själva har tid och ork 
att utföra det praktiska röjningsarbetet. När 
så inte är fallet är det rimligt att lokala jaktlag 
får ta ansvaret, eftersom det i hög grad även 
är en viltvårdsangelägenhet med öppna skogs-
ängar. I trakter med gott om gamla torp kan 
även intresserade hembygdsföreningar hjälpa 
till. Skogsängarna kan förstås även slås, och 
idag flyger arten på ängar som slås med hjälp 
av traktor efter midsommar. Det är isåfall vik-
tigt att den slagna vegetationen fraktas bort.
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Idag utgör övergivna åkermarker, som utvecklat en blomrik flora och motstått igenväxning under ibland flera decen-
nier, en väsentlig del av den bruna gräsfjärilens livsmiljö i Värmland. Plantering av gran, som skett här för cirka 25 
år sedan, leder till att brun gräsfjäril, mindre bastardsvärmare och många andra fjärilar försvinner så småningom. 
Djupdalen norr om Almarskogen. Foto: Sven-Åke Berglind.

Äldre vall som inte plöjts på många år men årligen slagits med traktor efter midsommar och utvecklat en god blomri-
kedom. Här flyger bland annat brun gräsfjäril och mindre bastardsvärmare i stort antal. Brunsberg, Fjällsviken. Foto: 
Sven-Åke Berglind.
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sOTnäTfjäril

sOTnäTfjäril (Melitaea diamina)
Hotkategori: Nära hotad (NT).

Vingspann: 36–42 mm.

förväxlingsarter: I Värmland främst 
skogsnätfjäril (Melitaea athalia). 

Sotnätfjärilen är en art knuten till fuktiga 
solexponerade ängsytor i skogsmarker. 
Utdikning och igenplantering av dessa 
miljöer liksom igenväxningen av naturligt 
viltbetade skogsgläntor utgör de största 
hoten mot artens överlevnad.

sOTnäTfjärilEn är vår mörkaste nätfjäril, 
med brungula fläckar på vingarnas ovan-
sida istället för det annars så karaktäristiska 
rutmönstret. Den flyger mellan början av 
juni och mitten av juli och honan lägger ägg 
på undersidan av bladen av vänderotsväx-
ter, främst flädervänderot. Hon lägger runt 
100–150 ägg i en kull, och efter cirka två 
veckor kläcks små larver som då börjar äta 
av vänderotens blad.  Många larver blir föda 
för andra insekter eller spindlar, men de som 
överlever sommaren övervintrar i torra blad 
på marken där de spinner in sig i grupper om 
2–10 larver. Efter vintern lämnar larverna 
varandra för att äta på egen hand och sedan 
förpuppa sig, eller övervintra ytterligare en 
vinter som larver.   

När fjärilarna kläcks i juni är vingarna 
först mjuka och fyllda av en vätska som fjä-
rilen behöver pumpa ut innan den kan flyga. 
Har man tur kan man se nykläckta fjärilar 
torka i solen innan de beger sig ut på den för-
sta flygturen.

MånGa aV sVEriGEs hotade fjärilsarter 
är knutna till ängs- och hagmarker men även 
öppna gläntor i skogsmark utgör viktiga fjä-
rilsmiljöer. Sotnätfjärilen förekommer främst 

på öppna, fuktiga 
ytor i skogsland-
skapet, som till exem-
pel ängsmarker och 
gläntor längs bäckar, 
diken, i kanten av 
rikare kärr eller vid 
andra vatten i sko-
gen. Många av dessa 
miljöer håller på att 
försvinna till följd av 
utdikning och igenplantering. 

Sotnätfjärilen har ett förhållandevis 
starkt fäste i Värmland och är funnen från 
Alkvettern i sydöst och Tegen vid Tokil i 
sydväst, till Abborrtjärnsbergs naturreservat 
vid Nyskoga, i norr. Särskilt goda förekom-
ster har den i trakterna kring Långserud, 
Örtensjöarna och Röjdans dalgång norr 
om Östmark. I övrigt förekommer arten på 
åtskilliga platser i Västmanland, Dalarna 
och södra Norrland samt inom tre regioner 
i södra Sverige, men den saknas i stor sett 
inom stora områden däremellan.

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990

Sotnätfjäril på gökblomster. Mölnbacka vid Torsberget. 
Foto: Dan Mangsbo
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Ovansidan hos sotnätfjärilen är påfallande mörk med orange fläckar. Sunnemo, Udden. Foto: Sven-Åke Berglind.

Sotnätfjärilar under parning. Brunsberg, Fjällsviken. Foto: Sven-Åke Berglind.
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sVäVfluGliK daGsVärMarE

sVäVfluGliK daGsVärMarE 
(Hemaris tityus)
Hotkategori: Nära hotad (NT).

Vingspann: 37–44 mm.

förväxlingsarter: Humlelik dagsvärmare, som bland 
annat känns igen på att den har svartbruna till röd-
bruna tvärband på bakkroppen och en iögonfallande 
bred rödbrun bakkant på vingen.

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990

Vid solsken dyker ”ängens egen kolibri” 
upp. Efter några snabba tvära kast stan
nar den upp svävande i luften framför en 
blomma och suger nektar med sin långa 
sugsnabel. Den svävfluglika dagsvärmaren 
verkar ha ett bra minne, för den återkom
mer ofta flera gånger till blommor med 
mycket nektar. Så fort solen går i moln 
gömmer den sig i växtligheten. 

sVäVfluGliK daGsVärMarE är en kraf-
tigt byggd fjäril med olivgrön mellankropp 
och ett brett svart tvärband på bakkroppen. 
Vingarna är genomskinliga och uppbyggda av 
tunna svarta ribbor. Den förekommer lokalt 
i södra och mellersta Sverige. I Värmland har 
arten hittats på fler än 40 platser i samband 
med Länsstyrelsens inventeringar 2005–
2009. 

Fjärilen hittar sin föda på ängsmarker, 
örtrika älvstränder och i trädgårdar. Man kan 
se den söka näring på bland annat maskros, 
gökärt, kråkvicker, rödblära, åkervädd, styv-
morsviol och när den besöker trädgårdar även 
på violett syren.

sOlBElYsTa BEsTånd av åkervädd och 
ängsvädd är värdväxter för artens larver. 
Honan placerar äggen på undersidan av blad-
rosetten. Larven gnager tydliga spår på under-
sidan av bladen och på kvällen kryper den 

gärna upp för att äta 
av blomman. Larvens 
utveckling tar fyra till 
fem veckor. 

Förpuppningen 
sker i en kokong 
bland lövrester på 
marken. Arten över-
vintrar i puppstadiet 
och kläcks i mitten 
eller slutet av maj när 
maskrosorna blommar som bäst. 

Flygperioden varar cirka en månad. 
Fjärilen förflyttar sig snabbt över stora områ-
den och tycks lära sig var det finns värdefull 
nektar i omgivningen. 

VarMa, sOlBElYsTa och örtrika platser vid 
stenmurar och rösen i hävdade marker utgör 
viktiga miljöer för dagsvärmarens fortplant-
ning. I det gamla odlingslandskapet var 
sådana miljöer vanliga, men idag hotas de 
platserna av igenväxning. Den svävfluglika 
dagsvärmaren har därför gått tillbaka kraftigt 
i delar av landet.

Den svävfluglika dagsvärmaren besöker ofta åkervädd, 
som också är värdväxt för fjärilens larver. Älgsjön, 
Ransbysätter. Foto: Dan Mangsbo.
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Likheten med en kolibri är slående när dagsvärmaren 
svävar framför gökärten och suger nektar med sin långa 
sugsnabel. När den är klar försvinner den blixtsnabbt 
vidare till nästa blomma. Tiskaretjärns naturreservat. 
Foto: Dan Mangsbo.

Soliga och örtrika älvstränder med bestånd av ängsvädd är bra miljöer för dagsvärmaren. Ängåsen, Edebäck.  
Foto: Dan Mangsbo.

Larv av svävfluglik dagsvärmare på åkervädd. Konrads-
fors, norr om Östmark. Foto: Sven-Åke Berglind.
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METallVinGEsVärMarE och
liTEn BasTardsVärMarE

METallVinGEsVärMarE  
(Adscita statices)

liTEn BasTardsVärMarE  
(Zygaena viciae)
Hotkategori: Nära hotad (NT) för båda arterna.

Kroppslängd: Två jämnstora arter med vingspann 
på 24–32 mm (metallvingesvärmare) respektive 
22–32 mm (liten bastardsvärmare).

förväxlingsarter: Allmän bastardsvärmare som har 
sex röda fläckar på framvingarna, istället för fem 
hos liten bastardsvärmare. Bredbrämad bastard-
svärmare, som tidigare fanns i södra Värmland, har 
likaså fem röda fläckar, men är större och med  
spetsigare framvingespetsar.

Metallvingesvärmaren och den mindre bas
tardsvärmaren är två iögonfallande fjärilar 
med grönglänsande respektive blodröd
fläckiga vingar. Arterna uppträder i blom
rika miljöer och indikerar hög artrikedom 
av andra fjärilar och insekter. 

METallVinGEsVärMarEn är en metalliskt 
grönskimrande fjäril som i Sverige förekom-
mer lokalt från Skåne till Dalarna och norrut 
längs kusten upp till Norrbotten i nivå med 
polcirkeln. Fjärilen kan ses på blomrika 
ängsmarker under juni och juli och besöker 
gärna åkervädd, skogsnäva och tistlar, men 
också många andra blommor. Larverna äter 
på blad av ängs- och bergsyra. Arten har i 
länet hittats på över 100 platser under senare 
år, från Millesvik i söder till Långflon i norr. 
Intressant nog tycks Värmland vara ett av de 
starkaste fästena i landet för arten.

dEn MindrE BasTardsVärMarEn är en 
blåsvartglänsande fjäril med fem blodröda 
fläckar på framvingarna. Arten är väl utbredd 
i sydöstra Sverige men förekommer i övrigt 
med stora luckor i sin utbredning från Skåne 

upp till Medelpad 
och Ångermanland. 
Den flyger i Värmland 
främst under juli 
månad på blomrika 
friska ängsmarker med 
gott om gulvial och 
kråkvicker som utgör 
värdväxter för larverna. 
Arten har under senare 
år noterats från närmare 
30 platser i länet, från 
Karlstad (Södra Sanna) 
i söder, Årjängstrakten 
(Tegen) i sydväst, 
Lafall höjden i nordväst 
och öster om Sunnemo 
(Läns manshöjden) i 
nordöst. 

Båda arTErna har 
minskat påtagligt 
i Sverige under de 
senaste 20–30 åren. 
Minskningen beror på 
en allt sämre tillgång 
på blomrika miljöer 
som följd av förändringar inom jordbru-
ket. Slåttern har upphört på många ängs-
marker, med igenväxning som följd. Många 
gamla övergivna åkermarker som utvecklat 
en blomrik flora har planterats med gran. De 
kvarvarande jordbruksmarkerna är intensivt 
brukade med gödsling, ogräsbekämpning, 
tidigarelagd slåtter, hårt betestryck med mera, 
som inverkat negativt på blomrikedomen. 

I Värmland flyger arterna idag i många fall 
på måttligt hävdade ängsmarker i skogs- och 
mellanbygderna. Arterna klarar även upphörd 
hävd men i takt med ökad beskuggning av 
uppväxande buskar och träd försvinner de 
så småningom. När landskapet splittras upp 

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990

METallVinGEsVärMarE

liTEn  
BasTardsVärMarE



121

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990

En smärre ”svärm” av metallvingesvärmare som besöker en blomma av åkervädd. Fjärilen är lätt att känna igen på 
den grönskimrande färgen. Konradsfors, norr om Östmark. Foto: Sven-Åke Berglind.

Kulturreservatet Brattfors flygfält erbjuder tack vare den magra sandjorden förutsättningar för en intressant flora 
och fauna. Lämplig miljö för bland annat metallvingesvärmare, som länge varit ganska vanlig här. På bilden en ovan-
ligt rik blomning av prästkrage. Foto: Sven-Åke Berglind.
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METallVinGEsVärMarE och liTEn BasTardsVärMarE

i allt mindre ytor av blomrika ängsmiljöer 
riskerar också arternas bestånd att bli isole-
rade. Anpassad vägkantsslåtter skulle kunna 
förbättra spridningsmöjligheterna och skapa 
kontakt mellan bestånden.

Tidigare åkermark som numera slås med några års mellanrum, och där en artrik flora vandrat in från omgivningarna. 
Här flyger både mindre bastardsvärmare, metallvingesvärmare och brun gräsfjäril. Fallet, norr om Almarskogen.  
Foto: Sven-Åke Berglind.

Motstående sida: Två mindre bastardsvärmare som 
suger nektar på kråkvicker, vilket också är en av de  
växter som larverna lever av. Fjärilens granna färger  
signalerar att den är giftig. Den kan därför lugnt sitta 
still på blomman. Djupdalen, norr om Almarskogen. 
Foto: Sven-Åke Berglind.
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GuldsandBi och VäddsandBi

GuldsandBi (Andrena marginata)
VäddsandBi (Andrena hattorfiana)
Hotkategori: Guldsandbi Sårbar (VU), väddsandbi 
Nära hotad (NT).

Kroppslängd: Guldsandbi 9–10 mm, väddsandbi 
13–16 mm. 

förväxlingsarter: Honorna av båda arterna och 
hanen av väddsandbi är lätta att känna igen. 
Hanen av guldsandbi kan förväxlas med hanar av 
ängssmalbi (Lasioglossum albipes) och mysksmalbi 
(Lasioglossum calceatum) som också kan ha delvis 
orange bakkropp.

Guldsandbi och väddsandbi är två vildbin 
som i Värmland var kända genom ett äldre 
fynd vardera före 2005. Efter noggranna 
inventeringar i länet har det visat sig att 
arterna finns på många platser, och att den 
värmländska förekomsten av guldsandbi ut
gör en betydande andel av hela den svenska. 
Förekomsterna visar också att det ännu 
finns höga naturvärden att upptäcka i det 
småskaliga odlingslandskapet i Värmlands 
dalgångar.

GuldsandBiET är ett vackert vildbi med 
morotsfärgad bakkropp och brunhårig 
mellankropp. Hanarna är mindre och har 
orange endast på främre delen av bakkrop-
pen. Guldsandbiet flyger från slutet av juni 
till och med augusti och samlar pollen från 
åkervädd och ängsvädd. Arten är i Sverige 
funnen från Skåne till Dalarna. Första fyndet 
av guldsandbi i Värmland gjordes vid 
Klarabro 1978. Arten återupptäcktes på några 
platser 2005, och åren därefter har åtskilliga 
nya platser upptäckts, främst i Klarälv-, 
Sunnemo-, Fryks-, och Rottnadalen samt i 
sydvästra Värmland. Riktade eftersök i 
samband med inventeringar i Övre 
Klarälvdalen 2008 och 2009 resulterade i 

fynd på ännu fler platser, 
ända upp till Långflon 
som är den nordligaste 
kända platsen för 
guldsandbi i Sverige. 
Sedan 2005 har 
guldsandbi hittats på 
närmare 80 platser i 
länet, vilket utgör en 
avsevärd andel av artens 
förekomst i landet.

VäddsandBiETs hona 
är lätt att känna igen 
med ett brett orange 
band över främre delen 
av bakkroppen. Det 
förekommer dock en 
helsvart, melanistisk 
form av honor som sak-
nar det orange bandet. 
Hanen är mörk med en 
vit fläck på nosen och 
ger ett slankare intryck. 
Väddsandbiet är spe-
cialiserad på att söka 
pollen och nektar på 
åkervädd. Arten flyger från mitten av juni till 
början av augusti, och är funnen från Skåne 
till Dalarna. Väddsandbiet återupptäcktes i 
Värmland 2005 vid Edeby. Återfyndet var det 
första i länet på nära 90 år. Åren därefter har 
nya platser upptäckts i samband med invente-
ringar och sedan 2005 har väddsandbi hittats 
på cirka 45 platser fördelade i elva av länets 
kommuner. I samtliga fall tycks det handla 
om små och hotade bestånd.

PlaTsErna där väddsandbi påträffas i 
Värmland utgörs i första hand av ängs- och 
betesmark samt vägkanter med ängsvegeta-
tion. Åkervädd är idag en ganska vanlig växt 

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

GuldsandBi

VäddsandBi
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● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990

Sandiga vägar och örtrika miljöer intill Klarälven utgör viktiga miljöer för vildbin. En viktig del av bosubstraten upp-
rätthålls genom slitage från människor och djur. Klarälven vid Ängåsen, Edebäck. Foto: Dan Mangsbo

Ängsvädd är den viktigaste näringskällan för guldsandbiet i Värmland. Gräsmark, badplatsen norr om kyrkan. Foto: 
Dan Mangsbo
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utmed vägar och den förekommer i de flesta 
typer av ängsmark, även där igenväxning 
pågår. Guldsandbiet kan också påträffas i 
vägkantsmiljöer. Särskilt värdefulla är finsan-
diga jordbruksvägar med en glest gräsbevuxen 
mittsträng (bra miljö för bobyggande honor). 
Guldsandbiet hittas också i ängs- och betes-
mark, bland annat på gravhögar som vårdas 
ur kulturmiljösynpunkt. I Övre Klarälvdalen 
utgör örtrika grus- och sandstränder den vik-
tigaste miljön för guldsandbiet. Här nyttjas 
uteslutande ängsvädd för näringssök. I flera 
fall hittas guldsandbiet även i klapperstens-
miljöer, men då finns alltid tillgång på finare 
sand i närheten. 

GuldsandBi och VäddsandBi

Den helsvarta formen av hona väddsandbi är förhållandevis vanlig i Värmland. Kammersrud. Foto: Dan Mangsbo

Honor av guldsandbi gräver sina bogångar i finkornig 
sandmark. Efter bobygget följer ett mödosamt arbete 
med att samla pollen som formas till en klump och 
placeras tillsammans med ett ägg i änden av en sido-
gång. Därefter försluts gången. Björkuddens festplats, 
Ljusnästorp. Foto: Dan Mangsbo
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Hona av väddsandbi med typisk orange färg på bakkroppen. På bakbenen ses ofta klumpar av rödviolett pollen från 
åkervädd. Sunnemo, Udden. Foto: Sven-Åke Berglind

Gravhög med rik torrängsvegetation vid Värmlands Nysäter, där både guldsandbi och väddsandbi flyger, tillsammans 
med många andra arter av vildbin. På bilden ses också Tomas Janson, som först upptäckte arterna här 2005. Foto: 
Sven-Åke Berglind
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PraKTBYXBi

PraKTBYXBi (Dasypoda hirtipes)
Hotkategori: Nära hotad (NT).

Kroppslängd: 13–15 mm.

förväxlingsarter: Knappast någon.

Praktbyxbiet är ett stort vildbi vars honor 
kan ses med spektakulärt ”byxlika” baklår 
inbäddade i gult pollen. Arten påträffades 
för första gången i Värmland 2002. De  
sandiga markerna intill Klarälvsbanan 
mellan Edeby och Munkfors utgör viktiga 
miljöer för arten.

PraKTBYXBiET uppträder i Sverige från 
Skåne till Dalarna. Arten är tämligen vanlig 
på till exempel Öland, men i flera landskap 
saknas fynd från senare år. I Värmland har 
biet till och med 2009 hittats på två platser 
i Gillbergadalen, två i Sunnemodalen och 
tolv i Klarälvdalen mellan Deje och Åstrand. 
Fyndet vid Åstrand är ett av de nordligaste 
för arten i Sverige. De värmländska fyndloka-
lerna utgörs av åkervägar, vägrenar, ängsmar-
ker, betesmarker och ruderatmark, på marker 
med oftast finkornig sand av den storlek som 
kallas finmo.

flYGTidEn infallEr under juli–augusti. 
Honorna samlar pollen och nektar från 
korgblommiga växter, framförallt fibblor. 
Under inventeringar i Värmland har biet setts 
söka näring på flockfibbla, höstfibbla och 
åkervädd. Praktbyxbiet bildar inte samhäl-
len utan varje hona bygger ett eget bo. Boet 
grävs på bar eller sparsamt bevuxen sandig 
mark och består av en upptill 50 cm lång 
gång som avslutas med flera kammare. Ofta 
bygger honorna bon bredvid varandra så att 
iögonfallande kolonier bildas. I en koloni vid 
Värmlands Nysäter fanns minst 75 bon, som 

lätt kunde räknas i form 
av de runda sandfläck-
arna med ett mynnings-
hål i mitten.

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

Hona av praktbyxbi på fibbla, notera de ”byxlika” bak-
benen som beror på långa borst som bäddas in i pollen. 
Tjärnheden, Deje. Foto: Dan Mangsbo

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990
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Praktbyxbiet bygger bon i varma lägen på sandig mark med gles vegetation. Den gynnas därför av markstörning som 
uppstår i svagt kuperade naturbetesmarker. Hällekil, Övre Ullerud. Foto: Sven-Åke Berglind. Infälld bild: Bohål av 
byxbi i finkornig sand. Tjärnheden, Deje. Foto: Sven-Åke Berglind.

Hanen av praktbyxbiet har en ganska lång brunaktig päls och tvärrandig bakkropp, men saknar honans byxlika lår. 
Värmlands Nysäter. Foto: Sven-Åke Berglind
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KlÖVErHuMla

KlÖVErHuMla (Bombus distinguendus)
Hotkategori: Nära hotad (NT).

Kroppslängd: En av våra största humlor. 
Drottningen kan bli uppemot 22 mm lång.

förväxlingsarter: Drottningen är lätt att känna 
igen. Hanarna påminner om vallhumlans (Bombus 
subterraneus) hanar, men den senare är mer ljusgul än 
brungul och har dessutom svart behåring på nosen.

Ljudet från en surrande humla på en 
sommaräng kom högt upp på listan i en 
omröstning om svenskarnas favoritljud. För 
flera av Sveriges humlor är dock framtiden 
osäker. Det gäller till exempel klöverhum
lan som på kort tid försvunnit från delar av 
landet. Men går du på en äng eller örtrik 
vall i Värmland, finns fortfarande chansen 
att höra ett av sommarens skönaste ljud – 
det dova brummandet från klöverhumlan.

KlÖVErHuMlan tycks ha varit vanlig i 
Sveriges odlingsbygder fram till 1960-talet. 
Därefter har arten minskat. Klöverhumlan 
har hittats på fler än 40 platser i samband 
med Länsstyrelsens inventeringar 2005–
2009 och kan därför anses vara en art som 
Värmland har särskilt stort ansvar för. Den 
uppträder sällan talrikt. Bra miljöer för arten 
är örtrika vallar, åkervägkanter och ängsmark 
med inslag av rödklöver. Men också kråk-
vicker, åkervädd och vallört är bra närings-
källor.

när dEn BEfruKTadE klöverhumledrott-
ningen vaknat på våren letar hon i övergivna 
smågnagarbon efter en lämplig plats att starta 
ett samhälle. Äggen läggs i en klump av pol-
len och nektar omgivet av vax som bildar en 
kruka. Under tiden som larverna utvecklas 
lägger drottningen fler ägg. Det dröjer inte 
länge förrän den första kullen med arbetare är 

klara för att hjälpa till i 
humlesamhället. Hanar 
och nya drottningar 
utvecklas senare under 
sommaren.

dET är sVårT för klö-
verhumlan att klara 
sig i dagens intensivt 
brukade jordbruksland-
skap. Med täckdikning 
följer brist på boplatser. Ogräsbekämpning 
och konstgödning har gjort att det finns färre 
blommande örter. Omläggning från traditio-
nell höskörd till ensilage har medfört att skör-
den sker före rödklöverblomningen. Därmed 
försvinner artens viktigaste näringskälla när 
den behövs som allra mest, då humlesamhäl-
let ska byggas upp. 

