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Titelbladets bilder: Karakteristisk miljö – Bar sand, ung tall, gran och vårtbjörk.  
Detaljbilder: Signalarten hasselticka på gammal hassel i inventeringsområdets östra del,  
en glansbagge – ipidia binotata på gran i nordost, stekelbock – funnen på sälg i nordost,  
Foto: Janne Elmhag – Adoxa Naturvård och Stanislav Snäll (skalbaggarna). 
 
 
 
Sammanfattning 
En naturvärdesbedömning har genomförts i området Slättmalm i Vårsta i Botkyrka kommun 
med syfte att komplettera kunskapsunderlaget i kommunens detaljplanearbete inför en 
planerad bebyggelse av området. Höga naturvärden konstaterades för skogen i delområde 
”A” och ”B” där signalarter, rödlistade arter och viktiga strukturer som t ex gamla grova träd 
och död ved i olika nedbrytningsstadier utgör ett påtagligt inslag. I de arealmässigt 
dominerande sandpräglade miljöerna konstaterades ”låga naturvärden” i tallplantagen och 
”påtagliga naturvärden” i bryn och områden med öppen sand. Även den närbelägna skogen 
öster om planområdet erbjuder stor variation beträffande biotopernas karaktär och 
naturvärde. Flera förslag presenteras med syfte att minska en eventuell exploaterings 
negativa inverkan på planområdets naturvärden. 
 
 
Inledning/Bakgrund 
Botkyrka kommun har för avsikt att upprätta en ny detaljplan för området Slättmalm i 
Vårsta. Syftet är att pröva möjligheten att uppföra ett bostadsområde. En 
naturvärdesbedömning krävs för att utreda områdets naturvärden inför detaljplanearbetet. 
KJAB genom Tom Ågstrand gav Adoxa Naturvård – Janne Elmhag i uppdrag att utföra 
arbetet.  
 
Huvuddelen av inventeringsområdet utgörs av en grustäkt med inslag av öppna sandytor. Vi 
har i Sverige sedan mycket lång tid tillbaka utnyttjat våra åsar som sand- och grustäkter – 
under senare hälften av 1900-talet var uttaget av sand och grus som störst. Samtidigt 
minskade arealen av naturliga sandmiljöer som hedar, betesmarker, nipor, öppna diken mm, 
i huvudsak på grund av igenväxning. Många organismgrupper etablerade sig under den här 
tiden i allt större utsträckning i sand- och grustäkter - exempelvis fåglar, sandödla, groddjur, 
skalbaggar, fjärilar, tvåvingar och i synnerhet gaddsteklar. De senaste decennierna har 
många grustäkter lagts ner och ofta planterats igen vilket fått till följd att arealen miljöer 
med öppen solbelyst sand kraftigt har reducerats. Idag är många av de täktlevande 
organismerna upptagna på den svenska rödlistan över hotade arter. Inventeringsarbetet har 
därför haft fokus på sandlevande organismer och därför skett i samarbete med 
insektsexperterna Stanislav Snäll (skalbaggar) och Lars Norén (gaddsteklar). 
 
 
Metod 
Arbetet inleddes med studier av satellitbilder och kartor vilket inkluderar historiska kartor 
från 1873, förra sekelskiftet och från 1950-talet. Databaser med uppgifter om växt- och 
djurarter gicks igenom varefter området besöktes ca 10 gånger under perioden 21 maj – 4 
september. Även inventeringsområdets närmaste omgivning i nordost besöktes. Vid 
fältbesöket noterades, värderades och koordinatsattes värdeelement och 
naturvärdesobjekt. Insektsinventeringarna genomfördes med hjälp av vitskålar (fällor), 
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håvning, slaghåvning, bankning och sållning. Skalbaggar eftersöktes i hela området, 
gaddsteklar endast i de sanddominerade delarna. I artsammanställningen har endast 
rödlistade arter och signalarter tagits med. 
 
Naturvärdesbedömningen utgår från ”Svensk standard SS 1999 000, 2014” och innefattar 
bedömningar i fem klasser med både artförekomst och biotopernas egenskaper som grund: 
  
1. Högsta naturvärde 
2. Högt naturvärde 
3. Påtagligt naturvärde 
4. Visst naturvärde 
5. Lågt naturvärde 
 
 
Brister 
Den kalla och regniga sommaren innebar möjligen att insekterna var mindre aktiva och 
svårare att inventera. Eftersom ingen inventering genomfördes under tidig vår kunde 
förekomst av bibagge inte bekräftas i år.  
 
