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Sammanfattning 
 

 Denna rapport beskriver inventeringar av vedlevande skalbaggar och svampar knutna till biodepåer 

i Göteborg, utförda under fältsäsongen (maj – okt) 2016. Syftet med inventeringarna var att undersöka 

om biodepåerna nyttjas av naturvårdsintressanta arter.  

 Totalt noterades 2090 individer av 189 arter av vedlevande skalbaggar och 63 arter av vedsvampar. 

 Flera naturvårdsintressanta arter framförallt bland skalbaggarna noterades. Dock hade man kunnat 

förvänta sig fler fynd av vedsvampar, men hösten 2016 var mycket torr vilket gav ett magert resultat.  

 Bland skalbaggarna i det insamlade materialet domineras artsammansättningen av arter som lever 

av vedsvampar, från mögel- och slemsvampar till skinn och ett- eller fleråriga tickor. Bland svamparna 

dominerar vanliga arter knutna till tidiga stadier i nedbrytningsprocessen, samt kärnvedsrötande arter. 

 Vid utplacering av biodepåer är det viktigt att så långt som möjligt skapa förutsättningar för ett 

naturligt nedbrytnings- och successionsförlopp av arter i den utlagda veden. I rapporten tar vi upp 

följande aspekter: 

 Placera så intakta stockar som möjligt. 

 Placera i miljöer som erbjuder sol och skugga, helst i anslutning till lämpliga skogsmiljöer så 

arter kan sprid sig till biodepåerna (som skogsbryn eller gläntor). 

 Bygg upp medelstora högar så ett varierat mikroklimat byggs upp med både solbelyst, och mer 

fuktig, beskuggad ved. 

 Tillför löpande nya stockar. 

 Undvik om möjligt att flytta stockarna för långt. 

 Ha flera stockar av samma trädslag. Tänk även på hur trädslagsfördelningen ser ut i anslutande 

park- eller skogsmiljöer. 

 Vid framtida planering av död ved i Göteborgs park- och skogsmiljöer bör hänsyn även tagas till att 

träd som dött på naturlig väg och som ofta har ett mer långsamt avdöende sparas. 
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Inledning 
I dagens moderna skogsbrukslandskap utgör döda träd och död ved en bristvara. I tätorternas 

grönområden, parker och stadsmiljöer finns det dock ofta ganska gott om gamla och grova lövträd, 

och tätorterna utgör därför ofta kärnområden när det gäller dessa.  Dock är ofta andelen döda träd låg. 

Detta ger kommuner och förvaltningen av dessa områden möjligheter att vidta åtgärder för att gynna 

den biologiska mångfalden som är knutna till gamla, grova lövträd. 

Även i Göteborgs grönområden, parker och gatumiljöer finns många grova träd. Om ett grovt träd 

måste tas ned skall det enligt stadens park- och naturförvaltnings Råd och riktlinjer för hantering av 

grova träd (Park- och naturförvaltningen i Göteborg, 2011) tas om hand och i första hand bevaras som 

biologisk resurs istället för som tidigare - flisas upp och användas som biobränsle. Syftet med detta 

arbete är att öka mängden död ved i kommunen. I linje med detta har ett antal biodepåer bildats runt 

om i staden. En biodepå är en upplagsplats för avverkade grova träd (med omkrets på 50-80cm i 

omkrets, ibland mer). Andra termer som används för samma företeelse är trädkyrkogård och 

faunadepå, men i Göteborg föredras termen biodepå, eftersom de grova träden är minst lika viktiga för 

svampar, lavar och mossor som för faunan (Park- och naturförvaltningen i Göteborg, 2011). 

Alltsedan Lunds kommun startade projektet med ”faunadepåer” finns det biodepåer på flera platser i 

landet. Tidigare erfarenheter av utlägg av biodepåer har gett intressanta resultat, men än så länge har 

forskningen fokuserat på effekten av skapad död ved i skogslandskapet.  

I den första utvärderingen av biodepåerna i Göteborgs kommun undersöker vi frågorna: Vilka 

naturvårdsintressanta vedlevande insekter och vedsvampar lever i biodepåerna? Finns det någon 

specifik ekologisk grupp inom dessa artgrupper som verkar särskilt knutna till biodepåerna? Rapporten 

innehåller en översikt över de naturvårdsintressanta arter som påträffats vid inventeringar utförda 

under fältsäsongen (maj – okt) 2016.  
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Metod 
Vid insamlandet av vedinsekter användes fönsterfällor, vilka bestod av en 2L glassburk samt ett 

plexiglasfönster. Fällorna placerades på grova stockar en till fem meter över marken. Burkarna fylldes 

med glykol för att avliva och konservera insekterna. Fällorna placerades ut den 12 & 13 maj 2016. 

Antalet fällor per lokal sattes upp i förhållande till antalet stockar i respektive biodepå: 0 - 25 lågor; 1 

fälla, 25 -100 lågor; 3 fällor. En första tömning gjordes i början på juli och fällorna togs slutligen ned i 

slutet av augusti. Vid tömningstillfällena skedde även en aktiv insamling med hjälp av främst sållning 

av nedbruten ved och gamla fruktkroppar av tickor. Vid fältbesöken var vädret varierande men till 

största delen soligt med uppehåll. Det insamlade materialet gick sedan igenom och artbestämdes på 

under stereolupp. Som studiegrupp valdes vedlevande skalbaggar, då detta är en artrik, relativt välkänd 

och framförallt naturvårdsintressant grupp. Familjerna kortvingar (Staphylinidae) och fjädervingar 

(Ptilidae) artbestämdes ej i fönsterfällematerialet (undantaget underfamiljerna Pselaphinae och 

Scaphidiinae) eftersom de generellt är mycket tidskrävande grupper med relativt få 

naturvårdsintressanta arter.  

Fruktkroppar av vedsvampar noterades vid de olika fältbesöken då fönsterfällorna sattes upp och 

tömdes. Dessutom gjordes två vedsvampsinventeringar, den 28/9 & 29/9 samt den 26/10. Fokus låg på 

rödlistade och sällsynta arter enligt anvisningar i uppdraget. I anvisningarna för uppdragets 

genomförande specificerades endast ett fältbesök. Dock var hösten 2016 så torr att det bedömdes 

nödvändigt att göra två eftersök av svamp då det torra vädret gjorde att resultatet vid 

inventeringstillfället i september var mycket magert. Utdelningen den 26/10 var dock bättre. Vid 

inventeringstillfällena undersöktes stockarna och förekomst av arter per lokal noterades. 

