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Förord

Åtgärdsprogrammet för bevarande av jättepraktbagge (Chalcophora maria-
na) har på Naturvårdsverkets uppdrag upprättats av Bengt Ehnström, f d
forskningsledare vid ArtDatabanken. Det skall vara vägledande för berörda
aktörers samordnade insatser för artens bevarande under åren 2004 - 2006.

Naturvårdsverket har i flera sammanhang, bl.a. i ”Aktionsplan för biolo-
gisk mångfald” (1995), framhållit vikten av att utarbeta och genomföra
åtgärdsprogram för hotade arter och biotoper. Att ta fram och inleda åtgärd-
sprogram för behövande arter utgör även explicita delmål i de av riksdagen
beslutade miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans
samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingsland-
skap, Levande skogar och Storslagen fjällmiljö (prop. 2000/01:130 Svenska
miljömål – delmål och åtgärdsstrategier). Åtgärdsprogrammen är också cent-
rala inom miljöarbetet med att hejda förlusten av biologisk mångfald senast
år 2010 – en målsättning som lades fast vid EU-toppmötet i Göteborg 2001
och världstoppmötet i Johannesburg 2002.

Åtgärdsprogrammen är vägledande och inte formellt bindande dokument
som innehåller en kortfattad kunskapsöversikt samt presentation av åtgärder
som behövs för att förbättra artens/biotopens bevarandestatus i Sverige.
Åtgärderna samordnas mellan olika intressenter, varigenom kunskapen om
och förståelsen för arten eller biotopen ökar. Förankringen av åtgärderna har
skett genom samråd och en remissprocess där myndigheter, experter, kommu-
ner och intresseorganisationer haft möjlighet att bidra till utformandet. I det-
ta åtgärdsprogram har remissvar erhållits från Jordbruksverket, Vägverket
Region Skåne, Länsstyrelserna i Blekinge, Östergötlands och Kronobergs län,
Kristianstads och Simrishamns kommuner, universiteten i Lund, Göteborg,
Umeå (Inst. för ekologi och geovetenskap), ArtDatabanken, Naturskyddsför-
eningen i Skåne och LRF Skåne. Naturvårdsverket tackar alla de som bidragit
i processen.

Fastställandet av detta åtgärdsprogram är ett led i ambitionen att förbätt-
ra informationen om bevarandearbetet för jättepraktbaggen. Det är Natur-
vårdsverkets förhoppning att programmet skall stimulera till engagemang
och konkreta åtgärder på regional och lokal nivå, så att arten kan återfå en
gynnsam bevarandestatus i landet.

Stockholm i december 2004

Björn Risinger
Direktör, Naturresursavdelningen
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Fastställelse, giltighet och
omprövning
 
Naturvårdsverket beslutade 2004-12-21 enligt avdelningsprotokoll N150/04, 1 §, att 
fastställa åtgärdsprogrammet för jättepraktbagge (Chalcophora mariana) att gälla under
 åren 2004 - 2006, varefter det omprövas. Om behov uppstår kan åtgärdsprogrammet 
omprövas tidigare. 
 



5

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5459 • Åtgärdsprogram för bevarande av jättepraktbagge

Innehåll

Förord .........................................................................................................3

Fastställelse, giltighet och omprövning.........................................................4

Sammanfattning ..........................................................................................7

Summary .....................................................................................................9

Artfakta.....................................................................................................11
Beskrivning av arten................................................................................11
Utbredning och status .............................................................................11
Ekologi och biologi .................................................................................13
Orsak till tillbakagång och hot ................................................................14

Mål............................................................................................................16

Åtgärder, rekommendationer .....................................................................17
Vidtagna åtgärder ...................................................................................17
Behov av åtgärder ...................................................................................17
Behov av ny kunskap...............................................................................19
Genomförande: Prioritering av åtgärder och resursbehov ........................20
Ekonomi .................................................................................................21
Noteringar inför programmets omprövning ............................................21

Referenser .................................................................................................23



6

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5459 • Åtgärdsprogram för bevarande av jättepraktbagge



7

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5459 • Åtgärdsprogram för bevarande av jättepraktbagge

Sammanfattning

Jättepraktbaggen (Chalcophora mariana) är den största praktbaggen i
Central- och Nordeuropa. I Sverige är den rödlistad som akut hotad (CR;
Gärdenfors 2005). Vuxna individer är 25-33 mm långa och är bronsfärgade
med svarta glänsande åsar på täckvingar och resten av kroppens ovansida.
Larven är upp till 70 mm lång, med vitaktig färg med mycket breda kropps-
segment.

Larven gör tunnlar djupt i död ved av barrträd – i Sverige verkar tall
(Pinus sylvestris) vara den enda födokällan. Larvutvecklingstiden är mellan
tre och sex år lång – förpuppningen startar i början på juli och nykläckta
jättepraktbaggar lämnar vedsubstratet under senare delen av juli eller början
av augusti. Många exemplar har hittats i tallskog också från början av juni
till tidiga juli vilket indikerar att vuxna praktbaggar kan övervintra.

Det verkar som om jättepraktbaggen kan använda samma tallstam eller
tallstambit som substrat i flera årtionden, och i några fall har det mesta av
veden konsumerats av larverna. Angreppen av jättepraktbagge har huvudsak-
ligen observerats i stammar eller delar som ligger nära marken. Jätteprakt-
baggen föredrar varma, torra lokaler med gamla tallbestånd. De flesta obser-
vationerna i Nordeuropa är från sandtallskog nära havet.

