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Bakgrund 
 
Skogsbränder har varit en mycket viktig naturlig störning i våra nordiska barrskogar och 
den har haft en mycket stor påverkan på dessa skogar under långa tider. Skogsbränderna 
har föryngrat våra skogar samt gett upphov till strukturer som flerskiktade tallskogar och 
lövbrännor samt gett upphov till stora mängder död och brandskadad ved. Detta är något 
som många djur, växter och svampar har anpassat sig till och hos insekterna finns det flera 
exempel på att anpassningen gått så långt att arterna blivit helt beroende av skogsbränder.  
För 150 år sedan och tidigare brann i genomsnitt ca 1 % av skogsarealen i Sverige årligen. 
Idag brinner mindre än 0,016 %. Att det nästan slutat brinna är en av de stora ekologiska 
förändringarna i skogen under 1900-talet. Brand var en viktig ekologisk process och en del av 
den naturliga dynamiken i skogslandskapet. De naturtyper som blev till efter bränderna kunde 
bestå av flerskiktade tallskogar (tallbrännor) eller lövskogar med bl.a. asp, björk, sälg och 
rönn (lövbrännor). Tallen är anpassad efter brand med tjock bark och högt ansatt krona. 
Eftersom det ofta gått lång tid sedan det senast brunnit har skogarnas karaktär numera 
förändrats genom att de numera är mycker rikare på gran.  
 
Under 1800-talet började man bekämpa skogsbränder då det ekonomiska värdet på skogen 
ökade och numera är denna brandbekämpning så effektiv att de naturliga skogsbränderna 
har blivit en stor sällsynthet. Följden av detta har blivit att de brandberoende insekterna 
minskat kraftigt och är i många fall upptagna i den svenska rödlistan (Gärdenfors 2005). 
Under senare år har dessa arter uppmärksammats med bl.a. flera inventeringar och 2006 
antog naturvårdsverket åtgärdsprogrammet för bevarande av brandberoende insekter i 
boreal skog (Wikars 2006). Brandberoende insekter är sådana som uteslutande lever på 
färska brandfält och de flesta av dem livnär sig där på skadad eller död ved eller på 
svampar som i sin tur lever av de branddödade träden. Ofta är de konkurrenssvaga jämfört 
med andra vedlevande insekter i obrända skogar men är specialiserade på att utnyttja de 
speciella förhållanden som uppkommer efter skogsbränder. Många brandberoende insekter 
kan upptäcka brandrök på långt håll och de kan också ofta flyga långt (Wikars 2006). 
Skogsbranden slår även till stor del ut de vedlevande insekter som finns i skogen innan 
branden. Detta gör att brandinsekterna genom att vara först på plats efter skogsbränder blir 
konkurrenskraftiga gentemot övriga vedlevande insekter under den första perioden efter en 
brand. Brandinsekterna kan leva kvar på brandfälten under olika långa tidsperioder, 
vanligtvis mellan ett och tio år, innan de behöver nya brandfält. Följdaktligen kommer de 
brandberoende arterna att flytta runt i landskapet allt eftersom nya brandfält bildas.  
 
Bengtsviken 
Bengtsviken är beläget vid Stora Lees östra strand ungefär 1 och halv mil norr om Dals-Ed. 
Strax norr om gården Bengtsviken finns ett vidsträckt och kuperat barrskogsområde som 
numera är alldeles obebott.  
Den lilla byn Stuteliane som fanns alldeles norr om det nu befintliga brandfältet syns nu 
bara som husgrunder och en fortfarande trevig och artrik flora som hör till 
odlingslandskapet. Runt husgrunderna och på den gamla inägomarken finns nu 
framgallrade grova aspar och andra lövträd medan brandfältet och de omgivande 
skogsmarkerna är starkt dominerade av tallar och tallskogar. Området avgränsas i norr mot 
ett nytt höjdområde närmare sjön som kallas för Grå kulle. Här finns flera mycket 
interssanta skogsbestånd och vissa delar av området har nu  blivit naturrreservat. 