 

Figur 1. Ortofoto som visar placeringen av de undersökta biodepåerna 
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Lokalbeskrivningar och inventeringsresultat 
Biodepåerna har placerats ut vid olika tidpunkter med start 2009 fram tills 2015 då biodepåer byggdes 

upp i Årekärr och Sjöbacka (se karta figur 1). Vid inventeringstillfällena noterades totalt 2090 

individer av 189 arter av vedlevande skalbaggar och 63 arter av vedsvampar. Nedan ges en kort 

beskrivning av relevanta ekologiska förutsättningar på varje lokal, samt en kort redogörelse för 

intressanta fynd på lokalen. En komplett artlista finns i bilaga 1 (skalbaggar) och bilaga 2 

(vedsvampar). 

Bergsjövägen 
Denna lokal ligger intill en bommad väg, som startar vid Bergsjövägen och löper mot SV, strax söder 

om Lärjeåns dalgång och sydost om Linnarhults industriområde. Området från vägen och ner mot ån 

karakteriseras av ett igenväxande odlingslandskap. Kring vägen finns nu en ung triviallövskog med 

dominans av sälgar väster om vägen och mycket klibbal/björk kring biodepån som ligger i en liten 

övergiven åkerlycka intill vägen. I sälgbeståndet finns några uppsatta bikupor. I kanten av den lilla 

åkerlyckan lades ett 10-tal medelgrova lindstammar ut 2013. De är fortfarande relativt färska och har 

hela sin bark kvar. Bland svamparna dominerar fortfarande fruktsättande endofyter som lindskål och 

violett geléskålsvamp. 

I närheten av biodepån noterade flera exemplar av den rödlistade skalbaggen Gnorimus nobilis i 

blommor av älggräs. De har förmodligen utvecklats ur träd ner mot åravinen och utnyttjar sedan 

pollenkällorna kring åkerlyckan. 

Naturvårdsintressanta skalbaggar Naturvårdsintressanta svampar 

Ädelguldbagge Gnorimus nobilis (NT) Lindskål Holwaya mucida 

 

  

Figur. 2. Lindstockarna vid Bergsjövägen. Foto: O. Gran. Foto: F. Larsson 
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Brudaremossen 
I kanten av Brudarebacken, ca 500 m NV om masten ligger 2 rader med stockar utlagda på ömse sidor 

om den lilla körväg som löper utefter backens östra kant. Stammarna är omgiva av högt gräs med arter 

som jättebjörnloka, gul sötväppling och åkertistlar med mera. 

Stockarna placeras på biodepån löpande. Flera utav dem har legat flera år och är nu utan bark och 

delvis ganska rötade av olika svampar. Det finns tillsammans ca 150 trädstammar och de dominerande 

trädslagen är ek, bok och ask. Här finns också inslag av barrträd och kanske ytterligare något trädslag, 

men detta börjar nu på grund av stammarnas ålder att bli svårtolkat. Strax söder om denna biodepå 

finns det ytterligare upplag med trädstammar och klen död ved. 

Naturvårdsintressanta skalbaggar Naturvårdsintressanta svampar 

Orange rödrock Ampedus nigroflavus 

Punkterad brunbagge Hallomenus axillaris 

Hylis olexai 

Hylys procerulus 

Brungul vedsvampbagge Mycetophagus populi 

Triplax rufipes (NT) 

Slemmig tofsskivling Pholiota adiposa 

Fjällticka Polyporus squamosus 

Svavelticka Laetiporus sulphureus 

 

 

  

 

  

Figur. 3. Biodepåer vid Brudaremossen. Foto: O. Gran. 

 

Foto: F. Larsson 
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Delsjön 
Denna lokal ligger mellan Lilla Delsjön och riksväg 40 strax norr om Helenevik. Stockarna, som lades 

ut 2014, ligger utspridda i en kraftledningsgata, intill en liten väg som löper under riksväg 40 och mot 

norr upp till Delsjön. Omgivningarna är en bergig och småkuperad barrblandskog. I kraftledningsgatan 

finns ömsom hällar med Cladonia- mattor och vidsträckta mattor av hednervmossa och hårnervmossa. 

Mellan hällarna löper det blöta stråk med vitmossor och växter som pors och blåtåtel. De drygt 50 

stockarna är av diverse trädslag och uppsågade i mindre bitar.  

 

Naturvårdsintressanta skalbaggar 

Hylis olexai 

Rödhalsad vedsvampbagge Mycetophagus fulvicollis (NT) 

Pediacus depressus (VU) 

 

 

 

  

  

Figur. 4. Utspridda stockdelar vid Delsjön.  

Foto: F. Larsson. 

 

 Foto: F. Larsson 
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Grästuvevägen 
Denna lokal ligger intill Grästuvevägen, som löper parallellt med Tuvevägen strax norr om Grimbo. 

Längs Grimbovägen finns en rad medelgrova till grova ekar och öppna fält medan vägens västra sida, 

där biodepån ligger, är bevuxen med en blandskog där björk, al och enstaka sälgar också ingår. 

Skogen är uppvuxen och ganska grov. 

I kanten av denna skog ligger utplacerat ett 30-tal grova till mycket grova stammar av knäckepil, bok, 

al och enstaka björkar. Stockarna ligger ganska skuggigt och i en högvuxen vegetation med bland anat 

hallon. Här finns också en rishög. 

 

Naturvårdsintressanta skalbaggar Naturvårdsintressanta svampar 

Microrhagus lepidus 

Prionocyphon serricornis 

Hylis olexai 

Rhizophagus cribratus 

Uleiota planata 

Svavelticka Laetiporus sulphureus 

 

 

 

  

  

Figur. 5. Biodepån vid Grästuvevägen. Foto: O. Gran. 

 

Foto: F. Larsson 
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Grimbo 
Denna lokal utgörs av en parkeringsplats till bågskyttebanan i Grimbo och biodepån består av 22 

grova stammar som är utlagda i två ringar kring parkeringen sedan 2009. De är till stor del avbarkade  

och delvis mossbevuxna. De dominerande trädslagen är poppel, alm och bok men flera stammar är på 

grund av ålder svårbestämda. 

Omgivningen är öppen mot väster och Tuvevägen men lövskogsbevuxen i de södra och östra delarna. 

Här dominerar askar och aspar men också al. I den norra kanten är det fuktigt med alar och viden. 

