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1. INLEDNING
Föreliggande arbete har utförts på uppdrag av länsstyrelsen i Värmlands län.
Syftet med inventeringen har varit att ta fram underlag för arbetet med att säkerställa
särskilda naturvärden utmed Klarälven. I ett arbete över 84 olika näs i Klarälvsdalen
utfört 1988 av Jenny Lonstad framhålls Ginbergsängen som ett av 6 särskilt värde
fulla områden. Detta arbete innebär en fördjupad studie av vissa förhållanden i detta
område.
I denna inventering har fr a kryptogamfloran och skalbaggsfaunan studerats. Under
arbetets gång gjordes också vissa anteckningar om kärlväxtfloran och fågelfaunan.
Redovisningen innefattar förutom resultatet från detta arbete även ett sammanfat
tande värdeomdöme om Ginbergsängen från naturvårdssynpunkt. Vidare finns några
synpunkter på hur naturen i området på bästa sätt ska kunna presenteras för en större
publik.
Fältarbetet utfördes under våren, sommaren och hösten 1989. Tyvärr har det dröjt
några år innan denna sammanställning kommit till stånd.
Arbetet har utförts av Leif Andersson och Thomas Appelqvist, Pro Natura (f d HB
Andersson & Appelqvist ---- Ekologisk konsult). Bestämningen av mossor har till
viss del gjorts av Tomas Fasth, Pro Natura.
Den nomenklatur som används är:
Kärlväxter:

Krok & Almquist 1986

Mossor:

Hallingbäck & Söderström 1987

Lavar:

Santesson 1984
Foucard 1990
Tönsberg 1992

Skalbaggar:

Lundberg 1986

Lavar, mossor, svampar och insekter av särskilt intresse förvaras i våra privata
herbarier och samlingar.
I arbetet med att tömma insektsfällor har vi haft hjälp av Kerstin Odelberg, Ekshärad.
Lars Hedenäs, Stockholm, och Tomas Hallingbäck, Uppsala, har kontrollerat en del
mossbestämningar. Diskussioner om naturvärdet har efter fältarbetets avslutande
skett med Sven-Åke Berglind, Karlstad. Stefan Ekman, Lund, och Tor Tönsberg,
Bergen, har hjälpt till med bestämningen av några lavar. Till dessa och även Per
Åhgren, som tålmodigt väntat på denna rapport, riktar vi ett varmt tack.
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2. ALLMÄNT OM NATURFÖRHÅLLANDENA
2.1. Geografiskt läge och geologi
Klarälven börjar sitt lopp på gränsen mellan Dalarna och Jämtland och den första
stora källsjön är sjön Rogen. Detta område är nyligen föreslaget som nationalpark.
Därefter rinner den in i Norge till den stora sjön Femunden. Slutligen rinner den i
en mycket gammal sprick/förkastninszon in i norra Värmland.
Denna spricka har under flera mellanistider fyllts med sand och grusavlagringar
vilket gör att älven får ett meandrande förlopp nere i denna dalgång.
Under den sista istiden dämde isranden upp en mäktig ändmorän i trakten av
Edebäck. Detta tvingade älven att efter den sista istiden bryta sig en ny väg. Den har
nu sitt utlopp vid Karlstad istället för som förr väster om Kristinehamn. Detta har
medfött att Klarälven i sitt nedre lopp är geologiskt sett mycket yngre än i sitt övre!
Ginbergsängen är ett näs i Klarälven, ca 6 km SSÖ om Ekshärad. Området ligger i
denna socken i Hagfors kommun, Värmlands län. Till Karlstad är det ca 9 mil
fågelvägen och ca 11 mil till norska gränsen. Det undersökta området ligger öster
om byn Öjebyn. Det begränsas i norr, öster och söder av Klarälven och i väster av
en terrassbrant. Undersökningsområdet är markerat på karta i bilaga 1.
Näset ligger i ett avsnitt av Klarälven där denna förhållandevis stillsamt meandrar
fram i gamla glacifluvialt bildade fjordsediment. Fallhöjden är bara 10 meter på en
vattensträcka av 10 mil mellan Vingängssjön och Edebäck. Utmed denna sträcka har
älven eroderat ut en älvdal i fjordsedimenten som sänker sig som mest ca 50 meter
under sedimentens nivå. Älvdalen begränsas ofta av tydliga terrasser mot sedimen
ten. Dessa sediment bildades i slutet av istiden.
Älvens lopp har i denna lugna sträcka bildat karakteristiska meanderformationer.
Typiskt är dessa trekantiga meandernäs med en nordlig brant erosionssida och en
sydlig flackare depositionssida. På nordsidorna eroderar älven ut brinkar eller små
nipor. På sydsidorna är formrikedomen stor av olika parallellt liggande vallar,
sandrevlar och fuktiga eller t o m vattenfyllda sänkor. Under lågvatten framträder
också system av sandbankar. I de inre delarna av depositionssidorna finns på många
näs permanenta bakvattenslaguner. Dessa svämmas över av älven vid högvatten men
bildar under långa perioder från älven avskilda vattensamlingar. Näset vid Ginbergs
ängen visar upp välutvecklade exempel på de flesta av dessa formationer.
Utmed den terrasskant som ligger utmed älvdalen finns också ofta exponerad sand.
Av betydelse är också de vattenrörlser i form av bäckar och källor som finns här och
var vid foten av terrasskanten. Dessa företeelser är av mindre intresse just i Ginbergs
ängen.
Jordarna är i hela området sorterade och lättdränerade ---- huvudsakligen sandiga. De
ständiga översvämningarna och vattenrörelserna gör att näringsrikedomen i marker
na är god.
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2.2. Markanvändningshistoria
För ett sekel sedan sjöd det säkert av mänskliga aktiviteter på Ginbergsängen. Här
fanns åkrar och säkert ganska vidsträckta slåttermarker. Ett antal människor bodde
på näset. Än i dag står ett antal torphus och lador kvar från denna tid. En del av dessa
används numera som fritidshus. Under de senaste decennierna har så gott som all
hävd upphört. Upphörandet har skett vid olika tidpunkter på olika skiften. De marker
som idag täcks av en gammal, naturskogsartad gråalsskog övergavs först. Mindre
partier har planterats med gran. Andra marker har ännu ej vuxit igen utan är
fortfarande öppna. En gammal åker vid ett av torpen används t ex som viltåker. Vid
torpet närmast Gjutberg används en åker som vall. Under senare år har på några
ställen mindre avverkningar skett i gråalskogen.

2.3. Vegetation
Friska gråalsskogar
Gråalen dominerar helt trädskiktet i dessa skogstyper. Här och var finns inslag av
gran och glasbjörk. Även hägg är ett viktigt inslag liksom en del Salix-arter som
sälg. Druvfläder liksom röda vinbär och brakved finns också i buskskiktet. På marken
är örter och ormbunkar framträdande. Liljekonvalj, ängsfräken, majbräken, vitsippa,
ormbär, harsyra och hallon är viktiga arter i fältskiktet. Ställvis finns ruggar av
strutbräken. Skogsstjärnblomman är en art man lägger märke till fram på sommaren.
På en del av de friska markerna har graninslaget sedan länge varit ganska stort och
här har barrförnans försurande verkan gjort att hedväxter som kruståtel, lingon och
blåbär kan påträffas. Annars finns hedartade partier i sluttningen vid terrasskanten.
Fuktiga gråalsskogar
I lägre liggande gråalsskogar, som mera regelbundet svämmas över, är inslaget av
starr och graminider markant. Rankstarr, grenrör och gråstarr kan nämnas som
exempel på dessa. Älggräset är också starkt. Salix-arterna ökar som inslag.
Buskkärr
I kanterna mot öppen mark, fr a mot starrmader, är bårder av viden typiska. Gråvide,
svartvide, sälg och t o m lappvide noterades. Starrvegetationen är mera uttalad och
arter som flaskstarr, vasstarr och blåsstarr tillkommer. Topplösa, sjöfräken och
kärrsilja finns också i denna miljö. Bottenskiktet brukar vara mycket dåligt utvecklat.
De finaste exemplen på denna vegetation finns runt bakvattenlagunerna i söder.
Starrmader
Helt öppna starrmader omger fr a bakvattenlagunerna i söder. Men även inne i skogen
finns sänkor som täcks av starrmader. Dessa står under vatten en lång del av året.
Flaskstarr, vasstarr, norrlandsstarr och blåsstarr är de viktigaste arterna.
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Revlarna
Sandrevlarna och älvvallar visar, särskilt fram på sommaren, upp en vacker zonering
som beror av sandmarkernas ålder och läge i förhållande till vattennivån. Typiska
sandrevelarter, på olika nivåer, är strandranunkel, nysört, brunven, åkerfräken,
dyveronika, frossört, sumpfräne, sandtrav, madrör, strandgyllen, daggpil och myr
tåg.
Fodermarker
Rester efter åkrar och slåttermarker hyser fortfarande ett stort antal gräsmarksarter.
Särskilt utmed vägar och runt torpen är artrikedomen ännu stor (se bilaga 8). Denna
flora kommer dock med tiden att tunnas ut i takt med att skogsekosystemen tar över.
Gårdsmiljöerna
Runt torpen står ett stort antal kulturväxter kvar. Spireor av olika slag liksom akleja,
mossruta och syren är några exempel. Särskilt rönnspirean har en tendens att sprida
sig ut i markerna.

2.4. Något om fågelfaunan
Under arbetet gjordes i förbigående en del anteckningar om fågelfaunan. En mycket
individrik lövskogsfauna är huvudintrycket under försommaren. Lövsångare, härm
sångare, rödhake, bofink, rödvingetrast, björktrast, koltrast, taltrast, ringduva, järn
sparv, talgoxe, blåmes är starka stämmor i fågelkören. Bland lite mer intressanta
märks stjärtmes, gärdsmyg, mindre hackspett och spillkråka. Morkullan trivs gott i
den sumpiga skogen.
Bakvattenlagunerna är goda barnkammare för kricka, gräsand och skogssnäppa.
Samtliga dessa fåglar torde häcka i området.
Under sommaren 1989 bedrevs i skogsvårdsstyrelsens regi en häckfågeltaxering i
området.
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3. METODIK
3.1. Allmänt
Det underlagsmaterial som använts vid inventeringen har varit Jenny Lonstads
genomgång av näs i Klarälvsdalen från 1988, registerbladet över Klarälven-Sunne
modalen för områden av riksintresse för naturvård samt ekonomiska kartor i skala
1:10 000.
För att få ett begrepp om naturförhållandena på näset vandrade vi först igenom
området under ett par dagar. Syftet med detta var att lokalisera olika vegetationsty
per, särskilt gamla skogsbestånd eller andra företeelser av intresse för de fortsatta
studierna. Under dessa dagar och även under det fortsatta arbetet gjordes noteringar
av kärlväxter och fåglar av intresse.

3.2. Mossfloran
Områden med representativ markvegetation för olika vegetationstyper studerades
varvid en artlista upprättades och noteringar gjordes om arternas förekomst. På
samma sätt inventerades epifytiskt levande mossor och mossor på lågor. I fält
svårbestämda arter samlades in och bestämdes vid senare tillfälle i laboratorium.
Mossor studerades vid flera tillfällen under vegetationsperioden. Den mest koncen
trerade insatsen gjordes andra veckan i oktober 1989.

3.3. Lavfloran
Marklevande (epigeisk) lavflora är i området av mycket ringa betydelse. Dessutom
saknas stenmiljöer helt och därmed stenlevande (epilitiska) lavar. Studierna av
lavarna inriktades därför i första hand på genomgång av epifyter. Gråal i olika åldrar
dominerar stora delar av näset varför huvudintresset riktades mot gråalarnas epi
fytflora på ett antal lokaler. Även asp studerades närmare. Därvid antecknades
fältidentifierade arter med noteringar om förekomst. Svårbestämda arter insamlades
och bestämdes vid ett senare tillfälle i laboratorium. Även vedmiljöer (torrträd och
lågor) ägandes visst studium. Största delen av lavstudierna ägde rum andra veckan
i oktober 1989.