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990

Klöverhumlan uppskattar lupin, men samtidigt är lupin 
en relativt nyinkommen ”pest” från Nordamerika som 
konkurrerar ut humlornas naturligt förekommande pol-
lenblommor. Hundbadet vid Fryksta. Foto: Dan Mangsbo
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Den stora klöverhumledrottningen är lätt att känna igen med brungulrandig bakkropp och ett svart tvärband över 
ryggen. Rödklöver är favoritblomman. Ängåsen norr om Edebäck. Foto: Dan Mangsbo

Klöverhumlan trivs i ett småskaligt odlingslandskap med rödklövervallar. Borrsjöns by väster om Gräsmark.  
Foto: Dan Mangsbo.
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silVErlÖParE och BrOKsTrandlÖParE

silVErlÖParE  
(Bembidion argenteolum)
Hotkategori: Nära hotad (NT).

Kroppslängd: 6–7,5 mm.

förväxlingsarter: Den betydligt vanligare sand-
spegellöpare (Bembidion velox), och brokig spegel-
löpare (Bembidion litorale). 

BrOKiG sPEGEllÖParE   
(Bembidion semipunctatum)
Hotkategori: Nära hotad (NT).

Kroppslängd: 3,5–4 mm.

förväxlingsarter: Det finns flera liknande arter 
ur samma släkte, särskilt spräckig strandlöpare 
(Bembidion obliquum).

Silverlöparen och brokstrandlöparen  lever 
vid  de speciella sandrevlar som Klarälven 
bildat genom naturlig erosion och sedi
mentation under årtusenden. Arterna har 
sin huvudsakliga förekomst i Sverige vid 
Klarälven och kan ses som två av älvens 
mest unika arter. 

silVErlÖParE OCH BrOKsTrandlÖParE är 
två mindre skalbaggar som i Sverige är funna 
främst vid några få älvar i Värmland, Dalarna 
och södra Norrland. De flesta fynd har gjorts 
vid Klarälven längs en cirka 15 mil lång 
sträcka från Grava i söder till Vingäng i norr. 
Arterna noterades vid Klarälven första gången 
i juni 1933 då två av Sveriges främsta skal-
baggsexperter, Carl Lindroth och Thure Palm, 
gjorde en resa för att utforska faunan av skal-
baggar längs Klar- och Trysilälven. Under den 
tre veckor långa resan fann de nästan 1 000 
arter av skalbaggar – vilket är en betydande 
andel av de totalt cirka 4 400 arter av skalbag-
gar som idag är kända från hela landet.

Silverlöparen och brokstrandlöparen hör 
till några av de mest unika arterna som före-

kommer vid Klarälven. 
Dels genom att de här 
har sin huvudsakliga 
förekomst i landet, dels 
genom att de är knutna 
till en för Klarälven spe-
ciell livsmiljö. Nämligen 
de förhållandevis höga, 
långa och parallella 
sandrevlar som bildats 
strax nedströms näsens 
spetsar, så kallade ”älv-
vallar”. Sådana rev-
lar bildas naturligt vid 
höga vårfloder genom 
älvens erosion av sand i 
branter på norra sidan 
av näsen varefter san-
den sedimenteras på 
sydsidan av näsen där 
vattenströmmarna avtar. 
Vid en inventering i 
Övre Klarälvdalen 1997 
påträffades silverlöpa-
ren på totalt tolv näs 
med lämpliga sandrev-
lar mellan Edebäck i 
söder och Speckebol vid Ambjörby i norr. 
Brokstrandlöparen hittades på några fler näs, 
dessutom vid Botorp nära Grava i söder.

HÖGrE sandrEVlar med torr sand utgör 
den främsta miljön för silverlöparen. 
Sandrevlarna är i regel så pass höga att de når 
upp till eller över älvens normala högvatten-
stånd. Brokstrandlöparen lever däremot på 
lägre delar av sandrevlarna, på något fuktig 
och slamblandad sand med en del halvgräs 
och småbuskar. Intressant nog växer det näs-
tan alltid daggvide på de delar av sandrev-
larna där silverlöparen lever, medan brok-
strandlöparen i hög grad uppträder där det 

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990

silVErlÖParE

BrOKsTrandlÖParE
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Vy över Klarälven och naturreservatet Ginbergsängen med lämpliga sandrevlar för silverlöpare och starrstränder för 
brokstrandlöpare. Foto: Hans Ring.

Silverlöparen är vackert glänsande med fyra silvergrå ”rutor” på översidan. Klarälven, Ginbergsängens naturreservat. 
Foto: Sven-Åke Berglind.
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växer mandelpil. Sandrevlarna växer igen 
naturligt efter ett antal decennier men nya 
har historiskt sett bildats kontinuerligt, tack 
vare älvens naturliga vattennivåväxlingar och 
omlagring av sandmassor. 

Vid soligt väder i maj-juni springer skal-
baggarna korta sträckor över öppna strand-
partier i jakt på dels partners, dels föda i 
form av diverse småkryp. Honorna lägger 
ägg i halvfuktig sand och larverna kläcks 
strax därefter. De fortsätter leva i sanden, 
där de sannolikt likaså livnär sig av småkryp. 
Under sensommaren kläcks en ny genera-
tion vuxna silverlöpare och brokstrandlöpare, 
varefter dessa övervintrar i marken och blir 
aktiva i maj året därpå. Silverlöparen flyger 
gärna korta sträckor och ibland kan man råka 
skrämma upp smärre ”svärmar” av små insek-
ter strax ovan vattenlinjen där silverlöparen 
ingår, tillsammans med sin mycket talrikare 
och aningen mindre släkting sandspegellö-
pare.

arTErnas snäVa uTBrEdninG och före-
komst i mycket små livsmiljöer innebär att 

silVErlÖParE och BrOKsTrandlÖParE

Glest starrbevuxen sandstrand med mandelpil vid kanten. Lämplig miljö för brokstrandlöpare. Infälld bild: 
Brokstrandlöparen grundfärg är mörkgrå med diffusa tvärband av ljusa fläckar. Klarälven, Sälje. Foton: Sven-Åke 
Berglind

förutsättningarna för deras existens i landet 
kan förändras snabbt. Vattenregleringar kan 
förstöra lämpliga sandrevlar genom att endera 
dränka dem, förhindra deras nybildning 
genom ändrade strömförhållanden eller leda 
till igenväxning i brist på naturliga vatten-
nivåfluktuationer. Oroväckande är att sand-
revlarna i Klarälven i hög grad har vuxit igen 
under senare decennier, och utan att motsva-
rande nya har ersatt de gamla. Dessutom har 
alla öppna sandstränder fått ett markant ökat 
slitage av turistande flottåkare och kanotis-
ter. Arterna förefaller dock tåla åtminstone 
ett måttligt slitage på sandrevlarna. En alltför 
kraftig omrörning av sanden kan emellertid 
ändra betingelserna för larven. Noterbart är 
att brokstrandlöparen idag tycks ha försvun-
nit från sina äldre fyndplatser i Dalarna och 
södra Norrland, och har sin enda kända kvar-
varande förekomst vid Klarälven.

Utanför Sverige förekommer silverlöparen 
och brokstrandlöparen lokalt och oftast 
sällsynt vid älvar i de sydöstra och centrala 
delarna av Norge, i Baltikum, och från 
Centraleuropa till Sibirien.
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Väl utvecklad sandrevel av typen ”älvvall” vid Klarälven. På den fuktiga sanden med starr och gräs i förgrun-
den lever brokstrandlöparen, medan silverlöparen lever på den högre belägna och torrare sanden i bakgrunden. 
Ginbergsängens naturreservat. Foto Sven-Åke Berglind.

Större sandrevel vid Klarälven där silverlöpare och även strandsandjägare levde så sent som 2005. Idag har sandre-
veln nästan helt eroderats bort i samband med långvarigt höga vattennivåer. Sälje söder om Ekshärad. Foto: Sven-
Åke Berglind
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sTrandsandjäGarE

sTrandsandjäGarE  
(Cicindela maritima)
Hotkategori: Sårbar (VU).

åtgärdsprogram för hotade arter: Ett åtgärdspro-
gram för bevarande av strandsandjägare fastställdes 
av Naturvårdsverket 2005.

förväxlingsarter: Brun sandjägare (Cicindela 
hybrida), som finns här och där i Klar älvens närhet 
längs södra halvan. 

Strandsandjägaren är en av Värmlands mest 
hotade arter. Den lever idag i stort sett bara 
på en enda sandrevel vid Klarälven söder 
om Ekshärad. Arten visar hur känsliga 
älvstrandmiljöerna är, och att det krävs 
åtgärder för att strandsandjägaren och flera 
andra arter med liknande krav på livsmiljö 
ska kunna överleva.

sTrandsandjäGarEn är en cirka 12-15 
mm lång skalbagge med ljust brun grund-
färg med vita tvärfläckar, och långa, slanka 
ben. Huvudet är stort med väl utvecklade 
ögon och kraftiga käkar. Den är helt bunden 
till en variation av dels torr, dels svagt fuktig 
sand nära vatten, både längs havsstränder och 
älvar. Vid älvar lever den på större sandrev-
lar som byggts upp ovanför eller i nivå med 
älvens normala högvattenstånd. Den här 
miljön är för sin nybildning helt beroende 
av älvens säsongsregelbundna vattennivåväx-
lingar. Den bildas endast vid älvar med hög 
aktivitet av naturlig erosion och sedimenta-
tion av sand. 

Larven lever som rovdjur nedgrävd i 
smala, upp till 25 cm djupa, lodräta gångar i 
svagt fuktig sand. Där lurpassar de i myn-
ningen av gångarna på förbipasserade insek-
ter, som de slänger sig ut och fångar och 
drar ner i hålet med hjälp av sina kraftiga 
käkar. Även de vuxna skalbaggarna jagar 

andra insekter, som 
de springer eller flyger 
ikapp över sanden i 
soligt och varmt väder.

uTBrEdninGEn för 
strandsandjägaren 
sträcker sig från Europa 
till västra Sibirien. I 
Norden förekommer 
arten begränsat vid vissa 
särskilt gynnsamma älvar och havsstrandom-
råden. Den har minskat starkt i stora delar 
av sitt forna utbredningsområde, och är i 
Sverige idag vanlig endast vid några få oreg-
lerade vattendrag och på några sandiga öar 
i norra Norrland. I Värmland förekommer 
strandsandjägaren endast vid Klarälven. Även 
här har den minskat starkt. Den har under de 
senaste åren påträffats på tre närbelägna sand-
revlar söder om Ekshärad, men på bara en av 
dessa har funnits ett ”stabilt” bestånd, inom 
naturreservatet Ginbergsängen. Som mest har 
här, per besök under de senaste fem åren, räk-
nats till 58 gångar i sanden av larver av sista 
utvecklingsstadiet, och omkring tio vuxna 
skalbaggar. Även det här beståndet är således 
litet och känsligt för störningar.

sandrEVlar vid älvar är små miljöer som 
snabbt kan förändras. Vattenregleringar kan 
leda till att revlarna dränks under mer eller 
mindre långa perioder, att nybildningen 
av revlar förhindras av ändrade strömför-
hållanden, eller att de växer igen i brist på 
tillräckligt naturliga vattennivåväxlingar. 
Strandsandjägaren är också känslig för starkt 

Motstående sida: Strandsandjägaren är en vacker skal-
bagge med sin ljusbruna grundfärg med vita tvärfläckar. 
Klarälven, Ginbergsängens naturreservat. Foto: Sven-
Åke Berglind.

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990
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slitage på revlarna av kanotturister, badande 
och andra som rör om sanden och påverkar 
larvernas livsmiljö.

Sedan några år tillbaka har Länsstyrelsen 
i Värmland arbetat aktivt med att försöka 
återskapa lämplig miljö för strandsandjäga-
ren vid Klarälven. Med hjälp av grävmaskin 
har skrapats fram öppna sandmiljöer inom 
stränder som växt igen med sly. Därtill har 

sTrandsandjäGarE

Tre öppna gångar av vardera en larv av strandsandjägare. Snett nere till höger om den vänstra gången kan man även 
ana att en larv ligger i mynningen med ovansidan av sitt platta huvud. Infälld bild: Larv av strandsandjägare. Lägg 
märke till det platta huvudet och de kraftiga käkarna. Klarälven söder om Ekshärad. Foton: Sven-Åke Berglind.

informationsskyltar satts upp för att infor-
mera turister och närboende om denna 
vackra och intressanta insekt. Arten är i nulä-
get akut hotad vid Klarälven men förhopp-
ningsvis kan dessa åtgärder bidra till att arten 
överlever och ökar i antal. På längre sikt torde 
dock en mera naturvårdsanpassad reglering av 
Klarälven vara nödvändig för strandsandjäga-
ren och många andra arter.
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En nöjd reservatsskötare, Jan Wirtberg, som satt upp informationsskyltar och inhägnat en särskilt känslig del för 
strandsandjägaren. Sandrevel vid Klarälven inom Ginbergsängens naturreservat. Foto: Sven-Åke Berglind.

Framskapning av öppen sand för att gynna strandsandjägaren inom strand som under senare år växt igen nästan 
helt med sly. Vissa partier med daggvide, mandelpil och gott om ängsvädd har sparats. Klarälven söder om Ekshärad. 
Foto: Sven-Åke Berglind.
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KardinalfärGad rÖdrOCK

KardinalfärGad rÖdrOCK  
(Ampedus cardinalis)
Hotkategori: Nära hotad (NT).

åtgärdsprogram för hotade arter: Arten ingår i ett 
åtgärdsprogram för läderbagge med följearter som 
håller på att tas fram.

längd: 12–15 mm.

förväxlingsarter: Andra rödvingade knäppar-
skalbaggar, t.ex. svartspetsad rödrock (Ampedus 
praeustus) och barkrödrock (Ampedus cinnabarinus). 

I södra Värmland finns flera områden  
med gamla grova ekar som är väldigt vär
defulla för hotade växter och djur. I några 
av dessa områden finns den kardinalfärgade 
rödrocken, en långsmal skalbagge med  
klarröda täckvingar. Rödrocken hör till 
skalbaggsgruppen knäppare. Typiskt för 
denna grupp är att om en skalbagge ham
nat på rygg kan den sprätta upp i luften  
för att vända sig rätt.

GaMla GrOVa EKar är kanske inte det första 
man tänker på när man talar om naturen i 
Värmland. Faktum är dock att i södra delen 
av länet finns åtminstone omkring 1 000 ekar 
som är grövre än en meter. Här finns också 
flera hotade arter som behöver just gamla 
grova ekar att leva på.

Särskilt intressanta blir de gamla ekarna 
när de blir ihåliga. I håligheterna bildas ett 
brunt, sågspånsliknande material som kall-
las mulm. Det består av lös, murken eller 
söndergnagd ved samt rester av vedsvampar, 
småkryp och deras avföring. Många arter har 
anpassats till att leva just i mulm, och den 
kardinalfärgade rödrocken är en av de arter 
som trivs i sådana trädhål.

Kardinalfärgad rödrock förekommer i 
gamla ekbestånd, där den främst lever i grova, 
ihåliga, stående och ännu levande ekar med 

murken ved. Inom  
lämpliga bestånd kan 
arten även hittas i  
ihåliga askar och lindar. 
Både larverna och de 
fullbildade skalbaggarna 
lever undangömda i det 
inre av de ihåliga träden. 

i VärMland är kardi nal -
färgad rödrock funnen i 
naturreser vaten Kummelön, Värmlands Säby, 
Nötön-Åråsviken och Vråna. I övriga Sverige 
är arten sällsynt utbredd från Skåne till nedre 
Dalälven. Därutöver finns arten i Danmark 
och i Mellaneuropa. 

Gamla, grova, ihåliga träd är en resurs 
som förnyas oerhört långsamt. Därför är det 
viktigt att så långt det är möjligt spara sådana 
träd. Den kardinalfärgade rödrocken hotas 
dock även av igenväxning av de hagmarker 
där de gamla hålträden står. Skalbaggen är 
värmekrävande, så igenväxningen innebär ett 
dubbelt hot: dels blir träden för beskuggade 
för att rödrocken ska trivas, dels dör de gamla 
hålträden i förtid när de får för lite solljus. 
Röjning eller bete kring de gamla ekarna kan 
alltså vara nödvändigt för att den kardinal-
färgade rödrocken ska kunna överleva i  
längden. 

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990

Motstående sida: Naturreservatet Kummelön är ett av 
de få områden i Värmland där den kardinalfärgade röd-
rocken finns. Här finns gott om gamla ekar, och reser-
vatsskötseln syftar till att bevara dessa och motverka 
igenväxning kring dem. Foto: Nisse Sundberg. Infälld: 
Den kardinalfärgade rödrocken är praktfull med sina 
klarröda täckvingar och sin blanksvarta framdel. De 
spetsigt utdragna bakhörnen på halsskölden, den del 
som sitter mellan huvudet och täckvingarna, är typiska 
för skalbaggsgruppen knäppare. Kardinalfärgad rödrock 
funnen på jätteek i Skåne. Foto: Andreas Malmqvist
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raGGBOCK och sKrOVliG flaTBaGGE

raGGBOCK (Tragosoma depsarius)
Hotkategori: Sårbar (VU).

åtgärdsprogram för hotade arter: Arten ingår i ett 
åtgärdsprogram för skalbaggar på äldre död tallved 
som håller på att tas fram.

längd: Omkring 2–3 cm.

förväxlingsarter: Andra bruna långhornings-
skalbaggar, till exempel brun barkbock (Arhopalus 
rusticus).

För raggbocken är Norra Ny med omgiv
ningar det viktigaste området i Sverige.  
Här kryper den omkring på liggande 
tallstammar och raggar partners i sommar
natten. I Norra Nytrakten finns många 
små, långsmala, tallbevuxna skogsskiften 
som ännu aldrig blivit kalavverkade, vilket 
gör att raggbocken här har sin starkaste 
förekomst i landet. Även den skrovliga 
flatbaggen, som också lever på döda tallar, 
finns i området.

raGGBOCKEn TillHÖr en grupp skalbaggar 
som kallas för långhorningar. De har ofta 
långa antenner som hålls böjda i en båge som 
påminner om hornen på en getabock. Därför 
har de flesta av arterna i denna grupp namn 
som slutar på -bock. Raggbocken har kraftiga 
antenner som är längre än halva kroppen. 
Kring huvudet och halsskölden, den del på 
skalbaggen som sitter precis bakom huvudet, 
är den raggig av lång, gulbrun behåring, och 
därför har den fått namnet raggbock.

Raggbocken lägger 
helst sina ägg i äldre, 
barklösa, liggande tall-
stammar med hård, silver-
grå ytved. Stammarna bör 
ha en viss markkontakt, 
så att de håller sig lagom 
fuktiga, samtidigt som 
de bör ligga så att de blir 
solbelysta. Stammarna 
kan utnyttjas från att de 
är fem till tio år gamla 
tills de är alltför ned-
brutna. En riktigt grov 
tall som vuxit långsamt 
så att veden blivit hård 
kan erbjuda en bra miljö 
för raggbockens larver i 
över 100 år. Sådana träd 
är dock väldigt ovanliga i 
dagens brukade skogs-
landskap.

I Sverige har ragg-
bocken påträffats från 
Småland till Norrbotten. 
Under de senaste årtion-
dena tycks den ha mins-
kat kraftigt och kanske redan försvunnit från 
några landskap. I Värmland finns, förutom i 
Norra Ny och angränsande socknar, spridda 
fynd i olika delar av länet, bland annat i 
naturreservatet Bjursjöhöjden.

Raggbocken missgynnas av att modern 
skogskötsel och effektiv brandbekämpning 
gör så att skogarna blir yngre och tätare, och 
gamla, grova och samtidigt långsamvuxna 
träd blir allt ovanligare. Även i skyddad skog 
missgynnas arten av att skogen blir för tät 
och mörk med tiden, om inte naturvårds-
bränning eller andra skötselåtgärder används 
för att kompensera bristen på naturliga skogs-
bränder. 

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

sKrOVliG flaTBaGGE (Calitys scabra)
Hotkategori: Nära hotad (NT).

åtgärdsprogram för hotade arter: Arten ingår i ett 
åtgärdsprogram för skalbaggar på äldre död tallved 
som håller på att tas fram.

längd: Omkring 1 cm.

raGGBOCK

sKrOVliG flaTBaGGE

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990



143

Raggbocken är mörkbrun till brunsvart, svagt glänsande och har kraftiga antenner som är längre än halva kroppen. 
Raggbock på Gotska Sandön. Foto: Lars-Ove Wikars.

Ovala, tio till tolv mm breda hål i den grånade tallstammen avslöjar att raggbockar krupit ut här. Kläckhål av raggbock 
i Norra Ny. Infälld bild: Raggbockens larver är vita eller gulvita och kan bli upp till fem cm långa. I anslutning till ragg-
bockslarvens gnagspår finns ofta ved med en rosaaktig färgton. Raggbockslarv i Norra Ny. Foton: Sven-Åke Berglind
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dEn sKrOVliGa flaTBaGGEn är en svart, 
platt skalbagge med egendomligt utseende. 
Ovansidan är ojämn och täckt av korta kro-
kiga borst som mängder av ved- och svamp-
fragment fastnar i, vilket gör skalbaggen 
mycket lik en liten vedbit. Dessutom sitter 
den helst still, och när den rör sig går det 
trögt och långsamt.

Även den skrovliga flatbaggen lever på 
gamla, liggande tallstammar i solbelysta 
lägen, men till skillnad från raggbocken vill 
den ha svampangripna stammar. 
Trädstammar som rötats av timmerticka 

raGGBOCK och sKrOVliG flaTBaGGE

Den skrovliga flatbaggen påminner en hel del om en liten vedbit. Den lever av platta, vita vedsvampar på liggande 
döda träd, oftast på tall. Skrovlig flatbagge på Gotska Sandön. Foto: Sven-Åke Berglind

(Anthrodia sinuosa), citronticka (Anthrodia 
xantha) eller andra närbesläktade vedsvampar 
är den skrovliga flatbaggens rätta livsmiljö. 
Skalbaggen och dess larver gnager både i den 
svampangripna veden och på svampens 
fruktkroppar.

Skrovlig flatbagge är påträffad på spridda 
platser från Småland till Lappland, men 
befaras nu vara utdöd i hela Götaland. I 
Värmland finns några sentida fyndlokaler i 
norra delen av länet. På 1930-talet hittades 
arten i Lungsund, men det är osannolikt att 
den finns kvar där nu.
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Liggande döda tallstammar som ligger i solbelysta lägen är livsmiljö för både raggbock och skrovlig flatbagge. På 
tallstammen i den undre bilden syns ett stort antal kläckhål av raggbock. Norra Ny, strax sydost om Vimyrens natur-
reservat. Foton: Sven-Åke Berglind.
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sTÖrrE flaTBaGGE

sTÖrrE flaTBaGGE  
(Peltis grossa)
Hotkategori: Sårbar (VU).

längd: 1–2 cm.