Naturvårdsintressanta skalbaggar Naturvårdsintressanta svampar 

Epuraea neglecta 

Choragus sheppardi (VU) 

Hylis olexai 

Hylys procerulus 

Prionychus ater 

Sydlig sotticka Ischnoderma resinosum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figur. 6. Utlagda stockar vid parkeringsplatsen i Grimbo. Foto: O. 

Gran 
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Hjällbo 
Denna lokal ligger strax norr om Lärjemotet mellan Hjällbo och Angeredsleden intill en liten 

skogsväg.  En hög trave med stockar är utlagda invid vägen och omgivningen består av öppna marker 

med en luftledning i de östra delarna och en lövskog med stort ekinslag i de östra delarna upp mot 

bebyggelsen i Hjällbo. Biodepån består av mer än 50 grova till mycket grova stockar som lades ut 

mellan 2009 och 2011. I biodepån ingår björk, alm, ask, bok, lind och ek. Stockarna är delvis ganska 

nedbrutna och rötade. 

Naturvårdsintressanta skalbaggar Naturvårdsintressanta svampar 

Cryptophagus labilis 

Eledona agricola 

Hylis olexai 

Hylys foveicollis 

Korynetes caeruleus 

Triplax rufipes (NT) 

Rödhalsad vedsvampbagge Mycetophagus 

fulvicollis (NT) 

Megatoma undata 

Microrhagus lepidus 

Mycetochara axillaris 

Trichonyx sulcicollis (NT) 

 

Slemmig tofsskivling Pholiota adiposa 

Fjällticka Polyporus squamosus 

Svavelticka Laetiporus sulphureus 

 

 

  

Figur. 7. Stora vedbrötar i Hjällbo. Foto: F. Larsson. 
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Sjöbacka 
Sjöbacka ligger vid en stor öppen äng intill havet strax norr om Önnereds fiskhamn. Området är en 

gammal utfyllnadsplats för rivningsrester och annat vid en plats som tidigare var en havsvik. 

Gräsmarken slås varje år men vid en del blöta svackor där slåttern har varit svår lade man upp två stora 

ringar med stockar 2015. I gräsmarken finns det fortfarande en rad havsstrandsväxter kvar som 

havssäv, krypven och blankstarr. I varje ring finns ca 150 stockar av många olika trädslag. Här finns 

tall, bok. al, björk. ask, alm och al. Träden är relativt unga och har för det mesta barken kvar. 

Naturvårdsintressanta skalbaggar Naturvårdsintressanta svampar 

Orange rödrock Ampedus nigroflavus 

Pediacus depressus (VU) 

Hylis olexai 

Pseudanidorus pentatomus (NT) 

Cis villosulus 

Slemmig tofsskivling Pholiota adiposa 

Poppeltofsskivling Hemipholiota populnea (NT) 

 

 

  

 
 

Figur. 8. Vedutlägget i Sjöbacka. Foto: O. Gran. 

 

Foto: F. Larsson 
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Stora Torp 
Denna lokal ligger i en högstammig och grov bokskog med små inslag av ek och björk intill en stig 

strax söder om Stora Torp. I skogen sjunger skogsduvan om våren. På ömse sidor om stigen ligger ca 

25 grova stockar av bok och knäckepil. Stockarna har legat på platsen sedan 2012 och har fortfarande 

sin bark kvar. 

Naturvårdsintressanta skalbaggar Naturvårdsintressanta svampar 

Agathidium niginum (NT) 

Glischrochilus quadriguttatus 

Hylis olexai 

Stephostethus alterans 

Xylophilus corticalis 

Eledona agricola 

Agaricochara latissima 

Svavelticka Laetiporus sulohureus 

Västlig rostticka Phellinus ferreus 

Kantarellmussling Plicatura crispa 

 

 

  

  

Figur. 9. Vedutlägget vid Stora Torp. Foto: O. Gran. 

 

Ung svavelticka. Foto: F. Larsson 
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Årekärr 
Denna lokal ligger strax öster om Säröleden öster om Hästebäck. Biodepån ligger intill en liten körväg 

som kallas Årekärrsvägen och som går in mot Sandsjöbackareservatet strax norr om körvägen in mot 

Årekärr. Här ligger två grupper med grova träd med tillsamman mer än 200 stockar som mot väster 

och norr gränsar till en kraftledningsgata och öppna högvuxna gräsmarker. Mot söder och öster växer 

en trivallövskog. Stockarna har legat på platsen sedan 2015. I de öppna marker finns gott om 

högvuxna trädgårdsrymlingar som jätteslide, parkslide, höstgullris, korgvide och vildvin. Stockarna är 

grova till mycket grova och består av bok, björk, alm och ask. 

Naturvårdsintressanta skalbaggar Naturvårdsintressanta svampar 

Hallomenus axillaris 

Pediacus depressus (VU) 

Hylis olexai 

Rödhalsad vedsvampbagge Mycetophagus 

fulvicollis (NT) 

Pseudoanidorus pentatomus (NT) 

Mycetochara axillaris 

Uleiota planata 

Slemmig tofsskivling Pholiota adiposa 

Poppeltofsskivling Hemipholiota populnea (NT) 

Almskivling Hypsizygus ulmarinus 

Fjällticka Polyporus squamosus 

 

 

  

  

Figur. 10. Biodepå i Årekärr. Foto: F. Larsson. 
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Rödlistade vedskalbaggsarter funna i inventeringen 
 

Agaricochara latissima (NT) 

En småkortvinge (Staphylinidae: Aleocharinae) 

som är sällsynt påträffad främst i Mellansverige, 

med enbart ett tidigare rapporterat fynd i 

Västsverige (figur 11). Arten lever på diverse 

tickor, i synnerhet tegelticka (Daedaleopsis 

confragosa) på grövre dödved av lövträd, och 

föredrar slutna, skuggiga miljöer. Två individer 

hittades på biodepån vid Stora Torp, dels i 

fönsterfälla och dels vid frisök på tegelticka 

(Daedaleopsis confragosa) på en boklåga. Det 

är sannolikt att arten gynnas av biodepåer med 

stockar av lövträd liggandes i skuggig 

skogsmiljö. 

