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Action plan

for the conservation of

Hermit Beetle (Osmoderma eremita)

English summary
The hermit beetle (Osmoderma eremita) inhabits old hollow hard-
wood trees (oak, beech, elm, ash, limetree) – in Sweden mainly
oak. Adult females oviposit in the old trees, in which the larvae live
and feed on decayed wood for three years until pupation. In order
to persist locally, the species requires that there is temporal conti-
nuity in the availability of suitable trees close to those that are cur-
rently inhabited. Observed dispersal (movement) distances amount
to only 200 metres or less.

The typical Swedish hermit beetle habitat is relatively open pas-
tureland with old oaks (at least 150–250 yrs old), often close to a
mansion. Other localities include sun-exposed old (oak) trees in
precipices with sparse canopy. Today the species is found at bet-
ween 80 and 100 localities, 1/3 of them situated in the counties of
Östergötland, Västra Götaland, Blekinge and Kalmar. In total, its
presence has been documented from ca. 200 locations. The pre-
sently inhabited areas amount to 1000–1500 hectares, of which
1/3 constitute nature reserves but include only 11% of the locali-
ties. The largest regional population occurs in Östergötland with
more than 3000 individuals. The present-day suitable trees grew
up in an era with more intense grazing and pasture management.
Today many hermit beetle localities are becoming overgrown due
to insufficient grazing and inadequate management, whereby suit-
able trees become too shaded. Carefully planned clearing, leaving
oaks of different age classes within hermit beetle dispersal distance
from currently inhabited trees, is generally needed to secure future
availability and continuity of suitable habitat.

The hermit beetle’s main occurrence is in Southern and Central
Europe, but since the numbers of old trees and hardwood forests
have been greatly reduced there, its conservation in Sweden is of
global importance. Today, Sweden is estimated to harbour 30–50%
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of the European population. In the Annex II of the EU Council
directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of
wild fauna and flora, it is listed as a prioritised species. Both global-
ly and in Sweden, it is classified as Vulnerable according to the new
IUCN criteria. The hermit beetle habitat in Sweden harbours an-
other 200 red-listed species, of which approximately 3/4 are inver-
tebrates and 1/4 cryptogams and a few additional taxa. Thus, the
species merits substantial conservation value, in itself and as an in-
dicator species. It is protected nationally by law in Sweden since yr
2000.

Action plan objectives
The main objective is that the hermit beetle, and associated taxa
also confined to old hollow hardwood trees, by means of adequate
habitat management and restoration will attain sufficient numbers
locally and regionally to ensure population viability. Restoration of
small hardwood stands with high future conservation values, to at
least double the number of suitable trees in the long term, has high
priority to promote population growth. Localities presently occu-
pied by hermit beetles shall have adequate management and gra-
zing, and be restored if necessary. Seventy-five percent of the locali-
ties presently inhabited by the hermit beetle shall be protected be-
fore the end of yr 2010. County government boards in southern
Sweden are encouraged to take measures to increase the amount of
oak pasture at local and landscape levels to enhance habitat con-
nectivity and facilitate hermit beetle dispersal.

Planned actions
• A national inventory of suitable habitat and presence/absence

of the hermit beetle was carried out in 1997–1998. It is
recommended that other insect taxa also are surveyed at
present-day hermit beetle localities. Furthermore, research that
monitors hermit beetle abundance at 3–5 of the largest
localities, studies population responses to management actions,
and examines genetic structure among populations, is
advocated.

• The government boards of the 12 counties where the hermit
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beetle has been found shall produce a county-specific conser-
vation plan for the species before 1 July 2001. These plans
shall emanate from the actions planned in the EU LIFE
project (appendices/bilagor 1 and 4) and will also be used as a
foundation for an updated action plan to be presented in yr
2003.

• Using the present action plan and an information booklet
produced by the EU LIFE project, landowners, county go-
vernment boards and forestry boards shall be informed about
the occurrence and ecology of the hermit beetle, and about
adequate habitat management.

• Based on the county-specific conservation plans and the EU
LIFE project plan, potential and actual hermit beetle localities
shall be protected or restored, and adequately managed.

Budget
The costs for implementing the Action Plan during 2000–2002 are
covered by federal funds and a EU LIFE grant and amount to ca.
30 MSEK (ca. 2.2 MGBP). Follow-up population studies in 2003
amount to 100 kSEK. Moderate additional expenses are covered by
the county government boards.
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Grundläggande fakta

Definition av biotopen – äldre ihålig ek
Med äldre ihålig ek avses här träd av arterna Quercus robur och Q.
petrea, som är mer än 150 år och som har tydligt påbörjad hålbild-
ning vid basen, i grenklykor, grenändar, hackspetthål eller dylikt.
Läderbaggen lever dock ofta i träd som är mer än 250 år.

Det är först när träden är 150–200 år som högre naturvärden
börjar dyka upp på ekarna. Det är emellertid viktigt vid naturvårds-
planering av ekområden att ha en betydande framförhållning. För
att ett träd ska bli spärrgrenigt och hagmarksformat krävs att 25–
50-åriga träd frihuggs och sedan får utvecklas i en öppen miljö.
Brösthöjds- (brh) diametern kan användas som ett grovt sätt att
identifiera äldre träd. Det är då frågan om brh-diametrar på minst
100–150 cm på ekar där marken har hög bonitet och ända ner till
30–50 cm på hällmarker, rasbranter och dylikt.

Ett något säkrare mått på trädens ålder erhålls om brösthöjdsdia-
metern i relation till boniteten kombineras med barksprickdjupet,
dvs. avståndet från barksprickåsarna in till den inre delen av bark-
sprickan. På äldre ekar blir barksprickdjupet större. Detta måste
dock mätas på minst tio ställen runt stammen i brösthöjd och där-
efter beräknas genomsnittet. Barksprickdjupet brukar vara större
på sydsidan av trädet. En gammal ek med förekomst av många ho-
tade arter har i allmänhet ett barksprickdjup som överstiger 5 cm i
genomsnitt. De ovan föreslagna metoderna bör kombineras för att
ett någorlunda säkert resultat ska kunna uppnås. Varje metod för
sig ger en alltför stor osäkerhet.

