Insektslokalen
När du kör E4:an och passerar Dalälven i höjd med Mehedeby tangerar du samtidigt
ett av landets värdefullaste naturområden – Båtforsområdet. Platsen är klassiska
marker för entomologer med inriktning på skog och vedlevande skalbaggar.

Båtforsområdet
P

å den södra sidan om motorvägen
som skär genom det flacka skogslandskapet ligger det stora Båtforsområdet. På den norra sidan
ligger Färnäset, med den numera
genom vattenregleringar helt försvunna
Klockarån. Här exkurerade Thure Palm
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Eriksson

flitigt redan på 1930-talet sedan han genom
en släkting, jägmästare i Söderfors vid
Bergslaget, fått tips om Båtfors ”där
avverkningar aldrig kunnat ägt rum p g a
strömmar, oländig terräng och annat”.

Unik dokumentation
från 1930-talet till idag

Thure Palm var själv jägmästare men
också en hängiven entomolog. Han kom
med åren att bli en av våra mest namnkunniga skalbaggskännare. På äldre dar
beskrev han själv ”upptäckten” av detta
område som ett av de mest spännande
han upplevt: ”Här fann man arter man
trodde var mer eller mindre utrotade, och
de visade sig till och med vara ganska
vanliga”, berättade han för mig när jag
i början av 1980-talet frågade honom om
Båtforsområdet och hans syn på det långt i
efterhand. Själv har jag haft nöjet att i mer
än 30 år vistas i detta fascinerande område
bland annat i samband med arbete med
vitryggig hackspett men främst genom
de naturvårdsprojekt jag sedan många år
leder på Upplandsstiftelsen.

Förändringar i områdets fauna

Jätteaspar vid en rejäl vårflod 1986. Omkring
75 % av Båtforsreservatets landyta täcks
av vatten vid höga vattenflöden.
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Den omfattande dokumentation som finns
över området ger möjligheter att jämföra
dagens situation för vissa arter mot tidigare – en slags miljöövervakning av biologisk

mångfald på artnivå. Mycket talar för att
insekter i det sammanhanget är lämpliga
indikatorer som svarar snabbt på olika
ekologiska förändringar. Det är exempelvis
uppenbart att dämningen av Storfjärden
och Färnäset nedströms Båtfors, under en
tid genererade mycket substrat för exempelvis de idag mycket sällsynta skalbaggarna cinnoberbagge Cucujus cinnabarinus
och bredbandad ekbarkbock Plagionotus
detritus, som Thure Palm kunde konstatera på 1930-talet. Idag tycks båda dessa
arter saknas i detta område och den sistnämnda arten är troligen helt försvunnen
från Nedre Dalälven.
Den akut hotade vitryggiga hackspetten lever huvudsakligen av vedlevande
insekter och har bl a långhorningarna
grön aspvedbock Saperda perforata och
stekelbock Necydalis major som stapelföda
vid Dalälven. Inventeringar som pågått
sedan mitten av 1970-talet har visat att
den vitryggiga hackspetten genomgått en
dramatisk minskning vid Nedre Dalälven.
En tydlig indirekt indikation på att den
vedlevande insektsfaunan utarmats genom
de stora förändringar som skogen genomgått de senaste 100 åren.
Trots de många intressanta fynd som
Thure Palm m fl gjorde på 1930-talet slås
man även av bristen, eller det låga antalet fynd av idag tämligen vanliga arter.
Skalbaggar som rimligen bör ha funnits i
området under 1930-talet men som aldrig
konstaterades är exempelvis: skeppsvarvfluga Lymexylon navale, rötsvampbaggen

Här återinförs bredbandad ekbarkbock Plagionotus detritus till Båtforsområdet med hjälp av Maria
Forslund från Länsstyrelsen och personal från Nordens Ark. Veden med larver av skalbaggen
härrör ursprungligen från Djurgården i Stockholm, den enda plats i landet där arten lever kvar.

