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Abstract 
The last century, forest fires have decreased in frequency due to efficient fire-suppression along 
with the growth of the industrial forestry. Since 1990, fire has been reintroduced under 
controlled forms to recreate burnt habitats. Many species that are dependent on, or benefits 
from, forest fires have increased since fire was reintroduced. The importance of connectivity is 
often addressed in ecological research. This is particularly important for species dependent on 
short-lived habitats such as burnt forests. The aim of this study was to investigate if a higher 
connectivity between burnt forests leads to an increased occurrence of fire-related insects. The 
study also attempts to determine in what way connectivity and other variables in a burnt forest, 
such as amount of living and dead wood, distance to the coast and altitude, affects fire-related 
species. To investigate this, six burnt forests in Västerbotten County were sampled for fire-
related insects. The sites were chosen along a gradient from high to low connectivity and close 
to far from the coast. The results showed that there are too few burnt forests in Västerbotten 
County to conduct a study of this magnitude. Still, the results provide an insight in how 
different environmental variables affect the number of fire-related species. The results showed 
a trend that increasing amount of living and dead wood and longer distance from the coast 
increase the local richness of fire-related species. Concerning the main aim in the study about 
connectivity, the analysis gives no support to either accept or reject the hypothesis.  
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1 Inledning  
 
1.1 Bakgrund 
Skogsbränder har varit ett återkommande inslag längs hela barrskogsbältet som löper från 
Eurasien till Nordamerika och är den viktigaste storskaliga störningen i detta område i 
postglacial tid (Zackrisson 1977, Bergeron m.fl. 2002). Historiskt sett har skogen i denna 
region brunnit med intervaller främst mellan 20 och 200 år (Zackrisson 1977, Pitkänen och 
Huttunen 1999, Niklasson och Granström 2000, Bergeron m.fl. 2002). 
 
Det senaste århundradet har skogen brunnit allt mer sällan på grund av effektivt 
brandbekämpningsarbete i samband med det industriella skogsbrukets framväxt. I 
Skandinavien har bränder nästan upphört helt sedan slutet av 1800-talet (Zackrisson 1977, 
Pitkänen och Huttunen 1999, Niklasson och Granström 2000). Norra Sveriges skogar har 
historiskt haft ett brandintervall på i medeltal 80 år. Detta har förändrats till att skogen på 
senare tid har fått ett intervall på 155 år sedan den senast brann (Zackrisson 1977).  Som en 
effekt av detta i kombination med avverkning efter skogsbrand har de habitat som är kopplade 
till bränd skog minskat kraftigt (Granström och Niklasson 2008). 
 
Sedan 1990-talet har brand under kontrollerade former återintroducerats i Sverige i syfte att 
återskapa brända habitat. Årligen bränns cirka 50-200 hektar skog av länsstyrelserna och 
mellan 2000 och 3000 hektar av skogsnäringen (Wikars 2006). Inom skogsbruket är 
naturvårdsbränning endast ett frivilligt åtagande. Däremot är bränning ett krav för skogsbolag 
och större privata markägare som är miljöcertifierade inom Forest Stewardship Council (FSC) 
respektive PEFC (Svenska PEFC 2012, Svenska FSC 2013). De arealer som bränns av 
skogsnäringen utgörs till stor del av hyggesbränning, cirka 1000-2000 hektar per år (Nilsson 
2005).  
 
1.2 Brandrelaterade arter 
I det boreala skogslandskapet finns flertalet arter som anpassat sig till de habitat som 
brinnande/bränd skog utgör och gynnas eller är beroende av att skogen brinner. Sådana arter 
återfinns såväl bland djur som växter och svampar. Av insekterna är de kända brandrelaterade 
arterna främst skalbaggar (Coleoptera), men även tvåvingar (Diptera), halvvingar (Hemiptera) 
och fjärilar (Lepidoptera) förekommer (Wikars 2006). 
 
Det finns cirka 40 insektsarter i Sverige där ett beroende av bränder kunnat konstateras 
(Wikars 2006). Sådana insekter har tydliga anpassningar till brand och påträffas endast, eller 
i huvudsak, i bränd skog (Lundberg 1984, Wikars och Niklasson 2006). Dessa arter kallas 
ibland för pyrofiler. Karakteristiska egenskaper hos brandberoende insekter är god 
spridningsförmåga, stort utbredningsområde, lång adult livslängd, att de har speciella organ 
som är känsliga för röklukt eller värme, vilket behövs för att kunna lokalisera brandfält, samt 
att de ofta är mörka i färgen (Wikars 1992). Utöver de brandberoende arterna finns ett 100-tal 
kända insekter som inte är direkt beroende av brand, men som gynnas av skogens 
strukturförändringar efter brand (Lundberg 1984, Wikars 2006, Wikars och Niklasson 2006). 
Dessa arter kallas brandgynnade insekter. Tillsammans benämns dessa två grupper i denna 
rapport brandrelaterade insekter. Överlag är biologin för väldigt många insektsgrupper 
fortfarande okänd för vetenskapen i stor utsträckning, varför det verkliga antalet 
brandrelaterade arter sannolikt är mångdubbelt större än de hittills dokumenterade arterna. 
 
1.3 Skogens art- och strukturförändringar efter brand 
Skogens struktur påverkas av brand och en stor del av den variation som finns i obrukade eller 
mindre brukade skogliga habitat antas ha skapats av skogsbränder (Esseen m.fl. 1992). Brand 
förändrar skogens trädslagsammansättning, markförhållanden, trädtäthet/öppenhet, 
mängden död ved och skapar brandpräglade träd (Esseen m.fl. 1992, Wikars och Niklasson 
2006). Tidigare forskning har visat att både brandberoende och brandgynnade insekter ökar 
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till följd av naturvårdsbränningar (t.ex. Bohman m.fl. 2004, Saint-Germain m.fl. 2004, Wikars 
2004, Toivanen och Kotiaho 2007).  
 
Brandrelaterade insekter kräver olika typer av habitat och är i varierad grad knutna till brand. 
De bakomliggande orsakerna till varför brandrelaterade insekter gynnas av brand har 
undersökts i flera studier, vilka framlagt hypoteser snarare än definitiva svar.  
 
En stor mängd död ved skapas ofta efter en brand, vilket gynnar många insekter. Förutom 
mängden död ved i sig, som självfallet kan uppstå på andra sätt än efter brand, skiljer sig 
insektssamhällena åt mellan bränd och obränd ved (Wikars 2002). Detta antas bero på att träd 
i bränd skog vanligtvis har ett nedbrytningsförlopp som skiljer sig från träd som inte har dödats 
av brand, till exempel att barken faller av snabbare, annorlunda svampflora samt att mark och 
ved blir svartare vilket ger ett varmare mikroklimat (Wikars och Niklasson 2006).  
 