Om en hög, svampbevuxen gran eller 
björkstubbe har hål som ser ut som mynt
inkast för enkronor, då har larver av större 
flatbagge utvecklats inne i stubben. När de 
sedan blivit färdiga skalbaggar har de krupit 
ut och lämnat efter sig de typiska hålen. 
Den större flatbaggen är en mycket bred 
och platt skalbagge, nästan som ett mynt.

OfTasT i Gran, ibland i björk och någon 
gång i asp eller al, lever den större flatbag-
gen. Trädet bör vara grovt, dött och svamp-
angripet – oftast av klibbticka (Fomitopsis 
pinicola), men även en del andra svamparter 
går bra. Trädet får gärna stå öppet eller halv-
öppet, och ibland hittas större flatbagge i träd 
som sparats som naturhänsyn på hyggen. En 
bra högstubbe kan utnyttjas under mer än 
tio år.

Större flatbagge finns i Skandinavien, 
Finland och österut i det ryska barr-
skogsbältet, samt mycket sällsynt i östra 
Mellaneuropas bergstrakter och på Korsika. 
I Sverige har arten funnits i hela landet, 
men tycks redan ha dött ut från stora delar 
av Götaland. I Värmland har sentida fynd 
av större flatbagge gjorts i kommunerna 
Torsby, Årjäng och Filipstad, och äldre 
fynd i Arvika. Till fyndplatserna i norra 
Värmland hör naturreservaten Vimyren och 
Fänstjärnsskogen.

För att hejda artens minskning är det vik-
tigt att spara grövre döda granar i tillräck-
lig omfattning, både i skyddade områden 
och som naturhänsyn i den brukade skogen. 

Det är också viktigt, till 
exempel i samband med 
skogsavverkning, att man 
inte stöter omkull stående 
döda träd och högstub-
bar.

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990

Större flatbagge omgiven av artens karakteriska kläck-
hål, som ser ut som mer eller mindre snedställda mynt-
inkast. Norra Ny. Foto: Björn Ehrenroth.
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Större flatbagge är en mycket bred och platt, svart skalbagge. Här kryper den på en klibbticka i Norra Ny. Foto: Björn 
Ehrenroth.

Stående grova döda granar som angripits av klibbticka är de träd som den större flatbaggen oftast lever i. Att trä-
den står i en hyggeskant är gynnsamt, för då blir de mer solbelysta. Döda träd intill hygge i Norra Ny. Foto: Björn 
Ehrenroth. 
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släT TallKaPusCHOnGBaGGE

släT TallKaPusCHOnGBaGGE  
(Stephanopachys linearis)
Hotkategori: Livskraftig (LC).

listning i Eu-direktiv: Art- och habitatdirektivet 
bilaga 2.

åtgärdsprogram för hotade arter: Arten ingår i ett 
åtgärdsprogram för brandinsekter i boreal skog som 
fastställdes av Naturvårdsverket 2006.

längd: 4–6 mm.

förväxlingsarter: Många andra små svartbruna 
skalbaggar kan se snarlika ut om man inte studerar 
dem med lupp.

En del arter har ett levnadssätt som gör att 
de är särskilt beroende av skogsbränder. 
En sådan art är den släta tallkapuschong
baggen. På brandskadade men ännu 
levande barrträd, oftast tallar, utvecklas den 
här skalbaggens larver inne i den speciella 
bark som omger själva brandskadorna. 
Några år efter en brand kan arten vara 
ganska talrik på platsen, och ibland finns 
tall kapuschongbaggen kvar på samma 
brandfält i upp till 20 år, men sedan måste 
den hitta ett nytt område som brunnit mer 
nyligen. 

GaMla fYnd aV slät tallkapuschongbagge 
finns från Västergötland upp till Lappland, 
samt ett mer isolerat fynd från Blekinge. 
Förmodligen har arten funnits i hela landet 
en gång i tiden, innan människan började 
bekämpa skogsbränder. Då brann större delen 
av Sveriges skogar en eller ett par gånger per 
århundrade. Människan kan också ha gynnat 
slät tallkapuschongbagge och andra brand-
beroende arter genom att anlägga bränder, till 
exempel i de delar av landet där svedjebruk 
bedrevs. Svedjebruket var vanligt i finnmar-
kerna ungefär från 1600-talet till 1800-talet. 
1900-talets effektiva brandbekämpning har 

dock trängt undan 
de brandberoende 
arterna.

I Värmland gjorde 
man det första fyn-
det av slät tallkapu-
schongbagge år 2005. 
Troligen har artens 
utbredning ökat igen, 
tack vare att de miljö-
certifierade skogsbo-
lagen det senaste årtiondet använt hygges-
bränning på en viss andel av sin skogsmark. 
Särskilt värdefullt är detta om en stor andel av 
träden lämnas kvar inför branden – då kallas 
det för naturvårdsbränning. Hittills har den 
släta tallkapuschongbaggen eller dess gnag-
spår hittats på fem lokaler i Norra Finnskoga 
och en i Dalby.

Förutom brandbekämpning är också 
avverkning av brunnen skog ett hot mot slät 
tallkapuschongbagge och andra brandbero-
ende arter. Av säkerhetsskäl såväl som av eko-
nomiska skäl är det förstås otänkbart att vi 
skulle sluta bekämpa skogsbränder. Däremot 
kan man låta skog som redan brunnit stå 
kvar och bli till nytta för många hotade arter. 
Det är också viktigt att bristen på skogsbrän-
der i landskapet kompenseras genom ökad 
användning av kontrollerad naturvårdsbrän-
ning – både på de miljöcertifierade skogsbo-
lagens marker och i skyddade områden där 
Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen kan utföra 
bränning.

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990



149

Den släta tallkapuschongbaggen är glänsande brunsvart. Här syns den tillsammans med två larver av samma art, 
samt gnagspår i trädet som står i Orsa Finnmark, Dalarna. Foto: Lars-Ove Wikars.

Under naturliga förhållanden skulle större delen av 
Sveriges skogar brinna en eller ett par gånger per 
århundrade. Idag måste bristen på skogsbränder kom-
penseras genom kontrollerad naturvårdsbränning. 
Naturvårdsbränning i reservatet Brännan. Foto: Fredrik 
Wilde.

Vid en skogsbrand är det främst gräs och ris på marken 
som brinner. Levande träd tar sällan eld, men en del av trä-
den får skador på barken, rötterna eller barren som gör 
att de dör efter hand. På så vis skapas ny död ved konti-
nuerligt under flera år efter branden. Den släta tallkapu-
schongbaggen lever i träd som överlevt men blivit ska-
dade i barken. Brandfält i Glaskogen. Foto: Fredrik Wilde.
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rEliKTBOCK

rEliKTBOCK  
(Nothorhina punctata)
Hotkategori: Nära hotad (NT).

längd: 10–15 mm.

förväxlingsarter: Andra brunaktiga långhornings-
skalbaggar, t.ex. bronshjon (Callidium coriaceum).

På gamla, levande, solbelysta tallar kan man 
ibland se att barken på solsidan av stammen 
har en speciell gulbrun färgton på ett om
råde som vanligen sitter mellan marken och 
trefyra meters höjd. Det är resultatet av att 
reliktbockens larver har gnagt i barken. De 
fullbildade reliktbockarna kan hittas spring
ande i solskenet utanpå barken. Ibland ger 
de sig till känna genom ett smattrande ljud 
som de åstadkommer genom att sätta sig 
under en lös barkflaga och snabbt slå ryg
gen mot den.

En lånGsMal, rÖdBrun skalbagge, som 
liksom raggbocken har ganska långa anten-
ner och hör till skalbaggsgruppen långhor-
ningar – så kan reliktbocken beskrivas. Den 
finns i nästan hela Sverige, men är sällsynt. 
I Värmland har man gjort ett tiotal fynd på 
spridda platser, några i Vänerskärgården, 
några i mellersta och några i norra delen av 
länet.

Reliktbockens larver utvecklas i mycket 
gamla tallar som står i solbelysta lägen. Ofta 
är det träd som under lång tid stått fritt och 
öppet, till exempel på åkerholmar, på myrhol-
mar, längs stränder och uppe på åsar. Även i 
parker och stadsbebyggelse kan passande träd 
finnas. Reliktbocken kan utnyttja en lämplig 
tall under flera årtionden. Många av de tallar 
som visar spår av reliktbockens gnagande kan 
dock vara träd som arten redan har försvun-
nit från.

Det finns tre hot 
mot reliktbocken: att 
träd som den lever 
i blir avverkade, att 
stammen på de gamla 
tallarna blir beskug-
gad av kringväxande 
träd, och på längre 
sikt att för få lämp-
liga tallar återskapas i 
vårt skogslandskap. 

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990

Motstående sida: Gamla solbelysta tallar som är lämp-
liga för reliktbocken står ibland mitt i bebyggelsen. Här 
är en tall med reliktbock i Värmlands Nysäter. Infälld till 
vänster: Tittar man lite närmare så ser man att barken 
fått en mer gulbrun färgton där reliktbockens larver har 
gnagt i den. Foton: Sven-Åke Berglind. Infälld till höger: 
Reliktbocken själv är svår att fotografera när den kry-
per bland sprickorna i tallbarken. Här har vi istället ett 
insamlat exemplar från Uppland. Foto: Lars-Ove Wikars.
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MindrE MYrlEjOnslända

MindrE MYrlEjOnslända  
(Myrmeleon bore)
Hotkategori: Nära hotad (NT).

åtgärdsprogram för hotade arter: Arten ingår i ett 
åtgärdsprogram för bevarande av gräshoppsstekel 
med flera arter i sanddyner, som är under utarbe-
tande på uppdrag av Naturvårdsverket.

storlek: vingspann mellan 55–69 mm.

förväxlingsarter: Större myrlejonslända 
(Myrmeleon formicarius)

Den mindre myrlejonsländan är i Norden 
en utpräglad havskustart, men intressant 
nog förekommer den även i Värmland vid 
Vänern. Här lever dess larv, ”myrlejonet”, 
i små gropar som är lätta att upptäcka på 
sandstränder. Kanske är arten här en kvar
leva från när Vänern var en del av det forna 
havet för flera tusen år sedan?

i sVEriGE lever tre arter av myrlejonsländor. 
De kallas för mindre, större respektive fläckig 
myrlejonslända, varav de två förstnämnda 
arterna finns i Värmland. Myrlejonsländor är 
inte särskilt kända insekter, men däremot har 
många hört talas om deras larver, de så kall-
lade ”myrlejonen”. Dessa är glupska rovdjur 
med stora käkar, som ligger och lurar på bott-
nen av egenhändigt grävda gropar. Så fort en 
myra eller annan insekt passerar förbi, hjälps 
den på traven att ramla ner i gropen genom 
att myrlejonet sprätter sand på bytet. 

Larverna av den mindre myrlejonsländan 
är aktiva från april till september. De över-
vintrar minst en gång, sannolikt ofta två. De 
förpuppar sig i sanden på våren-försommaren 
på några cm djup i en klotrund kokong av 
ihopspunnen sand, som är stor som en hassel-
nöt. 

Sländorna kläcks och flyger relativt lång-

samt om natten från 
slutet av juni till början 
av augusti, med en topp 
i mitten av juli. De är 
kortlivade och lever bara 
för parning och ägglägg-
ning. 

dEn KnuBBiGa larVEn 
av den mindre myrle-
jonsländan är gråaktig 
med tre ryggband av mörka fläckar och blir 
upp till 15 mm lång. Larven är ganska lätt 
att känna igen bland annat på att undersi-
dan av bakbenen är enfärgat ljusa. Hos den 
i Värmland vanligare arten större myrlejons-
lända har undersidan av bakbenen två små 
mörka fläckar. De vuxna sländorna är däre-
mot lite svårare att skilja åt mellan arterna, 
men det är å andra sidan väldigt sällan man 
har turen att se dessa.

Den mindre myrlejonsländan är utbredd 
från Centraleuropa och Skandinavien österut 
genom Ryssland och Mongoliet till Japan. 
I Norge finns den på några få platser längs 
sydöstra kusten, i Danmark längs östra delen 
från Skagen i norr till Bornholm i söder, samt 
i Finland här och var längs i stort sett hela 
kusten inklusive Åland. 

I Sverige är den funnen på vissa kust-
nära sanddynområden i södra Sverige samt i 
Hälsingland och Norrbotten. Den har där-
till en till synes isolerad inlandsförekomst i 
Värmland vid norra Vänern. Här är den fun-
nen på flera sandstränder på främst Segerstad-
halvön och Arnön. Dessutom är den ganska 
talrik på öppna sandytor i anslutning till de 
stora täkterna vid naturreservatet Sörmon 
väster om Karlstad. Dessa täkter är belägna  
cirka 2 km norr om Vänerns strand. 

Ifall artens kapacitet för långdistans-
spridning är begränsad kan förekomsten vid 

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990



153

Sandstrand vid Vänern med gropar av larver av mindre 
myrlejonslända. Segerstad, Bredsanden. Foto: Sven-Åke 
Berglind.

Nykläckt mindre myrlejonslända från Sörmon. Foto: 
Sven-Åke Berglind.
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Vänern vara en kvarleva från tiden då Vänern 
var en del av det forna havet för omkring 
9000 år sedan. De enda övriga kända inlands-
förekomsterna i norra Europa finns vid stran-
den av Ladoga i Ryssland. 

larVErnas fånGsTGrOPar kan ses i mer 
eller mindre lös sand i varma sydlägen, oftast 
helt öppet. Stränderna som arten lever på 
vid Vänern är upp till cirka 100 m långa 
och 30 m breda. Där växer på sin höjd glest 
med tallar och på sanden en del mjölon och 
glest med ljung. På Sörmon har larver hittats 
främst på större ytor av flygsand i täkter, led-
ningskorridorer och vid skogsvägkanter – ofta 
tillsammans med larver av den större myrle-
jonsländan. Den senare arten föredrar dock 
mindre sandytor i varma brynmiljöer, och är 
betydligt ovanligare vid Vänerkusten.

Eftersom larver av den mindre myrle-
jonsländan föredrar torra, väl solexponerade 
sandytor i anslutning till sandstränder längs 
kuster kan arten vara missgynnad av över-
drivet och kontinuerligt trampslitage orsakat 
av intensiv badturism. Larverna tycks dock 
klara en viss omrörning av sanden, och kan 
förflytta sig korta sträckor till mindre utsatta 
lägen. Men rimligen finns en övre gräns av 

trampslitage som varken myrlejonen eller dess 
föda (främst myror) klarar av. 

ETT annaT HOT utgör igenväxning av öppna 
sandytor. Både spontan igenväxning, som 
under senare decennier påskyndats av bland 
annat upphört bete och atmosfäriskt kväve-
nedfall, och aktiv igenplantering med främst 
tall har medfört en drastisk minskning av 
öppna ytor på alla typer av sandmarker. 
Kombinationen av nämnda två hot – igen-
växning å ena sidan och överdrivet kontinu-
erligt trampslitage å den andra – har med stor 
sannolikhet resulterat i att arealen av lämplig 
livsmiljö för den mindre myrlejonsländan 
har krympt i hela Sverige. Arten verkar dock 
kunna kolonisera nyskapade sandytor snabbt, 
som visats i samband med restaurering av 
sandytor för att gynna sandödla på Sörmon. 
Där har under sensommaren uppträtt unga 
mindre myrlejon på sandytor som skapats 
samma år under våren, efter trädavverkning 
och framskrapning i sydvända dynsluttningar 
ca 100 meter ifrån tidigare bebodda ytor. 
Några år senare noterades på samma plats 
flera hundra larvgropar av såväl den mindre 
som den större myrlejonsländan inom totalt 
11 framskrapade sandytor.

MindrE MYrlEjOnslända

Larv, eller ”myrlejon”, av mindre myrlejonslända från 
Sörmon. Notera det nästan sammanhängade mörka 
mittbandet, som är typiskt för arten. Foto: Sven-Åke 
Berglind

Kokong av ihopspunna sandkorn av mindre myrlejon-
slända från Sörmon. Foton: Sven-Åke Berglind.
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Även på större öppna sandytor i den övergivna grustäkten på Sörmon uppträder larver av mindre myrlejonslända. 
Här finns också många andra ovanliga arter, så som sandödla, nattskärra och flera sällsynta steklar, flugor och fjärilar. 
Foto: Sven-Åke Berglind.

Fångstgropar och spår av larver av mindre myrlejonslända. Myrlejonen kan förflytta sig flera meter i sanden genom 
att gräva sig baklänges, och efterlämnar då snirklande ”plogfåror” i lös sand. Bomstad väster om Karlstad. Foto: 
Sven-Åke Berglind.
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FlodkräFta

FlodkräFta (Astacus astacus)
Hotkategori: Akut hotad (CR).

längd: Upp till 18 cm, klorna ej inräknade.

Förväxlingsarter: Signalkräfta (Pasificastacus 
leniusculus).

Flodkräftan är utrotningshotad på grund av 
myter och missförstånd. Fortfarande tror en 
del att man får ett bättre kräftfiske om man 
sätter ut signalkräftor istället – och några 
gör det också, trots att det inte är tillåtet. 
Signalkräftorna sprider sjukdomen kräft-
pest, som snabbt slår ut flodkräftorna. 

FlodkräFtaN FaNNS tIdIGarE i över 
30 000 sjöar och vattendrag, spridda över 
nästan hela Sverige utom i fjällen. Men i bör-
jan av 1900-talet dök kräftpesten upp, och 
den har trängt undan flodkräftan så kraftigt 
att arten nu bara finns kvar på omkring  
1 000 ställen – en minskning med mer än  
97 procent. Även internationellt är flod-
kräftan en hotad art.

I Sverige är det nu bara i Värmland, 
Dalsland, delar av Norrland samt på Öland 
och Gotland som det finns så pass många 
pestfria vatten kvar att det finns en chans att 
långsiktigt bevara flodkräftan. Även inom 
Värmland har flodkräftan trängts tillbaka 
kraftigt – den är nu försvunnen från alla 
större sjöar och älvar i länet, och finns bara 
kvar i mindre sjöar och vattendrag högre upp 
i vattensystemen. 

Signalkräftan påverkas också av kräft-
pesten, men en del signalkräftor överlever 
och gör att kräftpesten finns kvar i vattnet. 
Mellan 1960 och 1994 kunde man få till-
stånd att sätta ut signalkräftor i vatten där de 
inte fanns tidigare, och signalkräftorna gör 
sedan att kräftpesten lever kvar. Om man kan 

ta bort ett signalkräfte-
bestånd så försvinner 
också kräftpesten, och 
flodkräftor kan återin-
föras. Men det är väldigt 
svårt att helt få bort  
signalkräftan om den fått 
fäste i ett vattensystem.

Kräftpesten kan även 
spridas med båtar, fiske-
redskap och annat som 
flyttas mellan olika vattensystem, men det 
största hotet är signalkräftan.

dEt VärSta är att flodkräftans snabba 
minskning fortfarande pågår, på grund av 
otillåtna utsättningar av signalkräfta. Även 
i Värmland upptäcks varje år flera nya fall 
av sådana utsättningar. Om signalkräftorna 
lyckas etablera sig, så innebär det att kräft-
pesten blir kvar i området som då blir obe-
boeligt för flodkräftan.

Att det fortfarande händer att människor 
sätter ut signalkräftor i nya vatten, fast det 
inte varit tillåtet på 15 år, kan bero på myter 
och missförstånd. En del tror att signalkräf-
torna skulle växa snabbare och därför ge 
bättre kräftfiske – men det stämmer inte. Hur 
snabbt kräftorna växer beror på olika miljö-
faktorer, som vattentemperatur och födo-
tillgång, men skiljer sig inte mellan de båda 
kräftarterna.

dEt SatSaS MYCkEt på att försöka bevara 
flodkräftan, både för att rädda en hotad art 
och för att flodkräftor är lönsamma – kilo-
priset är nämligen mycket högre än för sig-
nalkräftor. Många fiskevårdsföreningar är 
engagerade och lägger ner mycket tid och 
arbete på detta. Länsstyrelsen hjälper till med 
ekonomiska bidrag, och Fiskeriverket och 
Hushållningssällskapet arbetar mycket med 

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990
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Flodkräftan är mörkare i färgen än signalkräftan, och typiskt för flodkräftan är de röda små fläckarna vid basen av 
”tummen”. Flodkräfta funnen i Årjängs kommun. Foto: Tomas Axelsson.

Uppfiskade flodkräftor – 
snart redo för kräftkalaset. Även  
om flodkräftan är hotad så behöver
man inte ha dåligt samvete för att 
äta den, för kräftfisket är inte något 
hot mot arten. Flodkräftor fångade i  
Eda kommun.  Foto: Tomas Jansson.
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att sprida information. Flera av Värmlands 
kommuner har också engagerat sig i projekt 
för flodkräftan.

Alla andra kan också hjälpa till att sprida 
kunskapen om att man inte får bättre kräft-
fiske för att man byter flodkräftor mot signal-
kräftor. Att sprida den kunskapen är det bästa 
skyddet för flodkräftan, för det går inte att 
övervaka så att alla som rör sig vid våra sjöar 
och vattendrag följer lagen.

I SMakEN är det knappast någon skillnad 
mellan flodkräfta och signalkräfta. Däremot 
anses flodkräftan vara lite lättare att äta, för 
signalkräftan har tjockare skal och är taggi-
gare. 

Trots att flodkräftan är en hotad art behö-

ver man inte ha dåligt samvete för att äta den. 
Kräftfisket utgör inte något hot mot flodkräf-
tan – tvärtom kan möjligheten att fiska och 
äta flodkräftor bidra till att fler blir intresse-
rade och engagerade i att bevara arten.

FÖr att INtE SJälV råka sprida kräftpest 
bör man alltid desinficera båtar, fiskeredskap, 
stövlar och annan utrustning som varit i vat-
ten, innan man flyttar dem till ett nytt vatten. 
Desinficerar gör man genom att låta sakerna 
torka länge så att de är absolut torra, eller 
med T-sprit, kokning eller djupfrysning. Om 
man fiskar med betesfisk bör den komma 
från det vatten som man fiskar i, annars bör 
betet först djupfrysas i minst ett dygn. 

I ett vattendrag i Eda kommun har ett särskilt vandringshinder för kräftor anlagts. Syftet med hindret är att hindra 
illegalt utplanterade signalkräftor från att vandra uppströms och föra med sig kräftpest högre upp i vattendraget. 
Foto: Tomas Jansson.

FlodkräFta
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Två-tre månader efter kläckning har flod-
kräfteynglen vuxit till cirka 1,5–2 cm 
längd. Årsyngel av flodkräfta, funnen öster 
om Årjäng i augusti. Foto: Tomas Jansson.

I närbild kan kräftan se lite skräckinjagande ut. Flodkräfta funnen i Västansjö söder om Sunne. Foto: Tomas Jansson.

I november har oftast flodkräfthonan 
parat sig och satt sin rom, som hon sedan 
bär med sig hela vintern och våren fram 
till juni då rommen kläcks. Flodkräfthona 
med rom, funnen i Västansjö söder om 
Sunne. Foto: Tomas Jansson.
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lINSräka

lINSräka (Limnadia lenticularis)
Hotkategori: Starkt hotad (EN).