Branden vid Bengtsviken är en av de största i sen tid som har tillkommit i Västra Götaland. 
Branden startade den 9 juli 2005 genom att en grov asptorraka på ett höjdutsatt hygge 
antändes till följd av ett så kallat torråskväder då blixten slog ner utan att det regnade. 
Brandkåren utförde släckningsarbeten under flera dagar och det dröjde fram till den 18 juli 
innan branden var definitivt släckt. 
Eftersom detta brandfält nu har ett mycket stort naturvärde med dess innehåll av stora 
mängder brandskadad och branddödad ved sker nu en diskussion mellan markägare och 
Skogsstyrelsen/Länsstyrelsen om hur man kan förvalta dessa naturvärden. 
Förvaltningen av detta område kan naturligtvis ske med mycket större precision om de 
naturvärden som finns just vid Bengtsviken är dokumenterade och kända. I syfte att 
förbättra det biologiska kunskapsunderlaget så fick vi i uppdrag av länsstyrelsen att under 
sommare 2007 mer i detalj inventera och beskriva brandfältets insektsfauna och denna 
rapport är resultatet av denna inventering. 
 
 

 
 
Den brända skogen vid Bengtsviken sensommaren 2007 
  



 
Vegetationen 
Då branden tog så hårt att stora delar av förnan också brann upp, särskilt i de mer 
exponerade höjdlägena, så är den efterföljande blomningen inte särskilt rik och fältskiktet 
är glest och artfattigt. Naket och till delar också sprucket berg är nu en dominerande syn på 
brandfältet och det kommer förmodligen att ta mycket lång tid innan marken åter blir 
beskogad. Det kommer också att bli mycket svårt att utföra eventuella barrplanteringar i 
området.  
De vanligaste örterna efter branden var mjölke Chamaenerion angustifolium och 
bergkorsört Senecio sylvaticus. I de södra delarna kunde enstaka exemplar av käringtand 
Lotus corniculatus och skogsvicker Viccia sylvatica konstateras. 
Det som framförallt ger karaktär åt brandfältet nu är de enorma mängder av björnmossa 
Polytrichum spp. och lungmossa Marchantia polymorpha som har grott på den brända 
marken. 
 
I de fuktigare partierna har branden inte tagit lika hårt och här finns en ganska ordinär 
markflora kvar med ris och tuvull. I dessa partier dominerar vitmossorna i markskiktet. 
 

 
 
Vidsträckta mattor av björnmossor breder nu ut sig på den brända marken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Brandskiktdynan Daldinia loculata är en lätt igenkänd svamp som uteslutande växer på 
branddödade lövträd och då främst på björkar. Dess livscykel har nyligen utretts och är 
mycket märklig. Svampens sporer sprids med vinden över mycket stora avstånd, 
förmodligen globalt. Dessa kan infektera levande träd, men svampen vilar i trädets 
ledningsvävnad utan att orsaka skada och är då en del av trädets endofytiska (svampar som 
lever i kärlsträngarna i de levande träden) flora. När sedan trädet dör genom brand bildas 
snabbt ett mm-tunt rosafärgat väldoftande s.k. konidiestadium (som bara har en 
genuppsättning) mellan bark och ved. Detta är mycket attraktivt för insekter som både äter 
av detta direkt, samt lägger sina ägg där. På bara några dagar konsumeras detta vilket 
tvingar insekterna att flytta runt till nya träd. När de gör detta har de fått med sig svampens 
konidier, som är klibbiga och lätt fastnar på kroppsytan. Först när konidier från två olika 
svampindivider sammansmälter (dvs två haploida mycel bildar ett s.k. tvåkärnsmycel) 
börjar fruktkroppar att bildas. De första fruktkropparna brukar dyka upp mindre än ett år 
efter brand i södra Sverige. Om ingen befruktning sker (och förmodligen också om 
primärkolonisation sker från sporer direkt till redan branddödade träd) bildas ett nytt 
konidiestadium (ett stadium av svampen som sprider asexuellt bildade sporer) i 
månadsskiftet april-maj året därpå. Både fruktkropparna, konidiestadiet och den rötade 
veden utgör föda för flera olika brandberoende insekter. 