Åldern erhålls givetvis säkrast genom att ta ut en borrkärna och
räkna årsringar. Denna metod är dock dyrbar och dessutom är ju
de äldsta träden ihåliga. Bästa sättet att identifiera gamla ekbestånd
är att se var det finns håligheter.

Utbredning och status av äldre ihåliga ekar i Sverige
Det finns åtminstone rester av eklandskap kvar i alla sydsvenska
län. Många träd och stora områden finns främst i Östergötlands,
Kalmar och Blekinge län.
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Fig. 1. Stadieindelning av hålträd för möjlig standardisering vid kartering av
träd i fält. Varje klass motsvarar ungefär 50–100 år. Stadium 3 representerar
ett träd som är ca 100–150 år. Metoden lämpar sig bäst för ekar men har
prövats och fungerar godtagbart även för övriga ädellövträd.
En mera fullständig version finns i Jansson & Antonsson (1995).

Betydelsen av kontinuitet
Med hjälp av inventeringar av bl.a. vedinsekter och lavar, visas hur
värdefullt ett område är och hur lång kontinuitet av gamla ihåliga
träd området har. I dagsläget är bara delar av de svenska eklandska-
pen inventerade, men resultaten visar entydigt att även ganska små
områden kan vara värdefulla om bara kontinuiteten är obruten.

Undersökningar i England har visat att de mest krävande arterna
bara finns i områden med kontinuitet av gamla träd som varit obru-
ten sedan medeltiden eller längre.

Successionsstadier hos äldre ihåliga ekar
Vid naturvårdsplanering av ekområden är det motiverat att klassifi-
cera de äldre ekarna i olika ålders- eller successionsstadier. Inom
varje delområde bör det finnas träd i alla åldersklasser och succes-
sionsstadier så att djur och växter med dålig spridningsförmåga kan
finna lämpliga träd och överleva på lång sikt. Läderbaggen är exem-
pel på en sådan art.

Ett förslag på olika successionsklasser har utarbetats av Jansson
& Antonsson (1995) under ett metodutvecklingsarbete för miljö-
övervakning av ädellövbiotoper. Förslaget presenteras i  nedanstå-
ende figur. Varje klass motsvarar 50–100 år. Stadium 3 represente-
rar ett träd som är ca 100–150 år.
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Om det fattas en eller flera generationer i områden med en krä-
vande fauna, kan det bli aktuellt att påskynda åldrandet hos de
yngre ekarna. Detta diskuteras också i avsnittet ”Landskapsplane-
ring för tillskapande av nya jätteträd och ädellövhagar”.

Läderbaggen och äldre ihåliga ekar i Sverige
Läderbaggen (Osmoderma eremita) är en av de större och mera väl-
kända vedinsekterna i Sverige. Den är starkt beroende av ihåliga
ädellövträd, främst ek. Arten är därför synnerligen lämplig som in-
dikatorart för denna mycket artrika och sällsynta biotop. Förekomst
av läderbagge (bilaga 2) indikerar också förekomst av ett stort antal
andra rödlistade arter. I de bäst kända ekområdena med läderbag-
ge, t.ex. Halltorps hage på Öland och Bjärka-Säby-området i Ös-
tergötland, har noterats över 100 rödlistade evertebrater, som en-
bart lever på ekved eller i hålträd (bilaga 3). Eken står för den störs-
ta biologiska mångfalden av alla trädslag. Totalt är ca 700–800 djur-
arter knutna till ek. Räknas också parasiter knutna till ekarterna,
blir artantalet åtminstone fördubblat. Den viktigaste organismgrup-
pen på gamla ekar efter evertebraterna, är lavar. Det finns ett 30-tal
rödlistade lavarter som oftast förekommer på gamla ekar. (Räknas
dessutom gamla bokar, blir antalet rödlistade arter avsevärt fler.)

Ek (Quercus robur och Q. petrea) är ett vanligt och utbrett träd-
slag i södra Sverige. Däremot är förekomsten av stora mängder gam-
mal och ihålig ek begränsad till ett fåtal områden. Dessa 25–50
större områden utgörs i samtliga fall av gods- och herrgårdsmiljöer
från Skåne till Västmanland. Därutöver finns det ytterligare 100–
150 mindre områden där läderbagge finns eller har funnits (bilaga
2).

Det är dock viktigt att framhålla att läderbaggen och hålträds-
faunan också kan leva i bok, ask, lind, alm m.fl. lövträd. I den södra
delen av den europeiska kontinenten torde ek, bok och äkta kastanj
vara de vanligaste värdträden. I Sverige lever dock ca 90 % av läder-
baggepopulationerna i ek. Förklaringen torde främst vara att ek är
det trädslag som kan uppnå den högsta åldern och därmed bilda de
flesta hålträden. Dessutom är eken det vanligaste trädslaget av dem
som kan bilda hålträd i Sverige.

Arealen läderbaggehabitat, med aktuell förekomst av läderbagge
utgör ca 1000–1500 ha. Att skydda dessa områden och ge dem en
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adekvat skötsel är ett mycket viktigt mål för svensk naturvård. Idag
är ca 1/3 av denna areal säkerställd som naturreservat, som dock
endast utgör 11% av objekten. Förklaringen till denna skillnad lig-
ger bl.a. i att man i det svenska naturvårdsarbetet nedprioriterat
skyddet av små områden. I flera av de befintliga reservaten, som
främst är stora objekt, är dock inte det skogliga värdet inlöst. Adek-
vat skötsel sker idag i mindre än hälften av de säkerställda objekten.
Detta beror oftast på att de anslagna medlen för skötsel av naturre-
servat är för små och att länsstyrelserna väljer att prioritera andra
skötselkrävande objekt, som t.ex. strandängar och andra ängs- och
hagmarker.