3.4. Svampfloran
Under arbetet med övrig flora under skilda delar av året gjordes noteringar av
makrosvampar och dessas förekomst. Under andra veckan i oktober 1989 samlades
ett antal vedsvampar in. Dessa har sedan bestämts vid Botaniska Institutionen i
Göteborg.
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3.5. Skalbaggar
Vid denna inventering har vi lagt tonvikten på de ved- och vedlevande arter som ju
är knutna till, och bidrar till förståelsen för, lövskogens naturvärden i området. Då
vi upptäckte att de mer eller mindre nakna sandrevlarna intill Klarälven innehöll
flera av de "klassiska" Klarälvsdjuren utfördes en riktad studie även i denna miljö.
Våtmarkerna fauna undersöktes inte alls utan omkring denna fauna finns bra
fragmentariska noteringar.
Skalbaggsstudierna har varit den särklassigt mest omfattande studien av 1989 års
arbeten.
Insamling av skalbaggar har skett vid följande tillfällen: 3/5, 4/5, 24-26/5, 4/7, och
30/8.
Följande metoder har använts vid studierna av skalbaggsfaunan:
Fönsterfällor
Dessa består av en 40 x 80 cm stor genomskinlig plastskiva med en vätskefylld ränna
på vardera sidan. Rännorna fästs mot plastskivan med en genomgående skruv och
vingmutter. Som medium för att fånga och konservera insekterna i rännorna används
ca 50% etylenglykol, 50% vatten och några ml diskmedel (för att minska ytspän
ningen). Kraftiga regn kan späda ut glykolen så att dess dödande och konserverande
verkan minskar. För att förhindra detta placerar vi ett tak av aluminiumfolie över
fällan. Dessa fällor kan appliceras överallt där man misstänker att en flygande
skalbaggsfauna av intresse finns.
Vill man t ex undersöka gråalens primärangripare med deras rovdjur och parasiter
sätter man upp fällan intill en nyligen omkullblåst gråal. Denna typ av substrat som
är starkt koncentrerat både i tiden och rummet fångar relativt snabbt in merparten av
de djur som ingår i biocoenosen medan biotoper med mer uttunnad och gles
skalbaggsfauna (t ex mycket gamla torrakor och lågor) fodrar betydligt större
arbetsinsats, i form av fler fällor eller längre undersökningstid för att erhålla samma
resultat.
Fällorna har tömts en gång i månaden vilket fungerar under förutsättning att fällan
är placerad ett stycke ovan marknivån så att sniglar och andra större djur inte kommer
i fällorna vilka kan få fångsten att ruttna.
Alltför stor nederbörd mellan tömningstillfällena kan späda ut glykolen med samma
resultat.
Fönsterfällorna bruka ge ett i förhållande till arbetsinsatsen utomordentligt gott
resultat. De fångar både dag- och nattaktiva djur liksom arter med kort imagotid,
med kanske bara ett fåtal bra svärmningsdagar under året, vilka annars kan vara svåra
att finna vid kortvariga inventeringar av denna typ.
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Andra fördelar med fönsterfällorna är att insamlingen kan standardiseras om man
vill jämföra insektsfaunan mellan olika områden, biotoper, år eller liknande.
Metoden är också skonsam gentemot de substrat (t ex lågor, torrakor) som är
insekternas livsmiljöer.
Olika varianter på denna metod har använts på flera platser i framförallt norra Sverige
under senare tid, se t ex Lundberg 1979 och Pettersson 1981.
Fällorna har varit utsatta under perioden 3/5 - 10/10 1989.
7 st fällor har varit utsatt i följande miljöer:
1. På hygge med gott om klent färskt gråalsris
2. På ett antal bäverfällda grova björkar
3. Soligt hygge med virke i olika dimensioner och åldrar
4. Sprucken, delvis död grövre hägg
5. Sinondendron-angripen högstubbe
6. Torr gammal högstubbe av gråal
7. Grov låga av gråal
Fällornas läge är markerade på karta i bilaga 2.
Bilhåvning
Genom att på takräcket av en bil placera en tygstrut med längden ca 3 meter och en
ingångsöppning om 100 x 120 cm och köra runt med denna kan stora mängder
insekter infångas under gynnsamma förhållanden. Bilhåvningen är ofta det snabbaste
och effektivaste sättet att samla in och få en bild av faunans sammansättning fr a för
många små skalbaggar som t ex hydrophilider, ptiliider och aleochariner, men i stort
sett alla flygkunniga skalbaggar kan hamna i håven.
Gynnsamma förhållanden är varma, stilla kvällar gärna med lite fuktig eller kvav
väderlek. Dessa kvällar är emellertid flygvilligheten så stor hos många arter att man
förmodligen samlar in flera arter som har sina naturliga uppehållsorter långt från den
plats som man undersöker. En del av de arter som insamlades med denna metod i
juli 1989 kan vara sådana långflygare.
Denna metod ger under gynnsamma kvällar ett utomordentligt rikt skalbaggsmate
rial men fodrar naturligtvis att man är på plats dessa relativt fåtaliga kvällar.
En annan förutsättning är att det finns bilvägar i undersökningsområdet.
Bilhåvning praktiserades vid Ginbergsängen följande kvällar: 3/5, 24/5, 25/5 4/7 och
30/8 1989.
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Markfällor
Genom att gräva ner vanliga plastmuggar eller glasskålar i marken och jämna till
kanterna kan man ordna enkla men effektiva markfällor för marklevande skalbaggar.
Vi har under inventeringen haft serier om tio fällor utplacerade på några platser under
våren och sommaren. Som konserverings-medium har vi använt glykol. Platserna
för dessa fällor markeras på karta i bilaga 2.
De biotoper som på detta sätt täcktes var:
- sandrevlar i NÖ
- fuktig-blöt gråalsskog
- frisk gråalsskog
Fällorna sattes ut första gången 3/5.
Slaghåvning
Denna metod har använts framförallt vid vägkanterna och runt de olika bosättning
arna i området.
Handplockning
Ett mindre antal djur har handplockats i samband med övrig verksamhet under
inventeringen. Denna metod har framförallt använts för att samla in sandmarksskal
baggar intill älven.
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4. MOSSFLORAN
4.1. Markfloran ---- bottenskikt
Så gott som hela näsets fastmarksdelar måste klassas som tillhörande ängsseriens
vegetationstyper. Detta medför att arter som husmossa, väggmossa och kammossa
---- d v s mossor typiska för barrskogarnas fattigmarker ---- spelar en mycket liten roll
i lövskogarnas bottenskikt. Endast i terrasskantens sluttningar finns partier med
typisk hedvegetation. I stället dominerar olika lövskogsmossor. Exempel på dessa
är:
Brachythecium reflexum

Brachythecium rutabulum

Cirriphyllum piliferum

Plagiomnium affine

Rhodobryum roseum

Rhytidiadelphus triquetrus

Plagiomnium cuspidatum

4.2. Brinkar och annan fuktig finjord utmed älven
De brinkar som älven eroderar ut i strändernas finjordar bildar en ständigt fuktig,
ibland skuggig men ofta störd miljö. Ras vid högvatten och ständigt pågående
erosion gör att vi här har en speciell miljö där snabbkoloniserande arter med krav på
väta favoriseras. Mossamhällena här är ofta artrika. I många fall är det akrokarper
av olika slag. Flera sällsynta mossor finns sådana miljöer. Exempel på arter som
noterades är:
Bryum pallens

Dicranella crispa

Dicranella humilis

Dicranella schreberiana

Philonotis arnellii

Blasia pusilla

Jungermannia jenseniana

Pellia epiphylla

Hypnum lindbergii

4.3. Övriga markmiljöer
En av de gamla åkrar som finns på näset har hållits öppen som viltåker. På denna
sandiga, lite torrare, mark finns andra pionjärsamhällen av mossor. Här påträffades
t ex
Atrichum tenellum

Bryum argenteum

Ceratodon purpureus

Ditrichum heteromallum

Ditrichum pusillum

Funaria hygrometrica

Pohlia bulbifera

Pohlia proligera

På blottad jord i västbranten noterades lysmossan (Schistostega pennata) och Pohlia
cruda. I källmiljöer i samma brant noterades Rhytidiadelphus subpinnatus.
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4.4. Epifyter
Asp
Aspen är från epifytsynpunkt de nordliga landskapens ädla lövträd. Barken är
näringsrik och varierar i skrovlighet. Ett stort antal arter kan påträffas på detta
trädslag. I Ginbergsängen förekommer asp egentligen endast nära branten i väster.
Här finns flera bestånd varav en del hyser grövre träd. Epifytfloran domineras av
lavar men här finns även en del mossor som:
Radula complanata

Orthotrichum gymnostomum

Orthotrichum obtusifolium

Orthotrichum affine

Orthotrichum speciosum

Pylaisia polyantha

Ulota crispa

Ulota drummondii

Gråal
Gråalen har näringsmässigt något magrare bark än asp. Dessutom är barken slätare
vilket gör att det mest är mossor som franslevermossa (Ptilidium pulcherrimum) som
påträffas på stammarna. Stambaserna däremot är ofta mycket intressanta. Särskilt
intill vattnet i de delar som svämmas över. Här hittas en lång rad pleurokarper. I de
oftast dränkta partierna finns små arter som Leskea polycarpa och Myrinia pulvinata.
Längre från stranden finns på stambaser, rotpartier, m m arter som:
Amblystegium serpens

Brachythecium reflexum

Sanonia uncinata

Plagiothecium curvifolium

Hypnum cupressiforme

4.5. Ved
Ginbergsängen är ställvis mycket rik på lågor. Till helt övervägande del är det dock
ganska klena lågor. Pinnskog som självgallrats. Med tanke på områdets historia som
fodermark in i ganska sen tid är detta inte konstigt. På några ställen finns dock äldre
lågor av grövre träd. På dessa finns en del av de typiska vedlevande mossarterna
som:
Herzogiella seligeri

Platygyrium repens

Plagiothecium laetum

Tetraphis pellucida

Lepidozia reptans

Lophocolea heterophylla

4.6. Hotade och intressanta arter
Orthotrichum gymnostomum (asphättemossa) hotkategori 4
Detta är en mossa som växer på gammal asp i större delen av landet.
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Dicranella humilis (strandjordsmossa) hotkategori 3
En sällsynt strandlevande art som räknas till de hotklassade mossorna. Den växer på
fuktig sandjord.
Jungermannia jenseniana
Ytterligare en strandlevande art som växer på fuktig finjord vid älvstranden N om
ett av torpen.
Myrinia pulvinata
Klarälven är det vattendrag i Sverige som hyser de största populationerna av denna
mossa. Den växer på översvämmade partier av lövträd som gråal och viden utmed
älvar och åar. Den var länge känd nästan bara från Klarälvsdalen men har under
senare år påträffats på fler platser men är fortfarande mycket sällsynt.
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5. LAVAR
5.1. Epifyter
Asp
Aspen har en mycket rik lavflora. Detta gäller även i Ginbergsängen. Asp förekom
mer främst i områdets västra kant.
På stammens nedre delar noterades blandat med skorp- och makrolavar. Bland
arterna märks:
Arthonia cfr bueriana

Caloplaca cerina

Evernia prunastri

Lecania cyrtellina

Lecanora allophana

Micarea prasina

Parmelia sulcata

Physcia adscendens

Physcia aipolia

Phaeophyscia ciliata

Ramalina farinacea

Högre upp på stammen noterades Xanthoria parietina. På tunna kvistar noterades
bland andra arter Parmelia subaurifera.
Gråal
Gråalen är det helt dominerande trädslaget i området. De flesta bestånd är relativt
unga. Ett par skiften hyser dock äldre skog ---- se Lonstads utredning. Tyvärr höggs
ett område i västkanten med grov gråal ned någon månad innan denna inventering
påbörjades. På de rester efter detta bestånd som fortfarande står kvar finns vacker
epifytflora.
Detta trädslag har i motsats till klibbalen en ganska slät bark. De lavar som hittas på
gråal är således till stor del sådana som hör till slätbarkssamhällena. Många av arterna
är ganska lättspridda då de främst beväxer unga träd. Eftersom gråalen har en slät
bark även som ganska gammalt träd etablerar sig ofta även ovanligare slätbarksarter
i äldre gråalsbestånd. Man kan i sådana skogar alltså finna mycket artrika slätbarks
samhällen.