 

 Figur 11. Agaricochara latissima. Ett skalstreck 

motsvarar 1mm. Foto: O. Gran 

 

 

Agathidium nigrinum (NT)  

En mycelbagge (Leiodidae) som är utbredd i större delen av landet och påträffad mindre allmänt 

främst i mer naturskogsartade skogar, men är även flera gånger infångad i mer triviala skogsmiljöer 

såsom hyggen och granplanteringar (figur 12). Arten är knuten till svampig lövved i skuggiga lägen, 

och lever som larv troligtvis som andra arter i familjen av slemsvampar. En individ fångades i 

fönsterfälla på biodepån vid Stora Torp. Det är sannolikt att arten gynnas av biodepåer med stockar av 

lövträd liggandes i skuggig skogsmiljö. 
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Figur 12. Agathidium nigrinum. Foto: O. Gran Figur 13. Choragus sheppardi. Foto: O. 

Gran 

 

Choragus sheppardi (VU) 

En plattnosbagge (Anthribidae) som är sällsynt funnen i södra och mellersta Sverige, och tidigare 

knappt funnen alls i Västsverige (figur 13). Arten lever som larv av kärnsvampar på klen ved av 

lövträd. En individ fångades i fönsterfälla på biodepån vid Grimbo. Då arten utvecklas i klena pinnar 

och grenar är det osannolikt att den utnyttjar veden i biodepån. 

 

Ädelguldbagge - Gnorimus nobilis (NT) 

En bladhorning (Scarabaeidae) som förekommer mindre allmänt eller sällsynt i södra och mellersta 

Sverige. Larvutvecklingen sker i mulm i hålträd av framförallt ädellöv, och de vuxna djuren ses oftast 

födosökande på flockblomstriga blommor. En individ hittades vid frisök på hundkäx i ett dike i 

närheten av biodepån vid Bergsjövägen. Då arten utvecklas i hålträd är det osannolikt att den utnyttjar 

veden i biodepån. 

 

Rödhalsad vedsvampbagge – Mycetophagus fulvicollis (NT) 

En vedsvampbagge (Mycetophagidae) som förekommer mindre allmänt i hela landet. Arten lever i 

vitrötad ved i döda stående träd och lågor av främst asp, björk och gran (figur 14). Sammanlagt tre 

individer fångades i fönsterfällor på biodepåerna vid Årekärr, Delsjön och Hjällbo. Arten bör kunna 

gynnas av biodepåer med stockar av främst triviallöv. 
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Figur 14. Mycetophagus fulvicollis. Foto: O. Gran Figur 15. Pediacus depressus. Foto: O. Gran 

 

 

Pediacus depressus (VU) 

En plattbagge (Cucujidae) som förekommer sällsynt i södra och mellersta Sverige, och särskilt i 

Västsverige ansedd vara en mycket exklusiv art (figur 15). Arten lever under barken på grova lågor 

som ligger solexponerat. Sammanlagt fem individer fångades i fönsterfällor på biodepåerna vid 

Årekärr, Delsjön och Sjöbacka. Det är sannolikt att arten gynnas av biodepåer med grova stockar 

liggandes solexponerat, dock ej så exponerat att barken snabbt faller av. 

 

Korthornad ögonbagge - Pseudanidorus pentatomus (NT) 

En ögonbagge (Aderidae) som förekommer sällsynt i hela landet. Arten utvecklas i resupinata tickor, 

främst under bark på lågor av diverse lövträd (figur 16). Sammanlagt tre individer fångades i 

fönsterfällor på biodepåerna vid Årekärr och Sjöbacka. Det är sannolikt att arten gynnas av biodepåer 

med stockar av lövträd. 
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Figur 16. Pseudanidorus pentatomus. Foto: O. Gran Figur 17. Trichonyx sulcicollis. Foto: O. Gran 

 

Trichonyx sulcicollis (NT) 

En klubbhornsbagge (Staphylinidae: Pselaphinae) som förekommer mindre allmänt i södra och 

mellersta Sverige, men är sällsynt i Västsverige (figur 17). Arten lever under bark och i ved av rötade 

och ihåliga träd, framförallt lövträd. Liksom många andra arter i underfamiljen är den förmodligen 

myrmekofil, dvs. den lever tillsammans med myror. En individ fångades i fönsterfälla på biodepån vid 

Hjällbo. Arten bör kunna gynnas av biodepåer med stockar av lövträd. 

 

Triplax rufipes (NT) 

En trädsvampbagge (Erotylidae) som förekommer allmänt till mindre allmänt i södra och mellersta 

Sverige. Arten utvecklas i fruktkropparna av främst ettåriga trädsvampar på diverse lövträd (figur 18). 

Sammanlagt tio individer fångades i fönsterfällor på biodepåerna vid Brudaremossen och Hjällbo. Det 

är sannolikt att arten gynnas av biodepåer med stockar av lövträd. 

  

Figur 18. Triplax rufipes. Foto: O. Gran Figur 19. Xylophilus corticalis. Foto: O. Gran 
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Xylophilus corticalis (NT) 

En halvknäppare (Eucnemidae) som förekommer sällsynt i södra och mellersta Sverige, men med en 

starkt västlig utbredning och kan i Västsverige kanske snarare anses som mindre allmän (figur 19). 

Arten utvecklas i svampig vitrötad ved i grövre stammar av barr- och lövträd, främst i 

naturskogsartade skogar. En individ fångades i fönsterfälla på biodepån vid Stora Torp. Det är 

sannolikt att arten gynnas av biodepåer, främst sådana med stockar som placeras skuggigt inne i skog. 

 

Fläckvingad träfluga - Clusia tigrina (NT) 

Ingen genomgång av flugor gjordes i inventeringen, men två individer av denna träfluga (Clusiidae) 

noterades ändå, en i fönsterfällematerialet från Hjällbo och en från Årekärr. Arten anses vara sällsynt 

och är associerad med murkna stockar av främst bok och alm på skuggiga lokaler. Det är således 

sannolikt att arten gynnas av biodepåer med sådan ved. 

 

Andra naturvårdsintressanta vedskalbaggar funna i inventeringen 

 

Halvknäpparna Hylis olexai, procerulus och foveicollis, samt Microrhagus lepidus och pygmaeus 

Tidigare ansedda som mycket sällsynta urskogsarter, men har de senaste decennierna hittats i mycket 

större omfattning än tidigare, kanske p.g.a. ändrade inventeringsmetoder eller ett varmare klimat. 

Bland dessa arter får Hylis olexai och Microrhagus pygmaeus nu anses vara vanliga, medan de andra 

är mindre allmänna. Alla arterna förutom Microrhagus pygmaeus har tidigare varit rödlistade, Hylis 

procerulus och Microrhagus lepidus senast i rödlistan 2010. Arterna lever i äldre lågor av löv- och 

barrträd.  