Vägkantens blommor  
Intill körvägen finns en hel del intressanta och näringskrävande växter som skogknipprot, 
bergjohannesört, skogsklocka, knagglestarr, backdunört, backskafting, backvicker, 
skogsvicker, sötvedel och höskallra. 
 
Stuteliane 
Runt torpgrunderna vid Stuteliane finna alla de ovan uppräknade växterna i öppningar och 
vägkanter i den nyligen framgallrade skogen som nu är rik på grov asp och björk. Enstaka 
asphögstubbar finns också i området. I de övergivna slåttermarkerna växer fortfarande 
rikligt med brudsporre Gymnadenia conopsea tillsammans med ex slåttergubbe Arnica 
montana och höskallra Rhinanthus serotinus. 
 
Fågellivet är fattigt men ganska typiskt för talldominerade brandfält på mager mark. De 
ganska få fåglar som observerades var trädpiplärka, talltita, större hackspett, rödstjärt och 
spillkråka. Trädlärka observerades under vår inventering på den norra delen av brandfältet. 
Här noterades också talrika angrepp av den tretåiga hackspetten som dels har utfört s.k. 
savhack men också utnyttjat den rikliga tillgången på barkborrar. 
 

 
 
Slåttergubbe Arnica montana finns fortfarande kvar vid ödetopet Stuteliane 



Metoder 
Vid insamlandet har vi använt fönsterfällor, guleskålar och markfällor. Utöver detta skedde 
även en aktiv insamling med håvning under ett par sensommardagar.   
Fönsterfällorna användes främst i områden som hade skogsmiljöer eller träd inom delområde 
1A på den bifogade kartan. De placerades ut i juni månad och de tömdes därefter två gånger 
och plockades ned i början av september.  
Fönsterfällorna (Pro Naturas tillverkning) bestod av en genomskinlig plastskiva (Cobex). 
Plastskivorna placerades med hjälp av silvertejp ovanför en plastbalja som ineehöll glykol, 
vatten och lite diskmedel för att avliva och konservera insekterna. Fällorna monterades i 
grova brandskadade eller branddödade tallar och björkar, en till fem meter över marken. 
Under augusti flyttade en fälla och ytterligare en sattes upp i en branddödad gran. Tyvärr satte 
vi inte upp några fällor på aspar eftersom vi hittade bra sådana träd och trädgrupper först ett 
stycke in i inventeringsarbetet – och då i område 1B och i den södra delen av område 2. Den, 
förmodligen ganska intressanta fauna som är knuten till dessa träd är därför inte med i denna 
inventeringsrapport 
Guleskålarna bestod av gulfärgade skålar med låg kant. Skålarna fylldes glykol som späddes 
ut med vatten och några droppar diskmedel för att minska ytspänningen.  
Markfällorna bestod av nedgrävda engångsmuggar som fylldes med glykol och några droppar 
diskmedel.  
Inalles användes 12 fönsterfällor  under den första perioden och 13 under den senare perioden 
då ytterligare en apterades på en branddödad gran. 
10 markfällor och ett par s.k. guleskålar sattes upp i anslutning till markfällorna. Markfällorna 
fanns också på plats från mitten av juni till och med augusti månad.  