12

Bland arter som noterats på gråal i Ginbergsängen märks:
Arthonia radiata

Buellia disciformis

Buellia erubescens

Buellia griseovirens

Evernia prunastri

Graphis scripta

Loxospora elatina

Hypocenomyce leucococca

Hypogymnia physodes

Hypogymnia tubulosa

Lecanora chlarotera

Lecidea atroviridis

Lecidea helvola

Lecidea nylanderi

Micarea prasina

Mycoblastus fucatus

Ochrolechia androgyna

Ochrolechia cfr arborea

Ochrolechia microstictoides

Pachyphiale fagicola

Parmelia sulcata

Pertusaria amara

Rhopalospora viridis

Stenocybe pullatula

På tunna kvistar noterades Scoliciosporum chlorococcum och Cetraria sepincola.
På lite grövre kvistar noterades Parmelia olivacea.
På stambasen av gråal i översvämningsområdena noterades bland pleurokarpa
mossor laven Bacidia chloroticula.
Övriga träd
Björken har en näringsfattig bark och som regel en ganska mager lavpåväxt. Typiskt
på björkkvistar är Cetraria sepincola. På grövre grenar och stammar finns de vanliga
arterna blåslav (Hypogymnia physodes), pukstockslav (Hypogymnia tubulosa), gäl
lav (Pseudevernia furfuracea) och näverlav (Platismatia glauca).
På hägg och gran noterades endast ett litet antal arter som ej noterats på andra
trädslag. Förvånansvärt nog noterades lövskogslaven Catillaria globulosa på gran.

5.2. Ved
Det finns gott om döda trädstumpar i Ginbergsängen. Det mesta är än så länge klent
och ungt. Lavar på torrträd är således ganska fåtaliga. På en gammal stubbe noterades
dock Chaenotheca xyloxena.
De gamla lador och hus som finns här och var i området börjar så smått att falla
samman. Därvid bildas en slags barrlågor där bägarlavar (Cladonia spp.) börjat
etablera sig tillsammans med Placynthiella uliginosa och Trapeliopsis-arter.
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5.3. Hotade och sällsynta arter
Inga hotade arter har noterats under inventeringen. Gråalen har en rik flora av lavar
varav en del är lite ovanligare.
Pachyphiale fagicola
Detta är en ganska ovanlig men också svårupptäckt art som växer på triviallövträd i
nästan hela landet. Arten påträffas främst i värdefulla lövbestånd.
Bacidia chloroticula
Den del av stambasen på Salix-arter och gråalar som ofta översvämmas av älvens
vatten hyser en speciell mossflora av dränkningståliga arter. Bland dessa mossor
påträffades denna art som nyligen uppgivits från Gotland (Nordin et al 1992), Skåne,
Småland och Öland (Arup & Ekman 1992). Arten har tidigare också samlats i
Västergötland (Andersson, det S. Ekman). Detta torde vara det första rapporterade
fyndet från Värmland. Laven uppges på samtliga ställen växa nära marknivån, ofta
skuggigt bland markväxter. Den är ej särskilt substratspecifik utan anges från bark
(oftast), plåtskrot, läder och gummi. På lokalen i Västergötland växer den på
undersidan av en sten i en stenmur. Arten är måhända förbisedd.

5.4. Bedömning av lavfloran från naturvärdessynpunkt
Lavfloran domineras av ganska lättspridda arter som växer på slät lövträdsbark.
Särskilt gråalarna har en mycket artrik flora av detta slag. Artrikedomen tyder på att
trakten hyser en god artstock av slätbarksarter. Många av de arter som växer på slät
bark är skorplavar som är svåra att identifiera varför det måste antas att åtskilligt fler
arter än de som redovisas här finns i området. Det skyddade läget långt upp i
Klarälvsdalen gör att mikroklimatet är gynnsamt för många lavar och dessutom är
påverkan från långspridda luftföroreningar relativt sett ringa. Prognosen för att
lavfloran ska bli ännu rikare är mycket god om området lämnas i fred. Bl a bör mera
svårspridda arter komma att etablera sig. Dessutom kommer antalet arter som lever
på ved att öka i och med att grövre och därmed mera långlivade torrstubbar kommer
att öka i antal.

14

6. SVAMPFLORAN
6.1. Något om undersökningsresultatet
Vår inventering av svampfloran blev inte särskilt omfattande. Artsammansättningen
på det material vi har bestämt upp tyder på att inga större naturvärden knutna till
vedsvampfloran just nu finns i området. Den främsta anledningen till detta är troligen
skogens brutna kontinuitet och dess unga ålder.
Då svampåret 1989 var tämligen dåligt bidrog detta ytterligare till den magra
svamplistan.
Mycket tyder på att svampar med snabb spridningsförmåga dominerar bland ved
nedbrytarna för närvarande. En av karaktärsarterna, Hyphoderma setigerum, är t ex
ofta homothallisk vilket innebär att den kan bilda fruktkroppar ur en enda spor.
Två arter som finns med på den nationella hotlistan blev antecknade under inventer
ingen, nämligen de båda tickorna Hapalopilus salmonicolor och Phellinus ferrugi
nosus

6.2. Några svampmiljöer i området:
Gråalen är det vanligaste trädet i området och denna art ägnades också mest
uppmärksamhet vid vårt insamlade.
Stående, skadade eller döende gråalar angrips snabbt av altickan (Inonotus radiatus)
men ibland också av klibbticka (Fomitopsis pinicola) och fnösketickan (Fomes
fomentarius). Intill gamla fruktkroppar av altickan växer ibland en annan ticka ---
den lilla Antrodiella hoehnelii. Senare på hösten växer gärna på samma stammar
purpurskinn (Chondrostereum purpureum) och grönmusslingen (Panellus seroti
nus).
Något sällsyntare fanns också Phellinus ferruginosus, P. punctatus och Hymeno
chaete cinnamonea på stammarna. De tillhör alla familjen Hymenochataceae och
orsakar en intensiv vitröta i stammarna.
Stammarna blir så småningom helt täckta av diverse, mer eller mindre hattbildande,
slätsvampar som Stereum rugosum, Byssomerulius corium, Merulius tremellosum
och den snövita Plicatura nivea.
Dessa svampar försvagar efter en tid stammarna så att de faller till marken.
I detta stadie tillkommer andra svamparter och stammarna bli nu täckta av främst
Botryobasidium, Hyphoderma- och Hyphodontia-arter. Nu kommer också flera
"marksvampar" in som Fibuloporia donkii, Trechispora hymenocystis och Amphi
nema byssoides.

15

I detta förmultningsstadie kan man också se en del skivlingar som rynkhätta (Mycena
galericulata), allmän sköldskivling (Pluteus atricapillus) men även den gyttrade
röksvampen (Lycoperdon pyriforme).
Häggen är typiskt beväxt med tickorna Cerrena unicolor och Junghuhnia nitida.
I videbuskagen är svamprikedomen något mindre men där finns flera specialister
som t ex den lavliknande sporsäcksvampen Hypocreopsis lichenoides. På senhösten
finner man ofta den kulinariskt intressanta vinternagelskivlingen (Flammulina ve
lutipes) vid basen av dessa buskar.
Flottningsvirket som ligger utspritt lite här och där längs Klarälvens stränder gör att
området också hyser en del barrskogssvampar. På detta substrat fann vi t ex den
relativt sällsynta laxtickan (Hapalopilus salmonicolor) tillsammans med Meruliop
sis taxicola.
Förnanedbrytande marksvampar är relativt sparsamt företrädda i artlistan men det
beror nog till största delen på att fruktkroppsbildningen var svag vid våra besök och
här finns förmodligen många fler arter att upptäcka i skogen. Även bland denna
svampgrupp finns en del specialister varav en förekommer rikligt på lokalen nämli
gen älvkragskivlingen (Stropharia percevalli). Denna art som är en karaktärsart för
de norrländska älvstränderna har sin sydgräns i Värmland (Gullspångstrakten).
Mykorrhiza-svamparna blev av samma anledning sparsamt företrädda i materialet
och inga av alens specialister konstaterades. Endast några vanliga arter knutna till
björk och asp blev antecknade.
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7. SKALBAGGSFAUNAN
7.1. Lövskogens fauna
Ginbergsängens lövskogsfauna visade sig vara relativt artrik och här finns en lång
rad sydliga djur. Man kan betrakta området som en utpostlokal för ett stort antal djur
som har sin egentliga hemvist i sydligare lövskogar.
Lövskogens ålder medger inte ännu några talrika artkonstellationer av lövskogsdjur
som är beroende av åldriga successionstadier men enstaka arter i denna kategori har
faktiskt hunnit att etablera sig området. 8 hotklassificerade skalbaggsarter påträffa
des under inventeringen.

7.1.1. Markfaunan
Markfaunan är art och individrik framförallt med avseende på carabider. Artsam
mansättningen påminner mest om den man möter i mer sydliga lövskogar.
Typiska arter är de stora jordlöparna Carabus violaceus, C glabratus och C.
hortensis. Tillsammans med dessa uppträder också en lång rad andra jordlöpare
såsom Nebria brevicollis, Pterostichus oblongopunctatus, P. niger och P. melana
rius, Calathus micropterus, Agonum assimile och Harpalus latus talrikt.
Vid något fuktigare markförhållanden tillkommer den stora snäckspecialisten Cych
rus caraboides i delvis en annan konstellation av jordlöpare där Leistus terminalis,
Loricera pilicornis, Trechus secalis och Agonum obscurum är vanliga.
Blir marken ännu något fuktigare tillkommer en lång rad våtmarkslevande kortving
ar såsom Xantholinus-arter, Lathrobium-arter, Stenus-arter, Deinopsis erosa, Encep
halus complicans, Anthobium atrocephalum, Olophrum-arter, Quedius limbatus,
Eucnecosum bracypterum, Sepedophilus littoreus tillsammans med jordlöpare som
Agonum fuliginosum, A. gracile, A. viduum, Anisodactylus binotatus och Bembidion
dentellum.
Fältskiktet är sparsamt utvecklat inne i de fuktiga skogarna och består mest av
ormbunkar och en del halvgräs. I de mer friska partier finner man stundom utbredda
mattor av liljekonvalj. På denna växt livnär sig den lackröda bladbaggen Lilioceris
merdigera.
Vid de källmiljöer som uppträder vid terrasskanten i väster påträffades den särpräg
lade silphiden Pteroloma forsstroemi som har en nordlig utbredningsbild i landet.

7.1.2. Trädens- och buskarnas fauna
Gråalen är det vanligaste träden vid Ginbergsängen. På bladen äter en lång rad vivlar
främst av släkterna Strophosoma, Phyllobius, Polydrosus och Otiorhynchos. Alla
lever de som larver av olika rötter och de fullvuxna djuren kommer fram på
försommaren och gnager då på diverse blad av olika örter och träd. En av Otiorhyn
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chos-arterna ---- O. lepidopterus ---- är relativt sällsynt i Sverige och inskränkt till
västra Mellansverige (Landskapen Värmland - Jämtland)
Avdöende grenar och stammar angrips fort av barkborrar som Trypodendron domes
ticum, Xyleborus dispar och Dryocoetes alni. I samband med dessa kommer också
en lång rad rovdjur och saft (=phloem) ätare. Typisk för gråal och i stort sett inskränkt
till denna miljö är salpingiden Rabocerus foveolatus. Här finns också den natur
skogsgynnade Dendrophagus crenatus.
I denna miljö påträffades också en lång rad andra djur som de övriga salpingiderna,
de flesta rhizophagiderna, Epuraea-arterna och Cerylon-arterna. Här finns också en
lång rad kortvingar som t ex den trådsmala Anomognathus cuspidatus och de nästan
lika smala Nudobius lentus och Phloeopora-arterna.
Denna skalbaggsbiocoenos är för närvarande mycket artrik och välutvecklad i
området och Rhizophagus picipes är bara sedd en gång förut i landskapet medan
Rhizophagus nitidulus och R. cribratus konstaterades som "nya" för Värmland vid
inventeringen av Pannkakan. Det är troligt att många arter har huvuddelen av sin
population i Värmland förlagd just till de gråalskogar sam man finner intill Klaräl
ven.
Björkens blad utgör näringen för björkrullvivelns larver och man ser ofta honorna
av denna art i färd med att konstruera strutar av halvt avgnagda blad för att sedan
lägga sina ägg där.
Hylecoetus dermestoides är en art som i stort sett är inskränkt till färsk eller nyligen
död björk.
Barkborrarna Trypodendron domesticum och Xyleborus dispar angriper gärna björ
kar och i deras gångar uppträder i stort samma arter av "följeslagare" som hos gråalen.
På äldre björkar tillkommer dessutom den något större barkborren Scolytus ratze
burgi och långhorningen Rhagium mordax.
Intill en björk ute på ett hygge intill älven fångades dessutom den kolsvarta
knäpparen Denticollis borealis. Denna art är sällsynt och förekommer främst på
brandfält i Norrland. Den är strikt knuten till björk.
På små aspar som är vanliga i skogsbrynen finns en lång rad bladätare. Mest
iögonfallande är kanske den stora och klumpiga Chrysomela populi och den metal
liskt grönskimrande asprullviveln Byctiscus populi. Andra bladätare är t ex Zeugop
hora subspinosa, Gonioctena vitellinae och flera Phrathora-arter.
Även de olika Salix-arterna blad blir kraftigt angripna av olika Gonioctena- och
Phrathora-arter. Skalbaggarna tycks vara särskilt attraherade av de små buskar som
växer soligt på de nakna sandrevlarna intill älven. Man kan även se de bägge
hoppvivlarna Rhynchaenus decoratus och R. stigma på bladen.
Häggen har ett par specialiserade vivlar knutna till sig vilka alla verkar vara allmänna
vid Ginbergsängen, nämligen Furcipes rectirostris som lever av frukterna, Antho
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nomus humeralis som lever i fröämnena och Magdalis ruficornis som utvecklas ur
små grenar.