Gamla fynd är registrerade i södra Sverige från Skåne upp till Hälsing-
land. De flesta av dessa är mer än 150 år gamla. En mycket livaktig popula-
tion hittades reproducerandes i järnvägsslipers i östra Småland för ca 40 år
sedan. I den regionen verkar nu arten vara försvunnen. Alla fynd av arten är
från sydöstra Sverige – ett förekomstmönster gemensamt med många andra
sällsynta insekter knutna till tall i Sverige.

Orsakerna till jättepraktbaggens tillbakagång i Sverige är inte helt klara.
Brist på lämpliga, mycket gamla, tallbestånd och en brist på kontinuitet i till-
gången på gamla döda tallar i klimatiskt gynnsamma lägen är den mest troli-
ga orsaken.

Åtgärdsprogrammet gäller för åren 2004-2006 och en första åtgärd är att
undersöka om jättepraktbaggen fortfarande förekommer i de gamla tallbe-
stånden längs stranden av Hanöbukten i östra Skåne. Arten attraheras av
nysågade tallstammar och -stambitar. Om resultaten indikerar att jätteprakt-
baggar fortfarande finns där ska lämpliga större tallstammar som substrat
tillföras området.

Åtgärdsprogrammets mål är att genom åtgärderna betydligt reducera ris-
ken att jättepraktbaggen försvinner från Sverige på grund av slumpmässiga
populationsförändringar och beståndsminskningar eller brist på födosub-
strat. Dagens modernt skötta tallbestånd är för täta och växer sannolikt för
fort för att kunna bli eller utgöra lämpligt fortplantningssubstrat för arten.
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Summary

Action plan for the conservation of 
the beetle Chalcophora mariana

Chalcophora mariana is the biggest buprestid beetle in Central and Northern
Europe. The adult is between 25 – 33 mm long and have a bronze colour with
black, shiny longtudinal ridges on elytra and thorax. The larva is up to 70
mm long and flat. It is whitish with very broad thoracal segments. C. mariana
is put in threat category CR in the Red list for Sweden. (Gärdenfors 2005)

The larva makes tunnels deep in dead conifer wood. In Sweden it seems
that wood from Scots pine (Pinus sylvestris) is the only food resource. Deve-
lopment time for the larva is between three and six years – pupation takes
part in beginning of July and the newly hatched adult leaves the substrate
from mid-July to the beginning of August. Many specimens are found in pine
forest also from the beginning of June to early July which indicates that
adults can hibernate.

It seems that this species can use the same pine stump or log for some
decades and at some occasions most of the wood can be consumed by larvae.
Attacks are mostly found in stumps or logs lying close to the ground. C. mari-
ana prefers warm, dry sites with old pine stands. Most records in Northern
Europe are from dune areas close to the sea.

Old records derive from the southern part of Sweden from the county of
Scania (Skåne) up to Hälsingland. Most of these records are more than 150
years old. One very vital population was found breeding in railway sleepers
in the eastern part of the Småland county about forty years ago. In this region
the species seems to be extinct. All records of the species are from the south-
eastern part of Sweden. This is the common pattern for nearly all records of
rare insects connected with pine in Sweden. In June 1995 one specimen was
found at the coast of eastern Skåne. The collector also thought that he had
seen entrance holes from this species in pine logs partly embedded in the sand
at the same place. This must be reconfirmed. C. mariana is put in threat cate-
gory CR in the Red list for Sweden (Gärdenfors 2000)

The reason for the decline of the population is not clear. Lack of very old
pine stands and a lack of continuity of the supply of dead pine wood in a sui-
table position in the pine stands is perhaps the most feasible explanation.

The first task of this action plan, which is to be carried out during 2004-
2006 is to confirm that the species is still present in the old pine forests along
the shore of the Hanö gulf in eastern Skåne. It is known that adults of this
species are attracted by newly cut pine stumps and logs. If indications suggest
that specimens of C. mariana still are present in the area, effort should be
made to provide the population with breeding material consisting of big pine
logs. Some logs should be partly barked and partly buried in the sand.  

The goal of this action plan is to reduce the risk that the C. mariana popu-
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lation will become extinct either for stochastic reasons or by lack of food 
supply. Modern well-managed pine stands are too dense and probably grow
too fast to create the best breeding material. The cost for fully implementing
the action plan 2004-2006 amounts to ca. 69 000 Euro.
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Artfakta

Beskrivning av arten
Praktbaggarna är en ganska artfattig skalbaggsfamilj i Sverige med 38 arter.
Sitt namn har familjen fått genom att många arter har starka glänsande färger
på såväl under- som översida på den fullbildade skalbaggen.  Jättepraktbag-
gen är den största arten i familjen i Mellan- och Nordeuropa och når som
fullbildad en kroppslängd av 25 – 33 mm. I medelhavsregionen finns ytterli-
gare två arter som är lik Chalcophora mariana nämligen C. intermedia och C.
detrita. Färgen på kitinskelettet är mässings- till bronsfärgad med förhöjda
svarta, blänkande åsar på halsskölden och täckvingarna. Släktnamnet Chal-
cophora betyder: den som bär mässingsfärg. På varje täckvinge bildar metall-
färgen två oregelbundna brons- eller mässingsfärgade fläckar. Den fullbildade
skalbaggens kroppsform är avlångt oval med sex kraftigt byggda ben. Huvu-
det är litet med två ganska stora ögon. Antennerna är ganska korta och tunna
i jämförelse med den i övriga kraftigt byggda kroppen.