Xylobius corticalis, trägnagaren Dorcatoma
robusta och reliktbock Nothorhina muricata.
Flera arter har också upptäckts först långt
senare såsom aspbarkgnagare Xyletinus
tremulicola, aspsplintbock Leiopus punctulatus och trägnagarna liten tickgnagare
Dorcatoma minor och D. janssoni.
Liten tickgnagare är i Sverige än så länge
bara känd från det centrala Båtforsområdet,
samt från någon förekomst i östra Småland jag inte känner närmare. Trots att
livsmiljön, fnösktickor Fomes fomentarius
på björkhögstubbar, är ett förhållandevis
väl undersökt substrat finns alltså mycket
få fynd av arten. Den nära släktingen D.

I den håliga eken i denna svämskog fångades älvängslöpare Platynus longiventris på 1990-talet.
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janssoni har, vad jag vet, ännu aldrig hittats
på någon mer lokal i landet än här, samt
på en lokal vid sjön Vällen i östra Uppland
där den upptäcktes kring sekelskiftet.

Upp ländska arter som lev er p å asp

När det gäller aspsplintbock återupptäcktes arten 1990 i Båtfors, sedan man
bedömt att den varit utgången ur den
svenska faunan då den inte hade påträffats på närmare 70 år. Historiken kring
aspsplintbocken är märklig. Arten beskrevs
av Gustaf von Paykull 1800 men dessvärre
saknas beläggsexemplar. Nästa gång den
dyker upp i historieböckerna är då den
rapporterades som ny för landet år 1902
från det nämnda Vällenområdet – en trakt
vars insektsfauna har många likheter med
Dalälvens. Fyndet gjordes då i lindgrenar.
Sedan dröjde det till 1990 innan arten på
nytt påträffades i Sverige, då den danske
entomologen Ole Martin fann den i Båtforsområdet. Man konstaterade då att
arten huvudsakligen lever i döda grenar
av asp. När detta blev känt påbörjade
entomologer söka efter arten – ett arbete
som fortfarande pågår och nya lokaler
upptäcks även om de än så länge är helt
koncentrerade till landskapet Uppland.
En annan exklusiv art som vanligen
lever i gamla aspar är cinnoberbagge, som
i Sverige numera bara förekommer i Uppland. Denna karaktäristiska plattbagge,
som är Upplands landskapsinsekt, är ännu
ganska vanlig i Båtforsområdet. Trots att
jag regelmässigt under 20 års tid undersökt cinnoberbaggens favoritmiljö, gamla

nyligen döda aspar, har jag vid Dalälven
aldrig funnit den utanför Båtforsområdet
och dess närmaste omgivningar. Uppenbarligen har den svårt att sprida sig och
kolonisera nya områden.

Missgy nnade ekar behöv er hjälp

Långhorningen bredbandad ekbarkbock
representerar en sydlig fauna vars larver
utvecklas i den grova barken på gamla
solbelysta ekar. Artens tillbakagång är en
signal om att hela den rika biologiska mångfald som man finner på gamla ekar tagit
skada. Skalbaggen var på 1930-talet ganska
allmän i solbelysta gamla ekar vid Nedre
Dalälven. Trots ihärdigt letande har den
inte observerats sedan 1980-talet. Därmed
har dess förekomst i Nordeuropa reducerats
till ekbackarna på Djurgården i Stockholm.
Nu har ett projekt dragit igång som
syftar till att återinföra arten till Båtfors.
Samtidigt görs idag stora insatser för att
friställa gamla ekar, både i och utanför
skyddade områden, vid Nedre Dalälven.
När Upplandsstiftelsen började kartlägga
situationen för de gamla ekarna på 1990talet visade det sig att omkring 80 % av de
gamla träden var mer eller mindre hotade
av igenväxning.