Åtgärdsprogram för hotade arter: Linsräkan ingår 
i åtgärdsprogrammet för bevarande av bladfotingar i 
efemära vatten som fastställdes av Naturvårdsverket 
2006.

kroppslängd: Upp till 17 mm.

Förväxlingsarter: Ärtmusselräka (Lyncaeus brachyu-
rus) och diverse arter av vattenloppor, men alla dessa 
är som fullvuxna betydligt mindre än linsräka.

Linsräkan tillhör en uråldrig grupp av 
kräftdjur som uppträdde redan för omkring 
400 miljoner år sedan. I Värmland har 
arten nyligen hittats i småvatten bland 
klipphällar vid Vänerkusten – den enda 
kända förekomsten i Sveriges inland.

lINSräkaN lever i öppna vattensamlingar 
som saknar fisk och periodvis torkar ut. De 
flesta fynd i Sverige har gjorts i så kallade 
hällkar, det vill säga småvatten i sänkor av 
klipphällar. Arten är av allt att döma i hög 
grad knuten till kustnära miljöer. Den är fun-
nen i södra Sverige vid både ost- och västkus-
ten, från Stockholms skärgård i nordöst till 
Koster i nordväst. En stor andel av fynden är 
över 100 år gamla. Arten har också hittats i 
sydöstra Norge och i Finland, Mellaneuropa 
och Nordamerika.

Linsräkans kropp innesluts av två genom-
skinliga kroppsskal som kan bli upp till 17 
mm långa. Arten är därmed betydligt större än 
andra kräftdjur som lever i dessa vattensam-
lingar. Den simmar med hjälp av sina anten-
ner med en långsam, guppande stil. Linsräkan 
är ganska lätt att känna igen under vattenytan 
tack vare sin storlek och en liten ”klase” av 
gulröda ägg som kan ses genom kroppsskalen. 
Födan utgörs av förmultnade växtdelar och 
plankton som den filtrerar ur uppbökat bot-

tenslam. Äggen läggs i bottenslammet och kan 
överleva både torka och infrysning. De kläcks 
under sommaren när gölen är vattenfylld och 
utvecklingen till fullvuxet djur kan ske på två 
till tre veckor. De flesta fynd av vuxna djur har 
gjorts under juli-september. 

Intressant nog har man hittat nästan bara 
honor av linsräka. Arten förökar sig av allt att 
döma i första hand som obefruktade honor (så 
kallad partenogenes). Linsräkan kan fortplanta 
sig flera år i rad i samma göl för att sedan vara 
spårlöst borta under ett antal år. Man tror att 
orsaken till ett sådant sporadiskt uppträdande 
kan vara gölarnas oregelbundna innehåll av 
vatten och äggens extrema härdighet.

I VärMlaNd påträffades linsräka första 
gången 2006 i ett hällkar vid norra Vänern på 
Hammarö sydspets vid Store holmen. Gölen 
är belägen i den trädfria zonen av klipphällar 
några meter från Vänerns vattenyta. Den 
tycks skilja sig från flertalet närbelägna gölar 
genom att ha något djupare vatten (knappt 
0,5 meter när arten sågs senast i september 
2009), måttligt med vegetation, och vara väl 
skild från sjöns normala vattenlinje. Troligen 
hamnar stänk av höga vågor i gölen med 
jämna mellanrum. Det är sannolikt att lins-
räkan länge varit förbisedd och finns på 
ytterligare platser i Vänerns skärgårdar, men 
hittills har nya eftersök varit resultatlösa. 

Ett långsiktigt hot mot de hällkar där lins-
räkan lever kan vara ytterligare reglering av 
Vänern till en jämnare vattennivå. Det kan 
leda till ökad igenväxning och en smalare 
öppen strandzon med färre hällkar av rätt 
kvalitet. Vidare kan det förhöjda nedfallet av 
luftburet kväve ha bidragit till ökad före-
komst av trådformiga grönalger i många små-
vatten, och detta kan bland annat försvåra för 
linsräkorna att simma. På andra håll i landet 
har också ökad bebyggelse lett till att artens 
småvatten förstörs.
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Vattensamling på hällmark vid Vänern där linsräka lever. Hammarö sydspets, Store holmen. Foto: Sven-Åke Berglind. 

När linsräkans säsong är över på hösten och djuren 
dött, kan man fortfarande finna de stora ”linserna” av 
kroppsskal i bottenslammet. Lägg märke till de typiska 
tillväxtzonerna på skalet. Foto: Sven-Åke Berglind.

Linsräkan har en närmast platt kroppsform och en tyd-
lig ”klase” av gulröda ägg synlig under två genomskin-
liga kroppsskal. Djuret på bilden har ett av sina ögon, 
den svarta pricken, riktade åt höger och ligger på grunt 
vatten mot en bakgrund av klipphäll. Hammarö syd-
spets, Store holmen. Foto: Sven-Åke Berglind.
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Flodpärlmussla

Flodpärlmussla  
(Margaritifera margaritifera)
Hotkategori: Starkt hotad (EN).

listning i Eu-direktiv: Art- och habitatdirektivet 
bilaga 2 och 5.

storlek: Upp till 16 cm lång.

Förväxlingsarter: Andra stora musslor, till exempel 
tjockskalig målarmussla (Unio crassus).

Många flodpärlmusslor blir 50–100 år 
gamla, och några blir över 250 år. Under 
sitt liv kan en hona föda hundratals miljo-
ner små larver, men de allra flesta dör innan 
de blivit färdiga musslor. Larven måste 
hitta en öring eller lax och sätta sig fast på 
fiskens gälar och suga näring ur dessa. Bara 
en larv av 100 000 lyckas med detta. Under 
nio till elva månader sitter larven där och 
växer, och när den släpper har den utveck-
lats till en liten, liten mussla, knappt en 
halv millimeter lång.

dE smÅ musslorNa måste sedan hamna på 
en lämplig grusbotten där de kan gräva ned 
sig och ändå nås av tillräckligt mycket friskt, 
syrerikt vatten. Där lever de sedan i åtskilliga 
år. När de blivit omkring en cm långa börjar 
många krypa upp och sätta sig i bottnens 
översta lager. En del av musslorna väljer dock 
att förbli nedgrävda även när de är mycket 
större.

Flodpärlmusslan är beroende av ström-
mande vattendrag med grus- och stenbottnar, 
relativt hög vattenhastighet och klart, syrerikt 
vatten som inte får vara för surt och inte hel-
ler för kalkrikt. Dessutom måste det finnas 
tillräckligt gott om öring eller lax. 

Under gynnsamma förhållanden kan flod-
pärlmusslorna helt täcka botten eller till och 
med sitta i flera lager ovanpå varandra. Alltför 

ofta är dock miljön inte 
alls så bra. I två tredje-
delar av de svenska vat-
tendrag där arten ännu 
finns kvar lyckas muss-
lorna inte föröka sig. 
De kommer alltså sakta 
men säkert att försvinna 
från dessa vatten, om 
vi inte lyckas förbättra 
miljön för dem.

FlodpärlmusslaN FINNs i Europa och 
i östra Nordamerika, men den är hotad i 
många länder. I Danmark och i Polen tycks 
arten redan ha dött ut. De länder som har 
de största bestånden kvar är Irland, Norge, 
Ryssland, Storbritannien och Sverige. 

I Sverige har flodpärlmusslan redan för-
svunnit från en tredjedel av de vattendrag den 
fanns i för 50 år sedan. Det innebär att vi nu 
har kvar arten i 350–400 vattendrag, men det 
är alltså bara i en tredjedel av dessa som för-
ökningen fungerar. I Värmland känner vi till 
29 vattendrag där flodpärlmusslan förekom-
mer men bara 6 med förökning.

alla uTsläpp oCH INGrEpp som förändrar 
vattenkvaliteten innebär hot mot flodpärl-
musslorna. I Skandinavien har försurningen 
lett till att flera musselbestånd har slagits ut. 

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

Motstående sida: Sten, grus och grov sand är bra bot-
tenmaterial för flodpärlmusslan. Här kan den sitta och 
filtrera ut sin föda ur vattnet utan att bli igenslammad. I 
mitten av bildens nederkant syns en mussla som står på 
högkant, och till vänster om denna syns en mindre del 
av ett annat exemplar som inte sticker upp lika mycket. 
Flodpärlmusslor i Rattån. Foto: Hans Ring.

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990
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Gödslande ämnen från till exempel åkrar i 
närheten gör att syrgasförhållandena försäm-
ras.

De små musslorna som ligger nedgrävda i 
botten är särskilt känsliga för igenslamning. 
Grävning eller muddring i vattendraget är 
förstås allvarliga hot, men även till exempel 
vägarbeten, skogsavverkning, markberedning 
och dikning i närheten av vattendraget kan 
leda till igenslamning. Att köra med tunga 
maskiner i strandkanten eller i själva vatten-
draget kan också göra stor skada. 

Utbyggnad av vattenkraft leder också 
till försämrad miljö för flodpärlmusslan. 

Kraftverksdammarna hindrar lax och öring 
från att vandra upp i vattendragen, och låg 
vattenföring under vintern ökar risken för 
bottenfrysning.

FÖr aTT rädda flodpärlmusslan måste de 
vattendrag där den ännu kan föröka sig 
skyddas mot negativ påverkan. För att inte 
musselbestånden ska bli för isolerade från 
varandra, bör vi också försöka förbättra mil-
jön i de vattendrag där förökningen tycks 
ha upphört men flodpärlmusslorna ännu 
finns kvar.

Flodpärlmussla

När flodpärlmusslorna sitter halvt nedgrävda i sand och grus kan det vara svårt att få syn på dem. På denna bild 
finns tre musslor. Den vänstra har ena skalhalvan vänd mot kameran. De båda andra sitter till stor del nedgrävda och 
man ser främst öppningen mellan skalhalvorna, medan själva skalen tycks flyta ihop med den omgivande sanden. 
Flodpärlmusslor i Älgån. Foto: Urban Nyqvist.
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Älgån är ett av de få vattendrag i Värmland där flodpärlmusslorna fortfarande kan föröka sig. Foto: Sven-Åke Berglind.

Om man öppnar skalet av en död flodpärlmussla kan man se att ena skalhalvan har två så kallade låständer (varav 
den vänstra på detta exemplar har tre taggar) och andra skalhalvan har en sådan låstand. Detta gäller även den tjock-
skaliga målarmusslan, så för att skilja mellan dessa arter måste man titta på fler egenskaper. Foto: Sven-Åke Berglind.
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Cypresslummer

Cypresslummer  
(Diphasiastrum tristachyum)
Hotkategori: Starkt hotad (EN).

listning i eu-direktiv: Habitatdirektivet bilaga 2.

Förväxlingsarter: Plattlummer (Diphasiastrum 
complanatum) och framförallt mellanlummer 
(Diphasiastrum x zeilleri). Cypresslummer har jäm-
förelsevis smalare och rundare grenar, tätare och 
mera upprätt växtsätt, blåare färgton och djupare 
rotsystem. 

Cypresslummer har en isolerad, nordlig 
förekomst i den sandiga tallskogen inom 
naturreservatet Sörmon, strax väster om 
Karlstad. Arten är anpassad till regelbund-
na skogsbränder. Brist på sådana gör att 
den för en tynande tillvaro och har svårt att 
sprida sig till nya platser. 

Cypresslummer är en blågrön, lågvuxen 
lummerväxt med täta grensamlingar som 
växer i första hand i gles och sandig tallskog. 
Arten har tidigare varit ganska vitt utbredd i 
Sveriges sydvästra delar, men har minskat och 
i flera landskap sannolikt försvunnit. Den 
förekommer även i Danmark, södra Norge 
och södra Finland, men likaså med mins-
kande trend, samt i Centraleuropa och bergs-
områden i Sydeuropa och Kaukaus.

I Värmland noterades cypresslum-
mern redan under 1850-talet i det sandiga 
tallskogsområdet Sörmon strax väster om 
Karlstad. Arten återupptäcktes senare av 
Karlstads-botanisten Bo Jansson i slutet av 
1980-talet innanför det då bildade naturreser-
vatet Sörmon. Han fann att cypresslummern 
växte med några hundra exemplar uppdelade 
på åtminstone sex mindre platser inom ett 
cirka 200 x 800 meter stort område söder om 
E18. Framförallt växte den på glest tallbe-

vuxna, sydvända krön av 
Sörmons karaktäristiska 
sanddyner, bland förhål-
landevis tunna mattor av 
renlavar. Idag är beståndet 
på Sörmon såvitt känt det 
nordligaste i Sverige och 
helt isolerat från närmaste 
annan förekomst, som 
finns i södra Närke. 

Liksom många andra 
arter i sandiga tallskogar är cypresslum-
mern anpassad till regelbundna skogsbrän-
der. Dagens effektiva skogsbrandbekämpning 
och allt tätare skogar med allt tjockare täcken 
av förmultnande växtmaterial (förna) gör 
att arten minskat. Den tycks dock överleva 
ganska länge på en plats så länge skogen är 
någorlunda gles. Detta beror sannolikt på att 
cypresslummern är flerårig och kan föröka sig 
med upp till flera meter långa rotskott som 
löper i sanden under förnan. Arten kan också 
sprida sig längre sträckor med hjälp av sporer, 
men idag tycks växten ofta vara steril. Planer 
finns nu på att skapa större gläntor i skogen 
på Sörmon, för att gynna även sandödla och 
andra värmekrävande arter, och förhopp-
ningsvis kan detta bidra till att beståndet av 
cypresslummer ökar. På sikt vore också lämp-
ligt att utföra mindre naturvårdsbränningar.

på sörmon växer också så kallad mellan-
lummer, som är en naturligt förekommande 
hybrid mellan cypresslummer och den nära 
släktingen plattlummer. Exemplar som liknar 
mellanlummer har hittats i anslutning till 
bestånden av cypresslummer, men också på 
flera platser norr om E18, både innanför och 
utanför naturreservatet. Plattlummer är betyd-
ligt mera spridd i Värmland och Sverige och 
växer likaså i sandiga tallskogar, men märkligt 
nog är den inte rapporterad från Sörmon.

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990
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I sydvända sandryggar inom Sörmons naturreservat växer cypresslummer på en förhållandevis tunn bädd av renla-
var. Sörmon söder om E18. Foto: Sven-Åke Berglind. Infälld bild: Säkert identifierad cypresslummer på Sörmon. Foto: 
Erik Eriksson.

Cypresslummer är lik den mycket nära släktingen mellanlummer och arttillhörigheten för exemplaren på bilden är 
något oklar. Sörmons naturreservat norr om E18. Foto: Sven-Åke Berglind
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skogsFru

skogsFru  
(Epipogium aphyllum)
Hotkategori: Nära hotad (NT).

Förväxlingsarter: Det säregna utseendet gör att 
arten inte kan förväxlas med någon annan art.

Skogsfrun är en blek, vaniljdoftande orkidé 
som har fått sitt namn av att den plötsligt 
kan dyka upp på en ny växtplats för att se-
dan försvinna igen.  Bäst trivs den i fuktiga 
och skuggiga skogar med god tillgång på 
dött växtmaterial. 

den lJusa, nästan genomskInlIga 

skogsFrun bildar inget klorofyll och sak-
nar därför den karaktäristiskt gröna växtfär-
gen. Genom fotosyntesen bildar gröna växter 
själva den näring de behöver från solljuset, 
men utan klorofyll kan inte växter fotosyn-
tetisera utan måste skaffa näring på andra 
sätt. Skogsfrun har löst det hela genom att 
parasitera på svampar, som i sin tur utvinner 
näringen ur dött växtmaterial. I Sverige finns 

ytterligare två orkidéer 
som saknar klorofyll och 
lever på näring som de får 
från svampar; Näsrot och 
Korallrot. 

Största delen av sitt 
liv tillbringar skogsfrun 
under jorden, där den 
lever i form av en koral-
liknande jordstam. Från 
den kan skott med 10–20 
cm höga, ihåliga och sköra svagt rödfärgade 
stjälkar skjuta upp ovan mark. Plantan saknar 
blad, men har tunna bladslidor. Den blom-
mar med ett fåtal svagt gula blommor i slutet 
av juli. Blomningen sker ofta sporadiskt med 
fleråriga intervall, ibland med tiotals år mel-
lan blomningarna. Bin och humlor tycks 
pollinera blommorna, men det bildas mycket 
sällan några frön.

I Värmland Har man HIttat skogsFru 
främst inom området med kalciumrikt hype-
ritberg i länets mellersta delar. De två individ-
rikaste förekomsterna i länet finns emellertid i 
Nordsjöskogen i norra Värmland. I hyperiten 
växer skogsfrun ofta i blandskog med mycket 
löv som ger en mullrik förna med högt pH 
vid lövens nedbrytning. I Nordsjöskogen 
växer skogsfrun istället i barrskog med rörligt 
grundvatten. 

Skogsfrun har tidigare funnits i alla 
svenska län, utom i Blekinge, men har för-
svunnit från Halland och Östergötland. 
Slutavverkning tros vara bland de största 
hoten mot arten. Skogsfruns ytligt liggande 
jordstammar kan förstöras när de körs över 
av skogsmaskiner eller torka ut när området 
omvandlats till ett kalhygge. Arten är fridlyst 
i Sverige. ■

= Fynd före 1990
= Fynd fr.o.m 1990

De svagt gula blommorna har smala, nedåtriktade kalk-
blad. Läppen är lilamönstrad och är liksom sporren upp-
åtriktad. Foto: Per Larsson

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990
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Skogsfrun lever ofta i skug-
giga och fuktiga skogar, 
gärna vid rinnande vatten. 
Foto: Björn Ehrenroth.

Skogsfru i Nordsjöskogens 
naturreservat, Ekshärad. 
Foto: Björn Ehrenroth.
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grönskära

grönskära  
(Bidens radiata)
Hotategori: Sårbar (VU).

Förväxlingsarter: Brunskära.

I Värmland kan man hitta vackert grön-
blommande grönskäror runt Vänern, i 
Klarälvsdalen och i Fryksdalen.  De växer 
på blottlagd lera vid stränder och trivs där 
djur betat och trampat upp marken. De 
kan också dyka upp och förekomma ganska 
rikligt efter störningar såsom översväm-
ningar, muddring eller andra grävarbeten 
vid stränder. 

grönskäran kan bli allt från några centi-
meter upp till en meter hög. Den är en korg-
blommig ört som blommar under sensomma-
ren, ofta från slutet av juli och in mot hösten. 
Det kan vara svårt att se skillnad på en grön-
skära och en brunskära, som är en närbesläk-
tad och betydligt vanligare art. Båda skärorna 
har gröna blommor, men grönskärans blom-
mor är något ljusare och har bredare och plat-
tare blomkorgar än vad brunskäran har. 

De huvudsakliga utbredningsområ-
dena är, förutom Vänerområdet, stränder 
kring Hjälmaren, Hornborgasjön och vid 
Norrbottens kustområde. 

Idag finns grönskäror bara kvar på ett 
30-tal platser i Sverige. Största hotet mot 
arten är att den miljö den lever i blivit allt 
mer sällsynt. Förr var det vanligt att djur gick 
på bete ända ner till strandkanten och på så 
sätt höll stränderna öppna och förhindrade 
att de växte igen. Samtidigt varierade vat-
tennivåerna ganska kraftigt i många sjöar 
och vattendrag, vilket gjorde att växtfria 
ytor uppstod vid stränderna när vattnet 
sjönk tillbaks från en högre till en lägre nivå. 

Genom utbyggnaden av 
vattenkraften har både 
Klarälven och Vänern 
reglerats och den natur-
liga variationen av vat-
tennivåerna har därför 
minskat. De för grönskä-
ran så viktiga periodvisa 
översvämningarna har 
därför blivit sällsyntare. 
Samtidigt har det bli-
vit ovanligare att hålla djur på bete nere vid 
stränderna. På många platser har grönskä-
rorna därför konkurrerats ut av mer tåliga 
arter, men de kan dyka upp på till exempel 
grävda stränder vid bryggor. ■

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990

Grönskäror med Västra Örten och Torrakberget i bak-
grunden. Foto: Per Larsson.
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Grönskäran har ljusgröna, skaftade och treflikade blad med sågade kanter. Blommorna är ljust gröna. Genbäcken 
norr om Mölnbacka. Foto: Björn Ehrenroth

Betad strandäng med grönskäror vid Varnumsvikens innersta del vid Östervik, Kristinehamn. Foto: Per Larsson
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kloCkgentIana

kloCkgentIana  
(Gentiana pneumonanthe)
Hotkategori: Sårbar (VU).

åtgärdsprogram för hotade arter: Åtgärdsprogram 
för alkonblåvinge och klockgentiana.

Förväxlingsarter: Kan möjligtvis förväxlas med små 
exemplar av blåklocka.

I Värmland finns landets allra nordligaste 
förekomst av klockgentiana. Arten är säll-
synt i Sverige och har minskat betydligt 
under de senaste årtiondena. Orsaken till 
denna tillbakagång är främst att artens 
livsmiljöer på många ställen försvunnit.

kloCkgentIanan är en FlerårIg VäXt 
med upp till 40 cm höga stjälkar. Den har 
stora, klocklika blommor som är tre till fem 

cm långa och har ett 
spetsigt femflikigt foder.  
Klockorna är oftast blå, 
men kan också vara 
vita. Klockgentianan 
trivs bäst i fukthedar 
och fuktängar och växer 
oftast vid sjöar, gölar 
eller vattendrag, men 
den kan växa i alla typer 
av fuktiga betes- och 
slåttermarker.

De vuxna plantorna kan överleva länge 
på en plats. För att de ska kunna föröka sig 
behöver marken betas, slås, periodvis över-
svämmas, hyvlas av isar eller på annat sätt 
utsättas för störningar som gör att den blir fri 
från högre vegetation. Annars kan inte klock-
gentianans små groddplantor etablera sig. 

Ofta är det porsbuskar och vasstarr som 
växer upp i strandzonen och konkurrerar 
ut klockgentianorna. Om den uppväxande 
vegetationen får stå kvar finns det en risk att 
klockgentianorna dör ut från dessa platser. 
Fröna kan dessutom bara spridas relativt 
korta sträckor, så det är svårt för arten att 
återetablera sig på en plats om den en gång 
dött ut. 

kloCkgentIanan FInns på ett tiotal 
platser utmed Byälvens dalgång i sydvästra 
Värmland.  Den nordligaste förekomsten i 
länet finns vid Bergs klätt medan de rikaste 
förekomsterna finns utmed de grunda fjär-
darna nedanför Glafsfjorden. Arten är något 
vanligare, om än sällsynt, i Skåne, Blekinge, 
Bohuslän, Småland och Västergötland 
medan den är mycket sällsynt i Dalsland. 
Klockgentianan är fridlyst i Sverige. ■

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

Motstående sida: Klockgentianor på stranden vid 
Björnöflagan norr om Gillberga. Foto: Per Larsson.

Vid blommans botten finns ett ljus fält som troligt-
vis vägleder de humlor som pollinerar klockgentianan. 
Foto: Per Larsson.