Läderbaggens ekologi och biologi

Läderbaggen har i normalfallet en 3-årig livscykel från ägg till vux-
en skalbagge (imago). Den längsta perioden är larvstadiet, vilket
också är den mest kritiska perioden i livscykeln. Den lever då i
mulmen (vedmjölet) i de ihåliga träden, där larven gnager på den
fasta men murkna veden på stammens insida. Den vuxna skalbag-
gen lever också huvudsakligen i de gamla ihåliga träden, men kan
ibland vid varmt och soligt väder ses krypa omkring utanpå stam-
men. Skalbaggen flyger mycket sällan, men den har setts flyga kor-
tare sträckor (maximalt ca 200 meter) vid enstaka tillfällen (Ranius
2000b). Imagostadiet brukar i Sverige infalla i mitten av juli – mit-
ten av augusti.

Naturvårdsbiologisk forskning har framför allt bedrivits kring
ryggradsdjur, kärlväxter och dagfjärilar. Det är först på senare år
man börjat studera andra organismgrupper, såsom vedskalbaggar.
Det är angeläget att kunskapen ökar, så att vi därigenom förbättrar
möjligheterna att genomföra så riktiga åtgärder som möjligt i de
kvarvarande områdena för läderbaggen och helst ökar artens ut-
bredning i landet.

Utbredning och status

Det finns noteringar om läderbagge från de flesta sydsvenska land-
skapen. Artens nuvarande förekomst är dock begränsad till 80–100
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lokaler med konstaterad förekomst av imago eller larver, varav mer
än 3/4 av lokalerna ligger i Östergötlands, Älvsborgs, Blekinge och
Kalmar län. Läderbaggen är hotklassificerad som Sårbar i Sverige
och globalt enligt IUCNs nya kriterier. Den är fridlyst och listad
som prioriterad art för skydd i EU:s habitatdirektivs bilaga 2 (di-
rektiv 92/43/EEG). Den svenska totalpopulationen bedöms idag
utgöra 30–50% av den europeiska populationen. Den starkaste
svenska delpopulationen finns idag i Bjärka-Säby-området, söder
om Linköping i Östergötland, där populationen är beräknad till
över 3000 individer. Utöver dessa lokaler finns ungefär lika många
där det konstaterats förekomst av spillning eller fragment av läder-
bagge. På flera av dessa lokaler kan det finnas livskraftiga popula-
tioner, medan det i andra fall kan vara rester av en utdöd popula-
tion.

I övriga Europa förekommer arten sällsynt eller mycket sällsynt i
de baltiska staterna, Norge, Danmark, Finland, Polen, Tjeckien,
Slovakien, Ungern, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Österri-
ke, Schweiz och Grekland. Statusen i flera av länderna i SÖ Europa
är okänd. Det är dock troligt att arten förekommer i t.ex. Bulga-
rien, Rumänien, Ryssland och forna Jugoslavien. I Danmark och
flera andra länder är situationen osäker för arten, med mycket få
imagofynd på senare år och i de länder där förekomst är känd (utom
Sverige) finns bara enstaka kända lokaler. I ett bokskogsområde i
Massane i Frankrike, uppges dock arten förekomma relativt frek-
vent (Dajoz 1980).

En komplicerande faktor vid bedömningar om artens utbred-
ning är att det ofta rör sig om indirekta observationer av t.ex. spill-
ning och rester av fullbildade insekter. Torr spillning, liksom in-
sektrester, kan troligen ligga tämligen oskadad under lång tid (kan-
ske flera decennier) i en gammal ek. Om sådana indirekta observa-
tioner medräknas är det sålunda lätt att få en alltför ljus bild av
artens nuvarande utbredning i landet. På kartan över kända lokaler
för läderbaggen (bilaga 2), särskiljs därför fynd av imago/larver och
fragment/spillning. Av de svenska lokalerna med imagofynd ligger
ca 50% i Östergötland, vilket dock främst beror på att invente-
ringsverksamheten har varit intensivare där på senare år.

Ett annat problem vid bedömningen av artens status i Sverige, är
att en majoritet av lokalerna består av små populationer med färre
än 500 individer. Så små populationer kan drabbas av lokalt utdö-
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ende på grund av slumpfaktorer som t.ex. att enstaka träd huggs
ned utan kännedom om artförekomsten, extrem väderlek eller pre-
dation, men även av rent deterministiska skäl.

Orsaker till tillbakagång och hot

Idag är det främsta hotet mot läderbaggen igenväxningen av ekhag-
marker, runt enstaka jätteträd samt bristen på, och den minskande
och alltmer isolerade förekomsten av, gamla ihåliga träd. Då det på
många platser bara finns enstaka träd, utgör även nedhuggning av
enstaka träd ett betydande hot. Det är oftast inte markägare som
hugger ned sådana träd. Behovet uppstår istället oftast genom att
t.ex. föreningar eller husägare önskar bli av med träd som skuggar
eller ”skräpar” ned. Men även om en liten population av läderbag-
gar kan överleva en viss tid i ett enstaka träd, så är det helt nödvän-
digt för den långsiktiga överlevnaden att det tillkommer lämpliga
värdträd i närheten

Den största minskningen av artens utbredning har dock skett
tidigare. Under 1700- och 1800-talen avverkades många ekar i bl.a.
ängsmarker av bönderna som en protest mot det ”regale” som reg-
lerade att alla ekar var kungens egendom. Den på 1900-talet allvar-
ligaste minskningen av gamla ihåliga träd, torde dock ha inträffat
vid de båda världskrigen, då tusentals träd sågades ned och använ-
des som bränsle.
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ÅTGÄRDSPROGRAM

Mål

Kortsiktiga mål (till år 2005)
•  Att läderbaggen och dess habitat, samt det övriga

artsamhälle som är knutet till äldre ihåliga ädellövträd
kan fortleva och att restaurering av små bestånd med
höga framtidsvärden ska prioriteras så att populations-
storlekarna ökar. Ambitionen på dessa platser bör vara
att på lång sikt (ca 100 år) flerdubbla antalet hålekar.

•  Att 75 % av de kända lokalerna för läderbaggen
säkerställs som naturreservat eller biotopskyddsområ-
de före utgången av år 2010. Företrädesvis gäller detta
lokaler där de bästa förutsättningarna finns.