Bränd skog antas vara mycket viktigt för mycetofaga insekter, eftersom de lever av ascomyceta 
svampar som har högre abundans i bränd ved (Wikars 2002). Blottad mineraljord på större 
arealer skapas ofta efter brand och antas gynna insekter som behöver sådan mark för att hitta 
föda eller boplats (Ehnström 1991). Efter brand kan lövrika bestånd uppstå, särskilt efter stora 
och intensiva bränder (Granström 2001), vilka ofta gynnar flertalet skalbaggar som lever i 
lövträd (Ås 1993). Brända skogar får ofta varmare mikroklimat till följd av att skogen blir 
öppnare och marken och träden blir mörkare (Wikars och Niklasson 2006), vilket bland annat 
gynnar insekter som kräver hög värme för larvutveckling (Ehnström 1991). Enligt Wikars och 
Niklasson (2006) kan brist på öppen skog på produktiv skogsmark vara minst lika viktigt som 
tillgång på död ved för många hotade arter. 
 
1.4 Spatial förbindelse 
Något som ofta lyfts fram inom ekologisk forskning och naturvård är behovet av spatial 
förbindelse, konnektivitet, för att arter ska kunna sprida sig mellan de habitat de är beroende 
eller gynnade av (t.ex. Hanski 1998, Baguette 2003, Tittler m.fl. 2009). Detta är extra viktigt 
för arter som är beroende av kortlivade habitat, såsom arter kopplade till brand (Nilsson m.fl. 
2001). 
 
En arts spridningsförmåga är en viktig faktor kopplad till dess behov av konnektivitet. Arten 
måste ha en population på ett sådant avstånd att den har möjlighet att sprida sig till det 
återskapade habitatet, till exempel en bränd skog. Ökningar av mer ovanliga brandinsekter har 
kunnat konstateras i områden där många bränningar utförts och/eller där det funnits en lång 
kontinuitet av brända skogar i landskapet (Wikars och Niklasson 2006). Det omgivande 
landskapets kontext har visat sig vara av stor vikt för arters möjlighet att kolonisera brända 
skogar, både för brandrelaterade och rödlistade insekter (Wikars 2004, Kouki m.fl. 2012) samt 
för tickor (Penttilä 2006).  
 
1.5 Syfte 
Tidigare forskning har främst fokuserat på hur brandrelaterade arter påverkas av bränning i 
enskilda brända skogar. Ytterligare forskning har undersökt hur olika faktorer var för sig 
påverkar förekomsten av brandrelaterade insekter. Däremot har få studier inkluderat ett större 
antal viktiga variabler för att utröna hur dessa sinsemellan påverkar varandra och hur de 
påverkar antalet brandinsekter i en landskapskontext. Det finns en begränsad kunskap om 
vilka faktorer som är viktigast för att få maximal positiv effekt av naturvårdsbränningar för 
brandrelaterade insekter. 
 
Ett fåtal studier har fokuserat på hur landskapet runt en bränna påverkar förekomsten av 
brandrelaterade arter (t.ex. Kouki m.fl. 2012). Men dessa studier har inte undersökt helheten 
i ett komplext system för att finna vilka variabler som är viktiga för brandrelaterade arter. I 
föreliggande undersökning togs ett stort antal viktiga variabler i beaktning i syfte att ge en 
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helhetsbild över hur antalet brandrelaterade insekter påverkas i förhållande till förekomsten 
av brända skogar i det omgivande landskapet.  
 
I denna undersökning ligger fokus på att (1) utreda ifall en högre konnektivitet mellan brända 
skogar i landskapet bidrar till en ökad förekomst av brandrelaterade insekter, (2) på vilket sätt, 
och hur mycket i förhållande till varandra, konnektivitet och andra miljövariabler i brända 
skogar, så som grundyta, avstånd till kust och altitud, påverkar antalet brandrelaterade 
insektsarter. 
 
 

2 Material och metod 
 
2.1 Lokalbeskrivning 
För att undersöka hur olika variabler påverkar brandrelaterade insekter valdes sex brända 
skogslokaler ut (figur 1 och 2). Lokalerna valdes ut längs en gradient från områden med hög 
till områden med låg konnektivitet och längs en gradient från kust till inland. Alla lokaler ligger 
i Västerbottens län. 
 
 

 
Figur 1. Karta över Västerbottens län som visar de sex brända skogslokalerna i undersökningen: 1 Tjäderberget,  
2 Vargstugkläppen, 3 Norsträsket, 4 Västermark, 5 Pärlandskläpparna/Västanträsk, 6 Sjulsmyran. Fälten i bilden 
visar kommungränserna inom länet.  

 
Lokalernas konnektivitet kartlades genom att använda Länsstyrelsen i Västerbottens databas 
över naturvårdsbränningar. Databasen innehåller alla naturvårds- och hyggesbränningar som 
inträffat efter år 1990 i Västerbottens län gjorda på statens, skogsbolagens och privata 
skogsägares marker, samt alla vilda bränder över en hektar stora. Av dessa områden valdes 
alla brända skogar mellan 2007 och 2011 ut, sammanlagt 35 områden. En analys av 
konnektivitet gjordes genom att mäta antalet hektar bränd skog inom en fem och tio kilometers 
radie från vart och ett av områdena. Lokalerna valdes sedan ut utifrån storlek med målet att 
de skulle vara så jämna i storlek och kvalitet på bränning som möjligt, vilket gjorde att områden 
med alltför hög eller låg andel branddödade träd valdes bort.  
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Utöver de tidigare nämnda variablerna konnektivitet, avstånd till kust och area noterades även 
vilket år skogen brändes, altitud, grundyta och naturgeografisk region. Grundyta är ett 
standardiserat mått inom skogsbruket för att mäta trädfördelningen och mängden levande och 
döda träd i ett område. Naturgeografisk region är en regionindelning framtagen av Nordiska 
Ministerrådet (1984) som främst baseras på karakteristiska naturtyper och växtgeografiska 
förhållanden, berggrund, landformer, jordlager, geomorfologiska särdrag och klimat.  
 

 
Figur 2. Exempel från två av lokalerna i undersökningen, Norsträsket (bilden till vänster) och Vargstugkläppen 
(bilden till höger), som visar hur skogen kan se ut efter att den brunnit. Foto: Julia Pettersson. 

 
2.2 Fältmetod 
Tio trädfällor sattes upp på vardera av de sex lokalerna. En trädfälla består av en plexiglasskiva 
som fästs på en trädstam, i 90 graders vinkel ut från stammen, samt en form fylld med glykol 
placerad under plexiglasskivan (figur 3). Fällan antas fungera så att insekterna flyger in i 
plexiglaset och faller ner i formen med glykol.  
 

          
Figur 3. Trädfälla på en bränd gran (till vänster), från Sjulsmyran och en björk (till höger) från Norsträsket. Foto: 
Julia Pettersson. 

 

För att sätta upp fällorna på ett liknande sätt och för att placeringen av fällorna skulle bli 
gynnsam för insektsfångsten togs följande kriterier i beaktning; fem fällor sattes upp på gran 
(Picea abies) och fem på björk (Betula pubescens och/eller B. pendula) i varje område. Alla 
träd där fällor sattes upp var döda eller döende till följd av den senaste branden. Inga fällor 
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sattes upp på tall (Pinus sylvestris) som också fanns i alla områden. Detta för att begränsa 
arbetets omfattning i antal fällor till ett lövträd och ett barrträd samt eftersom tall överlever 
brand i större utsträckning än gran och att det därför var svårare att hitta döda tallar att sätta 
upp fällor på. Fällorna sattes upp i den södra eller västra delen av lokalen och på så sätt att 
fällan vätte mot syd eller väst. Fällorna sattes upp på träd som hade en diameter mellan 15-25 
cm och placerades cirka en och en halv meter från markytan. Alla träd där fällor sattes upp 
hade majoriteten av barken kvar. Platsen inom lokalen där fällorna sattes upp vätte mot ett 
mer eller mindre öppet område. 
 

