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Inledning och syfte
Med sitt tätortsnära läge på en höjdrygg mellan Jönköping och Huskvarna utgör Bondbergets
naturreservat ett populärt utflyktsmål. Samtidigt är reservatet med sin rika förekomst av äldre ekar,
floristiskt rika bäckdalar och naturskogsartade partier ett område som också potentiellt utgör ett
kärnområde för biologisk mångfald knuten till trädmiljöer i Jönköpings kommun. Reservatet bildades
1974 och utvidgades 1977 för att idag omfatta 372 hektar. För besökaren är det framför allt området
med gamla ekar i den norra delen av reservatet som sticker ut och denna ekförekomst utgör
tillsammans med Huskvarnabergen och A6-området ett av de största sammanhängande stråken med
gammelekar i Jönköpings län. Rent beståndsmässigt och ur ett naturgeografiskt perspektiv utgör
detta område alltså en del av de östra Vätterbranterna, även om området inte hamnat inom det nu
aktuella biosfärområdets gränser. Gränsen går strax öster om området, i Skrämmabäcken.
Eken är sedan länge känd för att härbärgera ett rikt djur och växtliv och många sällsynta insekter och
lavar är helt beroende av äldre ekar för sin långsiktiga överlevnad. Ett stort antal arter har också
anpassats för att leva inuti ihåliga träd för dessa arter är eken särskilt viktig genom sin förmåga att
trots håligheter och rötade stampartier behålla sin vitalitet genom århundraden och på så sätt
erbjuda kontinuitetsmiljöer.
Under 2013 har Niklas Johansson och Andreas Malmqvist (Naturcentrum AB) genomfört en
inventering i delar av Bondberget. Syftet med inventeringen är att svara mot de mål som tas upp i
kommunens naturvårdsprogram 2009-2013. Där listas ekmiljöer som en av kommunens
ansvarsmiljöer. Ett flertal av de utpekade värdeområdena ligger i anslutning till tätorten och
tillsammans med Huskvarnabergen utgör Bondberget det största enskilda skyddade objektet. Som
övergripande mål i Naturvårdsprogrammet står:
”Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt. Arternas livsmiljöer och
ekosystemen samt deras funktioner processer och tjänster skall värnas. Arter skall kunna fortleva i
livskraftiga bestånd. Kommuninvånare och besökare ska ha möjlighet till fina naturupplevelser i en rik
och varierad natur. Parker, vatten- och grönområden samt de tätortsnära skogarna skall skötas så att
de ger avkoppling och naturupplevelser samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras.
Kunskapen om kommunens värdefulla naturområden, hotade arter och naturens värde skalla vara
god.”
Dessutom har området kring Bondberget pekats ut som ett potentiellt hotspotområde i Jönköpings
kommun genom klusteranalyser inom projektet Skyddsvärda träd i Jönköpings kommun. Området
berörs dessutom av ett stort nationellt projekt som genom veteranisering avser att studera hur man
genom praktiska åtgärder kan påskynda processen genom vilken äldre ekar utvecklar strukturer med
höga naturvärden.
Inventeringens resultat, som alltså väl svarar mot dessa mål och syften, kommer också att
komplettera den uppdaterade bevarandeplanen för området samt uppfyllandet av flera av
regeringens miljömål som t.ex. Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt och djurliv, God bebyggd miljö
samt Levande skogar.
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Områdesbeskrivning
Fokus för denna inventering har helt legat på den norra delen av reservatet. Dessa delar hyser
framför allt de strukturer som kan förväntas härbärgera skyddsvärda arter samtidigt som det är de
delar som har längst hävdkontinuitet. Att träden stått mer eller mindre öppet i ett betat eller på
annat sätt hävdat landskap är ofta en förutsättning för att mer exklusiva och värmekrävande
insektsarter ska kunna överleva. Hela området vetter svagt åt norr och jordarten består av lera.
Tillgången på rörligt markvatten är god vilket inte minst indikeras av de talrika små fuktdråg och
bäckar som genomlöper området.
Område 1
Utgörs av den norra och nordvästra delen av reservatet (Karta 1). I nordvästra delen finns en nyligen
röjd men ännu obetad del med spridda gamla ekar. Fält och buskskiktet är här bitvis välutvecklat
med hassel och hagtorn. Örtskiktet är av rikare högörtstyp med strätta, hallon, topplösa, kirskål,
åkertistel, hundkäx med inslag av gulvial och jättebalsamin. Tillgången på död ved är relativt god i
form av grövre liggande stamdelar av ek.

Karta 1. Översiktskarta. Norra delen av Bondbergets naturreservat (grön linje) med de inventerade
delområdena markerade med rött.

Söder om denna del tar ett större beteshägn vid där trädskiktet helt domineras av ek med inslag av
björk och olika Salix-arter såväl som enstaka hasselbuketter. Tillgången på liggande död ved är god
och även förekomsten av stående död ved får anses vara förhållandevis god. Buskskiktet utgörs
huvudsakligen av hagtorn och nyponrosor. Fältskiktet är påverkat av den rika källgenomströmningen
och här finns goda bestånd av bräsmor, svinrot, revsmörblomma, ängsvädd såväl som ett flertal
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andra blommade örter. I de delar som befinner sig utanför beteshägnet finns även en del strätta och
springkorn.
Område 2
I den östligaste delen (Karta 1) består miljön av en sekundär lövskogsmiljö kring en bäckravin, vilken
hyser flera gamla inväxta ekar. Dessa omges idag av en relativt tät lövskog med gråal, hassel, björk
och gran. Buskskiktet består främst av hägg och hagtorn. Floran är av rik lundkaraktär med
skogsbingel, strutbräken, älgört, kirskål och gulsippa. Tillgången på död ved av klenare dimensioner
är relativt god och bitvis finns även grövre lågor av framför allt björk och ek.
Område 3
Längst i söder har en del av ett större område med mer lundartad skogsmiljö undersökts (Karta 1).
Inventeringen har här varit något mer översiktlig. Skogen är tät med en rik lundartad flora och flera
fuktdråg. Det finns mycket gott om äldre ekar där ett flertal sannolikt tillhör samma mycket gamla
generation som finns i de mer öppna ekmarkerna. I dag är dock flera av träden är dock trängda av
omgivande vegetation.