•  Att alla lokaler med läderbagge hävdas och vid behov
röjs. Där igenväxningen pågått mer än 50 år kan det
dock vara lämpligare att värdträden frihuggs. När
värdträden står i bokskog eller bergbranter kanske det
inte behövs några åtgärder alls.

Långsiktiga mål (till år 2020)
•  Att antalet äldre ihåliga ekar och andra ädellövträd

generellt ökar. En rimlig målsättning bör vara att
förutsättningar skapas så att antalet hålträd, på lång
sikt (50–200 år) ökar till det dubbla i områden med
ett stort antal träd (mer än 50) och fyra gånger i
områden med ett mindre antal träd (< 50).

•  Att en medveten satsning görs för att öka arealen
ekhage i alla län där denna naturtyp finns eller har
funnits. Detta bör främst ske genom omvandling av
yngre blandlövskog och i vissa fall kan plantering av
åkermark mellan ekområden vara tillämpligt.
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Vidtagna åtgärder

Inventering
En kartläggning av alla ekområden genomförs i Östergötland av
Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen (Inventering av grova ekar –
nyckelbiotoper). I Östergötland pågår också sedan några år miljö-
övervakning av några viktiga ekområden och ett bevarandearbete,
bl.a. genom bildande av biotopskyddsområden och naturreservat,
samt ett trädkarteringsprojekt av alla grövre träd.

I Västergötland har en inventering av gamla ekar genomförts
under senare år (Åke Carlsson). Där har också genomförts nog-
granna inventeringar av lövskog främst under 1980- och början på
1990-talen, med kompletteringar i den nordostligaste delen på se-
nare år. (Länsstyrelsen i f.d. Älvsborgs län m.fl. samt Pro Natura.)

S. G. Nilsson & Rickard Andersson (tidigare Baranowski), Lunds
Universitet, har under flera år inventerat äldre ädellövområden i
flera sydsvenska län, med avseende på främst den vedlevande skal-
baggsfaunan. Thomas Ranius och Jonas Hedin, Lunds Universitet,
studerar läderbaggens populationsekologi, framför allt i Östergöt-
land.

Det finns sålunda en del grundmaterial att ha som utgångspunkt
för det fortsatta skyddsarbetet, forskningen och inventeringsverk-
samheten.

Skydd
För närvarande (2000) är 45 lokaler, (av totalt drygt 200) för läder-
baggen skyddade i form av naturreservat. Skogsvärdet är dock inte
inlöst i alla dessa objekt. Som tidigare nämnts är ett av problemen
när det gäller skydd av läderbaggelokaler att majoriteten av objek-
ten är små och att reservatsinstitutet i allmänhet används för större
objekt (>15–20 ha).

Det är önskvärt att naturreservat och biotopskydd (7 kap. 11 §
miljöbalken, 6 § förordningen [1998:1252] om områdesskydd en-
ligt miljöbalken, Skogsstyrelsens författningssamling 2000:1) an-
vänds i större utsträckning och att medelstilldelningen för dessa
institut ökar till länsstyrelser och skogsvårdsstyrelser.
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Skötsel
Skötseln av läderbaggelokalerna i Sverige är idag mycket varierad. I
en del objekt sker en kontinuerlig skötsel och områdena hävdas,
oftast genom betesdrift. I de flesta objekt sker ingen skötsel eller så
är den otillräcklig. Orsakerna till detta förhållande är flera och någ-
ra av dem listas nedan:

• Anslaget för skötsel av naturreservat är mycket begränsat och
räcker bara till några få mycket skötselkrävande reservat.

• Det finns en osäkerhet om hur denna naturtyp ska skötas,
alltifrån att området ska hävdas och röjas intensivt till att det
ska lämnas helt orört.

• Markägaren/arrendatorn vill/kan inte sköta biotopen av ekono-
miska skäl eller på grund av brist på betesdjur.

• Det finns ingen väl fungerande organisation för uppköp av flis
(baserat på röjningsvirke) på de flesta håll i Sverige.

• Den ekonomiska motivationen att sköta dessa marker är låg,
eftersom det ekonomiska utbytet är lågt per arealenhet och i
relation till den arbetsinsats som krävs.

• I likhet med andra marginalmarker är det denna naturtyp som
först överges till förmån för åkermark och öppen kultiverad
betesmark.

• Att sköta ekmarker i syfte att erhålla goda virkesekar ger inte
automatiskt fina hålträd. Däremot är det troligen så att en
ökad produktion av ekvirke på lång sikt genererar fler hålträd i
landskapet.

• EU:s miljöstöd för naturbetesmarker har fram till år 2000
missgynnat marker som har ett tätt träd- och buskskikt. Det
nya miljöstödet (från och med 2001) har en bättre inriktning
och kan bättre kombineras med naturvårdshänsyn till hotade
arter. Flertalet läderbaggslokaler har troligen haft ett relativt
tätt träd- och buskskikt under mycket lång tid. Det är därför
viktigt att skötselåtgärder och betesdrift inom ramen för
miljöstödet anpassas till läderbaggens behov och hela det
artsamhälle som är knutet till denna miljö (se nedan).

För att arbetet med bevarandet av läderbaggen i Sverige ska lyckas
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är det nödvändigt att så många lokaler som möjligt får en adekvat
skötsel. En utgångspunkt för detta arbete kan bl.a. vara skriften
”Läderbaggen (Osmoderma eremita) – ekologi och skötsel av livs-
miljön” samt de generella aspekter på skötsel av ädellövbiotoper
som följer nedan.

Behov av åtgärder

Skötsel av äldre ekar
Det allvarligaste hotet mot äldre ihåliga ekar är att deras omedelba-
ra omgivning växer igen. Därigenom förkortas trädens livslängd
och lokalklimatet försämras vilket inverkar menligt på trädets växt-
och djurliv, då många av ekens rödlistade arter är ljus- och värme-
älskande och befinner sig på nordgränsen av sitt utbredningsområ-
de.

