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BAKGRUND

Väsby Entré planeras bli en ny stadsdel som ska knyta ihop östra och västra Väsby. Förslag finns för
hur Östra Runby kan byggas samman med centrala Väsby till en sammanhängande stadsdel, samt
hur stationsområdet kan utvecklas. Området (se omslagsbild samt figur 4) är idag ett park- och
skogsområde med skogsdungar på öppna gräsytor och sluten skog i den norra och mellersta delen.
Skogen i norr består mestadels av tall med inslag av björk, rönn, lind och gran (se figur 1), medan det
mellersta området domineras av lövträd som ask, alm, lind, lönn, rönn och björk med inslag av sälg
och tall (se figur 2). Andelen liggande och stående död ved är låg i båda skogsområdena.
Området har tidigare naturvärdesinventerats enlig SIS standard (NVI, Ekologigruppen 2015). Vid NVIinventeringen upptäcktes ett flertal gnagspår och utgångshål från skalbaggar på flera träd.
Föreliggande inventering är en fördjupad artinventering av vedlevande skalbaggar.

Figur 1. Det talldominerande norra skogsområdet med inslag av unga lövträd och gran.

Figur 2. Det lövskogsdominerade skogsområdet i den mellersta delen av undersökningsområdet.
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INVENTERINGEN

2.1

METOD

Området genomsöktes noga den 21 augusti 2019. Gnag och utgångshål (se figur 3) efter vedlevande
skalbaggar noterades till form och storlek, fotograferades och markerades till plats med enklare gpsutrustning (+-10 meter). Framför allt eftersöktes rödlistade arter, arter upptagna i
artskyddsförordningen och signalarter.
Den svenska rödlistan innehåller en bedömning av olika arters risk att dö ut i Sverige. De arter som
uppfyller kriterierna för någon av kategorierna Nationellt utdöd (RE), Akut hotad (CR), Starkt hotad
(EN), Sårbar (VU), Nära hotad (NT) eller Kunskapsbrist (DD) benämns rödlistade. De arter som
kategoriseras som CR, EN eller VU benämns hotade. Kategorin kunskapsbrist omfattar arter där
kunskapen är så bristfällig att de inte kan placeras i någon kategori, men där tillgängliga data ändå
tyder på att de borde vara rödlistade. Rödlistan baseras på internationellt vedertagna kriterier från
Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) under 2010 - 2018.
Signalarter är sådana som indikerar höga naturvärden i övrigt, men de behöver inte vara rödlistade.

Figur 3. Exempel på gnag- och utgångshål från olika vedlevande skalbaggsarter på gammal
tallstubbe.

Figur 4. Fyndplatser för den rödlistade skalbaggen reliktbock i det talldominerade norra delen av
området (punkt 1 är ett säkert fynd, punkterna 2-3 troliga fynd), samt för signalarten myskbock i det
mellersta lövskogsdominerade området (punkterna 4-6).

2.2

RESULTAT

Det är framför allt den norra delens talldominerade skog som är intressant för vedlevande skalbaggar.
Den lövträdsdominerade mellersta delen av området består till största delen av unga friska träd, men
här och var finns gamla sälgar med spår av vedlevande skalbaggar och äldre tallar som när de
försvagas kan bli lämpliga substrat för vedlevande skalbaggar.
Inga rödlistade arter finns rapporterade i Artportalen för det aktuella området (uttag gjort för 2009-2019
20:e augusti 2019). Det finns inte anledning att tro att området hyser några arter som är upptecknade i
artskyddsförordningen. Detta på grund av att upptecknade arter har en annan utbredning eller miljö (t
ex ekskog) än den aktuella.
Spår av den rödlistade reliktbocken (NT) upptäcktes på en gammal tall precis innanför gränsen för
undersökningsområdet där den står solbelyst vid en liten bollplan. Spår av troliga angrepp noterades
även på två andra platser (se figur 4). Övriga tallar i området står skuggigt i sluten skog. Eftersom
många vedlevande skalbaggar är beroende av solexponerade stammar för sin larvutveckling kan detta
vara anledningen till att inte fler observationer gjordes. I övrigt noterades utgångshål från signalarten
myskbock på gamla sälgar i skogsområdet i den mellersta delen av området.
Spår efter ett antal vanliga och livskraftiga skalbaggsarter noterades också. Dessa var barkborrar,
barrträdlöpare, björkvedbock, brun barkbock, spindelbock, strimmig barkbock, svart lövborre,
sälgvedbock, tallbock, timmerman och trägnagaren Anobium rufipes. Artlistan skall dock läsas med en
viss reservation eftersom inga fullbildade skalbaggar påträffades vid inventeringstillfället, se nedan.
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SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

Fyndet av signalarten myskbock indikerar att även andra sällsynta vedlevande skalbaggar kan finnas i
området.
För att göra en fullständig inventering av vedlevande skalbaggar behöver så kallade fönsterfällor
hänga uppe under en hel sommarsäsong för att fånga fullbildade skalbaggar som flyger och letar efter
partners och äggläggningsplatser.
För att möjliggöra för reliktbocken att sprida sig till större delar av området från förekomsten precis vid
områdesgränsen rekommenderas att gamla solbelysta tallar sparas och friställs vid exploateringen.
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