Tidigare inventeringar i området
I samband med ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet inventerades vedlevande skalbaggar
med hjälp av ett antal fönsterfällor 2001-2004. Fällor sattes då endast på ek. Trots den omfattande
inventeringsinsatsen noterades endast en idag rödlistad art, ekfuktbaggen Cryptophagus quercinus.
Under 2012 har även området genomgått en fördjupad nyckelbiotopsinventering (Fasth in litt 2012).
I samband med denna noterades en del skyddsvärda lavar, mossor och svampar.

Bild 1. Beståndet av Jätteekar mellan Jönköping och Huskvarna är ett av de största i Jönköpings län. I
Bondbergets naturreservat finns grov död ekved, som är en viktig livsmiljö för en mångfald av olika arter, både i
form av liggande träd, stående hålträd och stående döda träd i olika nedbrytningsstadier.
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Material och metod
Inventeringarna utgör inga totala artinventeringar utan har i första hand haft fokus på
naturvårdsintressanta arter. Hit räknar vi i denna inventering rödlistade arter enligt Gärdenfors m.fl.
(2010), arter som signalerar höga naturvärden i skogsmiljöer så kallade signalarter (Nitare 2000) samt
andra sällsynta eller regionalt ovanliga arter. Fynd av samtliga arter finns inrapporterade på
Artportalen.
Vädermässiga förutsättningar 2013
För framför allt insekternas del är vädret en påtaglig faktor för såväl arternas antal men det påverkar
även i stor utsträckning inventeringsframgången. Under regniga och kalla dagar är insektsaktiviteten
påtagligt låg jämfört med varma, soliga dagar. Efter en sen och utdragen vår, vilken medförde att
fönsterfällorna placerades ut först i slutet av maj, bjöd juni och juli på flera stabila högtryck med
övervägande soligt väder med dagstemperaturer ofta över 20 plusgrader. Vid månadsskiftet
juli/augusti drabbades dock området av hårda skyfall.

Insekter
Fönsterfällor
Inventeringen av insekter har huvudsakligen utförts med hjälp av fönsterfällor. Dessa består av en
vertikal plexiglasskiva 25 x 50 cm, under skivan sitter en tratt som mynnar i en behållare. Flygande
insekter, i synnerhet skalbaggar, kolliderar med plexiglasskivan och samlas upp i behållaren. Om
fällorna töms mer sällan fylls behållaren med konserverande vätska, i detta fall lika delar miljövänlig
glykol (propylenglykol) och vatten. Dessutom tillsätts några droppar diskmedel för att minska
ytspänningen. Fällorna placerades ut den 25 maj och togs in den 6:e samt 7:e augusti. Tömning av
fällorna har skett ungefär en gång i månaden. Totalt har 13 fällor varit utplacerade. Av dessa har 7
suttit på ihåliga och rötskadade ekar, 2 stycken på hassel och resterande 4 på grövre, döda,
rötskadade björkar. Trots det tätortsnära läget och förekomsten av betesdjur i området har fällorna,
som placerats på ca 2 meters höjd, lämnats helt orörda och ingen omfattande störning har
förekommit under insamlingsperioden.
Frisök
Vid besök för att tömma fällorna har periodvis frisök efter skalbaggar och andra insekter skett dels
genom visuell observation på blommor, savflöden eller andra substrat där vuxna individer gärna
födosöker. Till viss del har även slaghåvning utförts vid ett par tillfällen i anslutning till fälltömning.
Sök under bark eller i rötved har i stort sett undvikits för att inte förstöra detta viktiga substrat.
De skalbaggar, flugor och steklar som presenteras i rapporten har artbestämts av Niklas Johansson
med undantag av några skalbaggsgrupper som bestämts eller kontrollbestämts av Niklas Franc.

Lavar och vedsvampar
Den 1 oktober genomfördes en översiktlig inventering av bark- och vedlevande lavar i området då
främst de norra delarna, med i huvudsak fristående grova ekar, undersöktes. Särskild vikt lades på de
allra grövsta ekarna samt ekar som bedömdes vara särskilt gamla. Endast i mindre utsträckning
undersöktes andra trädslag. Vedsvampar noterades både i samband med insektsinventeringen och
lavinventeringen. Endast vedsvampar som enkelt kunde artbestämmas i fält noterades.
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Bild 2. Den rika blommningen av hundkäx och kirskål är viktig för många blombesökande insekter, här en
hagtornsbock Clytus arietis.