 
Bestämningsarbetet utfördes av Thomas Appelqvist under hösten/vintern 2007.  Arbetet har 
främst koncentrerats på rödlistade, mindre vanliga eller på annat sätt intressanta skalbaggar, 
långa artlistor på alla mer eller mindre vanliga arter har inte tagits med här då de blir föga 
informativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
En fönsterfälla på plats 



Insektslivet 
Den marklevande insektsfaunan är lättrörlig och man kan tydligt se att  brandfältet snabbt 
ger möjlighet för en lång rad skalbaggar att fortleva. Uteslutande i det brända området 
fanns nu många, i södra Sverige, ganska ovanliga arter som svedjelöpare Sericoda 
quadripunctata, Ocypus ophtalmicus, brandsvartlöpare Pterostichus quadrifoveolatus och 
Pterostichus lepiduus.  Här noterades också den ganska ovanliga Carabus arvensis. 

Här påträffades också en del våtmarksdjur som kortvingarna Symtomus aenus och Bolitobius 
castaneus och mängder av olika byrrhider (mossbaggar) som är knutna till det ymniga 
mosstäcket. De vanligaste arterna var kulbaggarna Byrrhus pilula, Simplocaria semistriata 
och Cytilus sericeus. Det marklevande insektslivet blir både artrikare och mer individrikt när 
markytan kan bli solbelyst och värmas upp. Bland dessa markinsekter finns flera rödlistade 
arter som kännetecknar dessa miljöer och de utgör ju också näringsbasen för flera typiska 
fåglar som nattskärra och trädlärka. 
På brandfältet finns också en hel del små vattenpölar. Det har visat sig att dessa biotoper 
hyser en hel del intressanta och brandgynnade insekter (Naturvårdsverket 2006). En sådan 
art är den starkt brandgynnade kolhalsrandbaggen Helophorus tuberculatus och ett 
exemplar av denna art fanns i markfällorna. Det är en konkurrenssvag och 
predationskänslig skalbagge som lever av alger i små vattenpölar på brandfältet. 
 
Branden dödade en hel del tall och den större märgborren Tomicus piniperda fick därför en 
mycket stor population men som sommaren 2007 till stor delar redan hade klingat av. 
Tillsammans med barkborrarana förekommer också timmerman Acanthocinus aedelis och 
tallbock Monochamus sutor, två storvuxna  långhorningar som fortfarande finns ganska 
talrikt på brandfältet. I gångarna efter dessa arter kommer flera rovdjur och parasiter in. 
Barkborrarna har många fiender och på våren kan man inte undgå att se den brokigt 
färgade barkborrefienden Thanasimus formicarius jaga efter barkborrar på stammarna. 
Andra typiska rovdjur som man kan finna under barken är Pityophagus ferrugineus, 
Nudobius lentus, och flera Placusa-arter. Andra predatorer i denna miljö är stumpbaggarna 
Plegaderus vulneratus, Dendrophilus corticalis och Micromalus parallellopipedus. 
Rhizophagus-arter (särskilt R. ferrugineus och depressus) och Quedius xanthopus. 
Barkborrarna delar också livsrummet med ett antal sav- och saftätare som Glischrochilus 
quadripunctatus, G. hortensis och flera Epuraea-arter. 
Under den tunna barken och i grenverket av döda tallar finner man andra arter  och 
vanligast här är de små barkborrarna  Pityogenes bidentatus och quadridens. På jakt efter 
deras larver och puppor kryper den smala tenebrioniden  Corticeus linearis. 
Andra sommaren efter trädets död passar de pyttesmå Crypturgus-arterna på att äta upp de 
delar av kambiet som ännu är intakt mellan alla gångar och gnag. I gångarna finns 
fortfarande många av de rovlevande djuren kvar men inslaget av pselaphider och 
lathridiider har ökat och karakteristiska  men inte särskilt allmänna arter är nu t ex 
Corticaria lateritia och Phloeocharis subtilissima. Även flera Ampedus-arter är typiska för 
miljön då deras larver till stor del är rovdjur. 
I takt med att barken faller av tillkommer nu mängder av andra långhorningar som  
bitbock, barkbock och flera olika blombockar och inte mindre än 5 olika Ampedus-arter- 
nämligen Ampedus sanguineus/pomonae/tristis/niger/balteatus. 
Den blå praktbaggen Melanophila cyanea har nu en jättepopulation i området och varma 
soliga sommardagar flyger hundratals exemplar runt tallstammarna. Denna art bidrar till att 
många av de tallar som överlevde branden nu kommer att dö av torka och insektangrepp 
eftersom den främst utvecklas ur ännu levande men brandskadade tallar. Tillsammans med 
denna art dök också ett exemplar av den svarta Anthaxia similis upp bland de infångade 