7.1.3. Faunan i lågor, torrakor och vedsvampar
De djur som uppträder i sedan länge döda lövträd är inte så värdspecifika som blad
och fruktätarna. Här är det istället veden beskaffenhet och läge som avgör vad för
slags djur som bebor miljön.
Denna fauna har undersökts främst med hjälp av fönsterfällor och genom att
analysera bilhåvningsmaterial från skilda tidpunkter på året. 1989 var ett tämligen
dåligt år för vedsvamparna inom området varför denna fauna är sämre dokumenterad
än vid t ex Pannkakan.
Torrakor
Denna miljö är mycket ovanlig vid Ginbergsängen och inga anmärkningsvärda arter
knutna till denna biotop har funnits under inventeringen. Två relativt vanliga och
utbredda trägnagare som är knutna till dessa miljöer fanns med i bilhåvsmaterialet.
Lågor
Det är de äldre, grova lågorna med ett stort antal vedsvampar knutna till sig som
uppvisar den mest intressanta vedskalbaggsfaunan. Denna miljö är mycket ovanlig
vid Ginbergsängen.
Typiska arter i denna fuktiga, vedsvampsinfekterade ved är Trichius fasciatus,
Potosia cuprea, Ampedus pomorum, Denticollis lineare och Anoplodera sangvino
lenta, A. rubra och Leptura quadrifasciata.
Vedsvampar
I svamparnas fruktkroppar lever Agathidium-arterna, Amphicyllis globus, Cychra
mus-arterna, Hallomenus-arterna, Dacne bipustulata, Triplax aenea och flera kort
vingar av släktena Lordithon, Tachinus, Gyrophaena och många arter inom det stora
släktet Atheta.
På slemsvampar lever Sphindus dubius och Arpidophorus orbiculatus.
Mycetophagus populi håller gärna till i ringmusslingen (Pleurotus dryinus).
Pteryngium crenatum ---- en naturskogsgynnad art som konstaterades för första
gången i Värmland vid Pannkakan ---- som fanns med i ett par fönsterfällor tyder på
att faunan håller på att få naturskogskaraktär i området.
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7.2. Klarälvens fauna
Den fauna som är knuten till de öppna sandrevlarna intill älven är mycket speciell
och för svenska förhållanden helt unik. Oreglerade älvar av denna storlek finns inte
någon annan stans i sydsverige och de få oreglerade norrländska älvarna uppvisar
inte av klimatiska skäl inte upp helt samma fauna.
Klarälven är därmed en klassisk lokal för älvstrandsfauna. Denna speciella fauna är
väl representerad vid Ginbergsängen och här finns stora populationer av flera arter
som generellt sett är mycket sällsynta i Sverige och flera av dem förekommer med
sina största populationer vid Klarälven.
Nyligen har en inventering av sandmarksinsekterna vid Övre Klarälvens gjorts på
uppdrag av länsstyrelsen (Berglind 1989).
På försommaren springer ett myller av marklevande skalbaggar omkring på de nakna
sandbankarna intill älven. De vanligaste arterna är ett par Bembidion-arter nämligen
Bembidion argenteolum och B. velox. Velox betyder ungefär "den snabba" på latin
och det stämmer i hög grad för dessa djur ---- de är mycket livliga och svåra att fånga
in. Detta gäller i ännu högre grad för den största jordlöparen på dessa sandbankar,
Cicindela maritima. Åtminstone ett ex av denna art höll till vid Ginbergsängen de
sista dagarna i maj 1989. Detta tycks vara det enda fynd av arten vid Klarälven som
har gjorts sedan Palm & Lindroth fann två exemplar vid Deje på 1930-talet och Wirén
fann den talrikt vid samma lokal på 50-talet!
Andra vanliga jordlöpare i samma miljö är Asaphidion pallipes, Bembidion semi
punctatum och Bembidion femoratum men här finns också en lång rad intressanta
kortvingar såsom Stenus bimaculatus, Philonthus subvirescens och Platystethus
arenarius.
De flesta av dessa är mycket sällsynta i Sverige och tillhör den exklusiva skara av
skalbaggar som är inskränkta till stränderna av större oreglerade älvar.
På natten jagar den stora och svarta Broscus cephalotes i samma miljö.
På något mer skyddade platser bildas snabbt ett tunnt lager av finlera blandat med
humusmaterial över sanden. Här byter faunan karaktär och helt andra arter blir
dominerande. Här är jordlöpare som Bembidion dentellum, Elaphrus cupreus och
flera Agonum- och Pterostichus-arter karaktärsarter. Här finner man också mängder
av olika kortvingar framförallt i släkterna Lathrobium, Ischnopoda, Calodera och
Stenus.
I de högstarrängar som är utbredda framförallt i de södra delarna av undersöknings
området har vi bara samlat några få djur för att kunna karakterisera faunan.
Typiska arter är den bruna knäpparen Selatostomus incanus och den lilla Kateretes
pusillus. Andra vanliga arter är Limnobaris pilistrata och nyckelpigor av släkterna
Hippodamia och Anisosticta.
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7.3. Ängsmarkernas fauna
I ängsmarkerna har vi använt oss av slaghåvningen som metod och insamlat en del
växtätare främst ur familjerna Apionidae, Curculionidae och Chrysomelidae. Det är
främst markerna runt den västra, ännu underhållna byggnaden, som har undersökts.
I ängsmarkerna finns arter som Dolichosoma lineare, Anthocomus fasciatus, Oede
mera virescens, Lema cyanella och Galeruca tanaceti.
Knutna till Epilobium-arter är arterna Altica oleracea och viveln Auleutes epilobii.
På smörblommor lever Hydrathassa-arterna och på Rumex-arter finner man Mantura
chrysanthemi.
Hallonen utgör värdväxten för de i området mycket vanliga Batophila rubi, Antho
nomus rubi och Butyrus tomentosus.
På fräkenväxter finns viveln Grypus equiseti och på videört finner man den lilla
jordloppan Lythraria salicariae.

7.4. Några djurgeografiska drag
Palm & Lindroth har (1936) lämnat en ingående redogörelse för skalbaggarnas
djurgeografiska egenskaper varför vi hänvisar dit för en fylligare framställning.
Ett relativt stort sammanhängande lövskogsområde har resulterat i flera sydliga arter
ingår i Ginbergsängens fauna ---- ett förhållande som påminner och har i stort sett
samma orsaker den sydligt präglade fågelfaunan.
Det sydliga djuret Rhizophagus picipes har t ex bara blivit funnit en gång förut i
landskapet.
Enstaka nordliga arter ingår också i områdets skalbaggsfauna och här kan man nämna
knäpparen Denticollis borealis och kortvingen Acrostiba borealis.
Flera av de djur som ingår i den s.k. Klarälvsfaunan har ju också en nordlig
utbredningsbild i Sverige men det beror nog mest på att deras miljö är nordlig. Till
denna kategori kan räknas t ex Philonthus subvirescens, Selatostomus incanus,
Bembidion argenteolum, Bembidion velox och Cicindela maritima.
Bembidion semipunctatum har en västlig utbredningsbild i Sverige men dess utbred
ning är ju strängt begränsad på grund av dess starkt begränsade biotop.
Viveln Otiorhynchos lepidopterus är också västlig i Sverige och dessutom begränsad
till ett par mellansvenska landskap (Värmland till Jämtland och sydligaste Lappland).

21

7.5. Särskilt intressanta arter
De flesta uppgifterna om de olika arternas frekvens och ekologi är hämtade ur Palms
arbeten om de svenska vedskalbaggarna (Palm 1951 och 1959). De marklevande
skalbaggarna biologi har hämtats främst ur Palm (1948-1972) och Lindroth 1985
samt ur en del specialarbeten om älvstrandsfaunan (se litteraturlistan).
Cicindela maritima
Hotkategori 4
En mycket sällsynt art som idag är helt knuten till sandiga stränder utefter större
vattendrag, framförallt i Norrland. Äldre fynd finns från kusttrakter i Skåne och
Halland men den tycks vara försvunnen från dessa lokaler idag.
I Värmland är arten påträffad i två exemplar vid Deje 1939 och talrikt på samma
lokal under 50-talet. Ett exemplar insamlades av oss vid Ginbergsängen.
Sven-Åke Berglind kunde efter mer ingående studier vid Ginbergsängen och närlig
gande marker konstatera att en mycket liten population av arten lever här. Endast
några få ex tycks vara framme varje år. Denna population är nu mycket sårbar och
tål inte några fler ingrepp i miljön eller några insamlingar. (S-Å Berglind i brev)
Exemplaret fångades i en fallfälla den 28/5 1989.
Bembidion velox
Denna art som är knuten till sandiga stränder intill större vattendrag eller sjöar var
förr utbredd över hela landet men har idag minskat mycket starkt i södra Sverige och
lever troligen kvar endast på ett handfull lokaler där.
Arten är vanlig vid Ginbergsängen.
Bembidion argenteolum
Hotkategori 4
En mycket sällsynt art med inskränkt utbredning i Sverige. Den finns förutom vid
Klarälven vid Mora i Dalarna och i Hälsingland. Den har förmodligen sin största
population vid Klarälven men har minskat mycket starkt på senare tid (Lindroth 85,
Berglind 1990). Utbredningen längs Klarälven tycks sammanfalla med daggvidets
(Berglind 90). Arten är mycket vanlig vid Ginbergsängen.