För att gynna dessa arter måste alla äldre ihåliga ekar, som står i
hagmark eller igenväxande hagmark, frihuggas. Även träd som står
i skogsmark kan och bör frihuggas om lavfloran indikerar att trädet
har stått fritt tidigare och har ett hagmarksformat växtsätt. Där-
emot är det oftast inte nödvändigt med åtgärder kring ekar i berg-
branter.

I hagmark kan huvuddelen av alla träd och buskar som är yngre
än 30 år huggas bort, om de tränger upp i kronan, skuggar eller kan
skugga gamla träd i framtiden, under förutsättning att successio-
nen bedöms vara tryggad i framtiden. Undantag dock för blom-
mande buskar såsom t.ex. hagtorn, nypon och slån som bör sparas
i rimlig utsträckning. Självklart ska också alla döda träd och död
ved på marken sparas. I skogsmark bör eken frihuggas från stam-
men till två meter utanför kronans yttre gräns.

Åtgärden kan utföras av markägare, arrendator, kommunernas
parkpersonal, personer i arbetsmarknadsåtgärder, skoglig personal
m.fl. Inför varje åtgärd måste noggranna skötselråd ges av en per-
son med erfarenhet av den exklusiva faunan och florans krav på
sina habitat för långsiktig överlevnad. Ansvariga för åtgärdernas
genomförande är länsstyrelserna, skogsvårdsstyrelserna och kom-
munerna. Åtgärderna kan stimuleras genom olika former av eko-
nomiskt stöd till markägare. Det bör vara av allmänt intresse att
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dessa åtgärder genomförs, och exempel på stimulerande åtgärder
kan vara att underlätta/möjliggöra bildandet av röjningslag inom
ramen för arbetsmarknadspolitiken och att underlätta tillvaratagan-
det av röjningsavfall till förbränning vid de kommunala förbrän-
ningsanläggningarna. Om åtgärderna kombineras med virkesuttag,
kan det vara ett tillräckligt ekonomiskt incitament. Det är emeller-
tid viktigt att påpeka att röjning, risdragning, bränning m.m., är
mycket arbetsintensivt och kostnadskrävande. Det krävs därför re-
lativt stora virkesuttag för att det i verkligheten ska gå jämnt ut eller
bli ett litet ekonomiskt netto.

Nedan följer en principskiss för skötseln av denna biotop, med
olika igenväxningsgrad. Det är en generell skötselskiss och det kan
därför finnas enstaka objekt där den inte är tillämplig.

Generella skötselaspekter på ek/ädellövbiotoper
av hagmarkstyp med läderbagge

Kraftigt igenvuxen hagmark med grova ekar. Röjning och gallring
utförs i flera omgångar, med först en frihuggning av de grova ekar-
na, mest åt söder. Därefter släpps betesdjur (nöt, får och/eller häst)
på marken, när sådana finns och först 1–2 år senare görs en röjning
av huvuddelen av det sly som är yngre än 10 år. Hästar kan ibland
orsaka skador på stammarna varför man, om det finns möjlighet,
bör välja andra alternativ på ekmarker. En möjlig förklaring till häs-
tarnas gnag på stammarna är brist på mineral, varför en saltsten kan
eliminera eller minska skadorna. När sedan betesdjuren tryckt till-
baka både fältskikt och buskar efter ca 1–2 år, genomförs en gall-
ring av de något grövre buskarna och träden så att ljusinsläppet
ökar kraftigt på de grövre träden. Det är dock viktigt att en del
blommande buskar, som t.ex. hagtorn, nypon, fågelbär och slån
m.m., lämnas kvar i viss utsträckning, vilket kan ske i grupper, här
och där. Eventuellt genomförs sedan ytterligare en gallring/röjning
vid behov, 2–3 år senare.

Nyligen igenvuxen hagmark med grova ekar. Här kan, om igen-
växningen ej gått för långt, (10–20 år beroende på bonitet) restau-
reringen genomföras i 1–2 steg. Först frihuggs ekarna och betes-
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djuren släpps på. Därefter, antingen direkt eller efter 1–2 år, ge-
nomförs gallring och röjning.

Även här är det viktigt att inte alla blommande buskar tas bort.
Får är de bästa betesdjuren i en restaureringsfas, där det primära
inte är kärlväxtfloran på marken, utan att slyet bekämpas.

Helt nyligen igenväxt eller öppen ekhagmark. Det är fortfarande
viktigt att nederdelen av stammen på ekarna hålls fri och att inga
”strumpor” av hassel, slån och dylikt växer upp. I övrigt är det fram-
tidsplaneringen som är det primära i denna typ av marker. Det måste
finnas ekar i alla 50–100-årsintervall, inom mindre än 500–1000
meters avstånd från varandra. Detta förutsätter en noggrann och
långsiktig planering från markägare och naturvårdande myndighe-
ter.

Generellt gäller att idealtillståndet är 10–15 grova och/eller
ihåliga ädellövträd/ha + ännu fler i kommande generationer samt
blommande buskar och träd, men finns det fler riktigt grova träd
i ursprungsläget ska de naturligtvis stå kvar.
Dessutom ska alla döda träd och död ved på marken sparas.
Vid åtgärder ska en viss mängd både grov och klen ved sparas,
speciellt om det råder brist på sådan.

Områden med bok samt branter med ädellövträd m.m. Ett speci-
alfall utgör bl.a. bokskogar och hagmarker med gamla bokar samt
branter med ihåliga ädellövträd. I dessa fall ska biotoperna skötas
långt mindre intensivt. I rena bokskogar med förekomst av läder-
bagge är det i normalfallet på sin höjd endast aktuellt med frihugg-
ning av själva värdträdet och eventuellt kommande värdträd. I det
som varit eller är betade blandskogar med ihåliga bokar är frihugg-
ning av hålträd lämplig och här kan också vissa andra åtgärder vara
nödvändiga. I igenväxande boklundar som varit betade bör man
överväga att återuppta betet och röja. Om det inte är möjligt eller
aktuellt frihuggs värdträd och kommande värdträd. Dessutom huggs
inväxande gran bort.