Vid fälluppsättningen gjordes en mätning av lokalernas grundyta, beskrivning av fält-, busk- 
och bottenskikt samt markfuktighet. Grundytan mättes med relaskop från varannan fälla i 
varje område. Mätningen gjordes trädslagsvis och för levande och döda träd. För den döda 
veden gjordes en bedömning om träden dött innan eller efter brandtillfället. Detta var överlag 
lätt att avgöra då äldre död ved i regel hade kolade vedytor medan de som dött vid branden 
saknade detta. Fällorna sattes upp mellan den 16 och 22 juni 2014 och togs ner den 24 juli 
2014. 
 
2.3 Artbestämning och viktning 
Det insamlade materialet sorterades och artbestämdes i laboratorium. Diverse 
bestämningslitteratur användes för artbestämning (t.ex. Lindroth 1933, Landin 1970, Landin 
1971, Ehnström och Holmer 2007, Rheinheimer och Hassler 2013, Artportalen 2014, 
Beetlebase 2014). De insekter som noterades utgick från Wikars (2006) lista över 
brandberoende och brandgynnade arter i ”Åtgärdsprogrammet för bevarande av 
brandinsekter i boreal skog” utgivet av Naturvårdsverket. För att anpassa arbetets omfattning 
till utsatt tid begränsades antalet arter som eftersöktes. Bilaga 1 visar en komplett förteckning 
över de arter som eftersöktes i denna undersökning samt en ingående beskrivning av 
kategoriseringen av arterna. Begränsningen gjordes på så vis att mycket svårbestämda arter 
och arter vars utbredningsområde ligger långt ifrån de lokaler som undersöktes togs bort. De 
utvalda studerade arterna var i regel lätta att artbestämma. Vid oklarheter användes 
identifieringsstöd från artkunniga personer. I de analyser som gjorts har antalet arter per 
område mätts i närvaro av en art, inte i antalet individer. Detta för att minska den slumpfaktor 
som hur många individer som fångas utgör.  
 
De olika arterna av brandrelaterade insekter skiljer sig åt i hur vanliga de är. Det finns även en 
skillnad mellan arter som är strikt beroende av brand och arter som endast gynnas av brand. 
Därför har de olika grupperna av brandrelaterade insekter viktats för att lägga en större tyngd 
på brandberoende och sällsynta arter (tabell 1). Alla kommande analyser har, i utforskande 
syfte, gjorts med oviktade samt viktade artantal.  
 

Tabell 1. Viktning av artantal för olika kategorier av brandrelaterade insekter. Insekternas kategorisering förklaras 
ingående i bilaga 1. 

Viktning Ingen viktning Viktning 

Förkortning ArtO ArtL 

Brandberoende insekter 0 4 

Starkt gynnade insekter 0-5 år allm. 0 1 

Starkt gynnade insekter 0-5 år sälls. 0 2 

Starkt gynnade insekter > 5 år sälls. 0 2 

 
2.4 Statistiska analyser 
För att undersöka skillnader mellan lokalernas medelvärden för total grundyta gjordes en 
variansanalys (ANOVA). Detta på grund av att värdena på grundyta, till skillnad från övriga 
variabler, utgjordes av en medelvärdesskattning samt för att undersöka grundytans variation 
mellan de olika lokalerna. Analysen gjordes i R, version 3.1.2. 
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För att utreda hur områdesvariablerna (dvs. X-variablerna) förhåller sig till varandra gjordes 
PCA-modeller. Detta gjordes för att skapa en bild av hur variablerna varierar i relation till 
varandra, vilka som ger liknande information, vilka som korrelerar positivt eller negativt till 
varandra eller inte är relaterade till varandra alls samt vilka som inte förklaras särskilt väl av 
modellen (om p1 och p2 ligger nära noll för variabeln, p1 och p2 är kombinationer av X-
variablerna för respektive komponent). Resultatet av denna analys användes för att reducera 
antalet variabler, vilket gjordes för att få en mer lättolkad PLS-modell. 
 
PLS-modeller gjordes för att undersöka relationen mellan områdesvariablerna (X) och antalet 
brandrelaterade insekter (Y). På samma sätt som i PCA ges information om hur variablerna 
varierar i relation till varandra och vilka som ger liknande information i modellen. Variabler 
på motsatt sida av varandra i ett PLS-spridningsdiagram över loadings är negativt korrelerade 
och variabler nära varandra är positivt korrelerade. X-variabler med höga positiva eller 
negativa w*c-värden är starkt korrelerade med Y (w* och c är kombinationer av X- respektive 
Y-variablerna) (Umetrics 2000). 
 
Alla felstaplar i PLS- och PCA-diagrammen har ett konfidensintervall på 95 % och antalet 
signifikanta komponenter beräknades utifrån korsvalideringsprincipen. PLS och PC-
analyserna gjordes i Simca, version 13.0.3. 
 
 

3 Resultat 
 
3.1 Områdesvariabler 
Totalt mättes tio olika variabler på varje lokal (tabell 2). Ett av områdena, 
Pärlandskläpparna/Västanträsk, är egentligen två olika områden som bränts vid olika 
tidpunkter, men som ligger precis intill varandra. De slogs därför ihop och räknades som en 
lokal. Majoriteten av fällorna sattes upp i det större av dem, Pärlandskläpparna, varvid det 
områdets brandår använts i analysen. Brandåret för Västanträsk är 2010.  
 

Tabell 2. Variabler och deras värden för alla lokaler. Area mättes i hektar, altitud i meter över havet och avstånd till 
kust i kilometer.  

Lokal Area 
Kon. 
5km 

Kon. 
10km 

Altitud Brandår 
Avstånd 
till kust 

Grundyta 
levande 

träd 

Grund-
yta död 

ved 

Grund-
yta 

totalt 

Natur-
geografisk 

region 

Förkortning AREA K5 K10 ALT YEAR COAST GYTL GYTD GYTT REG 

Vargstugkläppen 34,2 8,6 16,5 262,0 2008 17,6 17,6 4,4 22,0 1 

Tjäderberget 40,1 0 21,3 259,0 2009 98,2 16,4 5,6 22,0 1 

Norsträsket 18,4 12,3 89,1 254,0 2007 55,1 17,0 10,6 27,6 1 

Västermark 27,2 26,6 148,6 229,0 2009 42,1 16,8 7,4 24,2 1 

Pärlandskläpparna 
/Västanträsk 

14,0 0 229,9 113,0 2007 23,4 10,4 7,6 18,0 0 

Sjulsmyran 30,6 125,2 301,9 66,5 2011 11,8 15,8 9,4 25,2 0 

 
Dominerande trädslag på alla lokaler var tall med ett varierat inslag av gran och löv, främst 
björk. Blåbärsris dominerade fältskiktet på samtliga sex lokaler och markfuktigheten var 
övervägande frisk eller i mindre områden torr-frisk eller frisk-fuktig.  
 