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990
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FältgentIana

FältgentIana  
(Gentianella campestris)
Hotkategori: Starkt hotad (EN).

åtgärdsprogram för hotade arter: Fältgentiana 
ingår i ett åtgärdsprogram för gentianor i naturliga 
fodermarker som håller på att tas fram på uppdrag 
av Naturvårdsverket.

Förväxlingsarter: Andra gentianor.

Fältgentianan trivs bäst i ogödslade slåtter- 
och betesmarker, men i takt med att dessa 
miljöer blivit allt ovanligare inom jordbru-
ket har fältgentianan minskat kraftigt i hela 
sitt utbredningsområde. 

FältgentIanan är en tVåårIg VäXt som 
bildar en bladrosett under det första året och 
blommar först under det andra levnadsåret. 
Stjälken blir mellan 5 och 20 cm hög och 
är enkel eller grenad. Blommorna är lila och 
fyrflikiga. 

det FInns tVå olIka varianter av fältgen-
tiana; tidig fältgentiana och sen fältgentiana. 
Den tidiga fältgentianan blommar omkring 
juni-juli medan blomningstiden för den sena 
varianten äger rum mot slutet av juli och in i 
augusti. De sent blommande fältgentianorna 
hittar man främst på betesmark medan den 
tidiga varianten är bättre anpassad för att växa 
i slåttermarker. Genom att blomma tidigt i 
slåttermarker hinner plantorna sätta frön och 
därmed föröka sig innan gräset slås där.

Både tidig och sen fältgentiana föredrar 
ogödslade ängs- och betesmarker där slåtter 
bedrivits eller djur gått på bete under lång 
tid. Dessa marker tillhör våra allra artrikaste 
gräsmarker, men sedan mitten av 1900-talet 
har de minskat kraftigt i hela landet. Det har 
inneburit att miljöer som hyser stora rikedo-

mar av växter och djur 
håller på att försvinna 
och att fältgentianan och 
andra arter som är bero-
ende av dessa livsmiljöer 
riskerar att gå förlorade. 

För att bevara den 
biologiska mångfalden 
i jordbrukslandskapet 
krävs åtgärder för att öka 
såväl slåtter som bete 
samtidigt som göds-
lingen av naturbetesmarker behöver upphöra. 

HuVuddelen aV den kVarVarande värm-
ländska förekomsten av fältgentiana finns på 
Finnskogen, ett område i Arvika, Sunne och 
Torsby kommuner. Här förekommer den 
nästan uteslutande i en svartblå färgform. 
Flest noteringar av den senblommande fält-
gentianan har dock gjorts i Bergslagen i östra 
Värmland. ■

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990
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Fältgentianan växer ofta på art-
rika ängs- och betesmarker och är 
en indikator på att slåtter eller bete 
bedrivits under lång tid. Ritamäki 
naturreservat. Foto: Björn Ehrenroth 

På Finnskogen i västra Värmland kan 
man hitta den svartblå färgformen av 
fältgentiana som lokalt kallas ”Svart 
Johannes”. Foto: Björn Ehrenroth
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sVedJenäVa

sVedJenäVa  
(Geranium bohemicum)
Hotkategori: Nära hotad (NT).

Höjd: Upp till 50 cm.

Förväxlingsarter: Andra nävor, främst brandnäva.

Svedjenävan trivs där bränder härjat eller 
marken på annat sätt blottlagts. Fröna kan 
leva upp till 130 år som fröbank i jorden, 
men för att gro kräver de upphettning till 
40–50°C. Det kan räcka med att de värms 
upp av solen, men allra bäst gror frön efter 
att marken brunnit.

Svedjenävan blommar med vackert blåvio-
letta, ådrade blommor under juli till augusti. 
Bladen är treflikiga och de ofta grenade stjäl-
karna blir upp till 50 cm höga. Hela växten är 
täckt av en klibbig behåring och luktar illa. 

många arter gynnas liksom svedjenävan 
av bränder, men det är inte särskilt vanligt 
att det brinner i våra svenska skogar längre. 
Historiskt har man eldat kolmilor i skogen 
för att tillverka träkol och inom svedjebruket 
brände man tillfälligt ner skog för att använda 
området till betesmark eller för att odla på. 
Båda dessa metoder har upphört idag och 
naturliga bränder släcks ofta snabbt, tack vare 
ett effektivare brandförsvar. För svedjenävan 
har det dock inneburit en kraftig tillbakagång 
och arten är idag sällsynt i hela sitt utbred-
ningsområde.

eFtersom sVedJenäVans Frön kan 
överleva länge i jorden, upp till 130 år, kan 
plantor plötsligt dyka upp i samband med 
till exempel nya hyggen eller bränder. För att 
säkra artens överlevnad på lång sikt behövs 
bränder eller andra störningar som blottar 

jorden. En åtgärd som 
gynnar arten är att utföra 
en hyggesbränning efter 
slutavverkning, det vill 
säga att man eldar i ett 
område efter att man 
avverkat skogen där.

sVedJenäVan har 
en västsvensk utbred-
ning från Bohuslän 
till Värmland och finns i östra Sverige från 
Blekinge till Ångermanland. De värmländska 
fynden har gjorts främst i länets södra delar. ■

= Fynd före 1990
= Fynd fr.o.m 1990

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990

Kontrollerade naturvårdsbränningar i naturreservatet 
Brännan nordväst om Kesebotten intill Djurskog. 
Foto: Fredrik Wilde
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Svedjenävor vid Tjärnberget, norr om Mölnbacka. Foto: Björn Ehrenroth.

Svedjenävans frön kräver höga temperaturer för att kunna gro, men det kan räcka med att solen värmer marken 
ordentligt: Hygge med hyperithällar i sydsluttning på Knutserudshöjden i Östra Ämtervik. Foto: Dan Mangsbo
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klådrIs

klådrIs  
(Myricaria germanica)
Hotkategori: Starkt hotad.

åtgärdsprogram för hotade arter: Ett åtgärds-
program för klådris fastställdes av Naturvårdsverket 
2007.

Förväxlingsarter: På älvstränder finns knappast 
någon art som klådriset kan förväxlas med.

Klådris är för sin långsiktiga överlevnad 
beroende av höga vårfloder. Arten växer 
med knappt 100 buskar vid Klarälven norr 
om Höljes. Dess bakgrund här är gåtfull 
och dess framtid oviss.

klådrIs är en sällsynt buske som är anpassad 
till ett liv vid fritt strömmande älvar, där det 
pågår en kontinuerlig omflyttning av steniga, 
grusiga och sandiga stränder vid naturligt 
höga vårfloder. Fröna gror mycket kortva-
rigt och etablering av nya plantor sker så gott 
som uteslutande på vegetationsfri, fuktig 
mark skapad vid lågvatten under sommaren. 
Grenar eller hela plantor kan också slitas loss, 
spolas upp och etableras på nya växtplatser.

Arten är en gåtfull växt på flera sätt. Den 
växer fläckvis i bergstrakter i Skandinavien, 
Mellan- och Sydeuropa samt Asien, och är 
den enda representanten i Norden för famil-
jen tamariskväxter, som i övrigt finns på mera 
sydliga breddgrader. Klådriset anses ha spridit 
sig in i Sverige från Norge över fjällkedjan, 
och man tror att dess äldre svenska utbred-
ning omfattade nästan bara Indalsälvens och 
Ångermanälvens vattensystem i Jämtland, 
Ångermanland och Medelpad. Arten har ännu 
sin huvudförekomst vid dessa vatten men 
den har minskat drastiskt sedan 1930-talet, 
till följd av vattenregleringar som inneburit 
mindre naturliga vattennivåväxlingar. Det har 
bland annat lett till ökad igenväxning av strän-

derna med sly, som skug-
gar ut det solälskande och 
mycket konkurrenskänsliga 
klådriset. Nyfynd har dock 
gjorts på potentiellt natur-
liga växtplatser under 1980- 
och 90-talet i Värmland, 
Dalarna, Västerbotten och 
Lappland. Därtill finns 
flera tillfälliga förekomster, 
också i andra landskap, dit 
arten säkert spridit sig i sen tid, inte sällan på 
kulturskapade platser så som grustag, industri-
områden och torrlagda älvfåror. Klådris tycks 
ha god förmåga till långväga spridning med 
hjälp av sina små vindspridda frön, men troli-
gen också via djur och maskiner.

I Värmland påträffades klådris första gången 
1989 av botanisten Börje Jansson i Höljes, 
som fann några få buskar i Klarälvens torr-
lagda älvfåra väster om Höljes motorstadion. 
Det är möjligt att frön följt med maskiner, 
från byggen i älvar med klådrisförekomst, i 
samband med att Höljesdammen byggdes 
åren 1957–62. Men möjligheten finns också 
att vindspridda frön från närmast norska älvar 
funnit lämpliga groförhållanden vid Höljes. 
Vid en inventering 2009 påträffades 93 klå-
drisbuskar fördelade på 65 växtplatser i två 
torrlagda älvfåror nedanför Höljesdammen. 
Många av buskarna var unga vilket tyder på 
föryngring nyligen. Men utan aktiva åtgärder 
är framtiden för arten här ändå dyster efter-
som det även pågår en igenväxning med sly av 
bland annat gråal och björk, som inom några 
få år riskerar att skugga ut klådriset. År 2000 
påträffades överraskande fyra klådrisbuskar 
även på en industritomt vid Arvika, där gjut-
sand tippats och täckts med grus, men detta 
rör sig säkert om en tillfällig förekomst och av 
gåtfullt ursprung. ■

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990
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De vackert rosa blommorna hos klådris sitter i klasar i toppen av grenarna. Blomningen sker i juli och augusti. 
Klarälven väster om Höljes motorstadion. Foto: Sven-Åke Berglind.

Klådris är en meterhög, flerårig buske med grågröna och barrlika blad – och påminner något om en stor ljungbuske. 
Närmast i bakgrunden ses klådrisets upptäckare i Värmland, Börje Jansson, ta sig en titt på en buske tillsammans 
med Dan Mangsbo som nyligen inventerat arten. Torrlagd fåra av Klarälven väster om Höljes motorstadion. Foto: 
Sven-Åke Berglind.
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äVJepIlört och FyrlIng

äVJepIlört (Persicaria foliosa)
FyrlIng (Tillaea aquatica)
Hotkategori: Nära hotad (NT).

listning i eu-direktiv: Habitatdirektivet bilaga 2 o. 4.

åtgärdsprogram för hotade arter: Åtgärdsprogram 
för ävjepilört 2007–2011.

Förväxlingsarter: Ävjepilört kan förväxlas med an-
dra arter av pilört medan fyrling lätt förväxlas med 
lånkar och slamkrypor. 

Ävjepilört och fyrling trivs på bar mark vid 
leriga stränder. Sådana öppna ytor skapas då 
vattnet drar sig tillbaka efter översvämning-
ar. Även betande djur kan effektivt förhin-
dra igenväxning vid stränderna och skapa 
lämpliga förhållanden för fröna att gro i. 

äVJepIlört oCH FyrlIng är två sällsynta, 
små, krypande örter som växer på slammiga, 
och periodvis översvämmade stränder. De 
tillhör en grupp av ganska oansenliga väx-
ter inom det så kallade ävjebroddsamhället. 
Hit hör även arter som ävjebrodd, rödlånke 
och olika slamkrypor. Dessa arter är konkur-
renssvaga och konkurreras lätt ut av starkare 
strandvegetation såsom vass och starr och 
gynnas därför av hårt bete och djurtramp 
som blottlägger bar mark på stränderna. 
Stränderna kan också hållas fria från annan 
vegetation genom att den skavs bort av vin-
terns isar. De viktigaste miljöerna utgörs dock 
av de områden som friläggs vid lågt vatten-
stånd eller då vattnet omlagrar lera och sand 
efter höga flöden. Utbyggnaden av vattenkraf-
ten har emellertid lett till att vattennivåerna är 
mer stabila idag och såväl översvämningar som 
lågt vattenstånd har därför blivit ovanligare. 

Ävjebroddsamhällets växter är väl anpas-
sade för att leva med varierande vattennivåer 
och att utnyttja dessa för att kolonisera nya 
ytor. Vid lågvatten blommar de snabbt och 

sätter frön som sedan 
sprids med vattnet när 
vattennivåerna ökar igen. 
Växternas frön och rötter 
klarar att översvämmas 
och kan bilda nya plantor 
så snart vattnet drar sig 
tillbaka igen. Dessutom 
gror inte alla frön samti-
digt, utan en del av dem 
ligger kvar och bildar en 
fröbank som gör att nya plantor snabbt kan 
etablera sig vid kommande låga vattennivåer.

 
sVerIges Första Fynd aV äVJepIlört 
gjordes år 1897 vid Rådasjön i Norra Råda i 
Värmland. Artens huvudsakliga utbredning i 
länet finns längs Klarälven. Av hela världens 
bestånd av ävjepilört finns troligen över hälften 
i Sverige. Arten har en nordlig utbredning som 
sträcker sig från Värmland till Norrbotten. I 
takt med att artens livsmiljöer minskat har 
ävjepilörten försvunnit från de flesta av sina 
tidigare växtplatser i Mellansverige.  

FyrlIngen är myCket lIten och kan vara 
svår att upptäcka där den lever i dyn på strän-
derna. Den blir bara 1–5 cm och förväxlas lätt 
med rödlånke och slamkrypor. Fyrling före-
kommer mer utspritt i länet än vad ävjepil-
ört gör, men en stor del av de värmländ-
ska fynden har gjorts längs Klarälven. Den 
huvudsakliga förekomsten i Sverige finns runt 
Vänern och längs Västkusten, Dalälven och 
mellersta Norrlandskusten. Arten har minskat 
med mer än 15 procent under de senaste tio 
åren, och för att vända den negativa trenden 
krävs åtgärder för att hejda fortsatt igenväx-
ning, bland annat genom mer naturvårdsan-
passad vattenreglering och fortsatt bete. ■

= Fynd före 1990
= Fynd fr.o.m 1990

äVJepIlört

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990
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Ävjepilörtens ofta krypande stjälk kan bli upp till tre 
dm lång. Blommorna är små och sitter i en axlik topp. 
Västra Örten norr om Mölnbacka. Foto: Per Larsson.

Fyrling är en vattenlevande art med mycket små plan-
tor, bara några centimeter stora. På land kan de bli ännu 
mindre, ibland bara fem millimeter höga, så de kan 
vara riktigt svåra att upptäcka. Västra Örten norr om 
Mölnbacka. Foto: Per Larsson.

I naturreservatet Knappnäs i norra Värmland växer ävjepilört på stranden av en avsnörd fåra av Klarälven, en så kallad 
korvsjö. På bilden syns även botanisten Börje Jansson. Foto: Per Larsson
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mosIppa

mosIppa (Pulsatilla vernalis)
Hotkategori: Starkt hotad (EN).

åtgärdsprogram för hotade arter: Mosippan ingår 
i ett åtgärdsprogram för brandgynnad flora som hål-
ler på att tas fram på uppdrag av Naturvårdsverket.

Förväxlingsarter: Knappast någon.

Mosippan är kontrasternas blomma. Lika 
prunkande vacker som den är, lika spar-
smakade är de tallhedar där den växer. 
Lika välkänd som den är, lika okänt för 
många är att den nu riskerar att sakta dö ut. 
Mosippans tidigare glesa och brandpräglade 
tallskogar har blivit för täta och skuggiga. 
Istället för att betrakta bränder som ett 
udda fenomen, bör vi nu bränna för att 
skapa lämpliga miljöer åt mosippan och 
många andra hotade arter. 

mosIppan är funnen i de flesta landskap 
från Skåne till södra Jämtland. Genom att 
allmänheten länge intresserat sig för denna 
blomma är kunskapen om dess förekomst 
ovanligt väl känd. Därför kan man ganska 
säkert säga att det totala beståndet i Syd- och 
Mellansverige har minskat med åtminstone 
50 procent under de senaste 50 åren. I många 
landskap finns bara enstaka bestånd med få 
plantor kvar. Minskningen hade säkert varit 
ännu större om inte lokala insatser gjorts av 
intresserade på åtskilliga platser. I norra kan-
ten av det svenska utbredningsområdet har 
minskningen inte varit lika markant, och i 
norra Dalarna, Härjedalen och Hälsingland 
finns fortfarande rika förekomster. Mosippan 
växer också i övriga Norden och i vissa områ-
den i Central- och Sydeuropa, men Sverige 
kan vara det land i världen som har flest växt-
platser. 

Mosippan växer framförallt i öppna hed-
tallskogar på isälvsavlagringar av sand eller 

grus, ofta i sydvända 
gläntor med tidig snö-
smältning. Vegetationen 
i övrigt brukar domine-
ras av renlavar, vägg-
mossa, lingon och glest 
med ljung, inte sällan 
finns också inslag av 
enbuskar och kattfot. 

enskIlda plantor av 
mosippa kan bli tiotals 
år gamla – kanske över 100 år – tack vare en 
djupgående huvudrot som klarar tuffa förhål-
landen såsom låg näringstillgång, torka och 
kyla. Däremot tycks artens frön vara kort-
livade och förlora i grobarhet redan inom 
ungefär ett år. De långa och håriga fruk-
terna, som innesluter ett frö, sprids i regel 
inom bara några meter från moderplantan. 
För att de ska gro krävs gott om ljus och 
blottor i vegetationstäcket. Kanske är också 
den aska som uppstår på nybrunnen mark 
viktig. Sannolikt är även nära tillgång till 
grundvattenrörelser betydelsefullt. Blottor 
skapades förr av ofta återkommande naturliga 
skogsbränder. Under flera århundraden var 
även gammaldags mänskliga aktiviteter som 
svedjebruk, skogsbete av kreatur, kolning och 
utkörning av träkol och ved med hästkärror 
gynnsamma för mosippan. Dessa ”positiva 
störningar” upprätthöll glesa tallskogar med 
tunna marktäcken, som mosippan och många 
andra ljuskrävande arter är anpassade till 
genom årmiljoner. 

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990

Motstående sida: En nyutslagen och två överblom-
made mosippor. Efter blomningen fortsätter blomst-
jälkarna att växa på höjden tills fröna börjat mogna. 
Brattforsheden, Skäftdalen. Foto: Sven-Åke Berglind.
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I Värmland är kunskapen om mosippans 
nuvarande förekomst ganska god tack vare 
att engagerade botanister övervakat arten 
sedan flera år tillbaka. Den växer idag på 
omkring 25 kända platser, från trakten av 
Höljes i norr, Älvsjöhyttan i öster, norra 
Brattforsheden i söder, och Häljeboda i väs-
ter. Historiskt sett finns fynd ännu längre 
söderut, till exempel på Sörmon väster om 
Karlstad där arten konstaterades1841 men 
utan att moderna återfynd har gjorts. Antalet 
plantor per bestånd i Värmland har under 
senare år räknats från 1 till uppåt 150, men i 
de flesta fall rör det sig om enstaka till några 
tiotal plantor.

Under de senaste drygt hundra åren har 
skogsbruket förändrat Sveriges tallskogar i 
mycket hög grad genom hyggen, plantering, 
sådd, gödsling och effektiv skogsbrandsläck-
ning, med följd att tallskogarna blivit allt 
tätare och skuggigare och med allt tjockare 

mosIppa

marktäcke av ris, mossor, lavar och förmult-
nat växtmaterial. Det har medfört att mosip-
pan inte längre klarar att föryngra sig och till 
sist tynar bort. För att vända den negativa 
trenden planeras nu att i samarbete med 
markägare utföra åtgärder för att dels få de 
kvarvarande bestånden att öka i antal, dels 
få tillbaka arten på gamla platser via insådd 
från närliggande bestånd efter att miljön först 
förbättrats. 

Kontrollerade naturvårdsbränningar för 
att skapa lämpligt öppna miljöer och mark-
blottor är den kanske viktigaste åtgärden. I 
vissa fall kan det vara komplicerat att bränna 
på ett säkert och enkelt sätt, och då kan röj-
ning av skuggande småträd liksom framskrap-
ning av markblottor vara lämpliga alternativ 
som kanske räcker. Det kommer naturligtvis 
att krävas återkommande skötselåtgärder i 
framtiden, kanske vart 10–20:e år, beroende 
på hur snabb igenväxningen är. ■

Blommor av mosippa som nått frömognad. De upprätta stjälkarna med de ljushåriga fruktställningarna drar till sig 
blicken även på lite håll. Notera den tätnande ungskogen av tall runtom sipporna – den kommer om några år skugga 
ut sipporna om inte åtgärder vidtas. Foto: Sven-Åke Berglind.
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Frukter av mosippa som fallit och börjat borra ner sig i marken. Infälld bild: Frukten av mosippa består av ett när-
mare 4 cm långt och hårigt spröt, som i den tjocka änden innesluter ett frö. Brattforsheden, Skäftdalen. Foton: Sven-
Åke Berglind

Mosippan börjar blomma redan strax efter snösmältningen och de enskilda blommorna är öppna under cirka en 
vecka. Brattforsheden, Skäftdalen. Foto: Sven-Åke Berglind
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HällebräCka

HällebräCka (Saxifraga osloënsis)
Hotkategori: Sårbar (VU).

listning i eu-direktiv: Art- och habitatdirektivet 
bilaga 2 och bilaga 4.

åtgärdsprogram för hotade arter: Åtgärdsprogram 
för Hällebräcka håller på att tas fram på uppdrag av 
Naturvårdsverket.  

Förväxlingsarter: Grusbräcka och klippbräcka.

Hällebräckan är en endemisk art för 
Skandinavien, det vill säga den finns ingen 
annanstans på jorden. Den uppstod någon 
gång efter senaste istiden som en naturligt 
förekommande hybrid mellan grusbräcka 
och klippbräcka, och ser ut som ett mel-
lanting av dessa arter. 

HällebräCkan är en sällsynt, 5–30 centi-
meter hög och ofta grenig ört som blommar 
med vita blommor i april–juni. Bladen är tre- 
till femflikiga och sitter både utmed stjälken 
och i en rosett vid marken.

Hällebräckan trivs i kalkrika berg- och 
jordarter och är ganska vanlig inom ett stråk 

med den kalciumrika 
bergarten hyperit, som 
går genom mellersta 
Värmland. Hällebräckor 
växer också i de delarna 
av länet som angränsar 
till Dalsland samt i ett 
område i Bergslagen, 
i östra Värmland. 
Den huvudsakliga 
utbredningen av arten 
finns annars i nordöstra Uppland, kring 
Hjälmaren, i Dalsland och längs Oslofjorden 
i Norge. 

Inom HyperItstråket hittar men oftast 
hällebräckor i branter och klippstup där det 
finns block och hällar med ett tunt jordtäcke. 
I skogsmarker gynnas de av hyggen och andra 
störningar som gör att marken rivs upp eller 
torkar. 