Resultat
Totalt noterades 23 rödlistade arter på Bondberget. 9 vedskalbaggar, 2 flugor, 1 fjäril, 8 lavar och 3
vedsvampar. Ytterligare ett antal andra naturvårdsintressanta arter, däribland ett flertal tidigare
rödlistade arter, noterades också. I kolumnen Klass uppges vilka arter som är rödlistade (med
rödlistningskategori) och signalarter (S). Övriga naturvårdsintressanta arter har ingen särskild
markering. Samtliga noterade insekter finns upptagna i Bilaga 1.
Tabell 1. Rödlistade, sällsynta eller på annat sätt naturvårdsintressanta arter noterade på
Bondberget. För delområde se Karta 1.
Vetenskapligt namn
Coleoptera
Agathidium nigrinum
Cis submicans
Cis quadridens

Svenskt namn
Skalbaggar
Saknas
Saknas
Tretandad vedsvampborrare

Klass

Delområde

Kommentar

NT
NT
NT

1
1
2

Ny F-län

Cis fusciclavis
Mycetophagus piceus
Mycetophagus populi
Mycetochara flavipes
Tetratoma fungorum
Cryptophagus quercinus
Cryptophagus micaceus
Dryocoetes villosus
Xyleborus saxesenii

Saknas
Ljusfläckig vedsvampbagge
Brungul vedsvampbagge
Saknas
Blåvingad vedsvampbagge
Saknas
Bålgetingfuktbagge
Ekbarkborre
Saknas

NT

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ny F-län
NT 2000
NT 2000
NT 2000
NT 2000
Leg N. Franc
NT 2000
NT 2000
NT 2000

NT
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Vetenskapligt namn
Calambus bipustulatus
Ampedus hjorti
Procraerus tibialis
Grammoptera ustulata
Uloma culinaris
Ischnomera cinerascens
Conopalpus testaceus
Euglenes oculatus
Velleius dilatatus
Trichoceble memnonia

Svenskt namn
Rödaxlad lundknäppare
Rödpalpad rödrock
Smalknäppare
Gulbent ekgrenbock
Större sågsvartbagge
Matt blombagge
Ekgrenbrunbagge
Mörk ögonbagge
Bålgetingkortvinge
En borstbagge

Diptera
Lecozona inopinata
Eumerus flavitarsis
Ferdinandea ruficornis
Brachyopa panzeri
Brachyopa bicolor
Hymenoptera
Symmorphus allobrogus
Lepidoptera
Zygaena filipendulae
Lichenes
Lecanographa amylacea
Cyphelium sessile
Caloplaca lucifuga
Ramalina baltica
Buellia violaceofusca
Clistomum corrugatum
Schismatomma pericleum
Cladonia parasitica
Bacidia rubella
Chaenotheca phaeocephala
Chaenotheca chlorella
Chaenotheca brachypoda
Calicium adspersum
Arthonia vinosa
Fungi
Phellinus robustus
Fistulina hepatica
Grifola frondosa

Flugor
Mörkhårig lyktblomfluga
Silvermånblomfluga
Ekguldblomfluga
Boksavblomfluga
Lönnsavblomfluga
Steklar
Laduvedgeting
Fjärilar
Sexfläckig bastardsvärmare
Lavar
Gammelekslav
Parasitsotlav
Skuggorangelav
Hjälmbrosklav
Blyertslav
Gul dropplav
Rosa skärelav
Dvärgbägarlav
Lönnlav
Brun nållav
Kornig nållav
Gulnål
Gulpudrad spiklav
Rostfläck
Svampar
Ekticka
Oxtungsvamp
Korallticka

Klass
NT
NT
NT
NT

NT
NT

Delområde
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kommentar
NT 2000
VU 2000

NT 2000
NT 2000
VU 2000
NT 2000

1,2
2
1
2
2
1

NT

1

VU
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
S
S
S
S
S
S

1,3
1
1
1,3
1,2
1
1,3
1
1,2
1,3
1
1,2,3
1,3
3

NT
NT
NT

1,3
3
1

Ny F-län
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Kommentar till naturvårdsintressanta eller på annat sätt noterbara
artfynd i urval.
Skalbaggar Coleoptera
Cis submicans NT Ny Jönköpings län
En sällsynt vedsvampborrare som tycks ha sin huvudutbredning i södra Småland. Utöver detta är den
att betrakta som mycket sällsynt och lokal. Arten utvecklas i anslutning till sidenticka Polyporus
versicolor, en vedsvamp som ofta uppträder på döda och döende lövträd.
Cis quadridens Tretandad svampborrare NT
Tretandad vedsvampborrare utvecklas framför allt i klibbticka men även i andra tickor på lövträd. På
Bondberget fångades en individ i en fönsterfälla på en ektickangripen ek i slutet av maj.
Cis fusciclavis NT Ny Jönköpings län
En liten trädsvampborrare som utgör ett av inventeringens mest överraskande fynd. Arten utvecklas i
svampangripen lövved, oftast ek och betraktas som mycket sällsynt. Arten uppträder alltid i ek- eller
bokmiljöer med mycket höga naturvärden.
Calambus bipustulatus Rödaxlad lundknäppare NT
Denna vackra lilla knäppare lever troligen i sitt larvstadium som rovdjur i rötade stammar eller under
barken på gamla grova lövträd. Arten är knuten till trakter med god tillgång på utvecklingssubstrat
och är i länet tidigare endast noterad i Skirötrakten och Hånger i Värnamo kommun. Båda områdena
utgör värdekärnor för insekter knutna till grova gamla lövträd.
Uloma culinaris Större sågsvartbagge NT
Namnet till trots är detta en drygt centimeterstor avlång skalbagge vackert färgad i roströda
färgtoner. Arten utvecklas i gångar av större vedlevande insekter i synnerhet noshornsoxe
Sinodendron cylindricum. Ett par individer av arten noterades i en fönsterfälla på en grov
fnösktickangripen björkhögstubbe. Arten är tidigare noterad i Jönköpings län i ett antal lövrikare
områden som Västanå, Skiröbygden, Illharjen i Vetlanda kommun, Källundaområdet i Värnamo samt
Ekbergsparken i Tranås men indikerar alltid en artrik fauna av vedlevande skalbaggar.
Procraerus tibialis Smalknäppare NT
Smalknäpparen är en god indikator för värdefulla hålträdsmiljöer och även om den kanske befinner
sig snäppet under arter som läderbagge Osmoderma eremita med avseende på exklusivitet är det en
sällsynt art som är beroende av hålträdskontinuitet. Arten fångades i flera exemplar i en fälla på en
grov rötskadad ek. Arten är tidigare noterad i Skirötrakten, Källundatrakten och i EkbergsparkenTranås, samtliga områden med en artrik fauna av vedlevande insekter. Fragment av arten har tidigare
hittats vid Boeryd norr om Gränna men detta var de första fynden av fullbildade och levande
individer från Vätterbranterna
Grammoptera ustulata Gulbent ekgrenbock LC
Denna art betraktades tidigare som en stor raritet, klassades som hotad på den svenska rödlistan och
ingick också under en tid i ett nationellt åtgärdsprogram för långhorningar i ekgrenar. Arten lever ett
undanskymt liv i ekens krona där den utvecklas i vitrötade ekgrenar. Under hagtornens blomning kan
dock arten uppträda i myckenhet på de blommande buskarna och riktat eftersök på just blommande
hagtorn har uppenbarat många nya lokaler i ekrika trakter i södra Sverige. Vid Bondberget noterades
arten i flera hundra exemplar på just blommande hagtorn framför allt i den västra delen, utanför
beteshägnet.
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Bild 3. Den gulbenta grenbocken Grammoptera ustulata uppträdde i stor mängd på blommande hagtorn under
försommaren.