Älv ängslöp aren

Ett riktigt sorgebarn är fallet med
älvängslöparen Platynus longiventris.
Denna relativt stora jordlöpare fick först
det svenska namnet ”urskogslöpare” som
sedan ändrats till ”älvängslöpare”. Men
rätteligen borde den nog heta ”svämskogslöpare” eftersom nästan alla svenska fynd
är gjorda i sådan miljö. Arten har sin
enda förekomst i Norden vid Nedre Dalälven och är på senare tid enbart påträffad i Båtforsområdet. Förutom i Sverige
finns den närmast i Estland och i norra
Polen. Ett ganska stort antal fynd finns
från 1930- och 1970-talen. Under 1990talet hittades arten fortfarande då och
då. Bland annat fångades två exemplar
fyra meter upp i en grov ihålig ek, samt
en i en fönsterfälla som var placerad på en
grov granlåga (som för övrigt också innehöll den hotade arten svartoxe Ceruchus
chrysomelinus). Ytterligare två exemplar
påträffades under barken på en mycket
grov asplåga samt en individ ett par meter
upp på en grov levande ek. Som synes en
ganska stor variation på habitat, men geografiskt strängt begränsat till det centrala
Båtforsområdet och endast i trädbevuxna

Aspsplintbock Leiopus punctulatus har i Båtforsområdet
en relativt stark population. Den förekommer
annars bara sporadiskt i asprika miljöer i Uppland.

miljöer. Vid en inventering som Länsstyrelsen utförde från Hovran i södra Dalarna till Båtfors år 2008 fångades totalt
åtta individer, samtliga i centrala Båtforsområdet. Älvängslöparen har sedan
dess eftersökts i flera sammanhang, men
trots alla försök inte påträffats mer. En
tillbakagång anses trolig främst på grund
av vattenregleringarna. Arten betecknas
som utpräglad värmerelikt och ett sämre
lokalklimat till följd av reducerad mängd
strömmande vatten samt allmän igenväxning kan ha haft en negativ inverkan.
Ännu finns inget som tyder på att arten
svarat på de insatser som gjorts på senare
tid för att åter hävda ängar längs älven.

Mer om Dalälv en & Båtfors

Den som vill besöka det lite svårtillgängliga Båtforsområdet gör det enklast med
utgångspunkt från Båtforstorpet som går
att hyra av Upplandsstiftelsen. Torpet nås
norrifrån via Hyttön och ligger alldeles nere
vid vattnet efter att man kört längs en liten
väg (som är bommad i början). Naturreservatet Båtfors sträcker sig in i Gävleborgs
län där det går under namnet Spjutholmen.
Mer information kan inhämtas på länsstyrelsens hemsida. Om man vill besöka
området är det också bra att känna till de
stora variationer i vattenstånd som kan
ställa till problem när man är ute och vandrar runt i området; vissa tider på året kan
förändringar i vattenstånd ske rätt snabbt.
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Den vackra och mycket sällsynta älvängslöparen
Platynus longiventris har i Sverige sin enda
förekomst i Båtforsområdet. Foto: Olof Hedgren.

Om du utgår från torpet kan du gå den
gamla ”laxstigen” som leder söderut genom
ett fint tallbestånd som brändes för 15 år
sedan som ett led i skötseln av reservatet.
Norr om torpet sträcker sig ett svämskogsbälte kallat Hässjan som är rikt på ek. Vid
lågt vattenstånd kan man på stenar gå ut
på den entomologiskt intressanta Björkön.
Norr om ön utbreder sig en av de mest imponerande delarna av Båtfors med ett myller
av små holmar med mycket särpräglad och
gammal skog. För att nå de centrala delarna
med gammal orörd barrskog får man söka
sig till Harön med omgivningar. De nås
endast från den södra sidan efter att man
passerat Untra kraftverk.
Det ska tilläggas att även utanför reservatet finns intressanta skogar på exempelvis Södra Kvarnön. Färnäset är lätt att
nå om man paddlar längs Lerån–Tångsån.
Här kan du paddla en slinga och återkomma till iläggningsplatsen som ligger bara
några 100 m norr om E4:an. Om du vill
veta mer om insekter vid Nedre Dalälven
och det naturvårdsarbete som Upplandsstiftelsen bedrivit här finns rapporten Ekologisk Landskapsplanering vid Nedre Dalälven
1996–2015 att beställa eller ladda ner från
Upplandsstiftelsens hemsida.
Pär Eriksson är biolog och arbetar på Upplandstiftelsen. Pärs fokus ligger på skog, ekologisk
landskapsplanering och hotade arter.