 
Beskrivning - planområdet 
Inventeringsområdet är beläget öster om och i direkt anslutning till Vårsta tätort i Botkyrka 
kommun. Marken utgörs av ett ca 24 ha stort sand- och grusområde som är en sydlig del av 
den mäktiga och långsträckta Uppsalaåsen.  Små bergshöjder bryter igenom sanden och går i 
dagen på några ställen. Söder om området ligger en liten gård med betesmark och några 
mindre industrilokaler. I områdets norra del syns ännu spår efter det lila torpet Slättmalm. I 
sydväst löper Nynäsvägen alldeles intill inventeringsområdet. Av den häradsekonomiska 
kartan framgår att området för drygt 100 år sedan var beskogat – sannolikt med åstallskog 
över dominerande ytor. För 65 år sedan markerades en mindre grustäkt i sydväst på den 
ekonomiska kartan. Senare under 1900-talet utvidgas den betydligt för att slutligen omfatta 
hela delområde ”D”.  Inventeringsområdets övriga delområden berördes bara indirekt av 
täktverksamheten – skogen fick åldras och naturvärden utvecklades.  
 
Täktverksamheten upphörde i slutet av förra seklet, oklart när, kanske i slutet av 1980-talet. 
Täkten och övrig mark där verksamhet bedrivits planterades då igen i enlighet med dåtidens 
regelverk. I dag utmärks delområde ”D” av tätt växande och dominerande ung tallplantage 
med begränsade inslag av vårtbjörk, asp, rönn, gran och sälg. Stigar genomkorsar området 
och öppna sandytor förgrenar sig här och var till smalare sandstråk.  
 
Kärlväxtfloran är dock nästan obefintlig i de tätt planterade talldungarna och tämligen 
sparsmakad även i de öppna delarna. Pricknattljus, grusstarr, blåeld, gråbinka är ändå några 
exempel på iögonenfallande arter i sanden. I brynzoner mellan öppen sandmark och 
planterad tall tillkommer några arter t ex smultron, käringtand, skogsklöver, fårsvingel, 
lingon, blåbär, ängskovall och på några ställen i öster växer björk- och klotpyrola. I ett litet 
centralt beläget område där pollenproducerande örter förekommer tämligen rikligt gjordes 
de mest intressanta fynden av gaddsteklar – bl a det rödlistade fibblesandbiet (NT) och det 
tidigare rödlistade kustsandbiet. I bottenskiktet märks stora ytor täckta av enbjörnmossa, 
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raggmossa, renlavar och olika cladoniaarter.  På och kring berghällarna växer t ex 
femfingerört, nagelört, backtrav, kruståtel och vårbrodd.  
 
I delområde ”D” har även landets samtliga tre ormarter noterats varav en, hasselsnok, är 
rödlistad i kategori (VU) 
 
 
Delområde ”A” är inte påverkad av täktverksamheten och ger intryck av lång skoglig 
kontinuitet. Barrblandskogen är olikåldrig, småkuperad, bitvis blockig och i nordost finns 
även en bergshöjd med berg i dagen och en nordvänd lodyta.  Blåbär dominerar fullständigt i 
fältskiktet men mer kräsna skogsarter som linnea och revlummer förekommer också och i 
bottenskiktet är blåbärsgranskogens vackra karaktärsmossa, kammossa, bitvis dominerande. 
Död ved i olika nedbrytningsstadier finns i form av lågor och ganska många torrträd – en 
torrgran visar gnagspår av skalbaggen och signalarten bronshjon. De riktigt gamla träden 
saknas men enstaka relativt grova tallar och granar går att hitta – på en av granarna 
upptäcktes angrepp av signalarten granbarkgnagare. Spår av det gamla torpet Slättmalm går 
fortfarande att se centralt i delområde ”A”. 
 
I den mycket branta åsslänten i inventeringsområdets sydvästra del, delområde ”E”, växer 
rakstammig, åldrig barrskog med stort inslag av grova träd – tall och gran över 200 cm i 
omkrets. Död ved förekommer i begränsad omfattning men på en granlåga hittades den 
kräsna signalarten grön sköldmossa som indikerar hög luftfuktighet och lång kontinuitet av 
murken ved. 
 
Slättmalms högsta naturvärden återfinns i det lundartade delområde ”B”. Här är marken 
mer närings- och mullrik vilket ger bra förutsättningar för större artrikedom. Här 
förekommer grov hassel, tall och gran och enstaka sälgar med döda stamdelar. Död ved i 
olika nedbrytningsstadier är vanligt i området och ger förutsättningar för en rik 
kryptogamflora – påfallande mycket stiftsvamp (stemonitis) växer på granlågor i området. 
Hasseln har nått det självgallrande stadiet och är ofta angripen av svamp – t ex signalarten 
hasselticka. I fältskiktet märks flera signalarter – blåsippa, trolldruva, ormbär och tibast. 
Större delen av det här värdefulla lundområdet ligger utanför det egentliga 
inventeringsområdet och inkluderar en bergsskärning i sydost med t ex de små ormbunkarna 
gaffelbräken och svartbräken. Asp utgör ett betydande inslag söderut i delområdet. Många 
av dem med angrepp av aspticka och med uthackade bohål. Förutom de nämnda 
signalarterna tillkommer andra arter med speciella krav på sin livsmiljö som t ex tallört, 
ängsfräken och hässlebrodd. 
 