Larvens byggnad är en helt annan än hos den fullbildade skalbaggen. Den
är ganska starkt avplattad och helt benlös. Huvudet är mörkfärgat med kraf-
tigt kitiniserade käkar. De främre bröstsegmenten är breda medan bak-
kroppsegmenten är smala och bildar en utdragen, smal bakkroppsdel bakom
det breda bröstpartiet. Färgen på de kroppsdelar som ligger bakom huvudet
är vit med en lätt gul färgton hos den vuxna larven. På det mellersta bröstseg-
mentet finns ett mörkare runt fält med små kitintaggar som larven använder
sig av då den förflyttar sig i veden. Kroppslängden hos den fullvuxna larven
blir ofta mellan 60 och 70 mm. Larven finns beskriven i Palm (1962). Färg-
bild på larver finns i Brechtel & Kostenbader (2002). 

Utbredning och status
Jättepraktbaggen är utbredd från Västeuropa till Sibirien (Irkutsk) samt från
Medelhavsländerna till södra Skandinavien (Bily 1982). I västra delen av
Medelhavsregionen finns den representerad som en speciell underart (C.
mariana ssp. massiliensis). Äldre fynd av jättepraktbagge är gjorda i Finland
och enstaka fynd i södra Norge. Arten finns sällsynt i Baltikum, Polen, Tysk-
land och sydöstra Europa.

I Sverige föreligger fynd från Skåne, Småland, Gotland, Östergötland,
Södermanland, Uppland, Västmanland och Hälsingland (Lundberg 1995).
Fynden från de flesta landskap härstammar från 1700 och 1800-talet. På
grund av dålig lokaletikettering på gamla museiexemplar finns ofta inga nog-
grannare lokalangivelser än landskap. Påfallande är att fynden är gjorda i den
östra delen av Sydsverige. Detta gäller även för nästan alla andra sällsynta
och rödlistade tallinsekter. Gamla kläckhål av arten har påträffats vid Skärs-
göl (Hornsö ekopark), Alstermo i nordöstra Kronobergs län, nära Växjö i
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samma län samt nära Gnesta i Södermanlands län. Flera av dessa kläckhål
kan ligga mer än ett sekel tillbaka i tiden. Från 1900-talet föreligger följande
fynd. I början av 1900-talet finns fynd från Galgbacken i Hässleholms-trak-
ten (Israelsson 1966). Under 1940-talet gjordes ett fynd av arten krypande i
en affär vid Kolmårdens sydsluttning i Åbytrakten, Östergötland. Dessa syd-
sluttningar med gammal tallskog borde vara bland de bäst passande lokaler-
na för arten i landet. I början av 1960-talet påträffades en individrik popula-
tion av jättepraktbaggen i Kalmar län, speciellt norr om Rugstorp (Lundberg
1993). Starka angrepp påträffades då i slipers som låg efter en nedlagd
smalspårig järnväg i området. Tyvärr hade dåvarande markägarna (Domän-
verket) sålt dessa slipers till kolning. De hade delvis plockats upp ur järnvägs-
bankens grus och lagrats i högar efter den gamla järnvägslinjen. Samtidigt
påträffades ett antal döda exemplar i meterlånga och 70 cm grova tallkubbar
i detta område (Widenfalk 1967). Gamla kläckhål i slipers skall även ha
observerats i slipers på flera lokaler i Småland ända upp mot Jönköping
(Lundberg 1993). Under början av 1970-talet påträffades angrepp av arten i
en tallstock vid ett litet sågverk i samma område. Några ytterligare fynd finns
ej i Kalmar län trots insektsinventeringar i brända tallbestånd inom området.
Arten kan därför ha dött ut i Kalmar län. I en tallåga påträffades kläckhål
2002 i Gryts skärgård i Östergötlands län men i landskapet Småland.  År
2004 påträffades kläckhål av arten i tallstubbar på ytterligare fyra öar i sam-
ma område. Kläckhålen är ej helt färska utan ligger ett antal år tillbaka i
tiden.

Det senast gjorda fyndet av arten härstammar från Skåne län då jägmästa-
re Anders Ekstrand fann ett exemplar flygande på stranden utanför tallsko-
gen vid Äspet, ca 1000 m söder om hamninloppet i Åhus. Fynddatumet var
första veckan i juni (förmodligen 2 juni) 1995. Han och andra uppger att de
observerat kläckhål av arten i delvis översandade döda tallstammar ute på
sandstranden. Detta bör dock säkert bekräftas eftersom under senare tid
observerade kläckhål inom angivna omtåden har  visat sig härstamma från
brun barkbock. Ett fynd av jättepraktbagge är även gjort i Holkaryd i Krono-
bergs län 1968. Äldre skånska fynd föreligger från Galgbacken utanför Häss-
leholm (Israelsson 1966).  Hela skyddsplanteringen av tall efter Hanöbukten i
Skåne får bedömas som mycket passande för arten. I våra nordiska grannlän-
der föreligger något sentida fynd från sydligaste Norge. Från gammalfinskt
område gjordes fynd på Karelska Näset på slutet av 1930-talet. Fynd från
nuvarande finskt område föreligger ej efter denna tid. I Baltikum finns dock
arten kvar i ganska individstarka populationer, främst i dynsandsområden
med bl.a.  ett stort brandfält från 1992 i Lettland (Slitere nationalpark) .

Det är tydligt att jättepraktbaggen försvunnit från nästan hela sitt
ursprungliga utbredningsområde i Sverige. Arten har därför i listor över hota-
de och missgynnade arter resp. den senaste svenska rödlistan (Gärdenfors
2005) placerats i de högsta hotkategorierna. Arten är nu placerad i Akut
hotad (CR). Eftersom arten är stor, spektakulärt färgad och är dagaktiv är
chansen att den är översedd på lokaler mycket liten. Flera av de stora prakt-
baggarna (inkl. jättepraktbaggen) flyger gärna an mot ljusa föremål, bl.a. lju-
sa kläder. Detta gör att de stora vackra djuren lätt observeras även av icke-
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entomologer. Författaren upplevde för några år sedan hur en jättepraktbagge
landade i håret på en ljushårig flicka i en dyntallskog i Lettland.