Värdena på grundyta (levande träd, död ved och total) utgjordes, till skillnad från övriga 
variabler, av en medelvärdesskattning. Via en variansanalys (ANOVA) påvisades signifikanta 
skillnader mellan lokalernas medelvärden för total grundyta (95% konfidensintervall, 
frihetsgrader=5, F-värde=3,024, p=0,0296) (figur 4). 
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Figur 4. Boxplot på total grundyta för lokalerna Pärlandskläpparna/Västanträsk (PAR), Sjulsmyran (SJU), 
Västermark (VAS), Norsträsket (NOR), Vargstugkläppen (VAR) och Tjäderberget (TJA). Diagrammet visar 
medianvärdet, undre och övre kvartilen samt minimum och maximum (exklusive utliggare). Utliggare är 
markerade med en cirkel.  

 
På lokalerna Pärlandskläpparna/ Västanträsk och Tjäderberget hade ett uttag av träd gjorts 
innan skogen brändes. Det kan förklara varför dessa två lokaler hade lägst total grundyta av 
alla lokaler i undersökningen.  
 
3.2 Korrelation mellan områdesvariabler 
En första modell med alla områdesvariabler resulterade i en första signifikant komponent. 
Modellen gjordes för att skapa en bild av hur variablerna varierar i relation till varandra. Figur 
5 visar att Altitud, Naturgeografisk region, Brandår, Avstånd till kust och i viss mån Area har 
en positiv korrelation till varandra medan dessa är negativt korrelerade till Konnektivitet 10 
km. Grundyta levande träd och Grundyta död ved har en negativ korrelation till varandra. De 
variabler som ligger nära noll i första komponenten, i första hand Total Grundyta, Area och 
Grundyta död ved förklaras inte väl av modellen. Däremot kan modellen bättre förklara 
variansen hos Konnektivitet 10 km, Altitud, Naturgeografisk region och Avstånd till kust. 
 

 
Figur 5. Spridningsdiagram för loadings i PC-analysen på alla områdesvariabler. R2(1) = 0,569, R2(2) = 0,228. 
Första komponenten, p[1], på X-axeln och andra komponenten, p[2], på Y-axeln. Förkortningar förklaras i tabell 2.  

 
Flertalet variabler har en stor spridning inom sig vilket betyder att modellen inte kan förväntas 
förklara eller förutse variablernas värden på ett säkert sätt (figur 6). Konnektivitet 10 km, 
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Altitud, Brandår och Avstånd till kust är de variabler som har störst prediktions- och 
förklaringsgrad av modellen.  
 

 
Figur 6. Stapeldiagram för loadings i PC-analysen över alla områdesvariabler. R2(1) = 0,569, R2(2) = 0,228. Alla 
variabler har två staplar i diagrammet där första stapeln är p-värdet i första komponenten och andra stapeln är p-
värdet i andra komponenten. Förkortningar förklaras i tabell 2. 

 
Därefter exkluderades variablerna Grundyta levande träd, Grundyta död ved, Naturgeografisk 
region och Konnektivitet 5 km. De båda grundytorna exkluderades eftersom den totala 
grundytan ger liknande information i modellen samt för att minska antalet variabler. 
Naturgeografisk region exkluderades då den har en stor samvariation med Altitud och ger 
liknande information som Avstånd till kust men med sämre precision. Konnektivitet 5 km 
exkluderades på grund av att Konnektivitet 10 km ger liknande information men har en bättre 
förklaringsgrad i modellen. 
 
Av de resterande variablerna gjordes en ny modell. Den visar på vilket sätt dessa 
områdesvariabler korrelerar.  Endast den första komponenten är signifikant. Figur 7 visar att 
inga variabler samvarierar helt utan går att särskilja från varandra vilket gör att de i kommande 
modeller går att analysera var för sig.  
 

 
Figur 7. Spridningsdiagram för loadings i PC-analysen över utvalda områdesvariabler. R2(1) = 0,618, R2(2) = 0,209. 
Första komponenten, p[1], på X-axeln och andra komponenten, p[2], på Y-axeln. Förkortningar förklaras i tabell 2. 

 
Det finns fortfarande en osäkerhet i modellens förmåga att förklara variansen hos Area och 
Total Grundyta medan övriga variabler har en bättre prediktions- och förklaringsgrad av 
modellen (figur 8).  
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Figur 8. Stapeldiagram för loadings i PC-analysen över utvalda områdesvariabler. R2(1) = 0,618, R2(2) = 0,209. 
Alla variabler har två staplar i diagrammet där första stapeln är p-värdet i första komponenten och andra stapeln 
är p-värdet i andra komponenten. Förkortningar förklaras i tabell 2. 

 
3.3 Antalet brandrelaterade insekter 
Totalt hittades 238 individer av 17 brandrelaterade arter. Av dessa var fyra arter 
brandberoende, åtta stycken var starkt brandgynnade allmänna arter och fem stycken starkt 
brandgynnade sällsynta arter (tabell 3). De starkt gynnade insekterna delades in, efter Wikars 
(2006) lista över brandrelaterade insekter, i arter som huvudsakligen förekommer på ett 
brandfält 0-5 år efter en brand och arter som förekommer på brandfältet senare än fem år efter 
en brand.  
 

Tabell 3. Antal individer av varje art som fångats på de brända skogslokalerna. Insekternas kategorisering förklaras 
ingående i bilaga 1. 

Art Sjulsmyran Tjäderberget Norsträsket Västermark 
Pärlandskläpparna 

/Västanträsk 
Vargstugkläppen 

Brandberoende insekter 
Stephanopachys linearis 0 0 0 1 0 0 

Acmaeops marginatus 0 1 0 0 0 2 
Acmaeops septentrionis 3 3 4 3 3 7 

Sphaeriestes stockmanni 0 1 0 0 0 0 
       

Starkt gynnade insekter 0-5 år allm. 
Gnathacmaeops pratensis 7 3 8 3 16 1 

Asemum striatum 2 0 2 0 1 0 
Rhagium inquisitor 2 0 1 0 0 1 

Hylobius abietis 0 6 0 3 0 0 

Dacne bipustulata 0 1 11 3 8 0 

Litargus connexus 0 1 0 0 0 0 

Glischrochilus hortensis 5 0 0 0 0 0 

Glischrochilus quadripunctatus 5 0 1 1 0 1 
       

Starkt gynnade insekter 0-5 år sälls. 
Gonotropis dorsalis 1 0 0 0 0 0 

Mycetochara obscura 75 1 6 0 0 0 
       

Starkt gynnade insekter > 5 år sälls. 
Ampedus balteatus 3 0 5 1 0 0 

Ampedus tristis 0 1 3 0 0 0 

Wanachia triguttata 0 0 10 1 8 0 

 
3.4 Korrelation mellan områdesvariabler och artantal 
PLS-modeller gjordes med de utvalda områdesvariablerna som oberoende variabler och 
artantal utan viktning samt med viktning som beroende variabler. Modellen med oviktade 
artantal fick ingen signifikans medan i modellen med viktade artantal var både första och 
andra komponenten signifikanta (figur 9). 
 