 

Hylis olexai fångades i större mängd (sammanlagt fler än 200 individer) och på merparten av lokalerna 

medan de andra arterna förekom mer sparsamt. Det är sannolikt att samtliga arterna gynnas av 

biodepåer med grövre stockar av löv- eller barrträd, särskilt när dessa blivit lite äldre. 

 

Orange rödrock - Ampedus nigroflavus  

En knäppare (Elateridae) som förekommer mindre allmänt eller sällsynt i hela landet men med 

tyngdpunkt i sydöst. Tidigare rödlistad. Arten lever i solexponerad, vitrötad, grövre lövträdsved. 

Sammanlagt fyra individer fångades i fönsterfällor på biodepåerna vid Brudaremossen och Sjöbacka. 

Det är sannolikt att arten gynnas av biodepåer med stockar av lövträd i solexponerat läge. 
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Cryptophagus labilis  

En fuktbagge (Cryptophagidae) som förekommer mindre allmänt eller sällsynt i södra och mellersta 

Sverige. Tidigare rödlistad. Arten lever i murken lövträdsved. Sju individer fångades i fönsterfällor på 

biodepån vid Hjällbo. Det är sannolikt att arten gynnas av biodepåer med stockar av lövträd. 

 

Eledona agricola 

En svartbagge (Tenebrionidae) som förekommer i södra och mellersta Sverige, i Västsverige mindre 

allmänt eller sällsynt. Arten lever i tickor och i svampig ved av ek. Sammanlagt 24 individer fångades 

i fönsterfällor på biodepåerna vid Hjällbo och Stora Torp. Det är sannolikt att arten gynnas av 

biodepåer med ekstockar. 

 

Punkterad brunbagge - Hallomenus axillaris  

En brunbagge (Melandryidae) som förekommer mindre allmänt eller sällsynt över hela landet. 

Tidigare rödlistad. Arten lever i vedsvampar och starkt rötad ved av diverse trädslag. Sammanlagt två 

individer fångades i fönsterfällor på biodepåerna vid Årekärr och Brudaremossen. Det är sannolikt att 

arten gynnas av biodepåer med stockar av diverse trädslag. 

 

Större svampklobagge - Mycetochara axillaris 

En svartbagge (Tenebrionidae) som förekommer mindre allmänt eller sällsynt i hela landet, men med 

tyngdpunkt i sydöst. Tidigare rödlistad. Lever i murken ved av ädellövträd. Sammanlagt sex individer 

fångades i fönsterfällor på biodepåerna vid Årekärr och Hjällbo. Det är sannolikt att arten gynnas av 

biodepåer med ädellövstockar i inte allt för exponerat läge. 

 

Mycetophagus populi 

En vedsvampbagge (Mycetophagidae) som förekommer mindre allmänt i hela landet. Tidigare 

rödlistad. Arten lever i fuktig, vitrötad lövträdsved. Två individer fångades i fönsterfällor på biodepån 

vid Brudaremossen. Det är sannolikt att arten gynnas av biodepåer med stockar av lövträd. 

 

Mycetophagus quadripustulatus 

En vedsvampbagge (Mycetophagidae) som förr var ansedd sällsynt men nu förekommer mindre 

allmänt i södra och mellersta Sverige. Tidigare rödlistad. Arten lever på tickor och i svampig ved av 

ädellövträd. Sammanlagt 32 individer fångades i fönsterfällor på samtliga biodepåer förutom 

Bergsjövägen och Delsjön, och hittades även rikligt vid frisök på tickor (främst fjällticka) på 

biodepåerna vid Årekärr, Stora Torp och Brudaremossen. Det är sannolikt att arten gynnas av 

biodepåer med stockar av ädellövträd. 
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Prionocyphon serricornis 

En mjukbagge (Scirtidae) som förekommer mindre allmänt i södra och mellersta Sverige. 

Tidigare rödlistad. Arten utvecklas i vattenfyllda stamhåligheter på främst ädellövträd. Två individer 

fångades i fönsterfälla på biodepån vid Grästuvevägen. Arten bör kunna gynnas av biodepåer med 

stockar av ädellövträd. 

 

Uleiota planata 

En smalplattbagge (Silvanidae) som ansågs ha dött ut ur landet under 1900-talet, men som de senaste 

decennierna dykt upp igen och blivit relativt vanlig i miljöer med grövre dödved. Kan dock fortfarande 

anses vara mindre allmän och signalerande naturvärden. Tidigare rödlistad. Arten lever under barken 

på dödved av diverse löv- och barrträd.  

En individ fångades i fönsterfälla på biodepån vid Grästuvevägen; en individ hittades vid frisök under 

en informationslapp uppsatt på en grov ädellövstock i biodepån vid Årekärr; och flera individer 

hittades under bark av tall och poppel vid frisök på biodepån vid Sjöbacka, där arten verkar vara 

mycket talrik. Det är sannolikt att arten gynnas mycket starkt av biodepåer med grövre lågor av löv 

och barr, särskilt sådana där barken får sitta kvar en längre tid. 

 

Rödlistade vedsvampar funna i inventeringen 
Poppeltofsskivling – Hemipholiota populnea (NT) 

En sällsynt art som påträffas på poppel i stadens parkmiljöer och som de senaste åren hittats i 

virkeshögar och flisstationer i Göteborg med omnejd (figur 20). Den har tidigare observerats på 

poppel vid stockarna i Grimbo. I skogsmiljö har den hittats på gammal asp. I årets inventering hittades 

arten i Sjöbacka och Årekärr. Arten orsakar vitröta och lever som en svag parasit i kärnveden av gamla 

popplar.  

 

Sydlig sotticka - Ischnoderma resinosum (VU) 

Ett intressant fynd gjordes av sydlig sotticka på en förmodad bok vid parkeringen i Grimbo (figur 21). 

Arten har en framförallt sydlig utbredning i landet, med tyngdpunkt i Skåne och sporadiska 

förekomster på Gotland, i Blekinge och Västra Götaland. Den är framförallt nedbrytare på bok, och 

även om den förekommer spridd över hela Europas lövskogsregion så är den sällsynt. 