Ekologi och biologi
Larvutvecklingen sker inuti veden på döda barrträd. Arten tycks nästan ute-
slutande välja tall som utvecklingssubstrat i Mellan – och Nordeuropa (Hell-
rigl 1978, Brechtel & Kostenbader 2002). Bily (1982) uppger även gran som
utvecklingssubstrat men detta har betvivlats av  Hellrigl. Det enda värdträd
som finns dokumenterat i Sverige är tall. Larvutvecklingen sträcker sig över 3
– 6 år (Bily 1982). Larverna lever ofta på betydande djup i det grova tallvir-
ket, antingen det består av stubbar och marknära stamdelar på stående döda
träd eller på marken liggande stammar, där de grövre delarna föredras. Före
förpuppningen gnager sig larven närmare vedytan och breddar gången till en
oval men ganska platt puppkammare som endast ligger med huvudsidan ca
fem mm under den hårda vedytan. Larven förbereder på detta sätt för den
fullbildade jättepraktbaggen att lätt kunna gnaga sig ut ur yngelvirket.

Larven gnager under sin utveckling en mer än en meter lång larvgång i
den döda veden. Förmodligen börjar arten angripa tallvirket snart efter det
att trädet dött. Det finns inga närmare uppgifter om när angreppen startar
men arten lockas till nyligen avverkade tallstockar eller sätter sig även gärna
på färska avverkningsstubbar på hyggen, vilket flera svenska entomologer
fått uppleva i Mellan- och Sydeuropa (bl.a. Palm 1955). Förmodligen sker en
viss äggläggning redan då. Arten ägglägger dock lämpligt yngelvirke upprepa-
de gånger under en längre tid, förmodligen under tre – fyra decennier. Har
arten ingen större konkurrens av andra arter kan den enligt gammal litteratur
(Reitter 1911) förvandla större delen av virket till maskmjöl. I ny litteratur
(Brechtel & Kostenbader 2002) finns ett foto på en uppskattningsvis sex dm
hög avverkningsstubbe av tall där ca 60 kläckhål finns på ena sidan (förmod-
ligen sydsidan) på stubben. Inuti denna stubbe bör en stor del av veden vara
uppäten av jättepraktbaggens larver. Granskar man fotot på flyghålen syns
även att det saknats andra konkurrerande arter. Under 1960-talet upptäckte
entomologer mycket starka angrepp i oimpregnerade slipers i östra Småland.
Dessa slipers hade legat i grusbädden efter den smalspåriga järnvägen i flera
decennier. Förmodligen hade dock hårt angripna slipers successivt bytts ut.
Här hade dock jättepraktbaggen konkurrens med den närbesläktade allmän
praktbagge (Buprestis rustica), åttafläckig praktbagge (Buprestis octoguttata)
samt olika blombockar, främst gulröd blombock (Anoplodera rubra). 

Eftersom alla praktbaggar är mycket värmeälskande djur äggläggs lämp-
ligt virke i solexponerat läge. Arten föredrar marknära virke, förmodligen
därför att en för larven lämplig fuktighetskvot i veden skall bibehållas.  Lik-
som för andra större praktbaggearter föredras senvuxet virke med tätt
avstånd mellan årsringarna samt en viss lämplig kådhalt i veden som garante-
rar en långvarig möjlighet för arten att stanna i samma yngelvirke. En stor
fara föreligger därför i de nutida kulturskogarna i landet att tallarna, på
grund av en för virkesproduktionen lämplig skogsskötsel, kommer att vara
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för snabbvuxna och kommer att rötas för snabbt. Genom en snabb återplan-
tering kommer dessutom tallbestånden att sluta sig för tidigt och denna art,
liksom andra sällsynta arter, kommer att skuggas ut snabbt på lokalerna.

Den fullbildade skalbaggen kläcks från mitten av juli till början av
augusti. Det finns många tecken som tyder på att den fullbildade skalbaggen
liksom hos några ytterligare större praktbaggearter övervintrar ute i naturen
(Bily 1982) och dyker upp igen i juni – juli året därpå. Undertecknad har sett
arten flyga i dynsandsområden i Lettland i mitten av juni och här rör det sig
troligen om övervintrande individer.  Huruvida äggläggningen startar redan
på eftersommaren det första året efter kläckningen och fortsätter året därpå
saknar vi dock kunskaper om.  Äggen läggs i sprickor i veden och den
nykläckta larven gnager först nära vedytan för att senare gå djupare in i
veden. Larvgången är oval till plattoval och fylld med gnagmjöl. Den blir mer
än en cm bred hos en fullvuxen larv. Det spetsovala kläckhålet blir 1 cm brett.
I Insektsgnag i bark och ved (Ehnström & Axelsson 2002) finns kläckhålet
avbildat. Larvgångarna som avbildas i denna bok är dock mycket otypiska.
Då larven efter flera år blir fullvuxen och förpuppningsfärdig gnager den sig
ut mot ytveden och förpuppar sig där. Förpuppningen sker ett par veckor
innan den fullbildade skalbaggen kläcks dvs från mitten av juli. Puppkamma-
ren ligger ofta i en viss vinkel (ofta ca 45 grader) mot vedytan med huvudän-
dan närmast vedytan. Arten föredrar helt eller delvis barkfallet virke. Sitter
barken kvar kan rötsvampar tidigt börja angripa ytveden och göra den
olämplig för larven. Ett lätt angrepp av rötsvampar finns ofta i veden vilket
möjligen förbättra veden näringsstatus. En stark röta förändrar vedens struk-
tur och näringsinnehåll på ett negativt sätt för larven.