Utav de sex områdesvariablerna finns en positiv korrelation mellan Artantal med viktning och 
Total grundyta, Avstånd till kust samt Area i båda komponenterna. Mellan artantal och Altitud 
samt Brandår finns en positiv korrelation i första komponenten men en negativ korrelation i 
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andra komponenten. I första komponenten har variabeln Konnektivitet 10 km en negativ 
korrelation till artantal medan den i andra komponenten har en positiv korrelation till artantal.  
 
Samtidigt har variabler nära noll en låg korrelation till artantal vilket gör att Brandår och 
Konnektivitet 10 km, som båda har låga w*c-värden i första komponenten, inte korrelerar 
särskilt starkt med artantalet.  
 

 

Figur 9. Spridningsdiagram för loadings i PLS-analysen över artantal med viktning (ArtL) och utvalda 
områdesvariabler. R2(1) = 0,548, R2(2) = 0,222. Första komponenten, w*c[1], på X-axeln och andra komponenten, 
w*c[2], på Y-axeln. Förkortningar förklaras i tabell 1 och 2. 

 
Alla områdesvariabler har ett stort konfidensintervall vilket tyder på att det finns stora 
osäkerheter i hur väl modellen kan förklara och prediktera variablernas variation (figur 10).  
 

 
Figur 10. Stapeldiagram för loadings i PLS-analysen över artantal med viktning (ArtL) och utvalda 
områdesvariabler. R2(1) = 0,548, R2(2) = 0,222. Alla variabler har två staplar i diagrammet där första stapeln är 
w*c-värdet i första komponenten och andra stapeln är w*c-värdet i andra komponenten. Förkortningar förklaras i 
tabell 1 och 2. 

 
För att detektera extremvärden och eventuella grupperingar i observationerna har modellen 
visualiserats i ett t1 mot t2-diagram (figur 11). Det visar hur observationerna förhåller sig till 
varandra där t1 (första komponenten) och t2 (andra komponenten) är summeringar av 
områdesvariablerna för respektive komponent.  
 
Det fanns inga tydliga grupperingar bland observationerna i PLS-modellen med 
områdesvariablerna som oberoende variabler och artantal med viktning som beroende 
variabel. Dock fanns en tendens till gruppering mellan Norsträsket och Vargstugkläppen vilket 
betyder att deras summerade områdesvariabler liknar varandra. Det fanns heller inga 
extremvärden bland observationerna som kan påverka modellen oproportionerligt mycket. 
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Figur 11. Spridningsdiagram för scores i PLS-analysen över lokalerna Pärlandskläpparna/Västanträsk (PAR), 
Sjulsmyran (SJU), Västermark (VAS), Norsträsket (NOR), Vargstugkläppen (VAR) och Tjäderberget (TJA). R2(1) 
= 0,548, R2(2) = 0,222. Ringen i diagrammet är en konfidensellips som baseras på hotelling T2 där punkter utanför 
ellipsen betraktas som extremvärden. 

 

 

4 Diskussion 
 
4.1 Områdesvariablernas betydelse för brandinsekter 
En första slutsats som kan dras är att det finns för få brända skogar i länet för att skapa ett 
tillräckligt stort dataunderlag för en undersökning av denna bredd. Alla de 35 brända skogar i 
Västerbottens län som var potentiella objekt för undersökningen utvärderades. Det urval som 
sedan gjordes innebar att alla möjliga områden togs i beaktning och där endast de lokaler som 
valdes ut i denna undersökning levde upp till de satta kriterierna. Resultatet visar att det 
behövs ett mer omfattande dataunderlag för att kunna dra säkra slutsatser kring 
frågeställningarna.  
 
Resultatet av analyserna kan ändå ge en bild över hur olika variabler påverkar antalet 
brandinsekter i en bränd skog.  Resultatet pekar mot att ju större total grundyta området har 
och ju längre från kusten området ligger, desto fler arter hittas. Avseende hur övriga variabler 
påverkar antalet arter finns för stora osäkerheter för att kunna dra definitiva slutsatser. Det 
finns en tendens till att högre altituder också gör att antalet arter ökar. Gällande 
undersökningens första syfte, att utreda om en ökad konnektivitet ökar artantalet och därmed 
gynnar brandrelaterade arter, ger analysen inga stöd till att varken anta eller förkasta 
hypotesen. 
 
4.1.1 Konnektivitet 
Spatial förbindelse har, som tidigare nämnts, ofta stor betydelse för populationers möjligheter 
att kolonisera nya områden. Frågan är hur stor betydelse konnektivitet har för brandrelaterade 
insekter. Brandberoende insekter har ofta en god förmåga att detektera brandfält och sprida 
sig mellan dem, vilket gör att de kan tänkas klara viss isolering av habitat och fragmentering 
om de kan kompensera lokalt utdöende med spridning (Kouki m.fl. 2012). Däremot finns inga 
utsikter för en isolerad bränd skog att härbärgera dessa arter över tid då bränd skog är ett 
kortlivat habitat och bara har möjlighet att tillhandahålla lämpliga substrat under en 
begränsad tidsperiod (Saint-Germain m.fl. 2008). Därför blir den spatiotemporala 
förbindelsen viktig för att dessa arter ska kunna kolonisera nya platser. Ranius m.fl. (2014) 
visade, i en studie av den brandberoende skalbaggen slät tallkapuschongbagge 
(Stephanopachys linearis), att en god konnektivitet mellan brända områden på en lokal skala 
utgör en viktig faktor för artens koloniseringsförmåga och förekomst. 
 
Brandgynnade insekter är, i varierande grad, gynnade av förhållanden som uppkommer efter 
brand. Eftersom vissa av de allmänna brandgynnade insekterna kan förväntas 
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överleva/reproducera sig i områden som haft störningar som liknar brand är vikten av 
konnektivitet inte lika stor då de kan använda andra typer av habitat som är vanligare i 
landskapet än brandfält. För brandgynnade insekter som är knutna till habitat som överlag 
minskar i landskapet, exempelvis solexponerad död ved, är en god konnektivitet desto 
viktigare (Sverdrup-Thygeson m.fl. 2014 samt referenser däri).  
 
Relationen till konnektivitet har i denna undersökning analyserats gemensamt för 
brandberoende och brandgynnade arter. Ingen korrelation med konnektivitet kunde påvisas. 
För att få klarhet i hur de olika grupperna av brandrelaterade arter skiljer sig i behov av 
konnektivitet bör de olika grupperna brandrelaterade insekter analyseras separat. Dock var 
dataunderlaget inte stort nog i denna studie för att genomföra en sådan analys.  
 