 



Vedinsekter & vedsvampar knutna till biodepåer i Göteborgs kommun 

ProNatura 

23 

 

  

Figur 20. Hemipholiota populnea. Foto: O. Gran Figur 21. Ischnoderma resinosum. Foto: O. Gran 

 

Andra naturvårdsintressanta vedsvampar funna i inventeringen 

Almskivling – Hypsizigus ulmarius 

På grund av almsjukan som dödat en stor del av almbeståndet i Göteborg och i södra Sverige är de 

flesta arter som är associerade med almen mer eller mindre på sikt hotade. Almskivlingen växte på en 

grov alm i biodepån i Årekärr. 

Lindskål – Holwaya mucida 

Lindskålen är en signalart och är främst knuten till tidiga nedbrytningsstadier av stammar och grenar 

av lind (figur 22). Den är ofta knuten till lokaler med lång kontinuitet av lind. Den hittades rikligt på 

lind i depån i Bergsjövägen, där både konidiestadiet och de svarta skålformade fruktkropparna var 

uppe. Konidierna är klibbiga vilket troligen är en anpassning till insektsspridning.  



Vedinsekter & vedsvampar knutna till biodepåer i Göteborgs kommun 

ProNatura 

24 

 

  

Figur 22. Holwaya mucida. Foto: O. Gran  

 

Kantarellmussling – Plicatura crispa 

Kantarellmusslingen är en signalart som är knuten till färsk ved av olika slätbarksträd, så som hassel, 

bok, al, hägg och björk. Den är knuten till lundar och lövskogar med höga naturvärden. I vår 

inventering hittades den på bok i Stora Torp. 

Västlig rostticka – Phellinus ferreus 

Västlig rostticka växer framförallt på ek och påträffades i Stora Torp. Den har en suboceanisk 

utbredning och i Sverige har den sin huvudutbredning i södra och västra Götaland. Den är framförallt 

knuten till näringsfattig ekskog och indikerar vissa naturvärden, även om dess signalvärde inte är så 

starkt på västkusten. 

Slemmig tofsskivling – Pholiota adiposa 

Slemmig tofsskivling är nedbrytare på bok och påträffades på död ved i Sjöbacka, Årekärr, Hjällbo 

och Brudaremossen (figur 23). Detta är en mindre vanlig art som är karaktäristisk för äldre bokskog, 

där den oftast sitter på levande träd. 
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Figur 23. Pholiota adiposa. Foto: O. Gran Figur 24. Polyporus squamosus. Foto: O. Gran 

 

Fjällticka – Polyporus squamosus 

Svavelticka – Laetiporus sulphureus 

Dessa två mjukköttiga tickor är båda vanliga i biodepåerna där de hade färska fruktkroppar redan i maj 

(figur 24). De tas upp här eftersom de har flera insektsarter knutna till sig, även om inga arter som är 

monofaga på fjäll- eller svavelticka noterades. I Brudaremossen noterades en stor mängd 

Mycetophagus quadripustulatus på fjällticka, och Eledona agricola på svavelticka vid Hjällbo. Andra 

intressanta svampassociationer bland de rödlistade skalbaggarna i inventeringen är Triplax rufipes som 

främst är bunden till arter inom släktet Pluerotus (där b.la. ostronskivling ingår) samt Agaricochara 

latissima som trivs i tegelticka, Daedaleopsis confragosa. Associationerna mellan vedsvampar och 

vedinsekter bildar otaliga intrikata och specifika näringsvävssamband. Dessa bildar i sig ett ekosystem 

som förändras allteftersom veden bryts ned, vilket kan ta tiotals år eller ännu längre tid, beroende på 

vedens mikroklimat. 

Diskussion 
Syftet med inventeringen av biodepåerna var att undersöka naturvårdsintressanta vedsvampar och 

vedlevande insekter i nio biodepåer utlagda i Göteborgs kommun. De olika biodepåerna skiljer sig 

mycket i avseende på antal stockar och fördelning av trädarter i respektive depå, samt i utseende och 

struktur (staplade stockar, osorterade högar, utlagda solitärer i rad eller isolerade samt upphuggna 

stamdelar). Detta gör det svårt att jämföra dem sinsemellan för att kunna avgöra vilken biodepå som i 

medeltal har högst artantal. Några allmänna slutsatser går dock att dra utifrån det insamlade materialet. 
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Biodepåernas vedlevande skalbaggsfauna 
Det bör tas i beaktning att det alltid är svårt att säga säkert om arter som fångas med fönsterfällor hör 

hemma just på det substrat eller i den biotop där fällan satts upp, då många arter är mycket rörliga i 

landskapet och kan ha hamnat i fällan som tillfälliga besökare. I denna inventering kan man känna sig 

säkrare i bedömningen gällande de arter vars kända ekologi stämmer överens med 

substratförhållandena i biodepåerna (mestadels grova, något äldre lågor av främst ädellövträd); ifall en 

art förekommer i flera individer och på flera av lokalerna (t.ex. Pediacus depressus); samt om arten är 

hittad på de mer isolerade lokalerna med ett större avstånd till omkringliggande skogsmark (främst 

Sjöbacka och Brudaremossen). 

Med detta sagt kan ändå fastslås att resultatet av skalbaggsinventeringen var relativt gott, särskilt med 

västsvenska mått mätt, och indikerar att skapandet av biodepåer gynnar i alla fall vissa grupper av 

vedlevande skalbaggar, även rödlistade sådana. 

Artsammansättningen i det insamlade materialet domineras av arter som lever av vedsvampar, från 

mögel- och slemsvampar till skinn och ett- eller fleråriga tickor. Vanligt förekommande representanter 

för denna ekologiska grupp är trädsvampbaggarna i släktena Triplax, Tritoma och Dacne (främst 

ettåriga tickor), slemsvampbaggarna Sphindus dubius och Aspidiphorus orbiculatus (slemsvampar), 

mögelbaggarna i släktena Enicmus, Cartodere och Latridius (mögelsvampar), mycelbaggarna i 

släktena Anisotoma och Agathidium (slemsvampar och tickor) och vedsvampbaggarna i släktet 

Mycetophagus (tickor och kraftigt rötad ved). Flera av de naturvårdsintressanta arterna funna i 

inventeringen tillhör denna ekologiska grupp (Pseudanidorus pentatomus, Triplax rufipes, 

Agaricochara latissima m.fl.). En annan ekologisk grupp som förekommer relativt ofta i materialet är 

arter som lever under barken av mer eller mindre grova lövträdslågor (t.ex. barkbaggen Bitoma 

crenata, vedsvampbaggen Litargus connexus, kardinalbaggarna Pyrhochroa coccinea och Schizotus 

pectinicornis, och gråbaggarna i släktet Rhizophagus). Naturvårdsintressanta arter tillhörande denna 

nisch funna i inventeringen var bland andra Pediacus depressus och Uleiota planata. Slutligen var 

flertalet av de funna arterna sådana som lever av och i äldre, mer eller mindre rötad lövved, t.ex. 

halvknäpparna i släktena Hylis, Microrhagus och Xylophilus, brunbaggarna i släktet Hallomenus, och 

svartbaggarna i släktet Mycetochara. Bland de naturvårdsintressanta arterna i denna grupp kan nämnas 

halvknäpparen Xylophilus corticalis, brunbaggen Hallomenus axillaris, och svartbaggen Mycetochara 

axillaris. 