Orsaker till tillbakagång och hot    
Att säkert kartlägga samtliga orsaker till jättepraktbaggens tillbakagång i lan-
det och försöka gradera dessa är ej lätt. Förmodligen finns en kombination av
olika faktorer som hjälpt till i tillbakagången. Vi vet från bl.a. Lettland att
arten gynnas av skogsbränder som skapar större mängder med lämpligt bark-
fallet virke och ett för arten lämplig mikroklimat. Dels skedde ofta bränderna
i impedimentbestånd som hällmarker och i tallbestånd på torra lätta marker. I
dessa typer av bestånd fanns även den lämpliga senvuxna veden i träden. Var-
je passande träd gav arten en möjlighet att stanna under flera generationer i
samma trädstam. Den för arten förmodade försämringen av födokvaliteten
har nämnts redan i föregående kapitel liksom den snabba återplanteringen
med ny skog som snabbt försämrar mikroklimatet för arten.

Jättepraktbaggen föredrar grova träd som gärna har en lätt oregelbunden
fiberstruktur, bl.a. på grund av hög ålder och dålig näringsstatus för yngelträ-
den. Produktionsskogen av tall har med stor sannolikhet ej denna typ av pas-
sande träd, trots att arten förmodligen kan flyga längre sträckor under sin
livstid. Förmodligen nås en kritisk populationstäthet där djuren sprids över
avstånd där individerna förmodligen ej längre kan kommunisera med varand-
ra. Vi har numera knappast några bestånd med en jämn produktion av grovt
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yngelvirke av tall, möjligen med undantag av Gotska Sandön, där dock arten
tycks fattas.

Jättepraktbaggen har en utvecklingstid som varierar mellan tre till sex år.
Variationer i temperaturen, konkurrens om födan och födokvaliten åstad-
kommer denna stora variation i utvecklingstid. Sett över flera år kan som-
marklimatet åstadkomma att det vissa somrar kläcks betydligt fler fullbildade
skalbaggar än under andra år på grund av detta. I äldre entomologisk littera-
tur talar man om utpräglade svärmningsår för jättepraktbaggen. En period
med sämre sommarklimat kan därför säkert påverka populationerna av jät-
tepraktbaggar i negativ riktning. Kalla somrar påverkar även jättepraktbag-
gens möjligheter till äggläggning då dessa djur är mycket värmeberoende för
att flyga omkring och kanske ej flyger vid lägre temperaturer än 25 plusgra-
der.

Både inomarts- och mellanartskonkurrens spelar en betydande roll för
vedlevande arter. Av dessa typer kan man misstänka att mellanartskonkurren-
sen spelar den största rollen. Förutom några andra arter av praktbaggar, före-
kommer flera arter av långhorningar i samma virke där jättepraktbaggen
förekommer. Bretchtel & Kostenbacher (2002) nämner att såväl allmän
praktbagge (Buprestis rustica) som gulröd blombock (Anoplodera rubra)
förekommer tillsammans med jättepraktbaggen. Brun och strimmig barkbock
(Arhopalus rusticus och Asemum striatum) samt bitbocken (Spondylus
buprestoides) är andra vedlevande arter på tall som är allmänna över en stor
del av landet och som ofta förekommer i stor mängd i samma typ av yngelvir-
ke som jättepraktbaggen. Vi har dock inga undersökningar över hur stor
betydelse födokonkurrensen har för arten.   

Predation och parasitism kan vara en allvarlig mortalitetsfaktor för larver
av vedlevande skalbaggar. Dels har vi olika storvuxna insektslarver som lever
som predatorer på vedlevande insekter. Larver till olika rovflugor finns ofta
ganska frekvent i tallstubbar där bl.a. långhorningslarver angrips. Olika stör-
re parasitsteklar angriper denna typ av vedlevare. Schaeffer (1949) uppger
den stora parasitstekeln Dolichomitus imperator (= Ephialtes manifestator)
som parasit på larver av jättepraktbaggen. Denna stekel finns i Sverige och
parasiterar även på andra arter av vedlevande skalbaggar. Hackspettar,
främst spillkråkan, kan ibland uppträda som en allvarlig predator på stora
vedinsekter i tallågor.

Under 1950- till början av 1970- användes flera typer av virkesskyddspre-
parat för att skydda virke mot tekniska skador och missfärgningar av insekts-
burna blånadssvampar. Dessa kan på någon lokal ha dödat jättepraktbaggar
om de fäller på nyavverkat besprutat virke. Vi vet inget om denna mortalitets-
faktor men den är realistisk. 

Brist på lämpligt solbelyst och senvuxet yngelmaterial samt successions-
glapp i leveransen av passande tallved på platser där arten hållit sig kvar
under 1800-talet är förmodligen den viktigaste faktorn för tillbakagången av
jättepraktbaggen. Bristen på bränd tallskog är troligen en viktig delfaktor. I
den brända tallskogen dör träd kontinuerligt under en följd av år (Wikars
1997, Långström, Hellqvist & Ehnström 1997), vilket säkert gynnade jätte-
praktbaggen i äldre tid i landet. 