Delområde ”C” inkluderar en del av den lundartade vegetationen i ”B” men är mindre artrikt 
och de riktigt gamla träden saknas. Även död ved förekommer mer sparsamt. En 
sommarstuga med tillhörande bod och jordkällare liksom ett mindre parti med planterad 
gran ingår i området. Söderut blir vegetationen alltmer trivial.  
 
Beskrivning av skog öster om planområdet 
Skogen mellan planområdet och golfbanan är varierad och består av många mindre bestånd 
av mycket skiftande karaktär och naturvärdeskvalitet. Tämligen ung, tät produktionsskog 
eller plantage karakteriserar område ”H”, ”M” och ”N”. Här är naturvärdena mycket 
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begränsade och beskrivs inte närmare – lågt naturvärde. Detsamma gäller hygget i område 
”J”. I områdena ”G”, ”K” och ”O” är naturvärdena något högre – visst naturvärde. Här är 
skogen mer varierad både när det gäller artsammansättning och trädens åldersfördelning. 
Tall och gran dominerar men inslaget av lövträd som vårtbjörk, asp och sälg är stort. Riktigt 
gamla träd saknas dock och fältskiktets flora är överlag trivial. Några grova tallar, granar och 
aspar liksom någon enstaka äldre sälg tillsammans med den fläckvis lite artrikare floran med 
inslag av vispstarr, björk- och klotpyrola och signalarten tibast antyder ändå att betydligt 
högre värden kommer att utvecklas inom en inte allt för avlägsen framtid. I den bitvis brant 
sluttande åsgranskogen ”I” har det grandominerade trädskiktet uppnått hög ålder, 100 – 150 
år, och de enskilda träden ofta ansenliga dimensioner. Naturvärdet är påtagligt. Här finns 
både tall och gran som är över 240 cm i omkrets. Några granar bär spår av signalarten 
granbarkgnagare och på ett av många torrträd märks bronshjonslarvens gnagspår. Död ved i 
form av lågor är också vanligt i området men de befinner sig mestadels i tidiga 
nedbrytningsstadier. I området förekommer även inslag av yngre gran. Floran i fältskiktet 
domineras av blåbär och piprör – inga signalarter noterades under inventeringen. 
 
Högt naturvärde konstaterades i två områden öster om planområdet.  
Det första: Hällmarkstallskogen ”F” gränsar direkt till planområdet och har utvecklat många 
naturvärdeskvaliteter. Området ger ett naturligt intryck med få tecken på mänsklig aktivitet. 
Vissa tallar är mycket gamla – kanske närmare 200 år men ålderblandningen är god. Tallticka 
och grovticka som båda förekommer i området är bra indikatorer på förekomst av gamla 
tallar och tallnaturskogar med höga naturvärden. Inslaget av torrträd och lågor är 
förhållandevis stort – på en torr tallåga växer den rödlistade vedsvampen laxticka som är 
ovanlig och rödlistad i kategorin (VU). Mot söder och öster stupar berget bitvis brant och 
bildar här och var lodytor. Senvuxen asp förekommer i branten.  
 
Det andra: En bäckdal med särpräglad miljö och många signalarter – område ”L”.  Här finns i 
periferin relativt grov asp med aspticka och uthackade bohål, grov gran och grov 
självgallrande hassel. Inslaget av död ved är stort. Närmast bäcken i söder mot golfbanan 
breder ett litet alkärr ut sig med sockelalar och signalarter som skärmstarr och strutbräken. 
Bäckens stenar är täckta av näckmossa. Luftfuktigheten är hög vilket gynnar många 
organismer bland andra de talrikt förekommande spolsnäckorna. 
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Naturvärdesbedömning (Bokstäverna hänvisar till kartan i bilaga 1) 
Område: 
A. Barrblandskog  Högt naturvärde 

• Åldrande olikåldrigt trädskikt. 

• Död ved – lågor o torrträd i olika nedbrytningsstadier. 

• Lång trädkontinuitet. 

• Tidigare rödlistade arter – stekelbock, Ipidia binotata 

• Signalarter – bronshjon, stekelbock, myskbock, granbarkgnagare 
 
 
B. Hassellund med grov tall och grov gran. Högt naturvärde 

• Död ved i olika nebrytningsstadier - rikligt. 

• Signalarter – blåsippa, ormbär, trolldruva, tibast, hasselticka, myskbock. 

• Tidigare rödlistad art – stekelbock  

• Flera mycket grova träd – tall och gran > 250 cm i omkrets. 
 