Velleius dilatatus Bålgetingkortvinge LC
En stor karaktäristisk kortvinge som utvecklas i anslutning till bålgetingbon och där skalbaggslarverna
troligen lever av de avfallprodukter som bildas i boet. Arten har, troligen i likhet med bålgetingen,
ökat under senare år men är fortfarande att betrakta som en sällsynt art. I från Jönköpings län är
arten tidigare känd från Eksjö, Tranås och Vetlanda kommuner men antalet aktuella lokaler i länet är
få.
Dryocoetes villosus Ekbarkborre LC
En tidigare rödlistad barkborre som helt är knuten till ek. Arten var tidigare känd från Bondberget
men utbredningen i Jönköpings län tycks i princip vara begränsad till de ekrika områdena i
Vättersänkan.
Ampedus hjorti Rödpalpad rödrock LC
En tidigare rödlistad vedknäppare som oftast påträffas i ekhagar med en hög andel äldre och ihåliga
träd. A. hjorti har tidigare noterats av Niklas Franc på Bondberget.
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Bild 3. Vedknäppare inom släktet Ampedus indikerar ofta värdefulla trädmiljöer med ett stort antal andra
hotade och sällsynta arter. På bilden barkrödrock Ampedus cinnabarinus från annan lokal.

Ischnomera cinerascens Matt blombagge NT
En ganska ovanlig blombagge som framför allt utvecklas i vitrötad ved i stamhåligheter på levande
träd. Arten förekommer främst i områden med en hög andel grova hålträd och god tillgång på
blommande buskar som hagtorn. I Jönköpings län är den endast känd från de kuperade markerna
kring Huskvarna. En hona slaghåvades från blommande hundkäx i den västra, obetade delen av
ekhagen.
Crytophagus quercinus NT- Leg. Niklas Franc 2001.
En liten fuktbagge som utvecklas i mulmen i ihåliga lövträd, framför allt ek och asp. Arten noterades
av Nikas Franc på Bondberget 2001 men inte under 2013 års inventering. Av allt att döma finns den
dock kvar då tillgången på lämpligt substrat inom området snarast ökat under det decennium som
förflutit sedan fyndet. Fyndet belyser också det faktum att föreliggande inventering inte klarat av att
påvisa alla naturvårdsintressanta arter i området och att fler skyddsvärda insektsarter återstår att
finna.
Cryptophagus micaceus Bålgetingfuktbagge LC
En tidigare rödlistad fuktbagge som tycks utvecklas i anslutning till bålgetingbon. Arten har en sydlig
utbredning i Sverige och är i Jönköpings län endast känd från Vättersänkan. Bålgetingfuktbaggen har
ökat under senare år i takt med att dess värdart blivit vanligare, se även bålgetingkortvinge.
Mycetophagus piceus Ljusfläckig vedsvampbagge LC
Ljusfläckig vedsvampbagge är även den knuten till gamla ekar och är från Jönköpings län tidigare
endast belagd från de ekrika trakterna i Vetlanda och Tranås kommuner. Arten utvecklas i rötad,
svampangripen lövträdsved, företrädesvis ek.
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Trichoceble memnonia En borstbagge LC
En borstbagge med något oklar ekologi. Denna sällsynta art tycks dock vara helt knuten till områden
med god tillgång på vitrötade lövträdsgrenar och är i t.ex. Danmark starkt hotad. Den besöker gärna
blommande buskar som t.ex. hagtorn och delar av ekologin påminner därför om den för gulbent
ekgrenbock, ekgrenbrunbagge och matt blombagge.
Steklar Hymenoptera
Eucera longicornis Långhornsbi LC
Detta spektakulära vildbi har fått sitt namn av hanens kroppslånga antenner. Arten tillhör de
minskande torrängsarterna i Sverige men kan ännu dyka upp talrikt i trakter med gott om
blommande ärtväxter som utgör huvudsaklig pollenkälla. En patrullerande hane noterades i den
obetade delen i väster.
Andrena lathyri Vialsandbi LC
Vialbiet är ett vackert medelstort sandbi med orange till gulorange mellankropp och vitrandig
bakkropp. Arten pollensöker endast på gökärt Lathyrus linifolius och missgynnas nationellt av att
torrare trädklädda betesmarker minskar. En hona noterades på torrängarna kring den högsta
hällmarksdelen av hagen i öster. Arten parasiteras av det numera rödlistade vialgökbiet Nomada
villosa som dock inte stod att finna under denna inventering. Gökbiet är dock funnet vid
Gudmunderyd några mil norrut i Vätterbranterna och bör kunna finnas även på Bondberget.
Nomada fusca Hallongökbi LC
Detta är en relativt nyligen beskriven art som är helt knuten till hallonsandbiet Andrena fucata. Arten
anses ibland vara lokalt förekommande men hittas ganska ofta i lundartade marker i skogsbygder, i
synnerhet på blommande hagtorn som hanarna gärna besöker. Även här noterades ett flertal
individer när de födosökte på just hagtorn i den västra delen av hagen.
Symmorphus allobrogus Laduvedgeting LC
En i södra Sverige mycket sällsynt art som gått starkt tillbaka. Från Småland är endast två tidigare
fynd kända, bägge i Kronobergs län, Agunnaryd 1967 samt Klavreström 1918 (Johan Abenius
pers.komm). Fyndet av en hona på en grov ek vid Bondberget utgör således ett nytt länsfynd
samtidigt som lokalen är den enda kända aktuella i Småland.
Flugor Diptera
Eumerus flavitarsis Silvermånblomfluga LC
En vacker liten blåglänsande blomfluga som ofta uppträder i det frodiga vegetationsskiktet i örtrika
lundmiljöer, företrädesvis i kalk- eller grönstenspåverkade trakter. Silvermånblomflugan
observerades i antal på bland annat strutbräken längs den bäckravin som löper i den östra delen av
området. Arten är tidigare belagd i Jönköpings län från de östra delarna av Vetlanda kommun men
tycks uppträda mycket lokalt och alltid i örtrika källpåverkade lövskogsmiljöer.
Ferdinandea ruficornis Ekguldblomfluga NT
En rödlistad och ganska sällsynt blomfluga som utvecklas i savflöden företrädesvis på ek. Arten tycks
ha sin huvudutbredning i de lövrika trakterna i östra Småland, Mälardalen samt Östergötlands
eklandskap. Enstaka aktuella fynd föreligger för Jönköpings läns vidkommande från Vetlanda och
Habo kommuner. En hona av eksavblomfluga håvades då hon hovrade framför ett omfattande
savflöde på en grov ek i den västra, obetade delen av ekhagen.