Mål

Kortsiktiga mål
• Senast år 2005 och 2006 har riktade inventeringar genomförts så att det

kan bedömas om jättepraktbagge fortfarande finns kvar i vårt land. Om
det finns en population så har artens habitat under år 2005-2007 för-
stärkts med lämpligt yngelmaterial så att populationsstorleken och repro-
duktionen ökar tillfredställande. Senast år 2005 är jättepraktbaggen frid-
lyst i landet för att förhindra populationsbeskattning genom insamling.

• Senast år 2006 finns en plan för hur jättepraktbaggen kan ges möjlighet
att expandera så att den kan sprida sig ut i tallbeståndet efter hela Hanö-
bukten och i aktuella delar av skärgården i Östergötlands och Kalmar län
samt i Hornsö-området i mellersta Kalmar län.

• Inom Hornsö-området har man senast 2007 på Sveaskogs marker och i
anslutande naturreservat bränt fyra större områden med levande tallskog
och återintroduktionsförsök av arten har startat där senast år 2008.

Långsiktigt mål 
• I ett längre tidsperspektiv (år 2015) är jättepraktbaggen så talrik att för-

sök med att flytta angripet virke kunnat genomföras både inom och utan-
för det aktuella området vid Åhus. Nya geografiska populationer har
börjat etableras i områden utanför Skåne län och Östergötlands skär-
gård, exempelvis Dynsandsområdena innanför Kristianopel i Blekinge
(Höga Sand), i flera områden i Kalmar län och Bödaskogarna på norra
Öland.

• I ett ännu längre tidsperspektiv bör man inrikta sig mot att arten finns väl
etablerad från Hornsö i Kalmart län i  öster till Storasjö/Stocksmyra-
området i Kronobergs län i väster. Dessutom skall individstarka popula-
tioner finnas i skärgårdsområdena i Gryt samt i angränsade delar i Kalmar
län. På tio brandfält inom detta område kan man årligen notera en pro-
duktion av sammanlagt 1000 individer.
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Åtgärder, rekommendationer

Vidtagna åtgärder
Inga åtgärder har vidtagits för att rädda arten förutom att Domänverket i mit-
ten av 1960-talet underhandlade med den firma som köpt upp något parti av
de angripna järnvägssliprarna i östra Småland för att köpa tillbaka dessa, 
vilket ej blev möjligt. Arten har dessutom placerats i de olika nationella listor-
na över hotade och hänsynskrävande arter senast i rödlistorna 2000 och 2005
(Gärdenfors 2000, 2005). Jag tog själv upp arten med faktablad och bild i
Faunavård i skogsbruket – Den lägre faunan (Ehnström & Waldén 1986).

Behov av åtgärder
Inventering 
Det viktigaste arbetet i en inledningsfas blir att försöka fastställa om jät-
tepraktbaggen finns kvar i tallbeståndet efter Hanöbukten från Landön och
ner mot Kivik med en kraftsamling mot områdena söder om Äspet. De aktu-
ella områdena i Gryts skärgård inventeras även genom ett utvidgat sök
genom hela området på de öar som arten konstaterats på samt på, ytterligare
öar och fastmarksdelar runt dessa öarna. Man bör även inkludera de anslu-
tande delarna av Kalmar län i denna inventering. En översiktlig inventering
vore även behövlig runt de gamla lokalerna söder om Hornsö i Kalmar län.
Detta inventeringsarbete inriktas dels på att försöka få se djuren samt på att
försöka påträffa angrepp, främst genom att leta efter kläckhål i marknära
grövre tallvirke. Söket inriktas främst på sydsidan av tallstubbar, även stubb-
rötter, samt på liggande stamvirke. En svårighet med detta kan vara att
åldersbestämma eventuella kläckhål. Färgen på veden i gångdelen strax under
själva kläckhålet ger en viss fingervisning.

Utläggande av virke
En metod är naturligtvis att i varmt väder från början av juni till mitten av
augusti försöka påträffa fullbildade jättepraktbaggar antingen flygande eller sit-
tande på tallvirke. För detta ändamål borde man redan i vår fälla tallar och
kapa upp stammen i ca 1,5 m långa bitar för att förhöja attraktiviteten. Detta
bör upprepas på fyra olika lokaler jämnt utspridda efter det aktuella kustavsnit-
tet. Eftersom jättepraktbaggen gärna sätter sig på denna typ av virke inklusive
avverkningsstubbarna borde detta virke dra åt sig arten från längre avstånd
(förmod-ligen flera kilometer). Eventuellt kan detta fångstvirke kombineras
med en fönsterfälla, som tyvärr har den nackdelen att de infångade djuren dör.
Detta bör utföras under tre år i rad i såväl Åhus-området som på någon av de
aktuella öarna i Gryts skärgård. Man bör i Grytområdet placera virket på de
platser där gamla kläckhål observerats. Man bör placera fem tremeters stambi-
tar av tall med en medeldiameter av minst 30 cm på vardera av dessa. 
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Fångstträd och yngelvirke
På ett par av övervakningsområdena bör man med en yxa på sydsidan av en
levande, solexponerad grövre tall hugga bort barken på en handflata bred
och två handflator lång yta nära marken på trädet så att veden blottas. Tallen
förutsätts överleva denna hantering och inspekteras på samma sätt som övri-
ga fångstträd.

Fångstträden bör stå i solexponerat läge och kapas på ca 60 cm höjd.  De
kapade stamdelarna görs ca 1,5 m långa och grävs ner till ca 30 – 50 % av
stammens diameter i sanden i öppet läge. Genom att man ej helt kan överva-
ka fångstvirket under denna långa tid, kan i bästa fall detta tallvirke, trots att
arten ej kan observeras, äggläggas av arten vid något obevakat tillfälle. Virket
bör därför kontrolleras under flera år framgent med avseende på eventuella
kläckhål. Man bör fläck- eller helbarka någon stubbe och stamdel för att se
om man kan optimera lockeffekten genom denna åtgärd. 