djuren. Detta fynd är det första i västra Sverige och den var förut känd från 
Östersjölandskapen upp till södra Norrlandskusten. 
 
Vid talltorrakorna och tallågorna i detta område konstaterades också många olika 
svamplevande arter som mörk vedstrit Cixidia confinis, Xylita laevigata, Abdera triguttata, 
Curtimorda maculosa. Tre rödlistade arter ingår också i denna grupp nämligen Ipidia 
binotata, Glisrochilus 4-guttatus och Triplax rufipes. Två arter av barkstinkfly samlades 
också in (Aradus betulinus och Aradus depressus) men ingen av dessa hör tyvärr till de 
exklusiva brandberoende arterna. 
Några svampdjur noterades också och det rörde sig framförallt om flera olika arter som var 
knutna till fnösketickan och björkticka på björkar. Asparna på den södra delan av 
brandfältet visde sih ha mycket intressanta lågor och torrakor med vedsvampar men tyvärr 
så hittade vi dessa intressanta trädgrupper först ett tag in på sommaren och ett stycke från 
de övriga fällorna varför inga riktade insamlingar kom att utföras kring dessa träd. 
Ett av svampdjuren som infångade var ett mycket intressant fyns nämligen Orchesia 
luteipalpis som är rödlistad (DD) och detta var också ett första fynd för Dalsland. 
Denna rikedom på olika vedlevande insekter har lockat till sig den tretåiga hackspetten 
som nu födosöker i området. På de solbelysta stammarna jagade också storvuxna rovflugor 
som Laphria flava och Choreades gilvus i många exemplar. 
En hel del gaddsteklar insamlades tillsammans med de andra insekterna men de är i nuläget 
till stor del fortfarande inte artbestämda. På de fåtaliga mjölkörtsplantorna som blommade 
på brandplatsen noterades ofta den storvuxna sandstekeln Ammophila sabulosa. En del djur 
har dock noterats och det är t ex den i västsverige ganska sällsynta Pemphredon flavistigma 
och den storvuxna solitärgetingen Eumenes coarctata. Här noterades också den sällsynta 
plankstekeln Sapyga quadrifasciata. 

 

 
 
Ett spontant brandfält i östra Småland



Några intressanta insekter 
 
Helophorus tuberculatus 
Kolhalsrandbagge 
En sällsynt och brandgynnad art som lever av alger i små temporära vattenpölar på 
brandfält. 
 
Carabus arvensis 
En sällsynt jordlöpare som oftast påträffas i hällmarkstallskogar.  
 
Sericoda quadripunctata  
Liten svedjelöpare 
Populationen av denna art har nu förmodligen klingat av och endast ett exemplar fångades 
i markfällorna. 
 
Pterostichus qudrifoveolatus  
Brandsvartlöpare 
Denna art har fortfarande en ganska hygglig populion på brandfältet och flera ex fanns med 
i markfällorna och den kunde också ses springa runt på marken under fältarbetet. 
 