12

Brachyopa panzeri Boksavblomfluga NT
Boksavblomflugan är en till synes mycket sällsynt art. På grund av den stora likheten med den relativt
allmänna och utbredda björksavblomflugan Brachyopa dorsata kan man dock förmoda att arten till
viss del är förbisedd vilket påverkat den modesta rödlistebedömningen. Från Sverige föreligger
endast en handfull säkerställda fynd från örtrika bokskogar och fuktiga lövskogar med en hög andel
död ved i Skåne och Småland. Arten är endast en gång belagd utanför bokens naturliga
utbredningsområde, vid Skärvete i Vetlanda kommun 2009. Fyndet av en hane vid Bondberget vid en
grov björklåga i bäckravinen i den östra delen av Bondberget speglar alltså med råge det nordligaste
fyndet i landet.

Bild 4. Vid inventeringen gjordes flera spektakulära fynd av savflugor, bland annat den ytterst sällsynta
boksavblomflugan Brachyopa panzeri. Bilden visar den närstående och betydliga vanligare aspsavblomflugan
Brachyopa pilosa som också noterades under inventeringen.

Brachyopa bicolor Lönnsavblomfluga LC
En ganska sällsynt och sällan belagd blomfluga som observerats på savande ek och lönn. Från
Jönköpings län var den endast känd genom ett fåtal fynd i den sydöstra länsdelen. En hane håvades
på blommande hagtorn i den västra delen av ekhagen och det förefaller troligt att arten utvecklas i
några av de talrika savflöden som finns på ekarna i området.
Leucozona inopinata Mörkhårig lyktblomfluga LC
Denna centimeterstora svart och vitfärgade blomfluga är en stor raritet som i de flesta fall belagts
från örtrika, glesa, lövskogar i trakter påverkade av kalk eller grönsten. De småländska fynden utgör
troligen artens sydliga utpost. Arten är tidigare belagd från Habo kommun (Sibbeberget, Baskarp) och
vid Skärvete kvarn i Vetlanda kommun. Vid Bondberget tycks arten märkligt nog vara ganska allmän
och håvades ett flertal gånger på bland annat humleblomster.
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Lavar
Lecanographa amylacea Gammelekslav VU
Gammelekslav är en skorplav med vit bål, ofta med diffusa bruna ”punkter” sk apothecieinitialer och
en svart förbål. Den är en av de mer krävande eklavarna och växer oftast bara på de allra äldsta
träden, nästan alltid tillsammans med andra rödlistade lavar. Det har flera förekomster utmed
Vätterbranterna och är även funnen vid Karintorp, öster om Vetlanda.

Bild 5. Den rödlistade arten Gammelekslav Lecanographa amylacea på en av områdets gamla ekar.