Inom jordbrukslandskapet växer hälle-
bräckor istället vid berghällar i näringsfat-
tiga betes- och slåttermarker eller längs vägar 
i det småskaliga jordbrukslandskapet. Här 
utgör det största hoten mot arten gödsling 
av gräsmarker och upphörande av bete eller 
slåtter. Hällebräckan skyddas enligt EU:s 
Art- och habitatdirektiv och finns i Värmland 
inom de utpekade Natura 2000-områdena 
Näs, Rödvattnet-Majendal, Tjärnberget, 
Örtenberget och Genbäcken. ■

= Fynd före 1990
= Fynd fr.o.m 1990

Hällebräckan blommar i april–juni med cirka fem milli-
meter stora vita blommor. Foto: Per Larsson

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990
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Hällebräckor kan ibland ses växa vid hällar i betes- och slåttermarker. Övre Ullerud. Foto: Dan Mangsbo

Inom skogslandskapet växer hällebräckor i soliga gläntor på rikare berggrund, här vid en lång förkastningsbrant vid 
Egenäs i Sillerud sydöst om Årjäng. Foto: Per Larsson
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skuggVIol

skuggVIol (Viola selkirkii)
Hotkategori: Nära hotad (NT).

Förväxlingsarter: Andra violer, särskilt skogsviol.

Skuggviolen är en sällsynt och svårupptäckt 
ört. Artens sydliga utbredningsgräns går 
genom Värmland, där den är känd från 
några få områden. Störst chans att hitta 
skuggvioler har man i örtrika, fuktiga och 
skuggiga lövskogar längs vattendrag, nedan-
för bergbranter eller vid raviner. 

skuggVIolen är en 5–8 cm hög, flerårig ört 
som blommar med blekt blåvioletta, ibland 
nästan vita blommor, i maj-juni. Bladen är 
hjärtformade, blanka och lite buckliga med 
glest hår längs de naggade kanterna. 

På rika växtplatser kan skuggviolen bilda 
nästan marktäckande mattor med bladroset-
ter men med ganska få blommande exemplar. 
Bladrosetterna är snarlika skogsviolens och 
arterna kan lätt förväxlas, framförallt när de 
inte blommar.

Trots att artens utbredningsområde 
finns inom det boreala barrskogsbältet, trivs 
skuggviolen bäst i fuktiga lövskogar, i hägg- 
eller gråalsdominerade lövlundar. Violen är 
mycket skuggtålig men blommar rikligare 
om trädskiktet är lite glesare och solljus kan 
sila ner. Däremot trivs den inte om den blir 
helt solexponerad såsom vid slutavverkning. 
Skuggviolen föredrar väldränerade, mullrika 
jordar och kan överleva en tids översvämning. 
Den trivs däremot inte om marken dikas ut 
och torkar upp. 

I Värmland har man hittat skuggviol främst 
i ett område kring Mölnbacka i länets mel-
lersta del. Där växer den vid kalciumrika 
hyperitberg såsom Långberget, Torsberget, 

Örtenberget och 
Nordbyberget. 

VäXtplatserna lig-
ger främst nedanför 
bergbranter i mull-
rik ängsgranskog.  
Skuggviol har även hit-
tats längre norrut längs 
Klarälvdalen, bland 
annat i en sidoravin till 
Klarälven nära Stöllet och vid dalsidor norr 
om Sysslebäck. Det finns även ett äldre fynd 
från Rännberget, nordväst om Östmark. 
Artens svenska utbredning sträcker sig från 
Värmland och norrut, upp till Kalixälven i 
Norrbotten. ■

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990
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Skuggviol vid Mölnbacka. Foto: Björn Ehrenroth.

Frodig ravin nedanför Rännbergets högsta topp. Skuggviol observerades på Rännberget östsida redan 1857. 
Foto: Sven-Åke Berglind. 
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daggVIde

daggVIde (Salix daphnoides)
Hotkategori: Sårbar (VU).

Förväxlingsarter: Inga, men släktingarna svartvide 
(Salix myrsinifolia) och mandelpil (Salix triandra) 
växer ofta tillsammans med och påminner i någon 
mån om daggvide. 

Daggvide är en vacker buske som är något 
av en symbolart för Klarälven genom att 
den här har sin troligen största förekomst i 
Sverige. Den växer på de högre sandrevlar 
som avsatts vid spetsen av näsen och som 
bildats och hållits öppna av vårfloder och 
isskavning.

daggVIde är en stor buske, som också kan 
bli ett upp till tio meter högt träd. Det är den 
enda videart i Norden som har vackert blådag-
giga kvistar. Arten växer naturligt i Norden 
bara i Värmland vid Klarälven och i Dalarna 
vid Österdalälven samt i angränsande delar 
av Norge. Samma form av daggvide växer 
dessutom i delar av Baltikum och Mellan- och 
Sydeuropa med tyngdpunkt i Alperna, medan 
en annan form växer längre österut.

Daggvide växer främst på högre sand- och 
grusrevlar efter älvstränder, som når ovan-
för eller i nivå med det normala högvatten-
ståndet. Sådana revlar bildas i hög grad tack 
vare naturligt höga vårfloder, som flyttar om 
sandmassor, och isskavning, som håller rev-
larna öppna. På längre sikt växer revlarna igen 
naturligt och för att daggvide, och andra arter 
med liknande krav, inte ska minska krävs en 
balans mellan igenväxning och nybildning av 
sandrevlar. 

Man tror att daggvidet gått kraftigt till-
baka under senare decennier. Under de 
senaste 20 åren är arten noterad vid åtmins-
tone 20 av cirka 50 kontrollerade näs inom 
meander loppet i Övre Klarälvdalen mellan 

Edebäck och Sysslebäck. 
Antalet buskar inom 
respektive näs varierar 
från en till flera hundra. 
Tätare förekomster av 
daggvide finns inom 
tre områden – söder 
om Ekshärad, söder om 
Stöllet respektive söder 
om Ambjörby – där 
näsen är föremål för för-
hållandevis stor omlagring av sand. Arten är 
också konstaterad med några buskar norr om 
Höljes, samt på flera platser längs nedre delen 
av Klarälven från Munkfors ner till Grava i 
söder. 

HuVudorsaken tIll daggvidets minsk-
ning torde bero på vattenreglering. Det har 
medfört i snitt mindre naturligt säsongsregel-
bundna vattennivåväxlingar, med ökad igen-
växning av den förr breda öppna strandzonen 
som följd. Det leder till att det solälskande 
daggvidet konkurreras ut och har svårt att 
nyetablera sig. Lokalt har även bävrar gått hårt 
åt daggvidebuskarna, som de gärna gnager 
på. På senare år har också den markant ökade 
turismen längs Klarälven bidragit till att kvis-
tar skurits av och använts som grillpinnar. 

För att vända den negativa trenden för 
daggvidet krävs aktiva åtgärder för att fram-
förallt hejda igenväxningen av sandrevlar. 
På kort sikt kan man rycka upp småbuskar 
av gråal och björk eller röja och skrapa bort 
rötter av lite grövre sly. På längre sikt torde 
dock en mera naturvårdsanpassad reglering 
av älven vara nödvändig. Planer finns nu på 
ökad information om daggvide och andra 
arter längs Klarälven, vilket förhoppnings- 
vis leder till ökad hänsyn – och till ökat 
intresse för denna vackra buske och dess  
följeslagare. ■

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990
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Daggvidet känns igen på det blå-
gråa, vaxliknande överdraget på 
den rödbruna stammen samt på 
de långsmala, glansiga bladen 
med sågad kant. 

Infälld bild: Skrapar man med 
fingret blottläggs den röda 
stammen. Klarälven söder om 
Ekshärads flygfält. Foton: Sven-
Åke Berglind.

Daggvidebuske i sin typiska 
miljö på en hög sandrevel vid 
Klarälven. Backamon söder om 
Stöllet. Foto: Sven-Åke Berglind.
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bågsäV

bågsäV (Scirpus radicans)
Hotkategori: Nära hotad (NT).

Förväxlingsarter: Skogssäv.

I Värmland växer bågsäv främst längs 
Klarälven och den trivs där vattennivåerna 
varierar och jorden blottläggs, gärna i 
näringsrik lera eller gyttja. Första svenska 
fyndet av arten gjordes under slutet av 
1800-talet i Råda i Värmland, av herr 
Herman A. Fröding. 

bågsäV är ett halvgräs som kan bli upp till 
en meter högt. Det kan lätt förväxlas med 
den betydligt vanligare skogssäven, men 
bågsäv har smalare, mörkt gröna blad och 
tydligt skaftade ax. På sensommaren kan 
långa sidoskott med groddknoppar i toppen 
växa ut från axet. När dessa slår rot bildar de 
bågarna som gett arten dess namn.

Bågsäv finns på ett 60-tal platser utspritt i 
Mellansverige, från Värmland och Dalarna 
i väster, genom Närke och Västmanland, till 
Upp land i öster. I Värmland växer bågsäv 
oftast längs älvstränder med näringsrik lera 
eller gyttja, men den finns även vid  
betade strandängar som till exempel vid 
Björken, nordost om Sunne. Bågsäv blommar 
bara vid lågvatten och under regniga som-
rar med högt vattenstånd kan blomningen 
helt utebli. Långvarigt lågt vattenstånd ger 
bågsävens plantor en möjlighet att föröka sig 
genom att sätta utlöpare. Dessa kan snabbt 
kolonisera stora strandområden och flyta iväg 
och etablera sig på nya platser.

största Hotet mot bågsäVen är att strän-
derna växer igen, vilket gör att den konkurre-
ras ut av andra arter. I Värmland har utbygg-

naden av vattenkraften 
lett till en minskad varia-
tion av vattennivåerna 
och en ökad igenväxning 
av många älvstränder. I 
naturliga vattendrag hålls 
stränderna mer öppna 
genom att översväm-
ningar dränker vegetation 
på land och efterlämnar 
bar mark när de drar sig 
tillbaka. Även lågvattenstånd som blottläg-
ger tidigare älvbottnar skapar vegetations-
fria stränder. Vid sjöar har förekomsten av 
betande djur minskat vilket lett till att många 
viktiga miljöer försvunnit för bågsäv även i 
jordbrukslandskapet. ■

= Fynd före 1990
= Fynd fr.o.m 1990

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990
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Varierande vattennivåer ger blottade strandkanter där bågsäven trivs. Bågsäv växer i vänstra kanten av bilden, bland 
buskar av mandelpil intill skogskanten. Klarälven, nordväst om Bergsäng. Foto: Sven-Åke Berglind

Bågsäv vid Torpsjön, Deje.  Foto: Björn Ehrenroth
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Värmlandsfrullania är en mossa som inte 
växer någon annanstans i Sverige än i 
Värmland. Nästan lika ovanliga är gräslock-
mossa och vedtrådmossa. Alla tre arterna är 
beroende av att den skog de växer i inte blir 
avverkad eller kraftigt förändrad på något 
annat sätt.

VÄRMLANDSFRULLANIA är en liten rödbrun-
aktig mossa. Den växer på lövträdstammar i 
skog intill kärr och vattendrag, på platser med 
hög och jämn luftfuktighet. 

I Sverige finns den nu bara i naturreserva-
tet Lungälvsravinerna på Brattforsheden. Där 
växer den på gråal invid bäcken i botten av 
två raviner. Tidigare har arten också hittats i 
Norra Råda vid Klarälven, men det var över 
100 år sedan och den har inte kunnat återfin-
nas på senare tid, så troligen har den dött ut 
där. 

Därutöver finns 
värmlandsfrullania på 
några enstaka ställen 
i Norge, Finland och 
Portugal, samt sällsynt i 
östra Nordamerika. 

GRÄSLOCKMOSSA är 
en ganska kraftig mossa 
som bildar glänsande, 
gulgröna mattor på klip-
por. 

Länge var artens enda 
kända svenska förekomst 
i en granskogsklädd 
bergbrant i naturreser-
vatet Gartosofta i Södra 
Finnskoga. I slutet av 
1990-talet upptäck-
tes arten på ytterligare 
två platser, den ena i 
Skillingmark i västra 
Värmland, den andra i 
Skåne. 

I övrigt finns gräs-
lockmossan på ett tiotal 
platser i Norge, främst i 
Oslotrakten, samt sällsynt 
i bergstrakter i centrala 
Europa. Gräslockmossan 
tycks inte finnas någon-
stans utanför Europa.

VEDTRÅDMOSSA är en 
mycket liten gulgrön 
mossa. Den växer på 
murkna, omkullfallna 
trädstammar i fuktiga 
lägen, i orörd gammal 
barrskog. 

Länge var artens enda 
kända svenska förekomst 

VÄRMLANDSFRULLANIA  
(Frullania oakesiana)
Hotkategori: Starkt hotad (EN).

Förväxlingsarter: Snarlika arter är till exempel 
pälsfrullania (Frullania bolanderi) och hjälmfrullania 
(Frullania dilatata).

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

VÄRMLANDSFRULLANIA

GRÄSLOCKMOSSA

VEDTRÅDMOSSA

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990

VÄRMLANDSFRULLANIA, GRÄSLOCK-
MOSSA och VEDTRÅDSMOSSA

GRÄSLOCKMOSSA  
(Brachythecium geheebii)
Hotkategori: Starkt hotad (EN).

Förväxlingsarter: Andra gräsmossor, till exempel 
parkgräsmossa (Brachythecium populeum).

VEDTRÅDMOSSA  
(Cephalozia macounii)
Hotkategori: Akut hotad (CR).

Förväxlingsarter: Andra trådmossor, till exempel 
stubbtrådmossa (Cephalozia catenulata) och späd 
trådmossa (Cephalozia leucantha). 



195

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990

Värmlandsfrullania i Lungälvsravinerna. Värmlands
frullanian växer ganska platt och utbrett på trädstam
men och skiftar i grönt och rödbrunt. Foto: Tomas 
Hallingbäck.

Gräslockmossa i Gartosofta. Gräslockmossan är den 
kraftiga gulgröna mossan på bilden. Runt omkring och 
blandat med gräslockmossan syns även andra, mer 
småvuxna mossor och lavar. Foto: Tomas Hallingbäck.

Vedtrådmossa i Fänstjärnskogen. Vedtrådmossan växer 
på murkna, omkullfallna trädstammar i gammal, orörd 
barrskog. Foto: Henrik Weibull.

i naturreservatet Fänstjärnsskogen i Norra Ny. 
År 2006 upptäcktes arten på två nya fyndloka-
ler, i Dalarna respektive Hälsingland. Tidigare 
har arten även funnits i Dalsland, Härjedalen 
och Medelpad, men den har inte återfunnits  
på länge och har troligen dött ut i dessa områ-
den. 

Vedtrådmossan finns även i Finland och 
troligen också i Ryssland och Nordamerika.

ALLA TRE MOSSORNA är hotade av att de finns 
på så få platser. Skulle någonting oförutsett 
hända just på dessa ställen, så kan det alltså 
innebära att en art försvinner från landet. 
Eftersom var och en av arterna har åtminstone 
en av sina växtplatser inom naturreservat, så 
finns det i alla fall inget överhängande hot  
mot deras livsmiljö på de platserna. ■ 
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HÅRKLOMOSSA (Dichelyma capillaceum)
Hotkategori: Nära hotad (NT).

Listning i EU-direktiv: Art och habitatdirektivet 
bilaga 2.

Åtgärdsprogram för hotade arter: Ett åtgärdspro
gram för bevarande av hårklomossa fastställdes av 
Naturvårdsverket 2004.

Förväxlingsarter: Snarlika mossor som växer i eller 
nära vatten är till exempel klomossa (Dichelyma 
falcatum) och krokmossor (Drepanocladus).

HÅRKLOMOSSA och SVÄMMOSSA

Hårklomossa och svämmossa är två arter 
som växer på lövträd och stenar i strand-
kanten vid vattendrag och sjöar, och som är 
beroende av att vattennivån varierar under 
året på ett gynnsamt sätt. Många andra  
arter har svårt att tåla att först bli översväm-
made en lång period och sedan leva ovanför 
vattenytan en annan del av året, men det är 
just det som dessa mossor är anpassade till. 
Utan sådana vattenståndsvariationer blir 
de utkonkurrerade av andra arter.  De kan 
därför hotas av vattenreglering och andra 
åtgärder som förändrar vattenståndet och 
dess växling under året.

VATTENDRAGENS naturliga rytm i större 
delen av Sverige är att snösmältningen på 
vårvintern leder till en period med högvatten 
under våren, en vårflod. Därefter sjunker 
vattennivån under sommaren, för att even-
tuellt öka igen under hösten om det regnar 
mycket. När vattendragen utnyttjas för att 
producera elkraft brukar man istället sträva 
efter att samla upp vatten i dammar under 
vår, sommar och höst, för att sedan släppa 

igenom mer under vin-
tern när efterfrågan på 
el är störst och elpriset 
högst. Ibland låter man 
också vattenståndet änd-
ras snabbt med korta 
tidsmellanrum. Sådana 
förändringar gör livet 
mycket svårare för de 
arter i och längs vatten-
dragen som är anpassade 
till den naturliga årsryt-
men.  

Förutom förändrad 
vattenföring kan även 
avverkning av lövträd och 
buskar längs vattendrag 
vara ett hot mot hårklo-
mossan och svämmossan, 
i synnerhet om man råkar 
ta bort just de stammar 
som dessa arter växer på. 
Även gödning eller annan 
förändring av vattendra-
gens kemi kan göra att 
dessa mossor slås ut.

HÅRKLOMOSSAN växer på stenblock, lövträd 
och buskar vid stränder till sjöar och långsamt 
rinnande vattendrag. Växtplatserna ska gärna 
vara något skuggade. Arten växer bara vid 
stränder med ganska stor årlig nivåskillnad 
mellan högvatten och lågvatten. Den för-
svinner om sjön eller vattendraget regleras så 
att man får en konstant vattennivå eller så att 
vattenståndet fluktuerar ofta. Däremot vid  
reglering där vattenståndet fluktuerar kraftigt  
i längre perioder kan hårklomossan trivas. Ett 
exempel på det är Alsterälven i södra Värm-
land.

Hårklomossan finns i södra och mellersta 
Sverige upp till Medelpad. Totalt finns den nu 

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

HÅRKLOMOSSA

SVÄMMOSSA

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990

SVÄMMOSSA (Myrinia pulvinata)
Hotkategori: Sårbar (VU).

Förväxlingsarter: En snarlik art som växer på lik
nande platser är pilmossa (Leskea polycarpa).
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på omkring 120 kända platser. I Värmlands 
län finns den förutom i Alsterälven även i 
Norsälven. Tidigare har arten också funnits i 
Lungälven och Varan, men därifrån tycks den 
ha försvunnit.

SVÄMMOSSAN växer oftast på stammar och 
rötter av lövträd (sälg, viden, björk och al), 
ibland även på sten, vid stränder där den 
blir översvämmad en period varje år. Den 
är påträffad på omkring 25 platser från 
Västergötland i söder till Lappland i norr, 
men bara på ett tiotal platser är den återfun-
nen efter 1970, vilket tyder på att den kan 

De orangebruna kapslarna är mossans sporhus, som sitter 
på 5–8 mm långa skaft. I sporhusen bildas sporer som kan 
utvecklas till nya mossplantor. Svämmossa vid Kvikkjokk
deltat (Norrbottens län). Foto: Tomas Hallingbäck.

Hårklomossan växer, liksom svämmossan, på trädstam
mar och stenar som periodvis blir översvämmade. Hår
klomossa vid Alsterälven. Foto: Dan Mangsbo.

ha dött ut från flera av de vattendrag där 
den funnits tidigare. I övrigt förekommer 
arten i norra och mellersta Europa, Asien och 
Nordamerika. 

De flesta svenska fyndplatserna för sväm-
mossan finns i Värmland och Västman land.  
I Värmland finns arten på flera ställen längs 
Klarälven. Några av växtplatserna är skyddade 
genom att de ligger inom natur reservaten 
Pannkakan respektive Rustad strandskog. Ett 
äldre fynd har också gjorts i närheten av 
Norsälven, men det är osäkert om arten finns 
kvar där. ■

Alsterälven mellan Alstern och Vänern är hårklomossans viktigaste växtplats i Värmlands län. Foto: Dan Mangsbo.
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VarglaV

VarglaV (Letharia vulpina)
Hotkategori: Nära hotad (NT).

Storlek: Vanligen upp till 5 cm, någon gång upp till 
15 cm.

Förväxlingsarter: Grenlav (Evernia mesomorpha) 
är en annan buskformig lav vars färg ibland liknar 
varglavens.

Vackert gul lyser varglaven på en hög, torr 
tallstubbe i myrkanten. Men varglaven är 
inte bara vacker, den är giftig också. I forna 
tider lär den ha använts för att förgifta  
vargar och andra rovdjur. 

VarglaVEN VÄXEr på gammal, grå, torr 
tallved, oftast i öppna lägen. Den ser ut som 
en liten buske eller skäggtuss, och den gula 
till gulgröna färgen skiljer oftast ut den klart 
och tydligt från underlaget. De naturliga 
växtplatserna är döda tallar, samt döda grenar 
eller toppar på levande tallar, i myrkanter, 
ute på myrar och i glesa tallskogar. Varglaven 
kan också sitta på omålade lador, fäbodar och 
annat obehandlat tallvirke. 

Värmland är det sydli-
gaste länet där det fortfa-
rande går att hitta varglaven 
på dess naturliga växtplatser. 
Här finns den på ett dussin 
platser i Norra Finnskoga, 
Södra Finnskoga, Dalby 
och Norra Ny. Några av 
dem ligger i naturreservat, 
till exempel i reservaten 
Horstomyren och Averåfjäll.

Längre söderut finns arten nu bara kvar  
på en väderkvarn på Öland. Tidigare har 
varg laven påträffats i Skåne, Småland, 
Halland, Västergötland, Östergötland och i 
Uppsala län, men nu är den utdöd i dessa 
områden. Norröver finns arten från Dalarna 
och Gävleborgs län upp till Västerbottens län. 
I Finland har den dött ut förutom på Åland, 
och i Norge är den också sällsynt och hotad.

aTT arTEN Är HOTaD beror på att det blivit 
brist på torrträd i naturen. Huvudorsaken är 
skogsbruket, och särskilt skogsbruket under 
den period då det var vanligt ”städa” hyggena 
så att de såg riktigt ”rena” och kala ut. Idag är 
skogsbrukets naturhänsyn oftast bättre, men 
lämpliga träd för varglaven återskapas väldigt 
långsamt. Om döda tallar tas bort vid skogs-
avverkning, eller av människor som samlar 
ved, så förvärras hotet mot varglaven. 

Även varglavens växtplatser på byggnader 
och liknande är angelägna att bevara i största 
möjliga utsträckning. Gamla obehandlade 
träbyggnader som laven kan trivas på blir 
förstörda, ur varglavens synvinkel, både om 
de målas och om de förfaller. I stora delar av 
norra Sverige har det länge varit vanligt att låta 
lador och fäbodar vara omålade, och där finns 
också ett kulturhistoriskt värde i att bevara 
sådana byggnader i sitt ursprungliga skick. ■

Varglaven växer gärna högt upp på torrstubbar av döda 
tallar. Varglav på myren Koivikkokölen i Norra Finnskoga. 
Foto: Dan Mangsbo.

= Fynd före 1990
= Fynd fr.o.m 1990

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990
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Varglaven är lätt att känna igen på sitt buskiga växtsätt och den gula färgen. Här växer den i Dalby socken på en tall
stubbe som även har kolrester som vittnar om en skogsbrand för länge sedan. Foto: Björn Ehrenroth.

Döda tallar i myrkanter, som den här på Averåfjällets sluttning, är en viktig livsmiljö för varglaven. Foto: Sebastian 
Kirppu.
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låNgSkÄgg

låNgSkÄgg (Usnea longissima)
Hotkategori: Sårbar (VU).