Att dessa ekologiska grupper dominerar är inte förvånande då det är just sådan ved som utgör 

merparten av biodepåerna; äldre, grova lövträdslågor, i färd att brytas ned av vedsvampar. Saknas görs 

således stora ekologiska grupper av vedskalbaggar som kräver andra substrat: arter som lever i och av 

nyligen död ved, arter som lever i tunna grenar och kvistar, och arter som lever i hålträd. 

Representanter av den första gruppen fanns säkert på plats när biodepåerna var nya, medan de två 
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senare grupperna får svårare att utnyttja substraten. För att gynna dessa grupper kan man som 

komplement även lägga ut klenare död ved i högar, vilket gjorts vid t.ex. Årekärr och Grästuvevägen. 

För att gynna hålträdsarter kan specifika hålträd som kapats placeras ut upprätt, med mulminnehållet 

intakt. Detta görs lämpligast med grova träd, och kan göras exempelvis genom att gräva ned basen av 

trädet några decimeter, eller genom att bunta ihop ett antal stammar (Jansson et al. 2015). 

Vedlevande svampar i biodepåerna 
Av de vedsvampar som noterades i inventeringen av biodepåerna tillhörde de flesta arter den vanliga 

lövvedsfungan som är knuten till tidiga- till intermediära nedbrytningsstadier av lövved i 

kulturlandskapet. Dessa är opportunistiska arter som har möjlighet att etablera sig i färsk ved, ett 

flertal finns sannolikt redan i veden innan trädet har dött. Av de mer naturvårdsintressanta fynden 

utgör flera en ekologisk grupp som växer inne i trädens kärnved där den kan växa under flera 

decennier även när trädet fortfarande är vid liv. Frågan om dessa svampar gynnas av biodepåerna kan 

diskuteras – om det enda alternativet att en stock flisas upp är det så klart bättre att den läggs på 

biodepå. Men eftersom flera av svamparna kan leva under mycket lång tid inne i det levande trädet, 

men troligen kortare tid i en biodepå, är det bättre alternativet att så långt som möjligt planera så att 

träden stå kvar, även som döda torrakor. Därmed inte sagt att man inte ska ha svamparna i åtanke i 

planeringen av placering och utseende av biodepåer. Som resultat i denna rapport indikerar, och som 

flera mer vetenskapliga studier visat finns ett starkt samband mellan artsammansättningen av 

vedsvampar och vedinsekter (exempelvis Jonsell m.fl. 2005). Därför gör en biodepå med goda 

förutsättningar för en art- och variationsrik sammansättning av vedsvamp potentiellt mer 

naturvårdsnytta eftersom detta även skapar en mer attraktiv livsmiljö för flera vedinsekter.  

 

 

Figur 25. Fjällig tofsskivling lever ofta som en svag parasit i levande lövträd. Foto: O. Gran 
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Skapande av död ved för biologisk mångfald 
Begreppet död ved är ett vitt begrepp och innefattar ved med olika kvaliteter, såsom trädslag, delar av 

träd, dimension, nedbrytningshastighet och klimatet i vedsubstratets omgivning. Vedlevande 

organismer ställer olika krav på sin livsmiljö, och särskilt hotade och skyddsvärda arter har mycket 

speciella krav på kvaliteterna hos den döda veden. En nyligen avverkad trädstam så som de stockar 

som sedan läggs ut i biodepåerna kan därför utgöra en helt olik miljö jämfört med lågor i naturskog 

som uppkommer genom ett långsamt avdöende, ofta på grund av att de träd som är äldre och 

försvagade angripits av patogena svampar. Den typ av ved som skapas vid hänsyn och även vid 

upplägg av biodepåer följer till stor del samma nedbrytningsförlopp som träd som dör plötsligt av 

naturliga orsaker, t.ex. stormfällning eller ett barkborreangrepp. Den långsamt döende veden är långt 

mer svår att återskapa i naturvårdande skötsel i parker och skog  (Lindhe m.fl. 2004). 

I arbetet med hänsyn i skogsbruket har en rad synteser tagits fram som visar att vedlevande insekter 

ofta svarar snabbt på olika dödved-substrat lämnade som naturhänsyn. Graden av solexponering är 

viktig: om samma typ av trädsubstrat (trädslag, högstubbar, lågor etc.) placerats helt solexponerat, i 

halvskugga (bryn) eller inne i ett skuggigt bestånd resulterar detta i olika artsammansättning av 

vedinsektssamhället (Svendrup-Thygeson, 2002, Lindhe m.fl. 2005, Hilszczanski m.fl. 2006). 

Kopplingen mellan exponeringsgrad och artsammansättning hos vedsvampar verkar inte vara lika 

stark, även om detta också rapporterats. Hos vedsvamparna verkar det snarare så att själva substratet 

styr i högre grad. Flera arter verkar klara av att överleva i både helt solbelyst och beskuggad ved, men 

vedens grovlek och nedbrytningsgrad har stor betydelse (Junninen m.fl., 2007). Artsammansättningen 

av både insekter och svampar påverkas av vilken typ av svamp som koloniserat ett träd redan innan 

trädet dött, en så kallad prioritetseffekt på hur artsamhällena utvecklas i den döda veden (Gibb m.fl. 

2006, Ottosson m.fl. 2014). Vissa vedinsekter är exempelvis starkt knutna till ved som förrötats av 

klibbticka (Weslien m.fl. 2011). 

Förslag vid framtida placering och utformning av biodepåer för att gynna 
vedlevande skalbaggar och vedsvampar 
Vid utplacering av biodepåer är det alltså viktigt att så långt som möjligt försöka skapa förutsättningar 

för att ett naturligt nedbrytnings- och successionsförlopp av arter sker i den utlagda döda veden. 