Cyphelium sessile Parasitsotlav NT
En liten skorplav som med svarta ”sotande” fruktkroppar växer på bålen av olika porlavar, ofta
hagelporlav, mest på gamla ekar i öppet läge. Förekommer främst inom ekens utbredningsområde
och har ett fåtal förekomster i länet, främst i trakten runt sjön Solgen.
Buellia violaceofusca Blyertslav NT
Blyertslav är en ljus skorplav med gråaktiga sk soral. Den växer främst på äldre ekar med skrovlig
bark. Förutom på ek påträffas den också på gamla askar. Den har en östlig utbredning i Sverige och
håller sig inom ekens utbredningsområde. I länet finns ett flertal fynd från Vätterbranterna.
Chaenotheca phaeocephala Brun nållav S
En skorplav med små nål- eller spikliknande fruktkroppar som växer ut från den bruna till grönbruna
bålen och underlaget. Arten är främst knuten till äldre ekar med förekommer liksom blylaven även på
andra ädellövträd och kanske i första hand på ask. Den följer i stort sett ekens utbredningsområde
dock med en östlig tyngdpunkt. Huvuddelen av fynden i länet är gjorda just runt Jönköping och
Huskvarna.
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Chaenotheca chlorella Kornig nållav S
Nållav med grön-grå kornig bål. Den växer både på bar ved och bark på i första hand ädellövträd.
Förekommer dock även på triviallöv och barrträd. Det finns tämligen gott om fynd i länet.
Ramalina baltica Hjälmbrosklav NT
Gröngrå bladlav som främst växer på äldre ekar i öppna miljöer. Missgynnas snabbt av igenväxning
och hittas sällan i tätare bestånd. Arten har en god förekomst utmed östra Vätterbranterna. Möjligen
kan några av dess fynd också utgöras av den sällsynta men mycket lika trubbiga brosklaven Ramalina
obtusata.
Cliostomum corrugatum Gul dropplav NT
En skorplav som även den huvudsakligen växer på barken av äldre ekar i öppet läge. Då den är fertil
har den ett karaktäristiskt utseende med ljusgula, platta fruktkroppar och stora, svarta och distinkta
pyknid. Är spridd i länets finare ekområden. Förekommer även på andra grova ädellövträd och då
kanske främst ask
Caloplaca lucifuga Skuggorangelav NT
Liten skorpslav som växer till äldre ekar men även sällsynt på andra ädellövträd. Den förekommer i
länets finare ekområden med en tyngdpunkt i Vätterbranterna.
Bacidia rubella Lönnlav S
Vacker art med grönkornig bål och röda-orange fruktkroppar. Växer på diverse ädellövträd i både
öppna och mer slutna miljöer. Spridd i länet men få kända förekomster i regionen mellan Värnamo
och Jönköping.
Schismatomma pericleum Rosa skärelav NT
Skorplav som växer på äldre ädellövträd och i första hand på gamla ekar. Förkommer även på bland
annat asp, sälg och gran. Trivs i tämligen öppna lägen men växer även i lite mer slutna bestånd. I
länet har den sin huvudsakligen utbredning i utmed Vätterbranterna.
Chaenotheca brachypoda Gulnål S
Mycket liten nållav med bålen inväxt i bark eller ved. Fruktkropparna utgörs av knallgula cirka 1 mm
höga och nålliknande fruktgroppar som växer tätt tillsammans. Förekommer på diverse trädslag,
både på bark och ved. I länet finns den spridd men huvudsakligen strax öster och söder om Vättern.
Cladonia parasitica Dvärgbägarlav NT
En liten bägarlav som i södra Sverige främst växer på gamla ekstubbar. Längre norrut växer den på
gamla tallågor och tallstubbar. Endast känd från cirka 10 lokaler i länet de senaste 20 åren. Den är
dock sannolikt förbisedd.
Vedsvampar
Fistulina Hepatica Oxtungsvamp NT
Ettårig ticka som växer på gamla ekar i öppna till slutna miljöer. Tämligen välspridd men missgynnas
av minskad andel lämpligt substrat. Noterades på en ek i delområde 3.
Grifola frondosa Korallticka NT
Stor och vacker ticka som växer med stora ansamlingar av hattar vid ekars stambaser. Hittas främst i
betesmarker eller andra öppna ekmiljöer. I länet spridd och funnen på flera lokaler med äldre ekar.
Noterad på flera ekar i delområde 1 och 3.
Phellinus robustus Ekticka NT
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Hovformad ticka som ofta växer högt upp på stammar eller ibland grenar på äldre ekar. Kan bli
tämligen allmän i miljöer med god förekomst av äldre ekar. Växer främst i hagmarker men också i
något mer slutna miljöer. Huvuddelen av fynden i länet är gjorda i Jönköpings- och Huskvarnatrakten.
Mycket rikligt förekommande i området.