22

Bembidion semipunctatum
Hotkategori 4
Även detta är en mycket exklusiv älvstrandart med mycket begränsad utbredning i
Sverige och den finns förutom vid Klarälven bara längs några partier av Dalälven.
Vid Dalälven är den ej påträffad under senare år och tycks därför i nutiden vara
inskränkt till Klarälven.
Arten är mycket vanlig vid Ginbergsängen.
Anisodactylus binotatus
Denna fuktighetsälskande art påträffas främst vid strandängar av sötvatten med
högvuxen starrvegetation. Den tycks föredra sand- eller grusbotten och är särskilt
talrik i Vänerlandskapen. Längs Klarälven är den vanligast vid utloppet men togs av
Lindroth & Palm så långt norrut som vid Fastnäs och Stöllet.
Ett ex fanns med i markfällorna.
Triarthron maerkeli Ny Vrml
En svårfångad, och därmed sannolikt mycket förbisedd, art som sannolikt lever av
svampmycel i markskiktet. Arten svärmar under varma sommarkvällar från juli till
augusti och kan då håvas.
Ett ex var med i bilhåvsmaterialet.
Pteroloma forsstroemi
En nordlig och relativt sällsynt art som man typiskt finner invid kallkällor och i
skuggiga bäckraviner. I stort sett inskränkt till norra Sverige med ströförekomster
ned till Västergötland och Skåne (Skäralid).
Ett ex var med i bilhåvsmaterialet.
Colon brunneum
En sällsynt men svårfångad, och därmed kanske förbisedd, art som antas leva
underjordiskt på mycel och svärmar under varma sommarkvällar.
Var med i bilhåvsmaterialet i juli 1989.
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Philonthus subvirescens
Ännu en exklusiv älvstrandsart som är knuten till de öppna och sandiga revlarna
tillsammans med t ex Bembidion argenteolum. Den tycks föredra de delarna av
sandrevlarna som har en tunn film av humus och lera. Den är utbredd från Värmland
till Norrbotten.
Arten är talrik vid älvstranden.
Gabrius astutoides
Arten beskrevs först 1946 efter norska exemplar från Oslo-trakten och upptäcktes i
Sverige 1966. Har hittills påträffats i ett bälte över mellansverige från Värmland till
Östergötland och Gästrikland. De ekologiska uppgifterna om arten är motstridiga
och få, komposthögar (Palm 1966), barrträd och lerblandade sandstränder.
Arten var talrik vid bilhåvningen.
Anotylus clavatus
En relativt nybeskriven art som typiskt lever i älgspillning. Tycks ha ökat på senare
år och är ofta med i bilhåvsmaterial.
Mycetoporus mulsanti Ny Vrml
En sällsynt art med spridd förekomst över större delen av Sverige. Den påträffas
mest på myrar eller vid fuktiga ängar och är ett exempel på en sällsyntare sumps
kogsart vid Ginbergsängen.
Bryoporus crassicornis
En ovanlig art som tycks vara knuten till sumpskogar. Den har ansetts som mycket
sällsynt men är förmodligen något förbisedd och har ofta påträffats i samband med
bilhåvning under senare tid.
Ett ex konstaterades vid bilhåvning i området.
Acrostiba borealis
En i Sverige företrädesvis nordlig och i regel sällsynt art. Den tycks föredra
ängsartade områden.
Flera ex var med i bilhåvsmaterialet.
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Calodera protensa
En sällsynt och sydlig sumpmarksart som har sin nordgräns i Värmland.
Arten var med i bilhåvsmaterialet.
Phloeopora angustiformis
Phloeopora-arterna lever typiskt under barken av nyligen döda träd och de tycks ha
en särskild förkärlek för branddödade stammar. Den ovannämnda arter är den som
enligt svenska erfarenheter uppvisar den starkaste dragningen till lövträd. Arten är
utbredd över hela landet men inte särskilt vanlig.
Atheta (Philhygra) hygrotopora
En tämligen sällsynt men spridd art som främst förekommer i alsumpskogar och
intill skogsbäckar. Helt nyligen konstaterades de första fynden från Värmland.
Enstaka ex var med i bilhåvsmaterialet.
Atheta (Philhygra) deformis
En sällsynt art som lever i gångar av andra sandgrävande insekter både vid söt- och
saltvatten.
Arten fanns med i bilhåvsmaterialet.
Gyrophaena angustata Ny Vrml
En tämligen vanlig trädsvampsart som trots detta inte var känd från Värmland.
Relativt vanlig i bilhåvsmaterialet.
Stenus comma
En karaktärsart för sandiga sötvattenstränder både intill sjöar och vattendrag. En
mycket vanlig och iögonfallande art invid Klarälvens stränder.
Stenus bimaculatus
En relativt sällsynt art som företrädesvis lever på sandiga stränder av oreglerade
älvar. Arten har sina största svenska förekomster vid de större norrländska älvarna
men har ströförekomster helt ned till Skåne.
Enstaka ex fanns intill älven.
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Denticollis borealis
Hotkategori 4
En nordlig art som främst lever under den svampiga barken av brandskadade eller
branddödade björkar. Ett ex av denna art fanns med i en fönsterfälla utsatt på hygget
i norra delen vilket visar att den också kan förekomma utanför brandfälten.
Selatosomus cruciatus
En relativt sällsynt knäppare som är vackert tecknad. Arten tycks föredra sandiga
marker och lever av allehanda rötter. Ett ex samlades in vid hygget i den norra delen
av undersökningsområdet.
Selatostomus incanus
Denna art är mycket karakteristisk för norrlands älvdalar och blir sällsynt i södra
Sverige. Relativt vanlig i undersöknings-området.
Kateretes pusillus
En av karaktärsarterna i högstarrängarna utefter Klarälven. Ett nordligt djur som här
befinner sig vid sydgränsen av sin utbredning.
Heterhelus scutellaris
Denna art som är knuten till druvfläder har spritt sig i Sverige under senare tid. Den
fanns med även vid Deje 1982 (och då som ny för Värmland) och tycks vara utbredd
längs Klarälven.
Rhizophagus picipes
Hotkategori 4
En relativt sällsynt art som förekommer i lövskogar. Den är sydlig och konstaterades
helt nyligen för första gången i Värmland (Lundberg i brev). Relativt vanlig i
området, både i fönsterfällor och vid bilhåvningarna.
Dendrophagus crenatus
Hotkategori 4
Denna art är känslig för det moderna skogsbruket och gynnas av åldriga skogar.
Larven är ett rovdjur och lever under barken på nyligen döda barr- och lövträd. Ett
ex var med i bilhåvsmaterialet.
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Pteryngium crenatum
Hotkategori 4
Även denna art är i stort sett inskränkt till mer åldriga naturskogar i Sverige. Den
utvecklas ur olika tickor, i barrskogar främst ur klibbtickan. Flera ex fanns med i
fönsterfällorna.
Mycetophagus populi
Hotkategori 2
Ännu en art som gynnas av åldriga naturskogar. Påträffas påfallande ofta i sumps
kogar. Arten lever i trädsvampar t ex ringmussling (Pleurotus dryinus).
Flera ex bilhåvades i juli 1989.
Rabocerus foveolatus
En av karaktärsarterna vid Ginbergsängen och den fanns med både i fönsterfällorna
och vid bilhåvningarna. Den förekommer i torkande grenar och stammar av gråal
där den lever av larverna till olika barkborrar som Dryocoetes alni och Xyleborus
dispar.
Euglenes pygmaeus
Denna art utvecklas ur brunrötad, svampinfekterad barr- och lövved. Det är en liten
relativ svårfångad art som möjligen är förbisedd. Den svärmar under varma som
markvällar och kommer på så sätt ofta med i bilhåvsmaterial.
1 exemplar bilhåvades i juli 1989.
Otiorhynchus lepidopterus
Denna vivel är inskränkt till västra Mellansverige och är ett av Ginbergsängens
karaktärsdjur på försommaren.
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7.6. Några jämförelser mellan Pannkakan och Ginbergsängen
•

ved- och vedsvampsfaunan är betydligt intressantare vid Deje (som är ett
riksobjekt i det avseendet) men är inte helt utan intresse vid Ginbergsängen

•

den relativt stora ytan har lockat till sig flera djur med en sydlig utbredningsbild
till skogen (liksom vid Deje)

•

flera "sumpskogsspecialister" finns i området (mer än vid Deje)

•

flera arter som till största delen lever i alskogar finns i området (liksom vid
Deje)

•

arter knutna till sena successionsstadier i skogsmiljöer saknas i stort sett (i
motsats till Deje)

7.7. Några jämförelser med Palm och Lindroths resultat 1936
1933 undersökte Thure Palm och Carl Lindroth skalbaggsfaunan längs Klarälven.
De publicerade sedan sina resultat i två artiklar varför det är möjligt att göra en del
jämförelser mellan vår inventering och deras resultat. Härvid kan man konstatera att
stora arealer åker - ängs - och betesmarker har lämnats att växa igen sedan 1930-talet.
Den igenväxning som har skett på dessa marker fram till idag har:
•

gynnat den fauna som är knuten till gråalskogar.

•

gynnat den fauna som är knuten till sumpskogar.

•

missgynnat de öppna ängarnas och sandsträndernas fauna

Den ökande mänskliga påverkan av Klarälvens stränder i form av vattenregleringar,
stranderosionsskydd, fritidsaktiviteter vid stränderna ---- bad, turistflottning, kano
ting, etc har:
•

starkt missgynnat sandsträndernas fauna

Skogsbruket har också sedan Palms och Lindroths arbeten blivit fått mer rationella
metoder och särskilt 5:3-paragrafen kan ha medfört att många små bestånd med
överåriga lövträdsbestånd har försvunnit under mellantiden. Detta kan ha:
•

starkt missgynnat naturskogarnas lövskogsfauna

28

Arter som tycks ha minskat:
1) Sandmarksskalbaggarna
2) Arter som är knutna till öppna ängs- och myrmarker intill älven
3) Arter som är knutna till åldriga lövträd. Även om det i Palms och Lindroths arbeten
inte finns något tydligt stöd för detta så torde det ökade intresset för att avverka
lövskogen ha inneburit att den fauna som är knuten till dessa miljöer har minskat.
Arter som tycks ha ökat:
1) Arter knutna till igenväxningsmarker (buskmarker och ungskogar av barr- och
lövträd)

7.8. En kort sammanfattning och utvärdering av skalbaggsfaunan
Ginbergsängen uppvisar en för Värmlands del relativt speciell skalbaggsfauna och
det är främst två ekologiska grupper av djur som sätter sin prägel på dess samman
sättning nämligen de som är knutna till lövskogar och de som är knutna till större,
helst oreglerade älvstränder.
En lång rad arter är dessutom knutna till buskkärr och starrängar ---- kort sagt
våtmarker ---- men dessa har vi, beroende på metodiska och naturvårdsmässiga skäl
inte studerat så ingående i denna rapport. För att inventera dessa djur hade det krävts
båt och vattenhåv, sållning av driftvallar förvår och höst etc och därvid tagit upp
onödig tid då de skogklädda ekosystemen hela tiden har varit i centrum av detta
uppdrag.
Rent akvatiska former liksom arter som är knutna till djurbon, myrsamhällen,
djurspillningar och döda djur har inte studerats alls.
Biotopernas relativa värde
Sandstränderna intill Klarälven har mycket höga naturvärden och den fauna som
är knuten till dessa biotoper har överallt minskat starkt på senare år. En lång rad
sällsynta och hotade arter ingår i dessa miljöer.
Våtängarna har sannolikt mycket höga naturvärden. Mycket stora områden med
buskkärr och starrängar finns vid näsets sydsida och dessa miljöer ingår också i en
oreglerad älvs naturliga vegetationsdynamik.
Sumpskogen är en miljö som har minskat otroligt snabbt under senare år främst på
grund av skogsdikningen. Vid Ginbergsängen finns relativt stora arealer av en
gråalsdominerad sumpskogstyp som i ett riksperspektiv torde ha ett högt naturvärde.
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Den friska och fuktiga skogsmarken är i området tämligen ung och saknar i stort
sett skoglig kontinuitet men då området är stort om man ser det i ett regionalt
perspektiv och att delar av beståndet börjar att få naturskogskaraktär har även dessa
områden ett relativt högt naturvärde.
Några arter som är knutna till åldriga naturskogar har också etablerat sig vid
Ginbergsängen (se listan över särskilt intressanta arter).
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8. NATURVÄRDESBEDÖMNING
8.1. Ginbergsängens naturvärden
Naturvärdet i Ginbergsängen sönderfaller i två delar som båda har sitt ursprung i
lokalens läge i Klarälvsdalen.
Mot bakgrund av studier som utförts av oss 1989 så är älvstrandsmiljöerna de idag
värdefullaste biotoperna. Här finns stora revelbildningar med allt från oftast dränkta
sandryggar till endast under korta perioder dränkta lövskogar. Till älvstrandsmiljö
erna kan också räknas de bakvattenlaguner och starrmader som finns i områdets
sydvästra del. Vid älvens erosionssida i norr finns brinkar eller nipor av fuktig
finjord.
I Klarälvsdalen finns en särskilt rik fauna och flora anpassad till dessa biotoper.
Strandrevlarna hyser en speciell insektsfauna, bl a många skalbaggar. De blöta
strandbrinkarna koloniseras av ett antal exklusiva pionjärmossor och här finns också
ett antal småväxta svampar. Bland kärlväxterna utmed älven finns ett antal älvspe
cialtiteter. Klarälvsvetet, daggpilen och mandelpilen är de mest kända. Stränderna
utmed Ginbergsängen bildar tillsammans med anslutande stränder uppströms och
nedströms liksom på motsatta sidan av älven ett komplex som är bland de värdefull
laste i detta avseende utmed hela den norra Klarälvsdalen.
Den andra aspekten av naturvärdet i Ginbergsängen är lövskogarna. Här finns
ansenliga arealer av lövskog, främst gråalsskog. Lövskogarnas historia på platsen är
ganska kort. Markerna var för ett halvt sekel sedan huvudsakligen fodermarker av
olika slag. De flesta bestånden är således sekundärsuccessioner. I landskapet (Kla
rälvsdalen) finns dock en mycket lång kontinuitet av just dessa lövskogstyper. Även
under perioden då markerna utnyttjades hårt för foderproduktion bör en del lövsnår
ha funnits på revlar och obeständiga avsnitt i detta område. Terrassbranten, nedom
vilken älven rinner, har också säkert varit ett område där triviallöv har funnits mer
eller mindre konstant.
Som lövskogsekosystem har detta område framtiden för sig. Det blir bara bättre och
bättre. Det är stort. Stora delar har ej utsatts för avverkningar eller andra ingrepp
efter igenväxningen och har naturskogskaraktär. Här kommer att kunna etablera sig
en flora och fauna med stora anspråk på orörd triviallövskog. Den förhållandevis
friska luften gör att epifytfloran kan bli än rikare och få inslag av hotklassificerade
arter. På vedsvampsidan kommer ett antal mera krävande arter sannolikt ganska snart
att etablera sig. Det också sannolikt så att Klarälvdalen fungerar som effektiv
spridningsled varför denna process kan gå förhållandevis snabbt.
För en redogörelse av vad de olika organismgrupperna betytt vid vår bedömning så
hänvisas till respektive avsnitt.
Lövekosystem utmed älvar är viktiga att bevara mycket av. De har goda förutsätt
ningar att bilda mera permanenta triviallövskogar. Detta till skillnad mot brand- och
hyggessuccessioner på omgivande fastmarker. Älvdalsskogarna kommer att fungera
som bra refugmiljöer för hackspettar, inklusive vitryggig hackspett, som i Värmland
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fortfarande anses ha en population. Ett pärlband med triviallövskogar bör sättas till
fri utveckling utmed Klarälven. Dessa bör kompletteras med åtminstone temporärt
fredade triviallövskogar i det omgivande landskapet. Från ornitologisk synpunkt
måste man betona att det behövs seriösa satsningar om vitryggig hackspett ska leva
kvar som häckfågel i vårt land.
Flera avsnitt av Klarälvsnaturen bör skyddas än de som nu åtnjuter skydd. Exempel
på objekt vi haft tillfälle att se, som borde skyddas på lämpligt sätt, är gråalbestånden
vid Lernäs och Mjönäs.