Naturvårdsbränningar
Jättepraktbaggen tycks attraheras av bränd tallskog. Branden skapar även ett
för arten lämpligt yngelsubstrat, både vad som gäller mikroklimat och bark-
fallen splintved. Konstateras att jättepraktbaggen finns kvar i något område
bör man därför gynna arter genom upprepade anlagda naturvårdsbränningar
och skapa mera död lämplig tallved inom området. Aktuella områden skulle
kunna vara Östskåne och Gryts skärgård. Eftersom en tämligen individrik
population levde kvar i Hornsö-området under sen tid bör bränder ha anlagts
i fyra större områden med levande tallskog (>15 ha) i området och i anslutan-
de naturreservat senast 2007 så att man senast år 2008 kan återintroducera
arten genom insamlade individer eller genom att frakta dit 10 angripna stock-
ar eller stubbar från Slitere nationalpark i Lettland. Inom Hornsö ekopark
planeras redan nu bränningar att utföras av Sveaskog och någon enstaka
brandskog finns inom området från senare år.

Återetablering av arten i landet
För att så snart som möjligt etablera arten i delar av landet där arten förmod-
ligen redan försvunnit bör man försöka återetablera arten främst i Hornsö-
området. Djur kan samlas in på andra platser runt Östersjön, främst Balti-
kum, och släppas ut på brandfält som härstammar från de senaste åren innan
utsättningen. Man kan även tänka sig att föra in angripet virke från exempel-
vis Baltikum och lägga ut på brandfälten. Skulle det visa sig att en recent
population av jättepraktbaggen finns kvar i skärgården i Östergötlands och
Kalmar län bör omgående åtgärder vidtas för att skapa mera död lämplig
tallved inom området.

Information
En viktig detalj är att man noggrant skyltar upp virke så att folk i görligaste
mån ej saboterar försöket. Efterfrågan på brännved i området, som är fullt
med fritidshus men även fast bebyggelse, kommer förmodligen att skapa ett
stort tryck på detta virke.

Markägare och Skogsvårdsstyrelsen ska informeras om fynd av spår efter
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jättepraktbagge och överenskommelse träffas om särskild hänsyn och åtgär-
der som gynnar arten.

Nyfynd av jättepraktbagge – behov av omprövning
Konstateras en population av jättepraktbaggen i det aktuella området kan
man behöva ompröva vissa rekommendationer med yngelvirket. Detta gäller
såväl utläggningsplatserna som lämpligaste typen av yngelmaterial. Ytterliga-
re tre träd bör till en början fällas per fyndplats. Ett par av dessa bör till delar
barkas av i den grövsta delen på stammarna. Några av dessa stockar bör del-
vis grävas ner i sanden (30 – 50 procent av stammens yta) Detta är en process
som kommer att ta upp till över tio år, beroende på hur lång larvtiden blir.

Naturskydd
Beroende på vilken aktuell utbredning praktbaggen skulle kunna visa i fram-
tiden bör möjligen även bildande av naturreservat eller utvidgning av redan
befintliga reservat övervägas. Arten bör även fridlysas i de län där framtida
fynd görs.

Övrigt
Även andra rödlistade arter, särskilt insektsarter, kan gynnas av åtgärder för
jättepraktbagge. Åtgärderna kan utföras på sådant sätt att negativa effekter
inte bör uppkomma för andra arter. Om jättepraktbagge introduceras på nya
platser bör förutsättningarna klarläggas om Öland är ett mera lämpat områ-
de än norra Gotland eller Fårö, eftersom  jättepraktbaggen på Gotland kom-
mer att få konkurrens av jättevedbocken (Ergates faber), som i Mellaneuropa
anges leva i samma träd som jättepraktbaggen (Hellrigl 1978).

Behov av ny kunskap
Skulle man finna utvecklingplatser för jättepraktbaggen bör en noggrann
dokumentering göras över vilka typer av träddelar av tall som föredras vid
äggläggning samt på vilket virke som kläckhål sedan dyker upp. Vi har en
mycket dålig dokumentering av arten i vårt land och det finns därför en brist
på dessa uppgifter. Dessa kunskaper bör publiceras i en entomologisk tid-
skrift samt fortlöpande ges till ArtDatabanken så att det befintliga artfakta-
bladet för arten kan korrigeras. Man kan överväga om inte nyupptäckta
lokaler bör sekretessbeläggas.
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Genomförande: Prioritering av åtgärder 
och resursbehov

Åtgärder listas med ansvarig aktör för genomförande markerad med fet stil.
Länsstyrelsen är ansvarig för genomförandearbetet, som sker i nära samarbe-
te med berörd Skogsvårdsstyrelse och berörda markägare som Sveaskog i
Kalmar län. 

Inventering och utläggande av virke
I det inledande skedet bör man under 2004 söka efter kläckhål av arten, dels
på lokalen i Åhus, där man gjorde fyndet 1995 och på andra passande lokaler
i östra Skåne från Blekingegränsen till Vitemölla-området. Med start under
2005 bör även samma åtgärd genomföras i Gryts skärgård. Samtidigt bör
lockvirke efter samma strandavsnitt läggas ut på fyra lokaler (se tidigare
kapitel). Detta virke inspekteras vid olika lämpliga tidpunkter under tiden
början av juni till mitten av augusti. Med lämpliga tidpunkter menas varma,
soliga dagar med en temperatur helst över 25 plusgrader. Man bör koncent-
rera dessa insatser till tiden från mitten av juli till början av augusti. Läggs
fångstvirket ut relativt nära väg bör man kunna inspektera samtliga fyra
lokaler under en dag. Inspektionerna bör utföras under 6 till 7 tillfällen under
varje sommar 2004 och 2005. Får man inget resultat under den första som-
maren fortsätts samma aktion under ytterligare en sommar varvid ytterligare
nyavverkat lockvirke läggs ut på samma lokaler och observeras. Även det ett
år gamla virket inspekteras samtidigt den andra sommaren.