Anthaxia similis Ny Dals 
Svart praktbagge 
Ett mycket intressant fynd! Denna lilla svarta praktbagge är tillsammans med de övriga 
Anthaxia-arterna de enda praktbaggar i Sverige som man regelbundet ser i blommar. 
Denna art utvecklas ur barrträd och är en sällsynt art med sydöstlig utbredning. Främst 
påträffas den på Öland och Gotland men är utbredd i sydöstra Sverige upp till Gävle. 
Detta är den första noteringen av denna östliga, praktbagge i västra Sverige. Den lever i 
tallskogar och är tydligt brandgynnad. Ett ex fanns med i fönsterfällorna. 
 

 



Melanophila cyanea 
Blå praktbagge 
Denna praktbagge lever under barken av försvagade men levande tallar. Den bidrar ofta till en 
stor sekundär dödlighet hos de tallar som har försvagats av branden. Den var sommaren 2007 
mycket vanlig på Bengtsvikens brandfält och hundratals exemplar flög runt på de 
brandskadade tallarna. Arten är annars ovanlig i västra Sverige 
 
Poecilonota variolosa  
Asppraktbagge 
Typiska utflygshål såg dels vid torpgrunden Stuteliane strax norr om brandfältet och dels 
vid ett par grova aspar i den södra delan av delområde 2 ute på brandfältet. 
 
Ipidia binotata NT 
Arten utvecklas sannolikt i tickor men har lite oklara krav och påträffas både i slutan 
skogar och på öppna brandfält. 
I. binotata är påträffad i anslutning till trädsvampar under bark på döda träd. I Sverige är 
de flesta fynden gjorda på granstubbar och lågor med klibbtickor. Fynd föreligger även 
från tall, björk, asp och bok. Arten har flera gånger tagits på hyggen. Larver är i f.d. 
Jugoslavien påträffade i anslutning till trädsvampar på bokstubbar, såväl i fruktkropparna 
av svampen som i veden under dem. Arten är flera gånger funnen på branddödade tallar 
och granar i Sverige, och tycks främst förekomma på träd som varit döda under två till fem 
år.  
I. binotata är främst påträffad i skogar som är kända för höga naturvärden. Genom den 
begränsade utbredningen och de låga populationer som arten tycks finnas i anses den vara 
hotad. Arten är dessutom beroende av död ved, vilket gör den extra sårbar. Den tycks dock 
i viss mån tåla hyggen under förutsättning att högstubbar med klibbtickor sparas. Framtida 
studier får dock utvisa om arten även kan överleva i vanliga avverkningsstubbar.  
 
Glisrochilus quadriguttatus NT 
Denna art är bl.a. knuten till savflöden på lövträd. Larvutveckling sker i den savindränkta 
barken och kambievävnaden. Redan i början av april kan man se arten flyga omkring 
savande träd eller till vinteravverkade stubbar med savflöde. Den är påträffad på ek, bok 
och björk. Förutom savflöden kan larverna tydligen även utvecklas hos barkborrar. Puppor 
är kläckta från slutet av juli till mitten av augusti. Den fullbildade skalbaggen påträffas ofta 
även på trädsvampar som svavelticka. Huruvida larvutvecklingen kan ske på 
trädsvamparna är ej känt.  
 
Triplax rufipes NT 
Arten lever i trädsvampar på lövträd. Främst träffar man på arten i svampar som tillhör 
släktet Pleurotus på björk, asp, lind och bok. Ofta träffar man på arten tillsammans med 
Triplax scutellaris och T. aenea på svamparna. Ofta sitter de fullbildade djuren av en eller 
flera arter aggregerade. Larverna äter senare ofta upp svamparna helt och går sedan ner i 
marken för förpuppning. De fullbildade insekterna ser man under en stor del av året. 
Djuren uppträder ofta på träd som står i alléer. Svamparna växer ofta nära marken på 
stående ofta levande men skadade träd.  
 
Sphaeriestes stockmanni 
En kolsvart liten saplingid som främst uppträder under bark på nyligen branddödade träd 
och en art som är sällsynt i södra Sverige. 
 