8.2. En jämförelse med andra objekt
Ett annat område i Klarälvsdalen med mycket höga naturvärden är Pannkakan vid
Deje. I jämförelse med Pannkakan så har Ginbergsängen avsevärt högre naturvärden
när det gäller älvstrandsbiotoperna. När det gäller värden knutna till lövskogen så
har Pannkakan högre naturvärden. Gråalskogen i Pannkakan har kanske ett sekels
försprång jämfört med Ginbergsängen. Vedsvampfloran och den ved- och veds
vampslevande insektsfaunan är klart intressantare och värdefullare ---- se avsnitt 7.6.
Också mossfloran knuten till lågor och stambaser är rikare i Pannkakan. Lavfloran
i Pannkakan är översiktligare inventerad och det är svårare att uttala sig om denna.

8.3. Några allmänna synpunkter på områdets skydd och skötsel
De hot mot naturvärdena som är mest akuta är framför allt de som rör vattenregimen
och trädskiktet. Dämningar uppströms eller nedströms på ett sådant sätt att de
förändrar vattennivåerna kan helt spoliera älvsträndernas naturvärden och dynamik.
Ett skydd av området måste alltså i första hand se till att dessa hot undanröjs.
Man kan helt instämma i den konsekvensanalys av en dämning vid Edsforsen som
görs av Bengtsson & Sjörs 1973 och som citeras av Berglind 1989. Naturvärdena i
ett av övre Klarälvdalens viktigaste områden skulle tillintetgöras.
När det gäller trädskiktet är naturligtvis avverkningar av olika slag ett hot mot de
naturvärden som rör lövskogen. Det är därför naturligt att de områden som avses
skyddas lämnas åt fri utveckling. Målsättningen med ett skydd är att bevara ett rikt
lövekosystem åt framtiden. Mot den bakgrunden kan spontant uppkommande (eller
tidigare planterad) gran utgöra ett hot. Det kan således vara motiverat att i framtiden
avverka barrträden i området och låta dessa plockhuggna bestånd självföryngras.
Hur angränsande delar sköts kan ha viss betydelse. Om alla omgivande marker
planteras med granskog kan detta påverka området negativt. Om däremot avverk
ningar av löv sker (ved, flis, massaved, m m) och löv tillåts växa upp igen så medför
detta i viss mån variation och ljus i vissa kantzoner. Likaså kan öppethållande av
gamla åkrar (t ex som viltåker) också innebära viss variation.
Annan grövre exploatering som täkter och bebyggelse skulle naturligtvis förstöra
naturvärdena men dessa torde ej vara aktuella.
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9. GINBERGSÄNGEN SOM FÖREVISNINGSOBJEKT
Som socialt objekt är Ginbergsängen av begränsat värde. Det är inte sannolikt att
stora människomassor kommer att finna området vara av stort rekreativt värde.
Ginbergsängens naturvärden är som nämnts tidigare fr a av två slag. Dels finns
välutvecklade strandformationer orsakade av älvens dynamik. Dels en vidsträckt
naturskogsartad gråalsskog.
För att demonstrera olika älvformationer duger Ginbergsängen väl. Men man ska
samtidigt vara mycket medveten om att revlar och älvvallar är mycket känsliga
marker som täcker mycket små ytor och som ej bör beträdas mer än absolut
nödvändigt.
Gråalskogen, som är ett mycket fint exempel på sekundärsuccession, är betydligt
tåligare som demonstrationsmiljö. Den täcker så stora ytor så risken för påverkan är
liten.
Av stor vikt för att få ett gott utbyte av ett besök i Ginbergsängen är att detta lägges
vid rätt tidpunkt. Högsommaren är området med sin stora myggrikedom och täta
sumpskogsgrönska ej särskilt attraktivt. Däremot kan ett besök under tiden mitten
av april till maj månad ge ett helt annat intryck. Då är sikten i skogarna god,
vårgrönskan spirar, fågelkören i full gång och myggorna i hanterbara mängder. En
annan tidpunkt då området visar sig från en bättre sida är under hösten ---- oktober
månad. Lövet har fallit och skogen är åter ljusare. Vedsvampar och lavar kan med
gott resultat studeras vid denna tid på året. Den stora mängden gråal gör detta till ett
intressant objekt när det gäller lavar på slät bark. Vedsvampfloran kommer med tiden
att bli allt intressantare.
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Bilaga 5: Lista över noterade lavar
Arthonia cfr bueriana
Arthonia radiata
Bacidia chloroticula
Bryoria fuscescens
Buellia disciformis
Buellia erubescens
Buellia griseovirens
Caloplaca cerina
Caloplaca holocarpa
Catillaria globulosa
Cetraria chlorophylla
Cetraria pinastri
Cetraria sepincola
Chaenotheca xyloxena
Cladonia botrytes
Cladonia coniocraea
Cladonia digitata
Cladonia fimbriata
Cladonia macilenta
Evernia prunastri
Graphis scripta
Loxospora elatina
Hypocenomyce leucococca
Hypocenomyce scalaris
Hypogymnia physodes
Hypogymnia tubulosa
Lecania cyrtellina
Lecania sambucina
Lecanora allophana
Lecanora carpinea
Lecanora chlarotera
Lecanora pulicaris
Lecidea aeruginosa
Lecidea albohyalina
Lecidea atroviridis
Lecidea granulosa
Lecidea helvola
Lecidea nylanderi
Placynthiella uliginosa
Lepraria incana
Micarea denigrata
Micarea prasina
Mycoblastus fucatus
Ochrolechia androgyna
Ochrolechia cfr arborea
Ochrolechia microstictoidesi
Pachyphiale fagicola
Parmelia exasperatula

På medelgrov asp. Ganska rikligt.
På basen av gråal samt på rönn.
På basen av gråal nära vattnet. Nivåer som ofta översvämmas.
Diverse lövträd.
Fr a på gråal
Sparsamt på gråal
Ej ovanlig på gråal
På medelgrov till grov asp.
På asp.
Förvånansvärt nog påträffad på basen av gammal gran.
Kvistar av fr a gran.
Diverse trädslag.
Fr a på björk men även på gråal och Salix.
Noterad på högstubbe av gråal.
Barrlåga.
Basen av granar.
Barrlåga och basen av tall.
Stubbe.
Barrlåga.
Diverse lövträd men även gran.
Sparsamt på gråal i sluttningen ned mot flackmarken i väster.
På gråal.
På gråal. Sparsamt noterad.
På gammal ladvägg.
På diverse substrat.
På diverse trädslag.
På asp.
På asp.
På asp.
På diverse trädslag.
På asp och gråal.
Mest på tunna kvistar av lövträd.
På barrlåga och ladvägg.
På asp ---- sparsamt.
På gråal ---- sparsamt.
På rutten låga.
På gråal. Vanlig.
Noterad på gråal.
På barrlåga.
Trädbaser ---- äldre träd.
Barrlåga.
Diverse lövträd.
Gråal ---- ej ovanlig.
Gråal ---- ej ovanlig.
Noterad på gråal.
På gråal.
Gråal. Sparsamt.
Kvistar av hägg.
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Parmelia olivacea
Parmelia subaurifera
Parmelia sulcata
Parmeliopsis ambigua
Peltigera aphtosa
Peltigera canina
Peltigera malacea
Pertusaria amara
Phaeophyscia ciliata
Phlyctis argena
Physcia adscendens
Physcia aipolia
Platismatia glauca
Pseudevernia furfuracea
Ramalina farinacea
Rhopalospora viridis
Rinodina efflorescens
Scoliciosporum chlorococcum
Steinia geophana
Stenocybe pullatula
Usnea filipendula
Usnea subfloridana
Xanthoria parietina
Xanthoria polycarpa

På kvistar av diverse lövträd.
Noterad på kvistar av asp och Salix.
Vanlig på diverse lövträd.
På diverse lövträd ---- främst gråal.
Marklav. Sparsamt i sluttningen i väst.
Marklav. I sluttningen i väst.
Marklav. I de västra delarna.
Fr a på gråal. Vanlig.
Vanlig på asp i de västra delarna.
Vanlig på de flesta lövträd.
Noterad på asp.
Noterad på asp.
Vanlig på alla trädslag.
Vanlig på alla trädslag.
Fr a på gråal och asp.
Noterad på gråal
På basen av gråal.
Vanlig på tunnkvistar av t ex björk och gråal.
På fuktig sand i strandbrinkarna.
Parasit på gråal.
Diverse lövträd.
Diverse lövträd.
På asp.
På tunna kvistar av hägg.
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Bilaga 6: Artlista svampar Ginbergsängen
ASCOMYCETER
Aleuria aurantia
Ascocoryne sarcoides
Bisporella citrina
Chlorociboria aeruginosa
Hypocreopsis lichenoides
Nectria cinnabarina
Orbilia xanthostigma
Peziza repanda
Vibrissea truncorum
Xylaria hypoxylon
BASIDIOMYCETER
Gasteromycetales
Lycoperdon pyriforme
Agaricales
Amanita rubescens
Armillaria mellea
Bolbitius vitellinus
Collybia dryophila
Cortinarius trivialis
Cystoderma amianthinum
Flammulina velutipes
Galerina marginata
Hebeloma sp.
Hygrophorus hypothejus
Hygrophorus olivaceoalbus
Hypholoma capnoides
Lactarius fuscus
Lactarius rufus
Leccinium versipelle
Lepiota cristata
Lyophyllum connatum
Marasmius cfr. tremulae
Mycena galericulata
Panellus serotinus
Paxillus involutus
Pholiota alnicola
Pholiota lenta
Pholiota mutabilis
Pleurotus ostreatus
Pluteus atricapillus
Polyporus lepideus
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Russula aeriginosa
Russula integra
Russula vesca
Stropharia percevalli
Suillus luteus
Xerocomus subtomentosum