Storlek: Ofta några dm lång, ibland över 1 m.

Förväxlingsarter: Små exemplar kan förväxlas med 
andra skägglavar (Usnea). Vid första anblicken kan 
även ringlav (Evernia divaricata) och trådbrosklav 
(Ramalina thrausta) vara snarlika.

Långskägget är en storvuxen lav som i sitt 
sätt att växa påminner en hel del om jul-
gransglitter – kanske är det långskäggslaven 
som en gång i tiden givit upphov till vår 
tradition att hänga glitter i julgranen?

låNgSkÄggSlaVEN hänger ner som långa 
trådar, lite raggiga av korta trådar som sticker 
ut åt sidorna. Ibland hänger den rakt ner, 
ibland fastnar två trådar i varandra så det bil-
das en fin båge med olika fästpunkter på en 
trädgren, ungefär som man gärna hänger upp 
sitt julgransglitter. Laven är inte glittrande, 
utan färgen är ljust grågrön, men storleken 
och växtsättet är ändå så speciella att man lätt 
kan bli förtjust i den även om man inte är 
lavexpert.

Långskägget hör till de arter som är käns-
liga för kraftiga ingrepp i skogen. Laven växer 
långsamt, oftast på döda trädgrenar, nästan 
alltid på gran, någon gång på andra trädslag. 
Om skogen avverkas runt trädet eller i närhe-
ten av det, så kan ökad blåst kring trädet göra 
att långskägget antingen torkas ut eller slits 
sönder. Därför finns långskägget främst kvar 
i gamla granskogar med hög luftfuktighet, 
oftast på nordsidan av berg eller i anslutning 
till små våtmarker. Samtidigt behöver laven 
en del ljus för att växa, så det får gärna finnas 
små luckor i skogen. Det kan även hända att 
arten missgynnats av att skogsbetet försvun-
nit. Dessutom är långskägget känsligt för luft-
föroreningar.

I gÖTalaND har lång-
skägget dött ut, men i 
Värmland och landska-
pen norröver finns arten 
kvar på spridda platser. 
Sammanlagt är cirka 200 
växtplatser kända i lan-
det. En välkänd sådan är 
Skuleskogens national-
park i Ångermanland. 

I Värmland växer 
långskägg i gammal granskog på hög höjd  
på några platser i norra delen av länet. Södra 
Sveriges bästa förekomst av långskägg finns 
på Branäsberget i Värmland. Där arbetar 
Länsstyrelsen med att bilda ett naturreservat. 
Mindre förekomster finns bland annat i 
naturreservaten Ivana, Gartosofta och 
Enberget.

I övriga Europa förekommer långskäg-
get sparsamt, främst i högre bergsområden. 
Det är vi i Skandinavien som har de största 
förekomsterna i Europa, åtminstone utan-
för Ryssland, och därmed har vi också ett 
internationellt ansvar för artens bevarande. 
Långskägget är också känt från Asien och 
Nordamerika. ■

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990
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Långskägget växer på ett sätt som 
påminner en hel del om julgransglit
ter. Långskägg på Branäsberget. Foto: 
Björn Ehrenroth.
Infälld bild: I närbild ser man att de 
små sidogrenarna hos långskägget 
växer ut vinkelrät från huvudgrenen. 
Långskägg på Branäsberget. Foto: Dan 
Mangsbo.

Ibland kan nedre delen av en gran 
bli så här tätt beklädd av långskägg. 
Långskägg på Branäsberget. Foto: 
Fredrik Wilde.
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låNgT brOkTagEl

låNgT brOkTagEl (Bryoria tenuis)
Hotkategori: Starkt hotad (EN).

åtgärdsprogram för hotade arter: Ett åtgärdspro
gram för bevarande av broktagel håller på att tas 
fram.

Storlek: Grenar upp till 10 cm långa.

Förväxlingsarter: Andra tagellavar, t.ex. broktagel 
(Bryoria bicolor), stiftbroktagel (Bryoria smithii) och 
nästlav (Bryoria furcellata).

Länge trodde man att laven långt broktagel 
var utdöd i Värmland. Den hade hittats på 
några platser på 1940-talet, men sedan inte 
återsetts under andra hälften av 1900-talet. 
Men 2001 återfanns arten på berget 
Björnåsen öster om Höljes och 2002 på 
berget Dundern söder om Bograngen. 

UNDEr årEN 2005–2007, i samband med 
att ett förslag till åtgärdsprogram för arten 
skrevs, gjordes ytterligare efterforskningar och 

långt broktagel hittades 
på sammanlagt 19 plat-
ser i norra Värmland. 
Några av fyndplat-
serna är naturreservat: 
Brånberget, Enberget, 
Gartosofta, Ivana och 
Skarp-Juberget. Artens 
sydligaste kända före-
komst i länet är på ber-
get Mulldusen nordväst 
om Östmark.

I resten av landet har långt broktagel bara 
påträffats i Dalarna, där den nu är känd på 
ungefär lika många platser som i Värmland. 
Artens utbredning i världen omfattar 
Nordeuropa och Nordamerika.

Till utseendet är långt broktagel en busk-
formig lav med mattsvarta huvudgrenar och 
glänsande mörkbruna till gråbruna grentop-
par. Ibland växer den upprätt som en liten 
buske på underlaget, ibland hänger den ner.

låNgT brOkTagEl VÄXEr dels på lodräta 
klippväggar och dels på gamla eller döda träd, 
som regel granar. Det första fyndet i Sverige 
av långt broktagel på björk har gjorts på 
Värmlands högsta berg, Granberget, och även 
i naturreservatet Ivana har arten hittats väx-
ande på en björk.

De skogar där långt broktagel trivs är 
gamla, långsamväxande granskogar i höjd-
lägen. Alla de aktuella fynden i Värmland har 
gjorts på höjder mellan 500 och 700 meter 
över havet.  Fyndplatserna är oftast vända 
mot norr eller öster och därigenom skyddade 
mot starkt direkt solljus. 

Skogsavverkning i artens livsmiljöer är det 
största hotet mot långt broktagel. Möjligen 
är luftföroreningar också ett hot, för man vet 
att en del närbesläktade arter är känsliga för 
luftföroreningar. ■

Ibland växer långt broktagel som här på död ved, ibland 
på levande träd. Långt broktagel på Norrstugkers
tiberget. Foto: Sebastian Kirppu.

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990
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Långt broktagel växer som en liten buske. Den har mattsvarta huvudgrenar och glänsande brunaktiga grentoppar. 
Långt broktagel på Oxberget. Foto: Sebastian Kirppu.

På hög höjd växer granskogen sakta och blir ofta ganska gles. Där trivs långt broktagel, särskilt i nord eller ost
sluttningar. Granskog på Norrstugkerstiberget. Foto: Sebastian Kirppu.
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VÄrmlaNDSlaV

VÄrmlaNDSlaV  
(Erioderma pedicellatum)
Hotkategori: Nationellt utdöd (RE).

Storlek: Upp till 3 cm.

Även om den här boken handlar om hotade 
arter som finns i Värmland, så har vi valt 
att även ta med en art som troligen redan 
har dött ut från länet och från Sverige, 
nämligen värmlandslaven. I hela världen 
tycks denna art nu bara finnas i två små 
områden, det ena i Norge och det andra i 
Kanada. Den begränsade utbredningen och 
artens känslighet för skogsbruk gör att den 
riskerar att helt utrotas från jorden.

VÄrmlaNDSlaVEN levde i ett litet område 
i norra Värmland. Rikligast var den på en 
plats som upptäcktes 1941, där det då fanns 
flera hundra exemplar av laven. Denna växt-
plats fridlystes 1947. I början av 1950-talet 
avverkades dock en del skog precis intill det 
skyddade området. 1956 fann man att det 
visserligen fortfarande fanns många exem-

plar av värmlandslav kvar, 
men att de alla var döda 
och övervuxna med alger. 
Kanske tålde inte laven 
den förändring av lokalkli-
matet som orsakades av att 
den intilliggande skogen 
höggs ner. Tio år senare 
upphävdes skyddet för 
platsen, eftersom värm-
landslaven ändå tycktes 
vara försvunnen, och även de träd som den 
sällsynta laven hade växt på blev avverkade. 

Senare försök att återfinna värmlands-
laven, på tidigare växtplatser eller på andra 
platser med liknande miljö i Sverige, har inte 
lyckats. Allting tyder därför på att arten har 
dött ut från vårt land.

I NOrgE var värmlandslaven tidigare känd 
från tre fyndplatser i ett begränsat område. 
På 1990-talet kunde den dock inte återfinnas 
på någon av dessa. 1994 upptäcktes arten på 
två nya platser, men även från dessa har den 
försvunnit. 1998 upptäcktes ytterligare en ny 
växtplats för arten, som nu alltså utgör hela 
värmlandslavens kända utbredning i Europa.

Värmlandslaven förekommer även i 
Kanada, men på mycket få platser.

DEN FIlTlUDNa grå ovansidan med rödbrun-
aktiga förökningsorgan gör värmlandslaven 
ganska lätt att känna igen för den som är van 
att studera lavar. Den växer på gran i skogar 
med mycket hög och jämn luftfuktighet, 
skyddad mot starkt direkt solljus, gärna i 
dalgångar eller raviner. Om arten skulle 
återfinnas någonstans i Värmland, så skulle 
det vara mycket angeläget att bevara skogen, 
både där värmlandslaven växer och i när-
området så att laven skyddas mot plötsliga 
förändringar av lokalklimatet. ■

När den är blöt ser värmlandslaven betydligt mörkare 
ut. Värmlandslav i Norge. Foto: Tom Helik Hofton.

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990
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Värmlandslaven känns igen på den filtludna grå ovansidan och de rödbrunaktiga förökningsorganen som kallas för 
apothecier. Värmlandslav i Norge. Foto: Tom Helik Hofton.

Granskogar med hög och jämn luftfuktighet, gärna i dalgångar eller raviner, är värmlandslavens livsmiljö. Fyndplats i 
Norge. Foto: Tom Helik Hofton.
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= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

Sumpjordtunga

Sumpjordtunga  
(Geoglossum uliginosum)
Hotkategori: Akut hotad (CR).

Åtgärdsprogram för hotade arter: Ett åtgärds-
program för sumpjordtunga fastställdes av 
Naturvårdsverket 2007. 

Storlek: Omkring 3–6 cm hög.

Förväxlingsarter: Det finns flera andra svarta jord-
tungor som växer i fuktig betesmark, t.ex. kärrjord-
tunga (Geoglossum simile) och slemmig jordtunga 
(Geoglossum glutinosum).

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990

Hösten 2009 hittades sumpjordtungan 
på två platser i Värmland. Det var första 
gången på 18 år som arten sågs i Sverige. 
Tidigare har den funnits på åtta andra 
platser i landet, men alla dessa är igenvuxna 
och därmed förstörda för sumpjordtungan. 

I FuKtIg, lite tuvig, mager, ogödslad betes-
mark växer sumpjordtungan tillsammans med 
vissa mossor som också vill ha en sådan miljö. 
Bete med lagom mycket betesdjur, gärna 
nötkreatur, är nödvändigt för att bibehålla en 
lämplig livsmiljö för dessa arter. 

De tidigare svenska fyndplatserna låg 
i skogsbygder med småskaligt jordbruk i 
Västmanland, Närke, Västergötland och norra 
Skåne. Utanför Sverige är arten funnen på 
omkring femton platser i Norge. Möjligen 
finns den även i Storbritannien, men det är 
inte säkert att de brittiska fynden är samma 
art.

Sumpjordtungan är mörkbrun eller näs-
tan svart, klibbig och formad som en liten 
klubba, utan tydligt avsatt hatt. 

I ÖVrE uLLErud lever sumpjordtungan i en 
hage som ligger i en nordvästsluttning vid 
Hällekil. En naturlig källa där vatten kommer 
upp bidrar till att skapa gynnsamma förhål-

landen. Här finns även 
flera andra ovanliga 
och hotade arter av 
svampar. 

Första gången 
sumpjordtungan 
påträffades här var 
1991. Den är svår att 
hitta, för svampen 
visar sig inte varje år, 
men den kan leva kvar 
som trådar i marken, så kallat mycel, i flera 
årtionden. Det är bara på hösten man har 
chans att hitta den, och även när den kom-
mer upp är den ganska oansenlig och kan lätt 
förväxlas med andra arter. 

Liksom sumpjordtungans tidigare 
växtplatser i Sverige hotades även hagen i 
Övre Ullerud tills nyligen av igenväxning. 
Lyckligtvis har markägaren och Länsstyrelsen 
kommit överens om att röja bort småträd 
och buskar som kommit upp. Det gjordes 
vintern 2008–2009, som ett led i arbetet med 
åtgärdsprogram för hotade arter. 

HÖStEn 2009 har sumpjordtungan äntligen 
återfunnits i hagen i Övre Ullerud. Strax där-
efter upptäcktes den dessutom på en tidigare 
okänd växtplats vid den gamla finngården 
Malmbackarna utanför Hagfors. Så nu vet vi 
att sumpjordtungan inte är utdöd från landet, 
utan finns kvar åtminstone på två platser i 
Värmland.
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Sumpjordtungans livsmiljö, sluttningen i Övre Ullerud, sedd uppifrån, efter röjningen. Foto: Sven-Åke Berglind. 

Infälld bild: Sumpjordtungan är mörkbrun eller nästan svart, klibbig och formad som en liten klubba. Sumpjordtunga 
i Övre Ullerud. Foto: Björn Ehrenroth.

En del av hagen i Övre Ullerud där Länsstyrelsen röjt undan träd och buskar för att bevara livsmiljön för sumpjord-
tungan. Vänstra bilden är tagen före röjningen, högra bilden efter röjningen. Foto: Dan Mangsbo.
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BomBmurKLa

BomBmurKLa  
(Sarcosoma globosum)
Hotkategori: Sårbar (VU).

Åtgärdsprogram för hotade arter: Ett åtgärdspro-
gram för bombmurkla håller på att tas fram men är 
inte fastställt av Naturvårdsverket ännu. 

Storlek: 5–12 cm bred.

Växer det chokladbakelser på marken i 
skogen? Bombmurklan har en glänsande 
ovansida med färg som mörk blockchoklad, 
och svampens sammetsludna sidor ser näs-
tan ut att vara pudrade med kakao. Den går 
inte att äta, men den ser så god ut att man 
blir glad av att bara se den.

BomBmurKLan VÄXEr helst i frisk, örtrik 
granskog, gärna på väldränerad mark som 
innehåller kalk eller andra, liknande närings-
ämnen. I Värmland har den främst hittats i 
områden med bergarten hyperit. 

Bombmurklan visar sig på våren, gärna i 
små gläntor där snön smälter tidigt. Svampen 
lever av att bryta ner nedfallna granbarr. Ofta 
sticker den upp ur mossa precis i kanten mot 
de torra barrmattor utan mosstäcke som finns 
under gamla granar. 

Skogsbruksåtgärder som gör att moss-
täcket skadas eller försvinner, till exempel 
avverkning eller kraftig gallring, innebär ett 
hot mot bombmurklan. 

I SVErIgE är bombmurklan påträffad från 
Småland upp till Norrbotten och Lappland. I 
södra Sverige visar bombmurklans växtplatser 
ofta spår av tidigare skogsbete, och eventuellt 
har skogsbetets försvinnande också missgyn-
nat arten. 

I övrigt finns arten i Norge, Finland, 
Centraleuropa, Ryssland och Nordamerika. 

Här i Värmland är 
bombmurklan sedan 
länge känd från ett 
område i närheten av 
Ölme. Våren 2009 
upptäckte Länsstyrelsen 
flera tidigare okända 
växtplatser, främst i 
trakten kring Ölme 
men även i Lungsund 
och vid Örten-sjöarna 
norr om Molkom.

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990

Motstående sida: Bombmurklan är lätt att känna igen 
med sin glänsande mörkbruna ovansida och de sam-
metsludna kakao färgade sidorna. Bombmurkla i Ölme-
trakten. Foto: Sven-Åke Berglind.

På våren sticker bombmurklan upp bland mossa och 
nedfallna granbarr. Granskog med bombmurkla i Ölme-
trakten. Foto: Sven-Åke Berglind.



209



210

KandELaBErSVamp

KandELaBErSVamp  
(Artomyces pyxidatus)
Hotkategori: Nära hotad (NT).

Storlek: Upp till 15 cm hög.

Kandelabersvampen finns i nästan hela 
landet, men den blir alltmer sällsynt 
på grund av att grova, liggande, döda 
aspar blir alltmer ovanliga i skogarna. 
Kandelabersvampen växer oftast på murkna 
aspar, även om den någon enstaka gång 
finns på andra trädslag, till exempel björk 
eller gran. Grova, döda aspar förväntas bli 
ännu ovanligare framöver, så kandelaber-
svampen kommer troligen fortsätta att 
minska. 

SItt namn Har kandelabersvampen fått av 
att den påminner en hel del om en flerarmad 
ljusstake. Grenarna växer uppåt, vidgar sig 
som en liten skål i toppen, och från den växer 
sedan flera nya grenar ut. Den kan hittas från 
försommar till sen höst.

Kandelabersvampen förekommer även i 
flera andra europeiska länder, i Nordamerika, 
Asien och i Australien, men den tycks inte 
vara vanlig någonstans. 

I Värmland finns arten på spridda plat-
ser över hela länet. Några av förekomsterna 
är inom naturreservat, till exempel Nötön-
Åråsviken, Torraksberget, Fjornshöjden och 
Bergs Klätt.

FÖr att HEjda kandelabersvampens till-
bakagång bör levande aspar sparas i större 
utsträckning så att de får bli gamla och grova, 
och döda aspar bör lämnas kvar i skog och 
mark. Skogsbrukets naturhänsyn är bättre 
idag än för några årtionden sedan, vilket 
innebär att döda lövträd numera oftast läm-

nas kvar. Det är viktigt 
att även allmänheten 
förstår värdet av denna 
hänsyn och inte tror att 
sådana träd kan tas hem 
för vedeldning. 

Skogsbrukets huvud-
sakliga inriktning på 
produktion av barrträd 
innebär dock att väldigt 
många lövträd röjs och 
gallras bort innan de blivit gamla. Om inte 
aspar och andra lövträd lämnas kvar i till-
räcklig utsträckning kommer hoten mot arter 
som är beroende av lövträd att förvärras med 
tiden. 

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990

Motstående sida: Kandelabersvampen har uppåtrik-
tade grenar med en skålformig utvidgning i toppen 
som nya grenar utgår ifrån. Detta gör att den påmin-
ner om en flerarmad ljusstake. Kandelabersvamp på 
Gårdsviksfjället, Säffle kommun. Foto: Fredrik Wilde.

I bergsbranter växer ofta gott om asp, och där välter 
ofta en del träd och bildar död ved som många hotade 
arter har nytta av. Lövrik sluttning på Tjärnberget, 
Forshaga kommun. Foto: Fredrik Wilde. 
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SKroVLIg taggSVamp och
SmaLFotad taggSVamp

SKroVLIg taggSVamp  
(Sarcodon scabrosus) och

SmaLFotad taggSVamp  
(Hydnellum gracilipes)
Hotkategori: Skrovlig taggsvamp Nära hotad (NT), 
Smalfotad taggsvamp Starkt hotad (EN).

Åtgärdsprogram för hotade arter: Skrovlig tagg-
svamp ingår i åtgärdsprogrammet för bevarande 
av rödlistade taggsvampar som fastställdes av 
Naturvårdsverket 2006.

Förväxlingsarter: Skrovlig taggsvamp kan förväx-
las med den sällsynta arten blåfotad taggsvamp 
(Sarcodon glaucopus) och den allmänna arten motagg-
svamp (Sarcodon squamosus). Smalfotad taggsvamp 
torde inte kunna förväxlas med någon annan art.

I gles, äldre tallskog på sandiga och grusiga 
marker växer åtskilliga arter av svampar. 
Sådana tallskogar har historiskt sett varit 
föremål för ofta återkommande bränder, 
som skapade gynnsamma förutsättningar 
för flera idag hotade arter. Två svampar 
som har svårt att finna sig tillrätta i dagens 
rationellt skötta tallskogar är skrovlig 
taggsvamp och smalfotad taggsvamp – två 
charmerande doldisar. 

BÅdE skrovlig taggsvamp och smalfotad 
taggsvamp växer i tallskogar på sandig eller 
grusig mark som historiskt sett varit starkt 
präglade av naturliga och ofta återkommande 
markbränder. Bränderna skapade glesa sko-
gar med gott om gamla träd, död ved, tunna 
marktäcken av vegetation och förmultnat 
växtmaterial, och fläckar av blottad mark. 
Svamparnas växtplatser har sannolikt varit 
kontinuerligt trädbevuxna även om de under 
senare århundraden också varit mer eller min-
dre påverkade av äldre tiders avverkningar, 
liksom av skogsbete av kreatur.

Båda taggsvamparna lever i samexistens 

med tall. De förser via 
fina trådar tallens rötter 
med näringsämnen och 
vatten och får i utbyte 
kolhydrater. En svamp-
individ kan genom alla 
sina förgrenade trådar, ett 
så kallat mycel, vara hop-
kopplad med flera träd på 
en växtplats. Mycelet kan 
därför bli avsevärt äldre 
än de enskilda träden – 
kanske hur gammalt som 
helst så länge det finns 
träd kvar som partners. 
Det verkar som om många 
förekomster av taggsvam-
par är gamla kvarlevor, 
och att de idag har svårt 
att etablera sig på nya 
växtplatser. Svamparnas 
fruktkroppar visar sig 
under sensommaren och 
hösten, men ibland kan 
det dröja flera år mellan 
då fruktkropparna dyker 
upp.

dEn SKroVLIga taggSVampEn är känd 
från flera europeiska länder, men har för-
svunnit från till exempel Storbritannien 
och Danmark, och räknas som hotad i 
Norge. Den är sällsynt funnen i en stor 
del av Sverige. I Värmland har arten kon-
staterats inom åtminstone åtta områden: 
Havsvalladalen norr om Höljes, fem områden 
i trakterna kring Stöllet, Bollåsen sydväst om 
Norra Råda, och Brattforsheden. Flest fynd 
har gjorts på Brattforsheden där svampen 
har hittats på sex olika platser, främst vid de 
tallbevuxna flygsanddynerna nordväst om 
sjön Alstern. Majoriteten värmländska fynd 

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

SKroVLIg taggSVamp

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990

SmaLFotad taggSVamp
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● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990

Den skrovliga taggsvampens hatt blir cirka 8–14 cm bred. Den är på översidan brungrå till brunrosa och först ganska 
slät men spricker sedan upp i ”fjäll”. Här växer svampen vid kanten av en gammal sandväg på Brattforsheden norr om 
Matsberget. Foto: Sven-Åke Berglind.

Foten hos skrovlig taggsvamp blir cirka 3–10 cm lång och är av samma färg som hatten förutom basen som är blågrå. 
Undersidans taggar är först ljusa men blir sedan mörkbruna. Svampen har en besk till skarp smak. Brattforsheden, 
norr om Stortjärnen. Foto: Sven-Åke Berglind. 
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har gjorts under de senaste åren efter riktade 
inventeringar, och det är troligt att fler växt-
platser återstår att finna.