Abdera trigutta  
Denna art lever som larv av violtickornas mycel (Trichaptum violaceum och Trichaptum 
fuscoviolaceus) på granar och mer sällsynt tallar. De vuxna djuren ses krypa ikring på 
solbelysta stammar. Den är starkt gynnad av brand och sällsynt. Arten förekommer i 
framförallt i naturskogsbestånd med gran och minskar i landet (Ehnström och Axelsson 
2002, Wikars 2006). 
 
Orchesia luteipalpis DD 
Detta v ar ett mycket intressant fynd. Denna art var länge känd endast genom äldre fynd som 
har gjorts i trakten av Uddevalla. Vintern 2006/2007 samlade Niclas Franc in altickor från 
några olika ställen runt Örekilsälven och Kvistrum varvid ett stort antal av arten kläcktes 
fram. Vid en genomgång av min samling kunde jag konstatera att jag hade ett exemplar från 
Östads Säteri. Strax utanför Alingsås i Västergötland. Så noterades ytterligare ett ex från 
fönsterfällorna vid Bengtsviken. Ingare noggrannare biologiska data finns dock runt dessa 
fynd. 
Det tycka alltså som om den är utbredd  och lokalt talrik med bara i ett begränsat område av 
sydvästra Sverige (Västegötland, Bohuslän och Dalsland). Det återstår att se om den är strikt 
knuten till alticka eller om den står att finna också på andra trädsvampar. 
 
Mycetochara flavipes 
Larven till denna art förekommer i svampinfekterad ved och gärna i gångarna efter andra 
skalbaggar som tex långhorningar. 
 
Curtimorda maculosa 
Den lilla vitprickiga tornbagge lever av svampar inom släktet Gloeophyllum. 
 
Dendrophilus crenatus 
Denna art lever främst under barken på barrträdslågor. Den är vanligare i norra och har 
blivit sällsyntare under senare år. I södra Sverige finner den endast i gammelskogsbestånd. 
 
 
Tvåvingar Diptera  
Laphria gilvus  
Denna stora rovfluga påträffas främst på naturvårdsintressanta skogar med tall. Arten var 
talrik på brandfältet där de flög runt och jagade på de branddödade tallstammarna. 
 
 
Halvvingar Hemiptera 
Cixidia confinis 
En mycket sällsynt och lokal art som dock kan ha ganska stora populationer i vissa 
områden i Norrland. Den plockades bort ur hotlistan vid den sista revideringen förra året 
(2000). Det finns visserligen gamla uppgifter från Västergötland men detta är mig veterligt 
den enda aktuella förekomsten i länet. 
Den förekommer främst i sprickor i gamla, döda barrträdsstockar (främst tall), där larverna 
troligen livnär sig av resipunata tickor och andra svampar. 
 
 
 
 
 