 
C. Blandskog med stort lövinslag Visst naturvärde 

• Enstaka signalarter – blåsippa, tibast. 

• Asp med aspticka 

• Död ved 
 

D. Öpnna sandytor i gammal grustäkt.  Påtagligt naturvärde 

• Potentiellt värdefulla sandmiljöer 

• Fläckvis relativt artrika brynzoner med torrbacksflora 

• Bibagge – starkt knuten till bar finkornig sand. Rödlistad 2010 

• Rödlistad arter –  fibblesandbi (NT), hasselsnok (VU)  

• Snok (F), huggorm (F) 
 
D. Tallplantage i gammal grustäkt.  Lågt naturvärde 

• På lång sikt värdefull åstallskog 
 
 
E. Åsbarrskog   Visst naturvärde 

• Död ved i form av lågor och torrträd 

• Många åldrande barrträd ca 200 cm i omkrets. 

• Grön sköldmossa - signalart 
 
 
Nedan följer en mer översiktlig naturvärdesbedömning av skogsbestånd öster om planområdet: 
 
F. Hällmarkstallskog  Högt naturvärde 

• Orört, stor naturlighet 

• Rikligt med gamla tallar 150 - 200 år 

• Senvuxen asp i sydslänt 

• Torrträd och lågor 

• Rödlistade arter/signalarter: Tallticka (NT), laxticka (VU), grovticka (S) 
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G Talldominerad barrblandskog Visst naturvärde 

• Medelålders skog 

• Lite död ved 

• Enstaka grova granar och tallar 

• Enstaka äldre asp och sälg i bryn mot skogsvägen 
 
 
I Barrblandskog   Påtagligt naturvärde 

• Grova högstammiga träd – tall och gran > 240 cm i omkrets 

• Rikligt med torrträd och lågor - främst i tidiga nedbrytningsstadier 

• Enstaka signalarter – granbarkgnagare, bronshjon 
 
 
J Hygge   Lågt naturvärde 

• Enstaka frötaller 

• Typiska hyggesarter: Piprör, kruståtel, örnbräken och hallon 
 
 
K Blandskog   Visst naturvärde 

• Enstaka grova tallar omkring 200 cm i omkrets 

• Signalart – tibast. 
 
 
L Bäckdal   Högt naturvärde 

• Grov hålasp 

• Alkärr med sockelträd 

• Grov hassel med sälgticka, kuddticka, brunkrös mm 

• Stenig bäck med näckmossa 

• Signalarter – strutbräken, skärmstarr, trolldruva, ormbär 

• Grova träd – gran 275 cm i omkrets 

• Spolsnäckor 

• Rikligt med död ved 
 
 
M Tallplantage   Lågt naturvärde 

• 20 - 30-årig tall 

• Artfattigt 
 
 
N Granplantage   Lågt naturvärde 

• 20 - 30-årig gran 

• Artfattigt  
 
 
O Granskog   Visst naturvärde 

• Medelålders gran 

• Vispstarr, gärdsmyg 
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Den vackra 
kammossan är 
mycket vanlig och 
bitvis 
dominerande i 
delområde ”A”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Janne Elmhag – Adoxa Naturvård 
 
 
Diskussion/Slutsatser 
Den dominerande delen av slättmalmsområdet delområde ”D” som påverkats av den 
tidigare täktverksamheten hyser över stora ytor ”lågt naturvärde” till följd av tallplantering 
och brist på pollenresurser. Pollen från vårblommande salixarter är t ex en förutsättning för 
flera arter solitära bin som med god tillgång på pollen kunde förväntas trivas i området. Även 
i övrigt är pollenresurserna begränsade. Blommande örter uppträder i huvudsak i en mycket 
smal brynzon mellan öppen sand och planterad tall. Mest pollenresurser återfanns i ett ca 
0,1 ha stort område - punkt 12 på kartan i bilaga 1. Där gjordes också de intressantaste 
fynden av gaddsteklar. De öppna delarna med bar sand är dock intressanta i sin helhet och 
fler solitära bin kan förväntas etablera sig i området i takt med att fler pollenproducerande 
örter vandrar in. Dessutom har den sårbara och skyddsvärda arten bibagge sannolikt en 
livskraftig population här och i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för arten förespråkas stort 
hänsynstagande. Sammantaget ger det ”påtagligt naturvärde” för delområde ”D”. 
 
I grustäktens periferi har i flera fall högre naturvärden utvecklats – träden har åldrats, några 
har dött och död ved har bildats. Flera arter som kräver skoglig kontinuitet har etablerat sig i 
delområde ”A” som om det lämnas orört skulle utveckla än högre naturvärden inom relativt 
kort tid. Delområdet ”B” bör undantas vid en eventuell exploatering. För att den höga 
luftfuktighet som är en av förutsättningarna för den biologiska mångfalden här inte ska 
förändras på ett negativt sätt bör även en buffertzon på 25 - 30 meter lämnas runt 
lundområdet där det är möjligt.  
 