Diskussion
Inventeringen av Bondberget 2013 visar tydligt att området har mycket höga naturvärden. Ett flertal
av de arter som noterades har här sina enda kända aktuella förekomster i Jönköpings kommun
inkluderande det nyligen instiftade biosfärsområdet Östra Vätterbranterna. Det gäller t.ex. rödaxlad
lundknäppare, smalknäppare, boksavblomfluga och ekguldblomfluga. Ett par arter som Cis submicans
Cis fusciclavis samt laduvedgeting Symmorphus allobrogus, är dessutom att betrakta som nya för
Jönköpings län. Trots att hålträdsfaunan uppenbarligen saknar de mest karismatiska arterna som
t.ex. läderbagge Osmoderma eremita finns det flera arter som tydligt indikerar hålträdskontinuitet
och att grova lövträd och då främst ekar funnits i området under mycket lång tid.
Bondbergets skalbaggsfauna har en del särdrag som skiljer ut området från de närbelägna
Huskvarnabergen. Framför allt tycks de mest värmekrävande arterna som ädelguldbagge och
prydnadsbock saknas, trots att dessa eftersökt riktat på blommande kirskål och hagtorn. Istället
skapar det rörliga, markvattnet och nordsluttningen förutsättningar för mer skuggtåliga och
fuktighetsberoende svampar och insekter som t.ex. rödaxlad lundknäppare, boksavblomfluga och ett
antal rödlistade vedsvampborrare som drar nytta av den stora mängd av olika tickor, framför allt
svavelticka och ekticka, som finns i området.
Medan flugfaunan hyser ett flertal sällsynta och skyddsvärda arter är det uppenbart att
nordsluttningen, med svalare lokalklimat och mer beskuggning, missgynnar representanter bland de
värmeberoende gaddsteklarna. Avsaknaden av blottad mineraljord i kombination med det höga
markvattnet gör att faunan av solitära bin och andra marklevande gaddsteklar är förvånansvärt
artfattig.
Lav- och vedsvampsfloran påminner mycket om den som påvisats i omgivande ekrika miljöer med
lavarter som hjälmbrosklav, skuggorangelav, blyertslav, gul dropplav m.fl. rödlistade eller i övrigt
sällsynta arter. Särskilt intressanta är fynden av gammelekslav och parasitsotlav samt att flera av de
rödlistade arterna uppenbart förekommer i goda populationer med fynd på ett stort antal träd.
Ytterligare fördjupade studier av kryptogamfloran hade med alla säkerhet lett till att än fler arter
hittats, inte minst inom det lundartade och nu endast översiktligt undersökta delarna av Bondberget.
Sett ur ett västsvenskt perspektiv uppvisar Bondbergets ekhagar och lövskogar upp ett artkomplex
som måste betraktas som högst skyddsvärt, främst vad gäller de vedlevande skalbaggar, flugor och
bark- och vedlevande lavar och svampar.

Övergripande skötselförslag
Vid framtida skötsel inom reservatet för att säkerställa och förstärka de höga naturvärden som finns i
området finns det ett antal huvudregler.
De grova ekarnas och de andra hålträdens fauna och flora är kvardröjande relikter från en mer
lövträdsrik del av Sveriges historia. Historiskt sett var då också medeltemperaturen högre än idag och
många av de organismer som idag är knutna till ljusöppna, hävdade lövträdsmiljöer är helt beroende
av att träden fortsatt får stå öppet och varmt. De största hoten är uppväxande sly och småträd i de
äldre ekarnas känsliga kronor, samt en alltför kraftig allmän beskuggning av träden. Då träden
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skuggas ut genom igenväxning försvinner mycket av deras naturvärden. Det är därför viktigt att de
grova lövträd, i synnerhet ekar som idag står kraftigt inväxta idag friställs, vilket inte bara gynnar
deras rika biologiska liv, utan också förlänger deras liv. Friställning bör ske i etapper. I en första etapp
röjs/avverkas allt sly samt yngre träd som växer upp i kronorna på de äldsta och mest skyddsvärda
ekarna. En sådan åtgärd ger direkt påtagligt förbättrade förutsättningar för ekarna och bedöms vara
synnerligen kostnadseffektiv. Därefter kan ytterligare utglesningar ta vid och då i första hand i
anslutning till såväl äldre som yngre ekarna, där de yngre utgör de framtida jätteträden. Detta kan
förslagsvis ske genom att 1/3-1/2 av den angränsande/omgivande vegetationen tas ner var 5:e år.
Alltför stora åtgärder kan innebära att träden och deras invånare skadas eller dör av ljus och/eller
näringschock. Det är värdefullt om åtminstone den grövre veden som tas ner lämnas kvar som
substrat för vedlevande arter. Vid arbeten i området är det viktigt att ta mycket stor hänsyn till såväl
hydrologi som den rika lundflora som etablerat sig i området.
Man bör också vara medveten om att andra grova lövträd som sälg och björk också hyser betydande
naturvärden på Bondberget. Man bör således genom friställning och gallring se till att säkerställa
tillgången på grova björkar och björkhögstubbar. Idag finns färska rester av ett stort antal grova
björkhögstubbar som av okänd anledning nyligen kapats i markhöjd. Det innebär inte bara att dessa
träd bryts ner snabbare, utan också att de arter som kräver stående död ved för sin långsiktiga
överlevnad blivit berövade en betydande del av sin livsmiljö.
Generellt gäller det på samma sätt att gynna uppkomsten av lövträd, i synnerhet ek i området. Det
arbete som inletts med att avlägsna för miljön främmande trädslag som gran i reservatet kommer på
sikt gynna områdets naturvärden. De blommande äldre buskar av blommande hagtorn och apel som
finns i reservatet bör sparas då de utgör en mycket viktig födoresurs för områdets insekter. I
synnerhet inom de mer hårdbetade delarna utgör dessa blommande buskar den enda födokällan
som finns att tillgå under försommaren för blombesökande insekter. Även vid friställning av inväxta
grova lövträd bör man se till att skona äldre individer av hagtorn och apel.
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Bild 5. I flera delområden inom reservatet finns ett stort antal mer eller mindre inväxta jätteekar. Friställningen
av dessa är en akut bevarandeåtgärd för att stärka och bevara områdets höga naturvärden.
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Bilaga 1. Artlista - insekter
Artgrupp/art
Skalbaggar Coleoptera
Agathidium badium
Agathidium nigrinum
Agonum assimile
Agrilus angustulus
Alosterna tabacicolor

Hotkat.

Kommentar

Ampedus hjorti
Ampedus pomorum
Anaspis flava
Anaspis frontalis
Anaspis rufilabris
Anaspis thoracica
Anisotoma humeralis
Anisotoma orbicularis
Anobium rufipes
Anthicus flavipes
Anthrenus museorum
Athous subfuscus
Athous vittatus
Atomaria bella
Atomaria lewisi
Atomaria turgida
Bibloporus bicolor
Bibloporus minutus
Bolitophagus reticulatus
Calambus bipustulatus
Cerylon histeroides
Cerylon ferrugineum
Cis alni
Cis alter
Cis bidentatus
Cis boleti
Cis fusciclavis
Cis comptus
Cis fagi
Cis hispidus
Cis submicans
Cis quadridens
Cis vestitus

LC

I fönsterfälla delområde 3 samt i brunrötad
ekhögstubbe i delområde 1.