Resultat och diskussion 
Fyra rödlistade skalbaggar kan tyckas vara ett magert resultat från ett som det ser ut 
brandfält som saknar motstycke i länet. men då ska man betänka att att många sällsynta 
djur som tills nyligen var med på rödlistan för närvarande uppträder i stora antal på 
brandfältet och att denna rikedom på ved-  och markinsekter också ger upphov till ett 
mycket intressanta fågelliv med ex trädlärka Lullula arborea och tretåig hackspett Picoides 
tridactylites. 
Denna inventering ger också bara en ofullständig stillbild av livet kring detta brandfält. De 
tidigaste pyrofilerna (=de brandberoende arterna) har redan haft sina största förekomster på 
fältet och nu kommer en långsam succession med alltfler svamp – och vedsvampslevande 
djur att dominera i området under deccennier framöver. Detta innebär också att 
Bengtsvikens brandfält kommer att vara ett mycket viktigt skogsområde för många 
sällsynta och rödlistade insekter ett tag framöver nu –de fyra rödlistade vi fann i denna 
inventering är alla knutna till vedsvampar på ett eller annat sätt.  
Stekelfaunan kan också komma att öka i takt med att brandfältet får en mer varierad och 
blomsterrik flora. 
Solvarma torrakor och lågor av tall brukar vara en intressant vedskalbaggsmiljö men blir 
riktigt artrikt och intressant främst i området med låg nederbörd och uttalad sommartorka. 
Detta innebär att de förnämsta tallskogarna ur insektssynpunkt i södra Sverige ligger i de 
östra delarna, i kustnära områden intill Östersjön (Gotland, Kalmar län, Östergötland och 
Södermanland). Det är därför extra intressant att notera att de tallskogar som finns i delar 
av Dalsland är i det närmaste lika artrika som de redan välkända och berömda talltrakterna 
i sydöstra Sverrige med flera olika brandspecialister. 
Sammantaget kan man säga att detta brandfält är ett av de intressantaste och mest 
värdefulla  områden med brandpräglad vegetation och flora i hela länet och också södra 
Sverige. Den regniga och ganska kalla sommaren påverkade förmodligen resultatet 
negativt men trots detta kunde en lång rad brandgynnade insekter uppdagas och flera 
fauniskt intrtessanata fynd gjordes också. Utbredningsbilden för Anthaxia similis och 
Orchesia luteipalpis förändras mycket dramatiskt i denna inventering. 
 
 
Synpunkter på skydd och skötsel 
Branden skapar miljöer där flera konkurrenssvaga insekter, kärlväxter, svampar och mossor 
kan etablera sig, bl.a. genom ökade möjligheter för frön och sporer att gro. Branden har också 
genom historien påverkat växter och djur så att det nu finns många pyrofila organismer (arter 
som är beroende av brand). Ett 40-tal insektsarter och ett 50-tal svamparter är beroende av 
bränd ved eller mark för sin existens och dessutom gynnas ytterligare 100-talet arter av brand. 
Flera brandberoende organismer är sällsynta och återfinns på den nationella rödlistan.  
Om de brandberoende biotoperna och arterna ska finnas kvar krävs en ökning av antalet 
bränder i skogslandskapet, vilket främst innebär anlagda naturvårdsbränder. I normalfallet 
släcks spontant uppkomna  av säkerhetsskäl för att undvika skador på skog och egendom. 
Omfattningen är normalt relativt liten och antalet större bränder är få. Även mindre brännor 
kan vara av naturvårdsintresse och det finns flera exempel på brandfält som avsatts som 
naturreservat eller biotopskyddsområden. God förekomst av gamla träd, lövträd, flerskiktning 
i tallskog, en mosaik av ståndorter, brandgynnade arter, effekter på marken samt intressanta 
substrat eller strukturer, är viktiga kriterier för skydd av ett brandfält.  
 
Branden vid Bengtsviken har allt detta – dvs förekomsten av intressanta strukturer och 
substrat med en rik brangynnad fauna och flora - och den ligger dessutom i ett landskap som 
är rikt på den barndgynnade tallen samtidigt som regionen och har en rikedom på 



brandgynnade lövträd (som björk och asp) vilket har gynnat den vitryggiga hackspetten som 
här har ett av sina sista fästen i landet. 
 
Vi föreslår därför att Bengtsvikens brandfält i sin helhet lämnas att växa igen av sig själv 
vilket kommer att gynna alla de växter och djur som normalt förekommer efter en skogsbrand 
och i de skogstyper som utvecklas där. Om detta sker genom ett formellt områdesskydd eller 
på annat lämpligt sätt är av mindre betydelse. 
I den händelse som man ändå vill bedriva ett skogsbruk på vissa delar utan speciella 
naturvårdsåtgärder så har vi i kartan nedan försökt att gradera de naturvärden som finns där 
idag (med en tregradig skala) där områden betecknade med 1 är de mest värdefulla.  
 

 
 
På de ställen där elden inte har gått ned till det nakna berget kommer nu en ny skogs-
generation fram och i detta parti är björken det vanligaste trädslaget. 
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