En annan relevant aspekt är vilken möjlighet de brandrelaterade insekterna i denna 
undersökning har att kolonisera/återkolonisera platser där lämpliga habitat återskapas. En 
betydande del av de brandberoende insekterna som eftersöktes har endast påträffats ett fåtal 
gånger eller inte alls i Västerbottens län sedan år 2000 (Artportalen 2014). Utav de 26 
brandberoende insekterna som eftersöktes har endast 1 till 5 fynd rapporterats in i Artportalen 
(2014)  av fem av arterna, 12 av arterna har rapporterats in 5 till ca 30 gånger, medan inga fynd 
av nio av arterna rapporterats in i Västerbottens län sedan år 2000. Detta gör sannolikheten 
lägre att de ska kunna kolonisera en plats som ligger långt ifrån deras nuvarande kända 
utbredningsområde, trots att gynnsamma habitat återskapas, eller eftersom att de är så pass 
sällsynta och därför troligtvis har små och lokala populationer. Självklart kan arterna 
förekomma utan att ha rapporterats in till Artportalen eller utan att ha hittats och 
dokumenterats på grund av låg allmän kännedom om dem, men det kan ändå ge en bild av hur 
spridningsmöjligheterna ser ut. Här är även konsekvenserna av potentiella lokala 
utdöendeskulder viktiga att ta i beaktning eftersom vissa arters metapopulationer kan vara för 
små eller för isolerade för att säkra deras överlevnad på längre sikt, trots aktiva insatser. 
 
Som konstaterats av både Kouki m.fl. (2012) och Wikars (2004) är hänsynstagande till ett 
områdes tidigare brandhistorik samt det omgivande landskapets komposition och kvalitet av 
största vikt för att genomföra effektiva naturvårdsbränningar. Enligt Saint-Germain m.fl. 
(2008) kan den pågående och långvariga degraderingen av skogliga habitat i allmänhet bättre 
förklara minskningen av brandberoende insekter än endast brandbekämpning i sig. Detta på 
grund av den låga konnektiviteten mellan nyligen brända skogar som ändå kunnat resultera i 
ökade populationer av brandrelaterade insekter men som gett olika bra resultat beroende på 
omgivande landskap. Idag finns regioner som har större bestånd av bränd skog med relativt 
god kontinuitet av brand som hyser större populationer av brandrelaterade arter. 
Bränningsinsatser och skydd av spontant brunnen skog bör i första hand koncenteraras till 
dessa landskap för att maximera effekten av bränningarna (Wikars 2004).  
 
4.1.2 Grundyta 
Att spara fler träd innan bränning har visat sig leda till ökad artrikedom hos insektsfaunan, 
både för vedlevande insekter i stort och för brandrelaterade insekter (Wikars och Schimmel 
2001, Hyvärinen m.fl. 2006, Toivanen och Kotiaho 2007, Ranius m.fl. 2014). Resultatet i 
denna undersökning, att brända skogars grundyta korrelerar positivt till brandinsekternas 
artrikedom, ligger därmed i linje med tidigare forskning. Resultatet tyder på att grundytan är 
den, eller åtminstone en av de, viktigaste faktorerna för ett ökat antal brandinsekter. En 
anledning till detta är med stor sannolikhet att antalet vedlevande brandinsekter, vilka utgör 
nära 80 procent av alla brandinsekter (Wikars 2002), ökar där det finns mer substrat för dem 
att leva av (Toivanen och Kotiaho 2007). Bohman (2004) har förvisso visat att brandinsekter 
ökar på brända kalhyggen jämfört med icke brända kalhyggen, men jämfört med brända skogar 
förmodas hyggen ha lägre antal brandinsekter (Wikars och Schimmel 2001).  
 
Enligt Wikars (1997 b) så erbjuder bränd skog substrat för insekter under en längre tidsperiod 
jämfört med ett hygge. Detta på grund av tätheten av substrat i en skog är högre samt att träden 
dör mer successivt då branden ofta har ett mer varierat förlopp vid naturvårdbränningar av 
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skog än vid hyggesbränningar. Inget av de områden som här undersökts var ett kalhygge, men 
på vissa lokaler hade ett uttag av träd innan bränningen gjorts. Därför förväntas, i viss 
utsträckning, samma förhållande som mellan skog och hygge råda mellan skog med hög och 
skog med låg grundyta.  
 
Samtidigt finns en skillnad mellan om grundytan utgörs av levande träd eller död ved. Om 
grundytan främst utgörs av levande träd blir skogen mindre öppen vilket påverkar 
brandrelaterade insekter negativt (Wikars och Niklasson 2006) då flera brandinsekter gynnas 
av solexponerad död ved och ett varmt mikroklimat. Levande och död ved mättes var för sig i 
denna undersökning men kunde inte analyseras på grund av att den PLS-modellen inte fick 
signifikans.  
 
4.1.3 Avstånd till kust 
Hur långt den brända skogen ligger från kusten visade sig ha en positiv korrelation till antalet 
brandinsekter. Detta förhållande kan bero på att en del av arterna i undersökningen har ett 
utbredningsområde som börjar längre västerut från lokalerna närmast kusten eller är vanligare 
längre inåt landet. Det gäller främst slät tallkapuschongbagge (Stephanopachys linearis), 
kantad kulhalsbock (Acmaeops marginatus) samt kolsvart trädbasbagge (Sphaeriestes 
stockmanni) vars huvudsakliga fyndplatser i länet ligger en bit inåt landet (Artportalen 2014). 
Data om fyndplatser från Artportalen behöver förstås inte betyda att arten inte finns där den 
inte hittats eller rapporterats in. Detta stöds av att en art, kantad kulhalsbock, hittades för 
första gången i Västerbottens landskap i denna studie och därmed närmre kusten än tidigare 
fyndplatser i länet. Trots det kan den positiva korrelationen med avståndet till kust potentiellt 
förklaras av arternas utbredningsområden.  
 
En orsak till detta mönster kan vara att skogen brukats mer intensivt längs kusten än i inlandet. 
Enligt Ecke m.fl. (2013) har skogen i Västerbottens län överlag förändrats från att domineras 
av flerskiktad äldre skog (> 50 år i medelålder) till att nu bestå till 40 procent av likåldrig yngre 
skog (< 50 år i medelålder). Dessa förändringar har varit mer omfattande och inträffat tidigare 
längs kusten än i inlandet. Med inland avses i studien av Ecke m.fl. (2013) området Bjurholm–
Vindeln–Vännäs–Norsjö, med kust Bastuträsk–Skellefteå–Sävar–Tavelsjö. På grund av att 
kustnära skogar brukats hårdare och under längre tid kan möjligen bränder ha bekämpats mer 
effektivt där samt att strukturer som brandrelaterade insekter är beroende eller gynnade av 
kan tänkas vara mer ovanliga i kustlandskapet än i inlandet. 
 
4.1.4 Altitud 
Det finns en tendens i resultatet till att högre altituder gör att antalet brandinsekter ökar. Detta 
står i kontrast till generella ekologiska teorier om att artantalet minskar med ökad höjd 
(Stevens 1992). Samtidigt visar Hodkinson (2005) att insektspopulationer har en varierad 
respons till altitud och att olika arter visar både ökande, minskande eller ingen förändring i 
abundans relaterad till altitud. Många av de studier som visat att ökad höjd ger minskad 
artdiversitet har gjorts på mycket längre gradienter än i denna undersökning, där den lägsta 
och högsta medelaltituden var 66,5 respektive 262 meter över havet. Möjligen hade en negativ 
trend till ökad altitud visat sig om högre altituder inkluderats i undersökningen.  
 