I branter med förekomst av läderbagge i hålträd bör man först
konstatera om några åtgärder behövs alls. Om det visar sig att hål-
träden beskuggas eller att livslängden förkortas på grund av inväx-
ande granar och dylikt, bör dessa tas bort.
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Landskapsplanering för tillskapande
av nya jätteträd och ädellövhagar
Ekens långa omloppstid kräver en mycket omsorgsfull planering av
framtida ekhagar och jätteträd. Eftersom skapandet av jätteträd
påbörjas redan genom frihuggning av 25–50-åriga träd, ingår det
inte heller som en naturlig del i traditionell ekskötsel.

Det är därför troligen nödvändigt att samhället går in och stimu-
lerar nyskapandet av jätteträd. En lämplig metod som står till buds
idag är ett naturvårdsavtal som skrivs för en 49-årsperiod. I avtalet
skrivs in hur den unga ekskogen/ekarna ska skötas under perioden.
Ansvariga för tecknande av naturvårdsavtal är skogsvårdsstyrelser-
na.

En rimlig målsättning är att arealen ekhage i Sverige på sikt ökar.
Motivet till detta är främst att arealen har minskat mycket kraftigt
under de senaste 100–150 åren och att denna minskning måste
kompenseras på något sätt. Ökningen kan ske genom en aktiv sti-
mulans från samhällets sida vid framröjning av igenvuxna ekhagar,
gynnande av ek vid skogsbruksåtgärder och ett kontinuerligt fri-
ställande av ett antal s.k. evighetsträd. Även antalet grova, gamla
ekar (liksom andra trädslag) i skogsmark behöver öka. Åtgärderna
bör i första hand koncentreras till områden med riklig förekomst av
ek. Områden där det bara finns riktigt gamla ekar har också högsta
prioritet.

Artnivå
Studier av artens populationsstorlekar bör genomföras på 3–5 av
de största lokalerna.

Det är också önskvärt att artens biologi och ekologi studeras yt-
terligare. Särskilt viktiga forskningsområden är begränsande fakto-
rer för arten och dess spridningsbiologi. Andra områden som är
viktiga att studera är läderbaggens värde som indikator, möjlighe-
terna att påskynda mulmbildning respektive fördröjande av åldran-
det av mycket gamla träd, hur läderbaggepopulationerna påverkas
av olika biotopskötsel, samt genetiska studier av några läderbagge-
populationer.

Idag bedrivs studier av bl.a. läderbaggens spridningsekologi ge-
nom forskningsprojekt på Lunds universitet. Studierna bedrivs
främst i Östergötland och finansieras via flera olika forskningsan-
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slag. Övrig forskning och de populationsstudier som planeras i det-
ta program, förutsätts under perioden 2000–2002 finansieras via
vanliga forskningsanslag till de universitet och högskolor som be-
viljas medel för sådana projekt. Det som bedöms vara miljööver-
vakning bör kunna finansieras via anslag från den nationella eller
regionala miljöövervakningen. För år 2003 används 100 000 kr för
uppföljande populationsstudier (se ”Revidering och uppföljning”).

Försök med utplantering av läderbagge bör övervägas i ett lämp-
ligt område där arten försvunnit under de senaste 50 åren. Om
försöket utfaller väl, bör det utredas huruvida ytterligare utplante-
ringar är lämpliga att genomföra. De förflyttade och utplanterade
individerna kan endast tas från särskilt utvalda lokaler med stor
läderbaggepopulation och god reproduktion – tillstånd (enl. Na-
turvårdsverkets författningssamling [1999:7] och [1999:12]) söks
hos berörd länsstyrelse eller hos Naturvårdsverket.

Artens utbredning och frekvens torde dock i första hand kunna
ökas genom de biotopvårdande åtgärder som föreslagits ovan. Ett
problem med utplantering är att det gynnar en art, inte hela sam-
hället knutet till jätteträd.

Information
Alla markägare som har äldre ihåliga träd och/eller läderbagge på
sina marker ska bli informerade om detta. Dessutom bör informa-
tionen också innehålla ett förslag på en långsiktig skötsel av de vär-
defullaste ekområdena.

Naturvårdsverket (genom Kjell Antonsson) har tagit fram en skrift
om läderbaggen och skötsel av biotoper med äldre ihåliga ekar och
andra ädellövträd ”Läderbaggen (Osmoderma eremita) – ekologi och
skötsel av livsmiljön”. Läns- och skogsvårdsstyrelserna i de aktuella
länen ansvarar för informationen till markägarna och andra berör-
da som förvaltar och sköter objekt med läderbagge.

Inventering
En inventering av läderbaggen på samtliga kända lokaler med äldre
ihåliga ädellövträd har genomförts under 1997–1998. Det är också
önskvärt att övriga insektsfaunan dokumenteras mera ingående på
redan kända lokaler under de närmaste åren.
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Inventeringen föregicks av framtagande av lämpliga inventerings-
objekt med hjälp av den kunskap som finns på länsstyrelserna, an-
dra regionala och lokala myndigheter och hos amatörentomologer.

Inventeringen genomfördes på det mest effektiva sättet där hu-
vuduppgiften var att påvisa förekomst av läderbagge. Metodiken
medger också påvisande av andra hålträdsarter. Den mest säkra och
effektiva metod som för närvarande står till buds är att sätta fallfäl-
lor i de ihåliga träden. Burkarna grävs ned i mulmen så att myn-
ningen är i höjd med mulmytan. Fällorna bör vittjas en gång per
vecka och när förekomst konstaterats tas fällorna bort, så att inte
onödigt många djur infångas. Vanligen används etylenglykol i fäl-
lorna, men det bör undvikas, när så är möjligt, då det i enstaka fall
kan påverka den lokala populationen negativt. Det går också att ha
fällor utan vätska, men då bör vittjningen ske med tätare intervall.