Den brant sluttande Åsbarrskogen med högresta och grova granar och tallar i delområde ”E” 
har ännu inte utvecklat lika höga naturvärden och behöver ytterligare några decennier för 
att mer död ved ska bildas och för att fler naturvårdsarter ska etablera sig där.  
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Skogen i delområde ”C” har troligen lämnats som en skyddande bård mellan gården och 
grustäkten. För att ”högt naturvärde” ska uppnås krävs ytterligare några decennier av 
orördhet eller naturvårdande insatser. 
 
Inventeringsområdets biotoper och biotoperna utanför interagerar på ett naturligt sätt när 
det gäller fröspridning, sporspridning, beskuggning, bibehållande av hög luftfuktighet, 
konkurrens mm. Delområde ”A” och ”B” kan tillsammans med områdena ”F”, ”I” och ”L” 
utanför planområdet, som samtliga börjat utveckla naturskogskvaliteter, ses som en 
spridningskorridor för många skogsarter och en förlängning västerut av de större skogarna 
med höga naturvärden i det närbelägna Lida naturreservat. Det ekologiska samspelet är 
naturligtvis dubbelriktat vilket innebär att det som händer i planområdet har viss betydelse 
för närbelägna skogar österut. 
 
 
 
Åtgärdsförslag vid eventuell exploatering 
Genom att vidta en rad mindre åtgärder under planerings- och genomförandefas kan 
exploateringens negativa påverkan på områdets naturvärden minskas och i något avseende 
till och med stärkas. De naturgivna förutsättningarna kan vanligtvis utnyttjas bättre än vad 
som är brukligt. Här i Slättmalmsområdet är det i första hand miljöer med solexponerad bar 
sand, enstaka grova tallar, de vårblommande sälgarna, torrträd och lågor samt de fläckvis 
artrika brynzonerna som bör lyftas fram. I de avsnitt av delområde ”D” som inte exploateras 
bör vindskyddade, solexponerade ytor med bar sand lämnas och/eller skapas genom röjning 
av ung planterad tall. Intill dessa bara sandytor är det viktigt att det finns pollenresurser i 
form av blommande örter av olika slag – fibblor och andra korgblommiga växter liksom 
ärtväxter är ett par bra exempel. För många insektsarter är förekomst av de tidigt 
blommande buskarna eller träden gråvide och sälg livsavgörande och hanplantor av dessa 
bör planteras i eller i nära anslutning till de öppna sandytorna. 
 
Vid nyskapande av grönytor kan naturvärdesvinster göras om artrika alternativ till 
konventionella gräsfröblandningar används och valet av allé- och parkträd görs med omsorg. 
Här kan även utebliven insådd och utebliven plantering av vissa sandiga sydslänter innebära 
en vinst för områdets naturvärden. 
 
När så småningom de artrika grönytorna ska skötas är den konventionella gräsmattan inget 
alternativ ur ett naturvårdsperspektiv. Gräsmattorna, som ju har sin givna plats i området av 
andra skäl, bör minskas ner och omges av ”slarvigt” skötta gräsytor det vill säga slåtterängar 
där en mångfald blommande örter gynnar pollinerande insekter och indirekt även den 
pollineringsberoende frukt- och bärskörden i närliggande trädgårdar. 
 
Förlust av gamla träd och död ved i delar av delområde ”A” kan med fördel kompenseras 
genom att intilliggande äldre skogsmark avsätts för naturvården och skyddas som t ex 
naturreservat. I första hand bör då delområden med högt naturvärde tas i anspråk men allra 
bäst vore om alla inventerade men oexploaterade områden öster om bebyggelsen avsattes 
som en värdefull enhet med goda förutsättningar att producera höga naturvärden på både 
kort och lång sikt. Ett sådant skyddat område har en given ekologisk roll i samspelet med det 
närliggande Lida naturreservat. Faunadepåer bör också skapas i solexponerade delar av 
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delområde ”A” och övriga ickeexploaterade delområden. Det är små men viktiga insatser 
som på ett effektivt sätt minskar bristen på död ved i skogarna och därmed gynnar en lång 
rad organismer – inte minst vedlevande skalbaggar.   
 
 
Åtgärdsförslag i punktform: 

• Naturvärdesträd och ersättningsträd sparas så långt det är möjligt 
 

• Ytor, stora eller små, med bar sand, helst i sydläge och helst vindskyddade, sparas 
eller anläggs för att gynna sandberoende organismer som t ex solitära bin. 

 

• Vid insådd används art- och örtrika fröblandningar för att gynna en lång rad nektar- 
och pollenberoende organismer – inte minst, bin, humlor, fjärilar och vissa 
skalbaggar. 