Enligt Wikars (1997 b) undersökning av vedlevande skalbaggar samt brandinsekters 
korrelation till altitud konstateras att diversiteten av vedlevande skalbaggar är signifikant 
högre i lägre belägna områden jämfört med områden belägna på högre altituder. Däremot 
följer brandinsekterna inte denna trend, vilket enligt Wikars (1997 b) kan förklaras av att 
arterna Aradus lugubris, sotsvart praktbagge (Melanophila acuminata) och korthårig 
kulhalsbock (Acmaeops septentrionis) i hans undersökning hade sina starkaste populationer 
på högre altituder (> 500 meter över havet). Av dessa arter har endast korthårig kulhalsbock 
påträffats i denna undersökning, men möjligtvis finns ett liknande samband mellan altitud och 
andra brandrelaterade arter. Samtidigt kan detta ställas i motsättning till att brandinsekter 
förväntas vara gynnade av ett varmare mikroklimat (Ehnström 1991), som lägre altituder 
erbjuder i större utsträckning.  
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4.1.5 Area och brandår 
I denna undersökning har variationen i area och brandår minimerats så långt som möjligt 
utifrån dataunderlaget för att effekten av andra variabler ska framträda tydligare. Habitatets 
area har redan en väldokumenterad positiv effekt på artantal och diversitet i allmänhet (Hanski 
1998), vilket också visat sig kunna stämma för brandrelaterade arter (t.ex. Ranius m.fl. 2014).  
 
Att det förhåller sig på detta vis kan sannolikt förklaras av att i större brända områden finns 
mer substrat att leva av. Populationer av brandrelaterade arter som är beroende av vissa typer 
av substrat kan därför leva kvar en längre tid i ett och samma område tills det substrat de är 
beroende av konsumerats. I större områden kan också finnas en större variation av träd 
och/eller en variation i hur länge träden fungerar som passande substrat vilket ger större 
områden längre funktionsduglighet för ett större antal brandrelaterade arter (Ranius m.fl. 
2014). Små populationer utsätts oftare för lokala utdöenden på grund av olika slumpfaktorer 
(Hanski 1998), vilket också kan förklara varför det återfinns färre arter i mindre 
habitatsområden, då de dels löper en större risk att dö ut lokalt men också är svårare att 
detektera.  
 
Vilket år branden inträffar i ett område har stor betydelse för vilka arter som påträffas där. 
Arter koloniserar områden olika lång tid efter en brand beroende på deras habitatkrav (Nilsson 
2005). Därför har studien haft som mål att ha liknande brandår för att bättre kunna jämföra 
de olika lokalerna. 
 
4.2 Metoddiskussion 
I denna studie har insekterna infångats med trädfällor. En trädfälla har potential att fånga 
arter som är aktiva och flyger under den period som fällorna sitter uppe. Det är relevant att 
utvärdera hur bra metoden var på att detektera de arter som potentiellt fanns på de lokaler där 
de eftersöktes i denna undersökning. Enligt Artportalen (2014) har fynd av sex utav de 
brandrelaterade arterna rapporterats in från en eller flera av de studerade lokalerna där de inte 
återfanns under denna undersökning. Det kan både bero på att de inte var aktiva under den 
period som fällorna satt uppe eller att den typ av fälla som användes i denna undersökning inte 
är lämplig för att detektera de arterna. Det kan också bero på att de är svåra att detektera för 
att de endast fanns i små populationer på lokalen. I en undersökning av större omfattning hade 
trädfällorna kunnat kompletteras med en eftersökning på plats efter specifika arter för att 
detektera ett större antal arter. 
 
Insamlandet av arter visar också att vissa arter är mycket lättare att detektera än andra. Vissa 
arter har bara hittats en gång i hela undersökningen. Det gör att undersökningen får en högre 
slumpfaktor då det är svårt att hitta mönster i arter som är så pass ovanliga att de inte enkelt 
detekteras. Att de arter som eftersöktes är så pass ovanliga gör att det är svårare att skapa ett 
jämförande underlag av den omfattning som behövs för att påvisa statistiska samband. 
 
Bristen på kunskap om vilka arter som är brandrelaterade gör att undersökningar som denna 
måste utgå ifrån de redan dokumenterat brandrelaterade arterna och löper därför en risk att 
exkludera arter vars brandberoende inte styrkts. Som ett exempel på detta återfanns en art, 
daggflugan Amiota rufescens, som aldrig tidigare hittats i Sverige, på alla sex brandfält i 
undersökningen. Detta faktum i sig behöver inte betyda att den är brandrelaterad eftersom den 
inte eftersökts på lokaler som inte brunnit, men det finns en stor sannolikhet att den är 
brandrelaterad, bara att dess biologi ännu inte undersökts tillräckligt.  
 
I undersökningen exkluderades arter som ansågs vara alltför svåra att artbestämma. Detta 
gjordes för att förhålla sig till arbetets satta tidsramar. Om undersökningens omfattning hade 
utökats hade fler brandrelaterade arter potentiellt kunnat hittas.  
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4.3 Framtida undersökningar 
För att kunna analysera brandrelaterade insekters behov av konnektivitet behövs mer kunskap 
om arternas spridningsförmåga. Den avgör i mångt och mycket vad som bör betraktas som god 
konnektivitet. Fler studier behöver undersöka på vilka spatiotemporala skalor som 
naturvårdsbränningar bör göras för att säkra brandinsekters fortbestånd.  
 
För att kunna identifiera vilka variabler som väger tyngst för att en naturvårdsbränning ska få 
ett gott resultat behövs stora dataunderlag. Här bör en nationell databas över alla naturvårds- 
och hyggesbränningar samt vildbrännor upprättas för att kunna analysera storskaliga 
mönster. Denna undersökning hade behövt ett större dataunderlag som endast kan fås av ett 
större antal lokaler i urvalsprocessen. Det hade en nationell brandfältsdatabas kunnat bidra 
med.  
 
Det finns cirka 140 arter vars beroende eller gynnande av brand kunnat konstateras. Det är 
högst sannolikt att det föreligger ett stort mörkertal när det gäller vilka insekter som är 
brandrelaterade. Fler studier som fokuserar på att hitta brandrelaterade arter inom mindre 
kända artgrupper behövs för att kunna analysera vilka habitatkrav de har och utifrån den 
informationen genomföra effektiva naturvårdsbränningar.  
 
 

5 Slutsatser 
Resultatet från undersökningen visar att skogens grundyta efter bränning, det vill säga 
mängden levande träd och död ved, påverkar antalet brandrelaterade insekter positivt. För att 
säkra många brandinsekters överlevnad bör fler orörda skogar, eller skogar med mycket små 
uttag av träd, brännas. 
 