Ovanstående inventeringsmetoder syftar i första hand till att på-
visa läderbagge. Flertalet av de aktuella områdena är så artrika att
en mera ingående entomologisk inventering bör genomföras. Vid
en sådan inventering bör fallfällorna kompletteras med fönsterfäl-
lor och sållning av innehållet i hålträden. Dokumentation av övrig
insektsfauna knuten till hålträd på redan kända lokaler bör kunna
genomföras som ett led i säkerställandearbetet och därmed finan-
sieras med inventeringsmedel för reservatsobjekt.

Säkerställande genom naturreservat
eller andra skyddsformer
Skyddsarbetet bör inriktas på en rad olika åtgärder, där naturreser-
vat i första hand är tillämpligt för stora (> 5–10 ha) sammanhäng-
ande områden med många äldre ihåliga träd. För mindre områden
är biotopskydd ett bra alternativ, under förutsättning att medel till-
skjuts för detta.  För enstaka träd och mindre grupper bör informa-
tion och hänsynsregler räcka, i kombination med arbetsmarknads-
medel och engångsstöd för naturvårdsåtgärder, om så krävs. För
enstaka träd kan det också vara verkningsfullt att förklara trädet
som naturminne.

Samrådsområden (12 kap. 6 § miljöbalken), biotopskydd av ob-
jekt upp till 5 ha (7 kap. 11 § miljöbalken [1998:808], 6 § förord-
ningen [1998:1252] om områdesskydd enligt miljöbalken, SKSFS
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2000:1), och skogsvårdsstyrelsens naturvårdsavtal kan användas i
flera fall. Dessa är särskilt lämpliga för landskapsplanering av kom-
mande ekområden och skapande av nya jätteträd.

Det första steget är att länsstyrelserna i samråd med Naturvårds-
verket och Artdatabanken, arbetar fram en strategi för bevarandet
av de viktigaste eklandskapen i respektive län. Lämpligen kombi-
neras ett sådant arbete med bevarandet av andra jätteträd som t.ex.
bok, lind, ask, alm m.m. Alla kända lokaler med läderbagge bör
innefattas i dessa skyddsstrategier. Det är också lämpligt att inklu-
dera närliggande potentiella lokaler för arten. Ansvariga för dessa
åtgärders genomförande är de aktuella länsstyrelserna och skogs-
vårdsstyrelserna. Artdatabanken bör vid behov hjälpa till i arbetet
och Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen svarar för att det finns
tillgängliga medel för skötsel, intrångsersättningar vid bildandet av
naturreservat, biotopskyddsområden och naturvårdsavtal.

Kostnaderna finansieras med befintliga anslag. Hur mycket in-
trångsersättningar o.dyl. kommer att kosta kan ej beräknas i dagslä-
get, men erfarenhetsmässigt uppgår intrångsersättningen för ekha-
gar och igenväxande ekhagar med gamla ihåliga träd till ca 20000 –
25000 kr per hektar. Med en ambitionsnivå på 150 objekt med en
genomsnittsareal på 10 ha betyder det en total kostnad för intrång
på 30–37,5 miljoner.

Skötselåtgärder på befintliga lokaler
Naturvårdsverket lämnade under 1997 in en ansökan om medel
för säkerställande, skötsel och inventering av ekområden med lä-
derbagge m.m. till EU:s LIFE-fond. Projektet omfattar drygt 30
miljoner kr, varav Sverige står för halva beloppet och EU för halva.
I ansökan ingår 45 svenska objekt, av vilka en del är skyddade som
naturreservat, medan flertalet är oskyddade. Samtliga objekt ingår i
Natura 2000. De objekt som ingår framgår av bilaga 1.

Ambitionsnivån för de objekt som ingår i LIFE-ansökan är av
naturliga skäl högre än för övriga objekt. Däremot bör det långsik-
tiga målet för det svenska arbetet med att bevara läderbaggen och
dess habitat, vara att skydda och sköta alla hagmarkslokaler med
hålträd i Sverige och att sådana lokaler inte förstörs eller skadas. I
tabellen över de 45 områden som ingår i LIFE-ansökan framgår
vilka åtgärder som planeras i form av säkerställande, frihuggning,
röjning och betesavtal.
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En enkel skötselplan med  detaljkarta som beskriver var och när
åtgärder ska sättas in, samt en planering för hur nya gammelekar
ska skapas, kommer att framställas för alla de 45 projektområdena.
Det är också önskvärt att sådana görs för övriga områden.

För övriga objekt med förekomst av läderbagge planeras och ge-
nomförs åtgärderna i takt med att finansieringen är klar.

Genomförande

Prioritering av åtgärder och resursbehov
De län som f.n. har kända förekomster av läderbagge är Skåne, Ble-
kinge, Hallands, Kalmar, Kronobergs, Jönköpings, Östergötlands,
Västra Götalands, Örebro, Södermanlands, Västmanlands och
Uppsala län. Arten har förekommit och/eller kan tänkas förekom-
ma också i Värmlands och Stockholms län.

Samtliga av ovanstående åtgärdsförslag för de 45 Natura 2000-
områdena, ska genomföras i enlighet med detta åtgärdsprogram och
LIFE-kontraktet (bilaga 4), under perioden 1997–2001. I övriga
områden genomförs önskvärda åtgärder i den takt som resurser till-
förs, under perioden 2001–2005, med förlängning vid behov. En
länsstrategi för bevarandet av läderbaggen och dess biotoper, från
berörda länsstyrelser bör redovisas till Naturvårdsverket senast 2001-
06-30. Länsstrategierna skall ha som utgångspunkt den plan för
genomförandet som finns i kontraktet mellan Sverige och EU (bi-
laga 4) och detta åtgärdsprogram.