Oftast växer den skrovliga taggsvampen i 
äldre tallskog på sandiga och grusiga isälvsav-
lagringar eller moränkullar, gärna i eller ned-
anför sluttningar som tidvis påverkas av vat-
tenrörelser och transport av näringsämnen. På 
Brattforsheden har flera fynd gjorts vid gamla 
sandvägar som förr användes för transport av 
träkol och ved genom skogen. Tillsammans 
med svampen växer vanliga arter som renla-
var, kvastmossor, lingon och glest med ljung.

dEn SmaLFotadE taggSVampEn är främst 
en nordlig art som är funnen från norra 
Värmland till Norrbotten, med enstaka fynd 
längre söderut. Den är i sen tid även funnen i 
norra Finland och sydöstra Norge. Arten hit-
tades i Värmland för första gången 2009, av 
svampkännarna Olli Manninen och Sebastian 
Kirppu. De fann arten i två brandpräglade, 
naturskogsliknande tallbestånd på moränkul-
lar öster om Sysslebäck: dels under en låga 
nordöst om Berttjärnhallen, dels under två 
lågor sydöst om Rattsjöhallen. 

SKroVLIg taggSVamp och SmaLFotad taggSVamp

Arten har ett besynnerligt levnadssätt. 
Den växer i äldre, torr tallskog på mark av 
sand eller grusig morän, men endast under 
lågor av äldre tallar, det vill säga stammar av 
äldre tallar som fallit till marken. Dessutom 
måste lågorna ha legat i många år och så tätt 
mot marken att de har förmultnat växtmate-
rial, förna, direkt under sig. Ofta tycks träden 
först ha varit utsatta för skogsbrand eller 
annan skada som gjort dem naturligt impreg-
nerade av kåda innan de föll ner till lågor. 
Det innebär att lågorna kan ligga mycket lång 
tid på marken innan de förmultnat. I regel 
ser man inte svampen utan att först lyfta på 
lågan. Oftast har svampens hatt och vidhäng-
ande fot fastnat på lågan så att de följer med 
när man lyfter. 

dEt totaLa BEStÅndEt av smalfotad tagg-
svamp bedöms ha minskat med mer än 50 
procent i Sverige under de senaste 50 åren. 
Främsta orsaken är att arealen brandpräglad 
äldre tallskog med gott om lågor minskat. 
Om inte dessa tallskogar skyddas eller blir 
föremål för mycket bättre hänsyn är risken 
stor att de kommer vara avverkade inom 20 
år. Vid slutavverkningar sparas oftast för få 
gamla tallar, lågor körs sönder och vid en 
efterföljande markberedning riskerar svam-
parnas mycel att slitas sönder. Konstgödsling 
är sannolikt också negativt eftersom svampen 
är anpassad till historiskt sett kvävefattiga tall-
marker. Dessa hot gäller väsentligen även mot 
den skrovliga taggsvampen.

Även inom naturreservat kan arterna vara 
hotade på sikt. Där pågår idag en invandring 
av gran som innebär allt tätare och skug-
gigare skogar med allt tjockare marktäcken 
av förna. För att dessa taggsvampar, liksom 
många andra arter med liknande krav på livs-
miljö, ska överleva på lång sikt krävs åtgärder. 
Kontrollerade bränningar är det effektivaste 
sättet att återskapa glesa tallbestånd med äldre 
kådrika tallar, långlivade lågor och ett tunt 
marktäcke. 

På en rest av en gammal kolarväg längs en sandig slutt-
ning på Brattforsheden har hittats flera skrovliga tagg-
svampar. Norr om Matsberget. Foto: Sven-Åke Berglind
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Äldre tallbestånd öster om Sysslebäck, sydöst om Rattsjöhallen, där smalfotad taggsvamp upptäcktes under ett par 
gamla tallstammar. På bilden ses också Olli Manninen. Foto: Sebastian Kirppu.

Den smalfotade taggsvampen växer under gamla tallstammar, i det här fallet en grövre topp av en sedan länge 
dimensionsavverkad tall. Svampens hatt och vidhängande smala fot brukar fastna på stammen när man lyfter på 
den. Dalarna, Bonäsheden. Foton: Sebastian Kirppu. 
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BrÖdtaggSVamp och
VIoLguBBE

BrÖdtaggSVamp  
(Sarcodon versipellis) och

VIoLguBBE   
(Gomphus clavatus)
Hotkategori: Brödtaggsvamp Starkt hotad (EN), 
violgubbe Sårbar (VU).

Åtgärdsprogram för hotade arter: Brödtaggsvamp 
ingår i åtgärdsprogrammet för bevarande av röd-
listade fjälltaggsvampar och violgubbe i åtgärds-
programmet för bevarande av violgubbe som båda 
fastställdes av Naturvårdsverket 2006.

Förväxlingsarter: Brödtaggsvamp påminner om 
brödticka (Albatrellus confluens) medan violgubben 
inte är särskilt lik någon annan svamp. 

Olikåldriga, skiktade granskogar av gam-
maldags typ – ibland kallade ”bondsko-
gar” – har länge varit vanliga i Sverige och 
Värmland. Skogstypen minskar nu hastigt, 
liksom flera av dess invånare. Om det finns 
tecken på lite bättre näringstillgång och 
rörligt markvatten, så har skogsvandraren 
ännu chansen att få skåda de karaktärsfulla 
svamparna brödtaggsvamp och violgubbe.

BrÖdtaggSVampEn är känd från vissa områ-
den i Norden och Mellaneuropa. I Sverige 
är den påträffad i delar av Svealand med 
en utlöpare ner i nordvästra Götaland, och 
en glesnande förekomst i Norrland upp till 
Jämtland. I Värmland är svampen funnen 
främst i den västra delen, i Arvika, Grums, 
Sunne och Säffle kommuner. Under senare 
år har arten noterats på totalt åtta plat-
ser i samband med riktade inventeringar. 
Brödtaggsvampen lever i symbios, samexis-
tens, med granens rötter, och växer i mossig, 
äldre, olikåldrig och skiktad granskog. Ofta 
finns i västra Värmland mindre stråk av så 
kallad grönsten i berggrunden, vilket skapar 
rikare förhållanden som märks bland annat 
på att där i regel växer blåsippa. Ibland före-

faller växtplatserna vara av 
fattigare ristyp med inslag 
av mindre krävande örter 
som harsyra och ekorr-
bär. Svampen växer näs-
tan alltid vid lite torrare 
övergångar mot fuktstråk 
med rörligt markvatten. 
Fruktkropparna uppträ-
der från juli till okto-
ber, vanligast tidigt på 
säsongen. 

ÄVEn VIoLguBBEn lever i 
symbios med granens röt-
ter och överensstämmer 
väsentligen med bröd-
taggsvampen i sina krav 
på typ av skog och växt-
plats. Violgubben skiljer 
sig emellertid genom att 
ha tyngdpunkten av sin 
svenska utbredning i östra 
Svealand, och genom att 
vara något mera beroende 
av kalkmark. Violgubben 
är även funnen på några 
platser i Danmark, Finland och sydöstra 
Norge samt i delar av övriga Europa, liksom 
i Asien och Nordamerika. Dess fruktkrop-
par uppträder på sensommaren till hösten. 
Den har hittills bara hittats på tre plat-
ser i Värmland: Kristinehamnstrakten på 
1960-talet, Högboda på 1980-talet, och vid 
Hungvik söder om Arvika år 2008 och 2009. 
Växtplatsen vid Hungvik är överraskande 

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

BrÖdtaggSVamp

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990

VIoLguBBE

Motstående sida: Violgubbe påminner svagt om en kan-
tarell men har en till stor del violett eller brunviolett 
färg. Fruktkropparna blir cirka 5–15 cm höga och upp 
till 10 cm breda. Dalarna, Ludvika, Biskopsnäset. Foto: 
Sebastian Kirppu.



217



218

eftersom den saknar både tydlig kalkpåverkan 
och äldre granar. 

BrÖdtaggSVampEnS oCH VIoLguBBEnS 

skogar var före det moderna skogsbruket i 
lika hög grad nyttjade som betesmark för  
kreatur som för förråd av virke. Hugg-
ningarna var sällan särskilt omfattande vilket 
innebar att kontinuiteten av äldre träd bibe-
hölls. Det gjorde att svamparnas underjor-
diska trådar, mycel, kunde bli gamla – och 
ibland ge upphov till så kallade ”häxringar” 
av fruktkroppar med en diameter på ibland 
flera meter och en ålder på kanske flera 
hundra år. Det är i resterna av sådana ”bond-
skogar” som vi idag finner de rikaste platserna 
för många krävande svampar. 

När ”bondskogarna” idag kalavverkas, och 
ofta ersätts av täta och likåldriga granplan-

teringar, sker en så genomgripande föränd-
ring av svamparnas livsmiljö att de inte tycks 
kunna överleva. I regel upphör kontinuite-
ten av symbios med träden när barrträdens 
rötter dör, en tid efter att stammen kapats. 
Samtidigt frigörs stora mängder kväve som 
varit bundet i marken under trädens hela 
uppväxttid. Många svampar har visat sig vara 
känsliga mot förhöjda halter av kväve i mar-
ken och skogsmarksgödsling är därför också 
ett hot. Vidare har under de senaste femtio 
åren skett en markant grundvattensänkning 
i våra skogar genom markavvattning, som 
också innebär ett hot mot dessa svampar. För 
att brödtaggsvampen, violgubben och många 
andra svampar med liknande krav på livs-
miljö ska kunna överleva, krävs det mycket 
större generell hänsyn och ytterligare anpass-
ningar av skogsbruket. 

BrÖdtaggSVamp och VIoLguBBE

Brödtaggsvampens  knippen av brungula, släta fruktkroppar för tankarna till nygräddat bröd – som luktar som en 
blandning av vanilj, lakrits och pomeransbröd. Söder om Sunne kyrka, Stegen. Foto: Per Larsson.



219

Växtplats för brödtaggsvamp i omkring 90-årigt granbestånd vid Vålåsen söder om Högboda. Svampen växer här 
nedanför bildens mitt, i den lite torrare kanten till ett fuktstråk med rörligt markvatten. Foto: Per Larsson.

Brödtaggsvampen är en storvuxen svamp vars hatt kan bli upp till 15 cm bred och foten 3–7 cm lång. Söder om Sunne 
kyrka, Stegen. Foto: Per Larsson.
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VIoLEtt FIngErSVamp och
grynKnÖLFotIng

På magra och mossiga gräsmarker som 
betats eller slåttrats under mycket lång 
tid växer ofta ett stort antal färgglada och 
märkliga svampar. Violett fingersvamp har 
en fantastisk violett färg och är sällsynt 
funnen på enstaka platser i Värmland. 
Grynknölfoting är en liten svamp med 
spännande levnadssätt som nyligen hittats 
på en gammal finngård öster om Hagfors. 

I skogsbygder i Värmland finns ännu kvar en 
del magra betesmarker och ängar som slått-
rats sedan flera hundra år tillbaka. De rym-
mer en förvånansvärd mångfald av speciali-
serade svampar. Till de mest kända hör de så 
kallade vaxskivlingarna, som ofta är intensivt 
röda eller gula. Men här växer också andra 
spännande svampar med skiftande utseende 
och levnadssätt. Två av de märkligare är vio-
lett fingersvamp och grynknölfoting.

VIoLEtt FIngErSVamp har en intensivt vio-
lett färg och växer i upp till 4–10 cm höga 
och bräckliga ”tuvor”. Den trivs på mar-
ker med mager, lågvuxen grässvål och kan 
ses under hösten. Arten är funnen sällsynt 
på spridda platser i en stor del av Sverige. I 
Värmland är arten i sen tid funnen på några 
få sinsemellan helt isolerade marker.

grynKnÖLFotIng är en ganska liten svamp 
med en hatt som är något fjällig och gråvio-

lett och har en diameter 
på cirka 1–3 cm. Foten 
har en tydlig knöl och är 
förhållandevis lång och 
kraftig med en grynig, 
ockragul strumpa nedtill. 
Arten har hittats sällsynt  
i några få landskap i  
södra Sverige.  
I övrigt finns enstaka fynd 
från Danmark, Finland, 
Mellaneuropa och USA. 
Svampen växer på mager, 
mossig gräsmark som 
nyttjas för måttligt bete. 
Intressant nog tyder det 
mesta på att den lever 
som parasit på den lik-
nande och mycket van-
ligare svampen ockragul 
grynskivling, som alltså 
fungerar som värdsvamp. 
Grynknölfoting hitta-
des för första gången i 
Värmland hösten 2009 
av svampkännaren Frida 
Turander, som fann den 
på mossig betesmark vid 
den gamla finngården Malmbackarna öster 
om Hagfors. 

orSaKErna tILL mInSKnIngEn av violett 
fingersvamp och grynknölfoting är framfö-
rallt att man upphör med bete eller slåtter 
och att markerna växer igen med högt gräs 
och sly. Andra hot är skogsplantering och 
gödning på gammal mager gräsmark. Troligen 
är även nedfall av luftburet kväve negativt. 
För att bevara dessa arter – och många andra 
hotade ängssvampar – bör gamla kulturska-
pade gräsmarker hållas öppna och skötas på 
traditionellt sätt. Gödsling måste undvikas. 

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

VIoLEtt FIngErSVamp

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990

grynKnÖLFotIng

VIoLEtt FIngErSVamp 
(Clavaria zollingeri) och

grynKnÖLFotIng (Squamanita paradoxa)
Hotkategori: båda Sårbar (VU).

Förväxlingsarter: Violett fingersvamp kan i Värm-
land knappast förväxlas med någon annan svamp. 
Grynknölfoting kan förväxlas med slät knölfoting 
(Squamanita contortipes), men den senare har en slät 
fot. 
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Betesmark om hösten vid finngården Malmbackarna öster om Hagfors. Här växer violett fingersvamp, grynknölfoting, 
sumpjordtunga och flera andra sällsynta svampar. Foto: Frida Turander.

Två exemplar av grynknölfoting i förgrunden. Bakom dessa 
ses en ockragul grynskivling, som grynknölfotingen san-
nolikt parasiterar på. Malmbackarna. Foto: Frida Turander.Violett fingersvamp vid Malmbackarna. Foto: Frida Turander.
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BLÅtryFFEL

BLÅtryFFEL  
(Chamonixia caespitosa)
Hotkategori: Starkt hotad (EN).

Åtgärdsprogram för hotade arter: Ett åtgärdspro-
gram för blåtryffel fastställdes av Naturvårdsverket 
2005. 

Storlek: Upp till 2,5 cm.

Blåtryffel är en svamp som växer precis i 
markytan och nästan alltid väl dold under 
mossa. Svampen är vit till gulvit i färgen, 
men när mossa och kringliggande jord lyfts 
bort blir den blå. Blåfärgningen börjar 
fläckvis, sprider sig snabbt och efter någon 
minut är hela svampen blå. 

BLÅtryFFELn LEVEr i mossig äldre granskog 
på platser där marken ständigt är fuktig, ofta 
i nordsluttningar eller raviner med fuktigt 
lokalklimat. Svampen är väldigt känslig för 
uttorkning, men den trivs inte nere i blöt -
svackor utan växer hellre i sluttningar och lite 
upphöjda lägen. Den växer gärna intill mur-
ken ved som gamla stubbar och stockar, som 
bidrar till att behålla fuktigheten i marken. 

En svamp som gömmer sig under mossa 
är förstås inte så lätt att hitta. Det har gjorts 
försök med att träna hundar att lukta rätt på 
den, men det har inte varit särskilt fram-
gångsrikt. Mer effektivt är att svampkännare 
lär sig känna igen artens speciella livsmiljö. 
Där letar de sedan efter svampen genom att 
försiktigt lyfta på mossan på lämpliga platser. 
Oavsett om man hittar blåtryffel eller inte, så 
gäller det att göra så lite skada som möjligt på 
mosstäcket och markytan så att man inte för-
stör en lämplig växtplats för arten.

De allvarligaste hoten mot blåtryffeln är 
skogsavverkning, dikning och andra ingrepp 
som förändrar vattenförhållandena i mar-

ken, såsom körskador 
av tunga maskiner. 
Eftersom de rätta för-
hållandena ofta finns i 
sluttningar, och efter-
som vatten förflyttar 
sig nedåt, så kan även 
ingrepp högre upp i 
samma sluttning göra 
att miljön förstörs för 
svampen. 

FÖrSta gÅngEn blåtryffel hittades i Sverige 
var 1981, då den upptäcktes på Hunneberg 
i Västergötland. När Naturvårdsverkets 
åtgärdsprogram för arten skrevs var ett 
tjugotal fyndplatser kända i landet, från 
Västergötland till Jämtland. Ungefär lika 
många fyndplatser finns i resten av Europa, 
samt två i Nordamerika. Som en del av 
åtgärdsprogrammet har blåtryffeln eftersökts 
mer systematiskt i Sverige, och 2008 var 36 
aktuella växtplatser kända. 

I Värmland har Länsstyrelsen under 2009 
inlett en bredare undersökning av artens 
förekomst i länet. Av fyra tidigare fyndplatser 
återfanns blåtryffeln på två, Mangslidälven 
i Vitsand och Torsberget i Övre Ullerud. 
Dessutom hittades arten på fyra nya platser, 
en i Övre Ullerud, två i Långserud och en i 
Molkomstrakten.

Till skillnad från bourgogne-tryffeln, som 
finns på Öland och Gotland, är blåtryffeln 
inte lämplig som matsvamp. De är inte hel-
ler nära besläktade, trots att båda kallas för 
tryfflar.

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990
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Blåtryffel är en vit, underjordisk svamp som blir blå när den friläggs. Blåfärgningen börjar fläckvis och efter en stund 
är hela svampen blå. Blåtryffel i Dalarna. Foto: Uno Skog.

Gammal mossig granskog, gärna i nordsluttningar eller raviner och gärna med mycket död ved, är en bra livsmiljö för 
blåtryffel. Fyndplats för blåtryffel i Molkomstrakten. Foto: Johanna Bengtsson.
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SydLIg anIStICKa

SydLIg anIStICKa  
(Trametes suaveolens)
Hotkategori: Starkt hotad (EN).

Storlek: Upp till 10 cm bred.

Förväxlingsarter: Doftticka (Haploporus odorus), 
även kallad nordlig anisticka, har liknande doft och 
växer också på sälg, men har hårda, fleråriga frukt-
kroppar. 

Om det plötsligt doftar anis i strandskogen 
eller i parkallén, då kan det vara värt att 
spana på trädstammarna efter en ovanlig 
svamp. Den sydliga anistickan växer på 
gamla levande träd, oftast på sälg, pil eller 
deras närmaste släktingar. Den har också 
hittats på alm, asp och poppel. 

SVampEnS FruKtKroppar kan sitta en och 
en eller i täta grupper. Varje fruktkropp lever 
bara en säsong, men inne i trädet lever svam-
pen vidare i form av trådar, så kallat mycel, 
och bildar nya fruktkroppar nästa år. Unga 
fruktkroppar är vitaktiga till beige i färgen, 
senare övergår ovansidan till grå- eller brun-
aktig färg medan undersidan blir gulbrun till 
ockrafärgad. Liksom hos de flesta tickor är 
undersidan täckt av små hål som kallas porer. 
Hos sydlig anisticka är porerna omkring en 
halv till en millimeter breda. 

I SVErIgE finns sydlig anisticka i Götaland 
och Svealand, men den är mycket sällsynt. 
Arten är också sällsynt och hotad i våra 
nordiska grannländer. I övrigt sträcker sig 
utbredningen från Storbritannien genom 
Centraleuropa till Kazakstan, och dessutom 
förekommer arten i Nordamerika. 

I Värmland finns sydlig anisticka i strand-
skog vid Klarälven. Än så länge är den bara 
funnen i Norra Ny.

HotEt mot artEn är 
att de träd den växer 
på, och andra lämpliga 
träd i närheten som den 
skulle kunna leva på, 
blir avverkade. På längre 
sikt hotas den av att det 
inte kommer tillräckligt 
många nya träd som blir 
lämpliga för den. 

För att den sydliga 
anistickan ska överleva på längre sikt måste 
lämpliga träd för svampen sparas och få bli 
gamla i större utsträckning än hittills.

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990

Motstående sida: Den sydliga anistickan växer på löv-
trädsstammar, oftast på sälg och dess nära släktingar 
jolster, vitpil, knäckepil och korgvide. Sydlig anisticka på 
liggande trädstam vid Klarälven. Foto: Björn Ehrenroth.

I Värmland har sydlig anisticka hittats i strandskog vid 
Klarälven. Flygfoto över Klarälven vid Elindebol. Foto: 
Hans Ring.
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roSEntICKa

roSEntICKa  
(Fomitopsis rosea)
Hotkategori: Nära hotad (NT).

Storlek: Fruktkroppar vanligen upp till 5 cm breda, 
någon gång upp till 10 cm.

Förväxlingsarter: Om undersidans färg är blek 
kan rosenticka förväxlas med klibbticka (Fomitopsis 
pinicola).

Uppifrån ser den ganska dyster ut, mörkgrå 
eller svart, ofta fårad eller sprucken, och 
påminner om flera andra arter av hårda, 
fleråriga tickor. Men undersidans vackert 
rosa färg är karakteristisk för rosentickan. 
Oftast växer den på liggande granstammar, 
så man får böja sig ned för att upptäcka 
svampens skönhet.

gammaL oBruKad granSKog med god 
tillgång på grova, liggande granstammar är 
rosentickans typiska hemvist. Någon gång 
händer det att den även växer på döda stam-
mar av andra trädslag. Oftast hittar man 
den bara på några enstaka trädstammar på 
varje fyndplats, men i riktigt fina områden 
som sedan lång tid har mycket död ved kan 
rosentickan förekomma på mer än 30 stam-
mar.

Någon enstaka gång händer det också 
att rosentickan växer på bearbetat granvirke 
i gamla lador, kojor eller andra byggna-
der. Sådana fynd har bland annat gjorts i 
Brunskog och i Norra Finnskoga.

dE FLESta FÖrEKomStErna av rosenticka 
i Värmland ligger i Torsby kommun, men 
arten är också funnen på spridda platser i 
västra Värmland samt på en lokal i Filipstads 
kommun. Några av förekomsterna är skyd-
dade i naturreservat, till exempel Lisselberget, 
Vålhallberget och Bjursjöhöjden.

I hela Sverige finns 
rosenticka på omkring  
3 000 kända fyndplatser. 
Troligen minskar dock 
antalet genom att det 
fortfarande händer att 
skogar med rosenticka 
blir avverkade. Även 
i flera andra länder 
bedöms arten vara hotad. 
Rosentickans utbredning 
i världen omfattar Europa, norra och västra 
Asien samt Nordamerika.  

= Fynd fˆ re 1990
= Fynd fr.o.m 1990

● = Fynd fr.o.m 1990
● = Fynd före 1990

Motstående sida: Rosentickan är vanligen lätt att känna 
igen på sin vackert rosa undersida. Här växer den på en 
gammal stocklada av gran i Norra Finnskoga. Foto: Björn 
Ehrenroth.

God tillgång på liggande granstammar är bra för rosen-
tickan. Naturreservatet Bjursjöhöjden. Foto: Fredrik 
Wilde.
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