 

• Väsentliga delar av den insådda gräsmarken sköts som slåtteräng och slås endast en 
gång om året, i början av augusti, och det avslagna gräset transporteras bort. 

 

• Där nyplanteringar görs utnyttjas i första hand bärande träd och buskar – sälg, 
hagtorn, slån, nypon, fläder, oxel och rönn m fl. 

 

• Sälg har en särställning som pollenproducent tidigt på våren och bör prioriteras när 
naturavsnitt sparas och när nyplanteringar görs – i synnerhet i anslutning till 
sandmiljöerna där vissa solitära bin och deras parasiter gynnas – t ex bibagge. 
 

• Avverkade trädstammar, både från barr- och lövträd, lämnas på lämpliga platser i 
nära anslutning till bostadsområdet och i angränsande skogar. Stockarna arrangeras 
lämpligen i upplag eller så kallade faunadepåer för att gynna vedlevande organismer 
– skalbaggslarver t ex. Solexponerat är bäst för flest men även skuggade faunadepåer 
gör nytta. 
 

• Oexploaterade delområden kan med fördel avsättas som naturreservat med stort 
värde för biologisk mångfald och med mycket små skötselinsatser.  

 
 
 
Artförteckning 
Nedan redovisas rödlistade arter och signalarter som genom sina miljökrav signalerar höga 
naturvärden eller är intressanta på annat sätt i området Slättmalm. De här arterna har 
tillsammans bidragit till naturvärdesbedömningen. 
 
Kräldjur 
Hasselsnok (VU, F) Hasselsnoken är en värmekrävande art som ofta visar sig på 

öppna solbelysta klippor och sandytor. Noterad i delområde ”D” 
2010 av Stanislav Snäll. 
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Kärlväxter 
Blåsippa (S, F) Välkänd signalart som här förekommer sparsamt i de lundartade 

delområdena ”B” och ”C” 
 
Ormbär (S) En allmän art i friska till fuktiga marker – både i lövskog och örtrik 

barrskog. Den har begränsat signalvärde. I Slättmalmområdet är 
den tämligen vanlig i delområde ”B”. 

 
Trolldruva (S) En vacker signalart för mullrika förhållanden. Enstaka exemplar i 

delområde ”B” 
 
Tibast (S) Liten buske som blommar på bar kvist med starkt doftande 

rosaröda blommor. Mycket giftig. Växer oftast på näringsrik och 
örtrik skogsmark – inte sällan tillsammans med hassel. I 
Slättmalmsområdet hittades några få exemplar i delområde ”B” 
och ”C”. 

 
Mossor 
Grön sköldmossa (S) En mossa som är svår att upptäcka eftersom den är så liten. Helst 

växer den i gammal granskog med mycket död ved i olika 
nedbrytningsstadier. Här hittades den med 11 sporkapslar på en 
granlåga i delområde ”E” 

 
Svampar  

Hasselticka (S) Hasselticka är en bra signalart för lundar med höga naturvärden. 
Ett exemplar hittades under inventeringen på grov, död 
hasselstam, i delområde ”B” 

 
Insekter 
Stekelbock (S) Stekelbocken är sällsynt och lokalt förekommande. Larverna 

gnager gångar i lätt vitrötade lövträd av grövre dimensioner. Den 
har minskat i antal kontinuerligt i hela sitt utbredningsområde. 
Här i Slättmalm noterades 1 exemplar i en puppkammare i 
döende sälg i delområde ”A”. I delområde ”B” hittades dessutom 
gnagspår och flyghål efter arten – sannolikt från 2014.  

 
Aspögonbagge (NT) Eftersom arten främst är knuten till vissa typer av hålträd 

uppträder den mycket lokalt. Den ökade bristen på dessa träd gör 
att arten blir allt mer sällsynt. Ett fynd gjordes med hjälp av 
slaghåv i västra delen av delområde ”D” och måste tillskrivas 
slumpen eftersom inga lämpliga substrat för arten finns där. 

 
Glansbagge  Denna glansbagge som saknar svenskt artnamn lever vanligast på  
Ipidia binotata klibbticka på gran men kan hittas även på tall och lövträd som 

björk, asp och bok. Här noterades tre exemplar på gran i 
delområde ”A”. Rödlistad 2010. Den är beroende av död ved 
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vilket gör den sårbar i det moderna skogslandskapet där död ved 
nästan alltid är en bristvara. 

 
Bibagge  Tidigt på våren, vid snösmältningen är enda chansen att få se 

vuxna individer av bibagge. Bibaggen har en komplicerad och 
intressant ekologi. Den är beroende av miljöer med bar sand 
vilket gör arten sårbar eftersom sådana sandrika miljöer överlag 
är få och arealerna minskar. Den är även beroende av 
vårsidenbiet för sin överlevnad – en art som också noterades i 
Slättmalmsområdet under inventeringen. Bibagge observerades 
som vanligt förekommande, ca 20 exemplar, på solexponerade 
sandytor, delområde ”D” i april 2013.  