NT

Enstaka ex i fälla på grov hålex i delområde 1

NT

Delområde 1

NT
NT

Delområde 1
Delområde 2
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Artgrupp/art
Clytus arietis
Conopalpus testaceus
Corticaria longicollis
Cryptarcha strigata
Cryptocephalus labiatus
Cryptophagus dentatus
Cryptophagus denticulatus
Cryptophagus micaceus
Cryptophagus populi
Cryptophagus denticulatus
Cryptophagus scanicus
Ctesia serra
Dacne bipustulata
Dalopius marginatus
Dasytes cyaneus
Dasytes obscurus
Dasytes plumbeus
Denticollis linearis
Dorcatoma chrysomelina
Dorcatoma dresdensis
Dorcatoma flavicornis
Dorcatoma robusta
Dryocoetes alni
Dryocoetes villosus
Enicmus fungicola
Enicmus rugosus
Enicmus testaceus
Ennearthron cornutum
Ennearthron affine
Epuraea neglecta
Epuraea rufomarginata
Euglenes oculatus
Euplectus bescidicus
Euplectus karsteni
Euplectus nanus
Euplectus punctatus
Glischrochilus hortensis
Gnathoncus nannetensis
Grammoptera ruficornis

Hotkat.

Kommentar

LC
R

I fönsterfällor och på blommande hagtorn

LC

Fönsterfälla på grov ek med bålgetingbo

Grammoptera ustulata
Hedobia imperialis
Hylastes cunicularius
Hylecoetes dermestoides

LC

LC

Talrik på blommade hagtorn. Enstaka ex i
fönsterfällor delområde 1.
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Artgrupp/art
Ischnomera cinerascens
Latridius hirtus
Latridius minutus
Leiopus linnei
Litargus connexus
Lymantor coryli
Malachius bipustulatus
Malthinus brevicollis
Margarinotus merdarius
Melanotus villosus
Mycetochara flavipes
Mycetochara linearis
Mycetophagus piceus
Mycetophagus populi
Myrmetes paykulli
Orchesia micans
Orchesia undulata
Orthocis vestitus
Otiorhynchus singularis
Oxymirus cursor

Hotkat.
NT

Kommentar
På blommande hundkäx, delområde 1.

LC
LC

Paromalus flavicornis
Phymatodes testaceus
Pityogenes chalcographus
Podabrus alpinus
Prionychus ater
Procraeus tibialis
Ptilinus pectinicornis
Ptinus fur
Ptinus subpilosus
Ptinus villiger
Rhagium mordax
Rhizopagus ferrugineus
Rhizophagus bipustulatus
Rhizophagus cribratus
Rhizophagus dispar
Rhizophagus ferrugineus
Rhizophagus parvulus
Rhyncolus ater
Ropalodontus perforatus
Salpingus planirostris
Salpingus ruficollis
Scaphisoma agaricinum
Sciodrepoides watsoni

NT

Flera ex i en fönsterfälla på grov fristående hålek,
delområde 1.
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Artgrupp/art
Scolytus intricatus
Scolytus intricatus
Scolytus ratzeburgi
Scydmaenus hellwigi
Sericus brunneus
Sinodendron cylindricum
Soronia grisea
Stenichnus godarti
Stictoleptura maculicornis
Synchita humeralis
Tomoxia bucephala
Trichoceble memnonia
Triplax russica
Trixagus dermestoides
Trypodendron domesticum
Tyrus mucronatus

Hotkat.

Uloma culinaris
Velleius dilatatus
Xestobium rufovillosum
Xyleborinus saxesenii
Xyleborus dispar
Flugor, Diptera
Melanostoma mellinum
Platycheirus albimanus
Cheilosia albitarsis
Cheilosia grossa
Cheilosia pagana
Cheilosia vernalis
Cheilosia velutina
Brachyopa dorsata
Brachyopa testacea
Brachyopa obscura
Brachyopa panzeri
Brachyopa bicolor
Ferdinandea ruficornis
Ferdinandea cuprea
Brachypalpoides lentus
Leucozona inopinata
Leucozonia glaucia
Volucella pelluscens
Steklar, Hymenoptera
Crossocerus leucostoma
Crossocerus podagricus

NT
LC

Kommentar

LC

I Fönsterfälla på grov björkhögstubbe. Gränsen
mellan delområde 1 och 2.
I Fönsterfälla på grov hålek med bålgetingbo

LC

NT
R
NT

På grov björklåga, delområde 2
Vid savflöde på grov ek, delområde 1

R

22

Artgrupp/art
Crossocerus cetratus
Crossocerus megacephalus
Ectemnius ruficornis
Ectemnius lapidarius
Pemphredon lugens
Pemphredon lugubris
Osmia leaiana
Chelostoma florisomne
Chelostoma campanularum
Hylaeus communis
Andrena subopaca
Andrena lathyri
Andrena pracox
Andrena helvola
Andrena carantonica
Andrena lapponica
Eucera longicornis
Nomada panzeri
Nomada fusca
Nomada flavoguttata
Nomada marshamella
Symmorphus allobrogus
Ancistrocerus parietinus
Ancistrocerus trifasciatus
Chrysis schencki
Chrysis impressa
Trichrysis cyanea
Omalus aeneus
Sapyga clavicornis

Hotkat.

Kommentar

R

R
R

R

23