Kostnaderna för ett fullständigt genomförande av detta åtgärds-
program är betydande och förutsätter omprioriteringar och att bl.a.
berörda kommuner och länsstyrelser delvis arbetar med dessa frå-
gor inom ramen för ordinarie verksamhet. Detta kan ske genom att
objekten efterhand lyfts in i arbetsplaner och genomförandebeskriv-
ningar för respektive år och att denna arbetsuppgift prioriteras. Vad
gäller röjning/gallring och liknande åtgärder i objekten kan viss sam-
ordning ske i takt med att närliggande områden åtgärdas samtidigt.
I objekt där omfattande åtgärder måste utföras i form av både gall-
ring och röjning är det erfarenhetsmässigt så att intäkterna från
gagnvirket kan och brukar kunna finansiera röjningsåtgärder. Det
är då viktigt att överenskommelser om detta träffas på en gång så
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att inte röjningen görs vid ett tillfälle och gallringen vid ett annat.
Ovanstående resonemang innebär i normalfallet att åtaganden rö-
rande ek- och ädellövområden med läderbagge finansieras inom
ramen för befintliga anslag via omprioriteringar och att det inte ska
behöva tillskjutas några extra resurser. Det är dock självfallet så att
alla former av extra resurser underlättar och påskyndar arbetet.

Som påpekats tidigare i detta program så är arbetet med ädellöv-
biotoper synnerligen kostnadseffektivt mot bakgrund av det stora
antal hotade arter som är knutna till dessa miljöer (bilaga 3).

Uppföljning av åtgärdsprogrammet
Uppföljning av läderbaggens regionala populationsutveckling bör
inordnas i den regionala miljöövervakningen som bedrivs av läns-
styrelserna i de aktuella länen. Övervakningen bör omfatta ett 20-
tal utvalda bestånd med känd förekomst av läderbagge. På varje
lokal genomförs under ca 3–4 veckor fångst/återfångst (metod en-
ligt Ranius [1996]) för att därigenom få ett mått på populations-
storleken. Upprepas detta vart femte år kan man få en uppfattning
av hur populationsstorleken utvecklas.  Den mest kostnadseffekti-
va metoden torde vara att använda fallfällor i presumtiva läderbag-
geträd, under perioden 15/7–15/8. Genom att sätta det i relation
till hur områdets skötsel och utseende förändras med tiden kan man
få ökad kunskap om hur områdena bör skötas för att gynna läder-
baggen och andra organismer. Det är också viktigt att följa upp
utvecklingen för andra organismgrupper som t.ex. epifytiska lavar i
dessa miljöer.

Övervakning av samtliga lokaler kan utföras genom att man noga
beskriver i vilka träd man funnit läderbagge. Sedan återbesöker man
området vart femte år och ser om något av värdträden dött, om de
drabbas av konkurrens från närstående träd eller om något annat
inträffar som kan påverka habitatkvaliteten.

I rapporten ”Eklandskapet som miljöövervakningsobjekt” (Jans-
son & Antonsson 1995) behandlas frågeställningar kring detta tema.
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Informationsmaterial
En informationsskrift har tagits fram under 1999, med hjälp av
projektmedel. Förutom att informera om läderbaggens ekologi och
ekarnas naturvärden, innehåller denna skrift också information om
vilken skötsel ekarna och biotopen behöver. Den delas ut till mark-
ägare och andra intressenter, som kommer i kontakt med äldre ihå-
liga ekar och andra hålträd. Ansvariga är berörda länsstyrelser och
Naturvårdsverket.

Resurser och organisation
Aktionsplaner och strategier för bevarandet av läderbaggen och be-
varandet och nyskapandet av äldre ihåliga ekar och andra ädellöv-
träd, tas fram på de aktuella länsstyrelserna under åren 2000–2001.
Länsstyrelserna är också huvudansvariga för de olika åtgärdernas
genomförande i samarbete med Naturvårdsverket, ArtDatabanken,
Skogsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelserna, kommunerna och markägar-
na.

Till LIFE-projektet finns knutet en koordinator (Kjell Antons-
son, Länsstyrelsen i Östergötland) som organiserar genomförande
och finansiering av åtgärder i de 45 särskilt utvalda objekten i Sverige.
Koordinatorn kan också hjälpa till med frågor kring skötsel och
bevarande av läderbaggebiotoper och ansvarar för att åtgärderna i
planen genomförs under åren 2001–2002.

På varje berörd länsstyrelse är en kontaktperson utsedd eller bör
utses, som därmed upprätthåller den regionala kompetensen på
området. Speciellt i län med många förekomster (t.ex. E, H, K och
O-län) bör särskild tid avsättas, för att både säkerställandet och sköt-
selfrågor ska kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt. Även
kommuner med många förekomster (t.ex. Lerum, Alingsås, Linkö-
ping, Norrköping, Kinda, Valdemarsvik, Västervik, Högsby, Kal-
mar, Ronneby och Karlskrona) bör frigöra resurser för detta arbete.

Programmets omprövning

Uppföljning av vidtagna åtgärder och revidering av åtgärdsprogram-
met bör göras senast före utgången av år 2003. Ansvarig är Natur-
vårdsverket.
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Bilaga 1
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Bilaga 2. Läderbaggens (Osmoderma eremita)
      utbredning i Sverige. December 2000.
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Bilaga 3
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Bilaga 4
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•  Project sites

     Osmoderma eremita



40

Åtgärdsprogram framtagna för bevarande av
hotade arter och miljöer
Species or habitats subject to Action Plans

  1. Sandstäpp Xeric sand calcareous grasslands

  2. Småsvalting Alisma wahlenbergii

  3. Pilgrimsfalk Falco peregrinus

  4. Flodkräfta Astacus astacus

  5. Mal Silurus glanis

  6. Grönling Barbatula barbatula

  7. Sandkrypare Gobio gobio

  8. Vårlekande siklöja Coregonus trybomi

  9. Nissöga Cobites taenia

10. Flodpärlmussla Margaritifera margaritifera

11. Dårgräsfjäril Lopinga achine

12. Fjällräv Alopex lagopus

13. Fältnocka Tephroseris integrifolia

14. Storskallelöja Coregonus peled

15. Stinkpadda (strandpadda) Bufo calamita

16. Klockgroda Bombina bombina

17. Grönfläckig padda Bufo viridis

18. Gölgroda Rana lessonae

19. Läderbagge Osmoderma eremita

20. Björn Ursus arctos

21. Järv Gulo gulo

22. Lodjur Lynx lynx

23. Varg Canis lupus