 
Åttafläckig praktbagge(S) Den här mycket vackra skalbaggen behöver död tallved för sin 

överlevnad, främst solexponerade tallrötter, men under juli 
månad kan den vuxna baggen ses i årsskotten på unga tallplantor 
precis som här i delområde ”D”.  

 
Myskbock (S) Signalart. Vackert grönskimrande skalbagge vars larver lever 

huvudsakligen i sälg.  Flera sälgar med spår av myskbockslarvens 
gnag noterades i områdets södra och östra delar ”A” och ”B”. 

 
Bronshjon (S) Bronshjon är en tämligen sällsynt art som nästan enbart 

förekommer i långsamt växande naturskogsbestånd.  Gnagspår 
efter arten hittades på en stående död gran i delområde ”A” 

 
Granbarkgnagare (S) Granbarkgnagaren avslöjar sin närvaro genom de runda 1,5 mm 

stora kläckhålen i grov bark på grov gran. I Slättmalmsområdet 
hittades den på en gran i delområde ”A”. 

 
Fibblesandbi (NT) Noterades vid punkt 12 i delområde ”D”. Arten har endast 

noterats sex gånger under 2000-talet i Stockholms län enligt 
artportalen. 

 
Kustbandbi Tidigare rödlistad art. Noterades vid punkt 12 i delområde ”D”. 

Åtta noteringar av arten är gjorda i artportalen under 2000-talet i 
Stockholms län. 

 
Signalarter och rödlistade arter funna öster om planområdet: 
Tibast (S), skärmstarr (S), strutbräken (S), ormbär (S), trolldruva (S), Tallticka (S, NT), 
Grovticka (S), Laxticka (VU), Bronshjon (S), Granbarkgnagare (S). 
  
(S) = Signalart som signalerar att här kan det finnas höga naturvärden, fler signalarter och 
rödlistade arter. Ju fler signalarter som finns desto större är sannolikheten att området hyser 
höga naturvärden. 
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(F) = Fridlyst. Förbjudet att skada arten. T ex kan det vara förbjudet att skada arten, plocka 
den eller att gräva upp plantor eller att sälja. Olika regler kan gälla för olika arter i olika län. 
 
 
Rödlistans koder: 
LC = Livskraftig  
NT = Missgynnad 
VU = Sårbar 
EN = Starkt hotad 
CR = Akut hotad 
   

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibagge är starkt knuten till miljöer med bar sand.              Foto: Stanislav Snäll  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilagor: 

1. Kartor 
2. Skalbaggsinventering 
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Inventeringsområdets/planområdets gränser och naturvärdesobjekt A-O 
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Teckenförklaring 

  Högt naturvärde     

  Påtagligt naturvärde     

  Visst naturvärde – svagt gul  

 Lågt naturvärde – ofärgat      

  Inventeringsområdets avgränsning 

Röd linje = Delområden inom planområdet (naturvärdesobjekt)  

Blå linje = Områden utanför planområdet (naturvärdesobjekt) 

 

Delområden/områden A-0 (naturvärdesobjekt) 

Hotspots (Flera värdeelement och/eller signalarter samlade på en begränsad yta) 

Värdeelement (Grova träd, träd med mulm, lodytor, rödlistade arter och signalarter mm)   

 

1.  Rikligt med lågor och torrträd. En död gran med spår av bronshjon (S). Några tiotal meter söderut noterades den tidigare rödlistade arten rödhalsad svartbagge. 

2. Grov hassel m hasselticka (S), sälg med gnagspår av myskbock (S), tibast (S). Mkt död ved o slemsvampar av släktet stemonitis 

3. Lundartat område m, lågor, torrträd, grova granar ca 195 cm i omkrets. 

4. Grov hassel m hasselticka (S). Två grova tallar 207 cm, 222 cm i omkrets. 

5. Örtrikt område m grov tall 280 cm, grov gran 243 cm i omkrets. 

6. Död sälg med spår av signalarten myskbock (S). 

7. Grov gran med angrepp av granbarkgnagare (S) 

8. Ipidia binotata (glansbagge) på gran. Grov sälg med många fruktkroppar eldticka, spår av torpet Slättmalm 

9. Sydvänd brant med bar sand (potentiellt värdefull) 

10. Sydvänd brant med bar sand (potentiellt värdefull) 

11. 11 sporkapslar grön sköldmossa på granlåga 

12. Pollenresurser och flera fynd av gaddsteklar – en rödlistad: Fibblesandbi (NT) 
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13. Sälg med långhorningen stekelbock (S) (Tidigare rödlistad). 