Samtidigt finns det ofta av olika skäl begränsningar till vad som är praktiskt möjligt att utföra. Nedan 

följer några korta resonemang om olika faktorer att ta hänsyn till för att kunna optimera 

naturvårdsnyttan med biodepåerna med bakgrund av vad vi vet idag om vedlevande insekter och 

svampars ekologi. 

Vid utplacering av död ved bör stockarna hållas så intakta som är praktiskt möjligt. Uppsågade 

trädstammarna, som de vid biodepån i Delsjön, förlorar fortare sin bark och veden torkar ut snabbare. 

Detta är även en avvägning när man ska placera biodepåer i solexponerade lägen eftersom torr ved 
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också förlorar barktäcket snabbare än fuktig ved. Många skalbaggsarter gynnas av varm och 

solexponerad ved, men blir veden allt för exponerad, uttorkad eller för snabbt avbarkad gör den 

mindre naturvårdsnytta. Torr och varm ved gynnar även vissa torktåliga opportunistiska 

vedsvampsarter som är effektiva nedbrytare, exempelvis klibbticka och vedmussling. Kombinationen 

av uppsågade stamdelar med en mindre vedvolym samt att en torr och alltför solbelyst ved där 

framförallt torktåliga arter gynnas kan göra att nedbrytningen av dessa substrat går snabbare, vilket 

reducerar antalet arter som har möjlighet att utnyttja substratet. 

Placera därför gärna biodepåerna i skogsbryn eller gläntor (som vid t.ex. Hjällbo) snarare än helt i det 

öppna (som t.ex. i Grimbo). Många skalbaggar och svampar lever i det näringsrika kambieskiktet 

mellan barken och veden. Barktäcket erbjuder även gömställen och håller veden fuktig längre och de 

kambielevande svamparna förbereder veden för senare koloniserande svampar men utgör även föda åt 

insekterna. Då en stor del av artrikedomen och de naturvårdsintressanta skalbaggarna funna i 

inventeringen var sådana som lever under bark eller i murken ved med en viss grad av fuktighet och 

svampangrepp är det lämpligt att gynna bildandet och bevarandet av dessa substrat i biodepåerna. En 

något skyddad placering i ett varmt skogsbryn eller i en glänta bör vara optimalt. Då skapas en 

variation inom biodepån med en skuggigare och en mer solbelyst sida vilket bör gynna arter med olika 

substratkrav. Placering av biodepåer i kraftledningsgator kan således vara lämpligt, men då enbart med 

ved som matchar den omkringliggande trädsammansättningen. Biodepåer kan även placeras inne i 

skog, och kan då vara mer utspridda som enskilda stockar (som t.ex. i Stora Torp). Detta bör efterlikna 

naturliga lågor och gynna mer skuggälskande vedskalbaggsarter. 

 

Figur 26. Montering av fälla vid en biodepå i Årekärr. Foto: F. Larsson 
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Vid uppbyggnaden av biodepåer som högar bör stockarna bör snarare placeras i medelstora högar 

(som gjorts i t.ex. Hjällbo) än att sprida ut solitärer (som gjorts i exempelvis Sjöbacka). Utspridda, 

solitära vedobjekt bryts ner snabbare eftersom lågor med större markkontakt kan brytas ner snabbare 

(Sverdrup-Thygeson, 2002). Dessutom är utspridda, solitära stockar mer utsatta för solexponering och 

mer extrema miljöförhållanden än lågor inne i en större vedhög. Det är sannolikt också mer effektivt 

att dela upp stockarna i fler mindre biodepåer än att placera hundratals stockar på samma plats (som 

gjorts i exempelvis Sjöbacka). Varje stock gör mer nytta om man inte helt mättar ett fåtal lokaler med 

dödved. Däremot kan det vara lämpligt att löpande över åren tillföra nytt substrat så att det finns en 

spridning och kontinuitet av ved i olika nedbrytningsstadier i eller i nära anslutning till biodepåerna. 

Ett lämpligt antal ligger mellan 10-40 stockar som staplas på varandra; detta tillåter en variation inom 

biodepån, då de övre stockarna blir mer solexponerade medan de inre blir skuggade och skyddade, och 

de med mest markkontakt något snabbare nedbrutna.  

Placera biodepåerna i eller i anslutning till skogsmark (som t.ex. i Årekärr) snarare än ute i en 

gräsmark (som t.ex. i Brudaremossen) för att förstärka lokala populationer. Prioritera biodepåer 

uppbyggda av samma trädslag som om möjligt även placeras i eller i nära anslutning till skogar med 

träd av samma trädslag. När exempelvis askstockar placeras omgivna av gran- och tallskog som i 

Delsjön, är det sannolikt att stockarna gör mindre naturvårdsnytta. Av samma anledning bör man 

undvika att flytta stockar alltför långt från ursprungslokalen eftersom möjligheten att förstärka 

befintliga lokala insekts- och svamppopulationer går förlorad och istället görs ett ingrepp i 

lokalmiljön. Undantag finns dock, om ursprungslokalen är mindre lämplig för vedlevande arter, eller 

om den görs mindre lämplig när träden tas ned, exempelvis om det rör sig om ett fåtal träd i tätbebyggt 

område – då kan det vara bättre att biodepån placeras på en mer gynnsam lokal. 

Sammanfattning 
Att ta vara på fällda träd och placera ut dem i biodepåer har potential att göra naturvårdsnytta, 

framförallt om placeringen och strukturerna av vedsamlingarna planeras utifrån vart de kan vara mest 

effektiva. Resultaten från vår inventering, som dock enbart baserar sig på en fältsäsong, indikerar att 

biodepåerna nyttjas av flera naturvårdsintressanta vedskalbaggar som annars har det tufft i ett landskap 

där död ved är en bristvara. Av de naturvårdsintressanta vedsvampar som noterades i vår inventering 

var de flesta sannolikt redan etablerade innan träden fälldes, men att spara den döda veden innebär så 

klart en möjlighet för fortlevnad och spridning. För den totala satsningen av att öka död ved i 

Göteborgs stads parker och skogar bör man dock även se över tillgång och rekrytering av långsamt 

avdöende död ved eftersom denna typ av ved har andra egenskaper och delvis annan 

artsammansättning än den skapade veden i biodepåerna. 
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Figur 27. Död ved lever i Bergsjön. Foto: F. Larsson 
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