Information 
Uppdragstagare ska informera berörda markägare, kommuner och skogs-
vårdsstyrelse om det pågående arbetet. Särskilt avtal rörande utläggande av
virke mm träffas med berörd markägare. Varje plats med utlagt virke ska
skyltas och information lämnas till besökare. 

Förstärkning med yngelvirke
Observeras levande jättepraktbaggar på någon eller några av lokalerna eller
upptäcks färska kläckhål på någon plats bör man omgående fälla ytterligare
träd på platsen som yngelvirke för att på sikt öka populationen av jätteprakt-
baggar. Uppskattningsvis tre träd per fyndplats bör till en början tillföras, vil-
ket redan nämnts. Fällningen av dessa, barkning och nedgrävning av de 1,5 m
långa stambitar bör ta en veckas arbetsinsats för en person. Summa arbetsin-
satser under första året uppskattas till 6–7 dagar för inspektion av utlagt
fångstvirke vid lämpliga tillfällen på sommaren samt 2 dagar för fällning av
detta virke tidigt på våren. Sök efter eventuella angrepp tar ytterligare 2
dagar under det första året men behöver inte upprepas senare.

Uppföljning och dokumentation
Dokumentation ska ske i form av kartredovisning över inventerad areal,
eventuell förekomst av kläckhål och lokaler för utläggning av yngelvirke,
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foton och redovisning av fynd av jättepraktbagge. Om någon del av tallen har
preferens vid äggläggning ska detta redovisas. Redovisning bör ske årligen i
rapportform, som kan ligga till grund för utvärdering och omprövning av
programmet 2006/2007.

Ekonomi
Naturvårdsverket föreslås finansiera detta åtgärdsprogram som ett led i
genomförandet av miljökvalitetsmål. Inventerings- och uppföljningsarbetet
har kostnadsberäknats för att pågå i tre år, med start 2004 för Skåne län och
2005 för Östergötlands län. Om en recent population konstateras ska pro-
grammet ses över och ny kostnadsberäkning göras.

Åtgärd Kostnad (kronor)

Inventeringar av tallskog 2004 (år 1) 60 000
(ca 350 hektar skog + 30 km skogsbryn) i Skåne

Inventering av tallskog på öar 2005 (år 1)
(ca 500 ha skog) i Östergötlands län  samt                  
i olika delar av Kalmar län 140 000

Naturvårdsbränningar klaras genom skötselanslaget

Lock- och äggläggningsvirke mm år 1 (2x50 000) 100 000

Lock- och äggläggningsvirke mm år 2 (2x50 000) 100 000

Lock- och äggläggningsvirke mm år 3 (2x50 000) 100 000

Eventuell transport av angripet virke från Lettland 100 000
(ev, sponsring genom Sveaskog undersöks) 

Uppföljning av återetableringsförsök under ett antal 
år, (Räkning av kläckhål) 50 000

SUMMA: 650 000

Noteringar inför programmets omprövning

Åtgärdsprogrammet gäller för perioden 2004 – 2006. Programmet bör ses
över och utvärderas under vinterhalvåret 2006/2007 för att lägga fast riktlin-
jer för eventuellt fortsatt arbete. En omprövning av delar av åtgärdsprogram-
met bör emellertid ske direkt om en recent population kan konstateras eller
senast om planer att öka populationen av jättepraktbaggar planeras. Några
noggrannare tidsramar för när detta kan ske går ej att fastställa i dagens läge.
Man måste förmodligen utgå från vilken typ av yngelvirke som arten föredrar
och göra ett mera noggrant försöksprogram för detta om arten ägglägger vir-
ke eller angrepp i veden kan konstateras. Helst bör man utgående från upp-
komna kläckhål göra denna planering. Detta kräver dock en tidsrymd på
åtskilliga år efter det att skalbaggar första gången konstaterats på platsen.
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Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper är 

vägledande dokument för olika viktiga aktörers samord-

nade arbete för arter där särskilda bevarandeinsatser

behövs. Jättepraktbaggen är rödlistad som akut hotad i

Sverige och är den största praktbaggen i Central- och

Nordeuropa. I Sverige är gamla fynd registrerade från

sydöstra Sverige från Skåne upp till Hälsingland – de

flesta är mer än 150 år gamla. En mycket livaktig popu-

lation hittades i östra Småland för ca 40 år sedan men

verkar nu vara försvunnen. Fynd eller kläckhål under

1990- och 2000-talet är har upptäckts i östra Småland

och Skåne. Orsakerna till jättepraktbaggens tillbakagång

i Sverige är sannolikt bristen på lämpliga, mycket gamla,

tallbestånd och en brist på kontinuitet i tillgången på

lämplig död ved i klimatiskt gynnsamma lägen. Åtgärds-

programmet gäller för åren 2004-2006 och ger en kun-

skapsöversikt om arten och beskriver dess livsmiljö. 

Programmets mål är att genom återinventering av loka-

ler och utplacering av lämpligt födo- och fortplantnings-

substrat förstärka jättepraktbaggebestånden där och

minska risken för att de dör ut.
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