Aphyllophorales
Amphinema byssoides
Antrodia semisupina
Antrodiella hoehneli
Athelia arachnoidea
A. epiphylla
A. fibulata
Athelopsis subinconspicua
Bjerkandera adusta
Botryobasidium botryosum
B. candicans
B. medium
B. pruinatum
B. subcoronatus
Bulbillomyces farinosus
Byssomerulius corium
Ceraceomyces sublaevis
Cerrena unicolor
Chondrostereum purpureum
Climacocystis boralis
Coltricia perennis
Coniophora puteana
Datronia mollis
Fibuloporia donki
Fomes fomentarius
Fomitopsis pinicola (på gråal och hägg)
Gloeophyllum sepiarium
Hapalopilus salmonicolor
Hymenochaete cinnamonea
H. tabacina
Hyphoderma obtusiforme
H. praetermissum
H. radula
H. setigerum
karaktärsart!
Hyphodontia aspera
H. breviseta
H. pallidula
H. ramossisima
H. subalutacea
karaktärsart!
H. quercina
Hypochnicium albostramineum
H. bombycinum
H. eichleri
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H. geogenium
Inonotus obliquus
I. radiatus
Junghuhnia nitida
Laeticorticium roseum
Meruliopsis taxicola
Merulius tremellosus
Peniophora incarnata
P. polygonia
Phanerochaete tuberculata
Phellinus ferruginosus
P. igniarius
P. laevigatus
P. punctatus
Phlebia radiata
Plicatura nivea
Resinicium bicolor
Schizopora paradoxa
Scopuloides hydnoides
Sistotrema brinkmanni
Stecherinum fimbriatum
Stereum hirsutum
S. rugosum
Tomentella cf. terrestris
Tomentellopsis echinospora
Trametes hirsuta
T. zonatella
Trechispora farinacea
T. hymenocystis
Heterobasidiomycetes
Calocera furcata
(normalt ej på al)
Eichleriella deglubens
Exidia glandulosa
E. recisa
Tremmella mesenterica
MYXOMYCETER
Reticularia lycoperdon
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Bilaga 7: Artlista skalbaggar
Förkortningar

P. niger

M

M = fångad i markfälla

P. melanarius

M

B = fångad i bilhåv

P. nigrita/rhaetica

M

F = fångad i fönsterfälla

P. minor

M

H = fångad genom handplockning

P. strenuus

M

P. diligens

M

Calathus micropterus

M

Agonum fuliginosum

HM

A. gracile

HM

Carabidae
Cicindela maritima

M

A. muelleri

B

C. campestris

B

A. viduum

M

Carabus hortensis

M

A. obscurum

M

C. glabratus

M

A. assimile

M

C. violaceus

M

Amara ovata

M

Cychrus caraboides

M

A. aenea

M

Leistus terminatus

M

Harpalus latus

M

Nebria brevicollis

M

H. quadripunctatus

M

Notiophilus palustris

M

Anisodactylus binotatus

M

N. biguttatus

M

Trichocellus placidus

M

Elaphrus cupreus

M

Bradycellus caucasicus

M

E. riparius

M

Dromius agilis

F

Loricera pilicornis

M

D. fenestratus

M

Clivinia fossor

H

Dytiscidae

Dyschirius globosus

H

Hydroporus neglectus

B

Broscus cephalotes

H

Ilybius fenestratus

M

Patrobus assimilis

M

Rhantus exoletus

M

P. atrorufus

M

Trechus secalis

M

Hydraenidae

T. rubens

B

Limnebius truncatellus

Asaphidion pallipes

HM

Bembidion velox

HM

Hydrochidae

B. argenteolum

HM

Hydrochus brevis

M

B. bruxellense

B

Helophorus brevipalpis

B

B. femoratum

HM

Cercyon lateralis

B

B. dentellum

HM

C. marinus

B

B. semipunctatum

HM

C. unipunctatus

B

B. quadrimaculatum

H

Megasternum obscurum

B

B. assimile

H

Cryptopleurum minutum

B

Pterostichus oblongopunctatus

M

Ptiliidae

B
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Ptenidium pusillum

B

S. boleti

Pteryx suturalis

B

Staphylinidae

Euryptilium saxonicum

B

Philonthus quisquilarius

FB

Baeocrara variolosa

B

P. rigidicornis

F

Acrotrichis intermedia

B

P. puella

FB

A. fascicularis

B

P. succicola

FM

P. tenuicornis

M

P. decorus

FBM

Leiodidae

FB

Triarthron maerkeli

B

P. nigriventris

F

Leiodes gyllenhali

B

P. marginatus

BM

Anisotoma humeralis

B

P. subvirescens

HM

A. castanea

F

P. debilis

F

A. glabra

F

P. splendens

B

Amphicyllus globus

BF

P. micans

B

Agathidium varians

F

Gabrius astutoides

B

A. nigripenne

F

G. splendidulus

FB

A. seminulum

F

G. trossulus

B

A. badium

F

Quedius brevis

FM

Q. mesomelinus

FM

Silphidae
Nicrophorus vespilloides

FBM

Q. xanthopus

F

Pteroloma forsstroemi

B

Q. molochinus

M

Q. limbatus

M

Catopidae
Sciodrepoides watsoni

FM

Q. nitipennis

F

S. fumata

FM

Nudobius lentus

F

Catops coracinus

FM

Xantholinus tricolor

M

C. tristis

F

X. laevigatus

M

C. nigrita

F

Atrecus affinis

M

C. nigricans

FM

Lathrobium quadratum

M

Colon brunneum

B

L. elongatum

M

C. serripes

B

L. geminum

M

C. bidentatum

B

L. fulvipenne

M

L. brunnipes

M

L. fovulum

M

Scydmaenidae
Eutheia linearis

B

Megarthrus depressus

FB

Nevraphes elongatulus

F

M. sinuaticollis

FB

N. angulatus

B

M. denticollis

F

Stenichnus godarti

FMB

Proteinus brachypterus

FB

S. bicolor

FB

Eusphalerum minutum

F

Euconnus claviger

B

Hapalarea linearis

FB

Omalium rivulare

FBM

O. septentrionis

FB

Scaphidiidae
Scaphisoma agaricinum

FB
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O. caesum

FBM

T. corticinus

BM

Phloeonomus monilicornis

FB

T. laticollis

M

P. planus

F

T. marginellus

BM

P. pusillus

F

T. elongatus

M

Deliphrum tectum

FBM

Aleochara brevipennis

B

Anthobium atrocephalum

M

A. fumata

FB

Olophrum fuscum

M

A. moerens

FB

O. assimile

M

Oxypoda lividipennis

F

Arpedium quadrum

BM

O. skalitzkyi

FB

Eucnecosum bracypterum

M

O. umbrata

B

Acidota cruentata

B

O. alternans

FB

Anthophagus omalinus

HFBM

O. annularis

M

A. caraboides

HFBM

Acrostiba borealis

B

Coryphium angusticolle

FBM

Calodera nigrita

B

Carpelimus corticinus

B

C. protensa

B

C. pusillus

B

C. aethiops

B

Oxytelus laqueatus

FBM

Haploglossa villosula

FB

Anotylus rugosus

FB

Phloeopora testacea

FB

A. clavatus

B

P. angustiformis

FB

Platystethus arenarius

B

Ischnopoda atra

B

P. nodifrons

M

I. leucopus

B

Bledius gallicus

BM

Aloconota gregaria

B

Trichophya pilicornis

FB

Dadobia immersa

FB

Mycetoporus mulsanti

B

Schistoglossa gemina

B

M. lepidus

FB

Liogluta letzneri

B

M. splendidus

BM

Atheta (Philhygra) hygrobia

B

Bryoporus crassicornis

B

A. hygrotopora

B

Lordithon thoracicus

FB

A. gyllenhali

B

L. trinotatus

FB

A. melanocera

B

L. lunulatus

FB

A. debilis

FB

Sepedophilus littoreus

M

A. deformis

B

S. testaceus

BM

A. (Microdota) subtilis

B

S. immaculatus

M

A. nesslingi

FB

Tachyporus obtusus

M

A. boreella

B

T. abdominalis

M

A. (Xenota) laticollis

B

T. chrysomelinus

M

A. myrmecobia

B

T. pulchellus

M

A. (Atheta) hypnorum

B

Tachinus signatus

M

A. graminicola

B

T. pallipes

BM

A. incognita

B

T. proximus

BM

A. crassicornis

B

T. subterraneus

FM

A. euryptera

B
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A. (Acrotona) aterrima

B

Hister striola

A. sylvicola

B

Clambidae

Cordalia obscura

FB

Clambus punctulum

BM

Zyras humeralis

FB

C. armadillo

M

Z. cognatus

B

Helodidae

Gyrophaena affinis

FB

Elodes minuta

H

G. nana

HFB

Microcara testacea

H

G. gentilis

B

Cyphon coarctatus

B

G. fasciata

B

C. kongsbergensis

B

G. angustata

B

C. variabilis

B

G. strictula

FB

C. padi

B

G. boleti

HFB

Encephalus complicans

B

Scarabaeidae

Bolitochara pulchra

FB

Geotrupes stercorosus

FBM

Anomognathus cuspidatus

F

Aphodius pusillus

B

Placusa complanata

F

Aphodius borealis

B

P. depressa

F

Cetonia aurata

F

P. tachyporoides

F

Potosia cuprea

F

Autalia impressa

FB

Trichius fasciatus

F

A. rivularis

FB

A. puncticollis

FB

Lycidae

Holobus apicata

B

Lygistopterus sanguineus

Deinopsis erosa

B

Cantharidae

Stenus comma

HM

Cantharis nigricans

HB

S. bimaculatus

HM

C. pellucida

HB

S. palposus

M

C. figurata

HB

S. similis

M

C. quadripunctata

HB

S. cicindeloides

M

C. rufa

B

S. pallipes

M

Rhagonycha testacea

HB

R. limbata

HB

R. elongata

B

Pselaphidae

FM

HF

Euplectus nanus

FB

R. atra

B

E. piceus

FB

Absidia rufotestacea

HB

E. punctatus

F

Malthinus biguttatus

HB

E. karsteni

F

Malthodes mysticus

B

Bryaxis bulbifer

B

M. minimus

B

M. fuscus

B

M. maurus

B

Sphaeritidae
Sphaerites glabratus

FB
Elateridae

Histeridae
Gnathoncus nannetensis

FB

Athous haemorrhoidalis

H
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A. subfuscus

FB

Nitidulidae

Limonius aeneoniger

F

Kateretes pusillus

HF

Denticollis linearis

FB

Heterhelus scutellaris

F

D. borealis

F

Brachypterus urticae

H

Cidnopus aeruginosus

HF

Meligethes atratus

FB

C. minutus

HFB

M. aenus

FB

Ctenicera pectinicornis

HF

Epuraea florea

FB

Liotrichus affinis

F

E. abietina

FB

Prosternon tesselatum

H

E. laeviuscula

FB

Selatosomus impressus

F

E. thoracica

F

S. nigricornis

F

E. boreella

FB

S. cruciatus

H

E. bickhardti

FB

S. incanus

B

E. pygmaea

F

Ampedus pomorum

F

E. binotata

F

A. balteatus

F

E. biguttata

F

A. tristis

F

E. aestiva

F

A. nigrinus

F

E. rufomarginata

F

Melanotus castanipes

F

Soronia punctatissima

F

Dalopius marginatus

HFB

Pocadius ferrugineus

FB

Cychramus variegatus

HFB

C. luteus

HFB

Glischrochilus hortensis

FB

Throscidae
Trixagus dermestoides

F

Byrrhidae
Simplocaria semistriata

M

G. quadripunctatus

FB

Cytilus sericeus

M

Pityophagus ferrugineus

FB

Byrrhus pilula

M

Sphindidae

Dermestidae

Sphindus dubius

FB
FB

Attagenus pellio

M

Arpidophorus orbiculatus

Megatoma undata

F

Rhizophagidae

Anthrenus scrophulariae

HF

Rhizophagus depressus

FB

A. museorum

HF

R. ferrugineus

B

R. parallelocollis

B

R. picipes

FB

R. dispar

HFB

R. bipustulatus

B

R. nitidulus

FB

Anobiidae
Hadrobregmus pertinax

B

Lymexylidae
Hylecoetus dermestoides

HFB

Melyridae
Dasytes niger

F

R. parvulus

F

D. obscurus

F

R. cribratus

F

D. plumbeus

F

Cucujidae

Dolichosoma lineare

H

Silvanoprus fagi

B

Dendrophagus crenatus

B

Malachidae
Anthocomus fasciatus

H

Cryptophagidae
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Pteryngium crenatum