Resultaten visar också att många brandinsekter hade en väldigt slumpmässig förekomst, vilket 
tyder på små och lokala populationer. Det beror troligtvis främst på att det är långt mellan 
bränder i tid och rum. Brandberoende insekter kan kompensera detta med spridning och lång 
aktivitetsperiod, men många av dessa arter har minskat så mycket att dessa anpassningar inte 
är tillräckliga för att kunna hitta brända skogar nog ofta. Vid fortsatta bränningar bör därför 
konsekvenserna av potentiella lokala utdöendeskulder tas i beaktning eftersom vissa arters 
metapopulationer kan vara för små för att säkra deras etablering på längre sikt. För att säkra 
brandinsekters fortlevnad bör bränningar i första hand koncentreras till regioner som har 
större bestånd av bränd skog med relativt kontinuerlig brandhistorik och inom dem skapa en 
god konnektivitet mellan brända områden. 
 
För att kunna analysera storskaliga mönster behövs större dataunderlag än vad som fanns 
tillgängligt för denna undersökning. För att få större urvalsmöjligheter bör en nationell 
brandfältsdatabas upprättas likt den som redan finns för Västerbottens län. 
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Bilaga 1 
Tabell över de brandinsekter som studerats i denna undersökning utifrån Wikars (2006) lista 
över brandberoende och brandgynnade arter i ”Åtgärdsprogrammet för bevarande av 
brandinsekter i boreal skog”. Efter tabellen anges kommentarer och urvalskriterier.  
 

Ordning Familj Art 
1. Brandberoende insekter  
Coleoptera Anthribidae Platyrhinus resinosus 
Coleoptera Bostrychidae Stephanopachys linearis 
Coleoptera Bostrychidae Stephanopachys substriatus 
Coleoptera Buprestidae Melanophila acuminata 
Coleoptera Carabidae Sericoda quadripunctata 
Coleoptera Cephaloidae Stenotrachelus aeneus 
Coleoptera Cerambycidae Acmaeops marginatus 
Coleoptera Cerambycidae Acmaeops septentrionis 
Coleoptera Cucujidae Laemophloeus muticus 
Coleoptera Salpingidae Sphaeriestes stockmanni 
Diptera Asteiidae Astiosoma rufifrons 
Diptera Drosophilidae Amiota alboguttata 
Diptera Drosophilidae Scaptomyza pallida 
Diptera Empididae Hormopeza copulifera 
Diptera Empididae Hormopeza obliterata 
Diptera Phoridae Megaselia rubella 
Diptera Platypezidae Microsania pallipes 
Diptera Platypezidae Microsania pectinipennis 
Diptera Platypezidae Microsania straeleni 
Diptera Platypezidae Microsania vrydaghi 
Diptera Scatophagidae Microprosopa haemorrhoidalis 
Hemiptera Aradidae Aradus laeviusculus 
Hemiptera Aradidae Aradus lugubris 
Hemiptera Aradidae Aradus signaticornis 
Hemiptera Aradidae Aradus angularis 
Hemiptera Aradidae Aradus aterrimus 
   
2. Starkt gynnade insekter 0-5 år allm. 
Coleoptera Anthribidae Allandrus undulatus 
Coleoptera Anthribidae Platystomus albinus 
Coleoptera Buprestidae Phaenops cyanea 
Coleoptera Cerambycidae Acanthocinus aedilis 
Coleoptera Cerambycidae Gnathacmaeops pratensis 
Coleoptera Cerambycidae Arhopalus rusticus 
Coleoptera Cerambycidae Asemum striatum 
Coleoptera Cerambycidae Monochamus sutor 
Coleoptera Cerambycidae Rhagium inquisitor 
Coleoptera Curculionidae Hylobius abietis 
Coleoptera Erotylidae Dacne bipustulata 
Coleoptera Melandryidae Serropalpus barbatus 
Coleoptera Mycetophagidae Litargus connexus 
Coleoptera Nitidulidae Glischrochilus hortensis 
Coleoptera Nitidulidae Glischrochilus quadripunctatus 
Coleoptera Oedemeridae Calopus serraticornis 
   
3. Starkt gynnade insekter 0-5 år sälls. 
Coleoptera Anthribidae Gonotropis dorsalis 
Coleoptera Buprestidae Dicerca furcata 
Coleoptera Cucujidae Pediacus fuscus 
Coleoptera Elateridae Denticollis borealis 
Coleoptera Silvanidae Silvanus bidentatus 
Coleoptera Tenebrionidae Mycetochara obscura 
Hemiptera Aradidae Aradus crenaticollis 
   
4. Starkt gynnade insekter > 5 år sälls. 
Coleoptera Cerambycidae Leptura nigripes 
Coleoptera Cerambycidae Necydalis major 
Coleoptera Cerambycidae Tragosoma depsarius 
Coleoptera Elateridae Ampedus balteatus 



 

 
 

Ordning Familj Art 
Coleoptera Elateridae Ampedus cinnabarinus 
Coleoptera Elateridae Ampedus nigroflavus 
Coleoptera Elateridae Ampedus sanguineus 
Coleoptera Elateridae Ampedus suecicus 
Coleoptera Elateridae Ampedus tristis 
Coleoptera Elateridae Lacon conspersus 
Coleoptera Histeridae Platysoma deplanatum 
Coleoptera Histeridae Platysoma minus 
Coleoptera Melandryidae Wanachia triguttata 
Coleoptera Melandryidae Melandrya dubia 
Coleoptera Melandryidae Phryganophilus ruficollis 
Coleoptera Ostomidae Calitys scabra 
Coleoptera Ostomidae Peltis grossa 
Coleoptera Tenebrionidae Upis ceramboides 
Coleoptera Tetratomidae Tetratoma fungorum 
Hemiptera Aradidae Aradus betulinus 
Hemiptera Aradidae Aradus brevicollis 
Hemiptera Aradidae Aradus erosus 

 
 
 
1. Brandberoende insekter.  
Arten ska visa stark beteende-specialisering till brand och/eller ha huvuddelen av sina kända 
förekomster på färska brandfält. Någon exakt gräns mot starkt gynnade arter är dock omöjlig 
att dra. De senare är dock minst lika ofta påträffade i obrända miljöer. 
 
2. Starkt gynnade insekter, 0-5 år, sälls. 
Arten ska antingen visa någon slags beteende i förhållande till rök, eld eller aska ELLER vara 
betydligt vanligare i bränd jämfört med obränd miljö/substrat. 
 
3. Starkt gynnade insekter, 0-5 år, allm.  
Arten ska antingen visa någon slags beteende i förhållande till rök, eld eller aska ELLER vara 
betydligt vanligare i bränd jämfört med obränd miljö/substrat. Möjliga tillägg: Buprestidae: 
Samtliga Anthaxia, Buprestis och Chrysobothris-arter, Dicerca moesta; Cerambycidae: 
Callidium, särskilt coriaceum, Xylotrechus rusticus, Curculionidae: Scolytus ratzeburgi, 
Tomicus piniperda m.fl. barkborrar. 
 
4. Starkt gynnade insekter, >5 år, sälls.  
Ofullständig, ej helt klar över bedömningsgrunder, men branden ska ha skapat optimala 
utvecklingsplatser för arten. Ofta är det arter som gynnas av solexponering samt de vedtyper 
som skapas från branddödade träd (barklös och/eller särskilda vedsvampar). Huvudsakligen 
rödlistade arter har tagits med. Ytterligare ca 100 mer allmänna arter kan inkluderas. 
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