F

S. pandelli

FB

Cryptophagus abietis

B

S. rugicollis

B

C. acutangulus

B

Aridius nodifer

F

C. badius

F

Corticaria impressa

F

C. dentatus

F

C. rubripes

B

C. scanicus

FB

C. longicollis

FB

Antherophagus nigricornis

FB

C. ferruginea

B

Caenoscelis fleischeri

B

Cortinicara gibbosa

FB

Atomaria contaminata

B

Corticarina obfuscata

FB

A. pusilla

FB

C. fuscula

B

A. zetterstedti

FB

A. lewisi

B

Byturidae

A. turgida

B

Byturus tomentosus

A. umbrina

B

Cisidae

A. bella

FB

Cis jacquemarti

F

A. pulchra

B

C. hispidus

FB

A. atrata

B

C. boleti

FB

A. procerula

B

C. punctulatus

FB

C. bidentatus

B

Orthocis alni

F
B

Erotylidae
Triplax aenea

F

Octotemnus glabriculus

Dacne bipustulata

B

Mycetophagidae

Cerylonidae

Mycetophagus populi

Cerylon histeroides

FB

Oedemeridae

C. ferrugineum

FB

Oedemera virescens

C. deplanatum

FB

Pyrochroidae

Coccinellidae

Schizotus pectinicornis

HFB

B
FB
HFB

Scymnus suturalis

B

Salpingidae

Hippodamia septemmaculata

HF

Rabocerus foveolatus

FB

Anisosticta novemdecimpunctata

H

Salpingus planirostris

B

Coccinella septempunctata

HFB

S. ruficollis

FB

Aderidae

Coccinula quattuordecimpustulata HF
Calvia quattuordecimpunctata

HF

Corylophoridae
Orthoperus atomus

Euglenes pygmaeus

B

Tenebrionidae
FB

Corticeus linearis

Latridius consimilis

FB

Anaspidae

L. minutus

B

Anaspis frontalis

FB

Enicmus rugosus

FB

A. schilskyana

FB

E. histrio

FB

A. rufilabris

FB

Stephostethus lardarius

FB

A. flava

FB

B

Latridiidae
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Melandryidae

O. sulcatus

HF

Hallomenus binotatus

FB

O. ovatus

H

H. axillaris

B

Phyllobius argentatus

FB

P. maculicornis

FB

Cerambycidae
Rhagium mordax

F

Polydrosus cervinus

FB

Anoplodera rubra

F

P. pilosus

FB

Leptura quadrifasciata

F

P. undatus

FB

L. melanura

F

Brachysomus echinatus

M

Molorchus minor

H

Grypus equiseti

HM

Notaris acridulus

HM

Acalyptus carpini

M

Chrysomelidae
Plateumaris sericea

H

Anthonomus humeralis

FB

Lilioceris merdigera

F

A. rubi

HFBM

Lema cyanella

H

Furcipes rectirostris

HF

Zeugophora subspinosa

F

Rhynchaenus decoratus

F

Hydrothassa glabra

H

R. stigma

FB

H. marginella

H

Magdalis ruficornis

HFB

Chrysomela populi

H

Limnobaris pilistrata

F

Gonioctena viminalis

H

Rhinoncus inconspectus

M

G. quinquepunctata

H

R. bruchoides

M

Phrathora vulgatissima

H

Auleutes epilobii

H

P. vitellinae

H

Ceuthorrhynchus querceti

B

Galerucella nymphaeae

H

Cidnorhinus quadrimaculatus

M

G. tenella

HB

Scolytidae

Lochmaea caprea

FB

Hylastes opacus

B

Galeruca tanaceti

H

Scolytus ratzeburgi

F

Luperus longicornis

FB

Dryocoetes alni

F

Altica oleracea

HB

Dryocoetes autographus

B

Batophila rubi

FB

Trypodendron domesticum

HFB

Lythraria salicariae

F

T. lineatum

FB

Asiorestia ferruginea

H

Pityogenes chalcographus

HFB

Mantura chrysanthemi

F

P. bidentatus

B

Xyleborus dispar

F

Attelabidae
Byctiscus populi

H

Deporaus betulae

HFB

Apionidae
Apion facetum

B

A. viciae

F

Curculionidae
Otiorhynchos scaber

HM

O. lepidopterus

HF
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Bilaga 8: Noterade kärlväxter i området
Lycopodium annotinum, revlummer
Lycopodium selago, lopplummer
Equisetum arvense, åkerfräken
Equisetum sylvaticum, skogsfräken
Equisetum pratense, ängsfräken
Equisetum fluviatile, sjöfräken
Athyrium filix-femina, majbräken
Dryopteris carthusiana, skogsbräken
Dryopteris expansa, nordbräken
Thelypteris phegopteris, hultbräken
Gymnocarpium dryopteris, ekbräken
Matteuccia struthiopteris, strutbräken
Pinus sylvestris, tall
Picea abies, gran
Juniperus communis, en
Alisma plantago-aquatica, svalting
Potamogeton gramineus, gräsnate
Convallaria majalis, liljekonvalj
Maianthemum bifolium, ekorrbär
Paris quadrifolia, ormbär
Juncus effusus, veketåg
Juncus filiformis, trådtåg
Juncus bufonius, vägtåg
Juncus bulbosus, löktåg
Juncus articulatus, ryltåg
Juncus alpinus ssp nodulosus, myrtåg
Luzula multiflora, ängsfryle
Luzula pilosa, vårfryle
Phalaris arundinacea, rörflen
Phleum pratense, timotej
Alopecurus geniculatus, kärrkavle
Agrostis capillaris, rödven
Agrostis canina, brunven
Calamagrostis arundinacea, piprör
Calamagrostis stricta, madrör
Calamagrostis canescens, grenrör
Calamagrostis purpureus, brunrör
Deschampsia flexuosa, kruståtel
Deschampsia caespitosa, tuvtåtel
Melica nutans, bergslok
Molinia caerulea, blåtåtel
Poa annua, vitgröe
Poa pratensis ssp irrigata, blådaggigt ängsgröe
Poa pratensis ssp pratensis, ängsgröe
Poa nemoralis, lundgröe
Poa palustris, sengröe
Glyceria fluitans, mannagräs
Festuca ovina, fårsvingel
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Festuca rubra, rödsvingel
Nardus stricta, stagg
Elymus repens, kvickrot
Elymus caninus f muticus, klarälvsvete
Sparganium minimum, dvärgigelknopp
Scirpus sylvaticus, skogssäv
Eleocharis palustris, knappsäv
Eriophorum angustifolium, ängsull
Carex leporina, harstarr
Carex diandra, trindstarr
Carex elongata, rankstarr
Carex canescens, gråstarr
Carex, brunnescens, nickstarr
Carex pilulifera, pillerstarr
Carex vesicaria, blåsstarr
Carex rostrata, flaskstarr
Carex vaginata, slidstarr
Carex nigra, hundstarr
Carex acuta, vasstarr
Carex aquatilis, norrlandsstarr
Populus tremula, asp
Salix daphnoides, daggpil
Salix caprea, sälg
Salix aurita, bindvide
Salix cinerea, gråvide
Salix lapponum, lappvide
Salix repens, krypvide
Salix myrsinifolia, svartvide
Betula pubescens, glasbjörk
Alnus incana, gråal
Quercus robur, ek (odlad)
Urtica dioica, nässla
Polygonum viviparum, ormrot
Polygonum lapathifolium, pilört
Polygonum hydropiper, bitterpilört
Rumex acetosella, bergsyra
Rumex acetosa, ängssyra
Atriplex patula, vägmålla
Stellaria media, våtarv
Stellaria graminea, grässtjärnblomma
Stellaria longifolia, skogsstjärnblomma
Cerastium fontanum, hönsarv
Spergula arvensis, åkerspärgel
Nuphar luteum, gul näckros
Ranunculus reptans, strandranunkel
Ranunculus repens, revsmörblomma
Ranunculus acris, vanlig smörblomma
Anemone nemorosa, vitsippa
Caltha palustris, kabbleka
Aquilegia vulgaris, akleja
Thalictrum foetidum, mossruta (odlad - kvarlämnad)
Arabidopsis arenosa, sandtrav
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Barbarea stricta, strandgyllen
Rorippa palustris, sumpfräne
Chrysosplenium alternifolium, gullpudra
Ribes rubrum, röda vinbär
Sorbus aucuparia, rönn
Prunus padus, hägg
Potentilla palustris, kråkklöver
Potentilla erecta, blodrot
Potentilla anserina, gåsört
Fragaria vesca, smultron
Geum rivale, humleblomster
Rubus saxatilis, stenbär
Rubus idaeus, hallon
Rubus odoratus, (odlad)
Rosa majalis, kanelros
Filipendula ulmaria, älgört
Spiraea chamaedryfolia, kvastspirea (odlad - kvarlämnad)
Sorbaria sorbifolia, rönnspirea (förvildad)
Lathyrus linifolius, gökärt
Vicia cracca, kråkvicker
Trifolium repens, vitklöver
Trifolium pratense, rödklöver
Oxalis acetosella, harsyra
Frangula alnus, brakved
Tilia cordata, lind (odlad)
Viola palustris, kärrviol
Viola canina ssp canina, ängsviol
Epilobium angustifolium, mjölkört
Epilobium montanum, bergdunört
Anthriscus sylvestris, hundloka
Angelica sylvestris, strätta
Peucedanum palustre, kärrsilja
Pimpinella saxifraga, backanis
Orthilia secunda, björkpyrola
Vaccinium myrtillus, blåbär
Vaccinium vitis-idaea, lingon
Vaccinium uliginosum, odon
Calluna vulgaris, ljung
Trientalis europaea, skogsstjärna
Lysimachia thyrsiflora, topplösa
Syringa vulgaris, syren (odlad - kvarlämnad)
Galium boreale, vitmåra
Galium album, stormåra
Galium uliginosum, sumpmåra
Galium palustre, vattenmåra
Myosotis laxa, sumpförgätmigej
Mentha arvensis, åkermynta
Prunella vulgaris, brunört
Scutellaria galericulata, frossört
Stachys palustris, knölsyska
Galeopsis bifida, toppdån
Veronica scutellata, dyveronika
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Veronica officinalis, ärenpris
Euphrasia stricta, ögontröst
Melampyrum pratense, ängskovall
Melampyrum sylvaticum, skogskovall
Plantago major, groblad
Sambucus racemosa, druvfläder
Viburnum opulus, olvon
Linnea borealis, linnea
Valeriana sambucifolia, flädervänderot
Succisa pratensis, ängsvädd
Knautia arvensis, åkervädd
Campanula rotundifolia, liten blåklocka
Cirsium palustre, kärrtistel
Cirsium arvense, åkertistel
Achillea millefolium, rölleka
Achillea ptarmica, nysört
Matricaria maritima ssp inodora, baldersbrå
Chamomilla suaveolens, gatkamomill
Leucanthemum vulgare, prästkrage
Tanacetum vulgare, renfana
Artemisia vulgaris, gråbo
Senecio sylvaticus, bergkorsört
Gnaphalium uliginosum, sumpnoppa
Solidago virgaurea, gullris
Taraxacum grp Vulgaria, ogräsmaskrosor
Leontodon autumnalis, höstfibbla
Hieracium auricula, revfibbla
Hieracium grp Vulgatiformia. hagfibblor
Hieracium umbellatum, flockfibbla
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