14. Åttafläckig praktbagge – vuxen bagge gnagande på årsskott på unga tallplantor. 

15. Linnea 

16. Tall med tallticka (NT) 

17. Tallåga med laxticka (VU), håltall, torrtall 

18. Tall med tallticka (NT), senvuxen asp i sydslänt 

19. Grov tall med grovticka (S), lodytor 

20. Grov gran 242 cm i omkrets 

21. Torrgran med spår av bronshjon (S) 

22. Gran 275 cm i omkrets, stenig bäck med näckmossa, strutbräken (S), skärmstarr (S) 

 
Historiska kartor 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid tiden för det förra sekelskiftet var inventeringsområdet enligt den 

häradsekonomiska kartan helt klätt med barrskog (tall). Ingen lövskog är 

markerad. Öppen mark förekom endast kring torpet Slättmalm. 

 

Den ekonomiska kartan från 1950-talet visar att inventeringsområdet 

kring Slättmalm var skogsklätt. Undantag utgörs endast av en åker vid 

torpet Slättmalm och ett litet grustag i sydväst vid Nynäsvägen. 
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Inledning  
 

På uppdrag av Adoxa Naturvård, Janne Elmhag har jag under sommaren 2015 

genomfört en inventering av skalbaggar (Coleoptera) i området Slättmalm, 

Grödinge i Botkyrka kommun.  

Avsikten med inventeringen var att undersöka ett område som omfattas av 

planer på exploatering. Det aktuella området omfattar en nedlagt grus-/sandtag 

med omgivningar, därför lades under inventeringen tonvikt på skalbaggar 

levande på och beroende av sandmark. 

Miljöer med öppna sandytor är på grund av skogsbruk och igenväxning en 

hotad biotop i dagens landskap. Grustag och sandtäkter har idag blivit en 

tillflyktsort och ersättningsmiljöer för insekter och organismer som i naturen 

ursprungligen nytjar öppna naturliga sandytor.  

 

 

Sammanfattning 
 

Under inventeringen hittades 1 rödlistade art, Aspögonbagge (Aderus 

populneus NT),  

Andra sällsynta eller intressanta skalbaggar som hittades är Stekelbock 

(Necydalis major), En glansbagge (Ipidia binotata), Hedskulderlöpare 

(Cymindis vaporariorum), Rödgul vinterlöpare (Bradycellus verbasci), Vanlig 

flatbagge (Peltis ferruginea), Rödhalsad svartbagge (Neomida 

haemorrhoidalis), Korstecknad svampbagge (Mycetina cruciata), Åttafläckig 

praktbagge (Buprestis octoguttata), larvgnag av Bronshjon (Callidium 

coriaceum), en vivel (Hypera meles). 
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Områdesbeskrivning 

 

Området Slättmalm ligger i ett nedlagt sandtag strax sydost om samhälle 

Vårsta i Botkyrka kommun. I de centrala delarna där det gamla sandtaget 

ligger finns fortfarande större öppna ytor som gynnar sandlevande insekter 

men sakta börjar växtligheten ta över. Tall och björk är de trädslag som 

etablerar sig på sandområdet. Även vissa inslag av sälg och några enstaka små 

ekplantor kan man hitta där. Norr och öster om sandtaget växer blandskog där 

tall, gran, björk, sälg och asp utgör merparten av beståndet. Skogen till öster 

byter dock sammansättning till så gott som ren barrskog. Här är vissa delar av 

skogen av gammelskogkaraktär med grova träd, många döda och döende träd, 

liggande lågor och högstubbar. 
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Inventeringsmetoder  
Inventeringen pågick under juni och juli 2015 dvs tidsperioden då det är störst 

frekvens av eftersökta rödlistade skalbaggar. Inventeringsmetoderna 

koncentrerades till att söka efter främst rödlistade arter i lämpliga sandiga 

miljöer, och på växter och trädslag som är typiska för sådana biotoper eller 

som gynnar sällsynta organismer. Även skogsbiotoper i norra och östra delar 

av området undersöktes. Slaghåvning, bankning och visuell undersökning 

tillämpades. Imagos, larver eller dess gnagspår eftersöktes på både stående 

träd eller fallna grenar och vedbitar.   

En viktig metod var sållning och sökning i olika substrat som lös bark och 

murken ved. En annan viktig metod var undersökning av svampar och tickor. 

Även spillning från vilda djur undersöktes och sökning efter skalbaggar som 

lever hos myror eller slaghåvning på intressanta värdväxter tillämpades. 

 

Det insamlade materialet artbestämdes direkt efter fältarbetet. Sedan 

sorterades det och flyttades över till provrör med sprit (50%) för bevara som 

beläggsmaterial. En mindre del av materialet torrpreparerades för att 

möjliggöra bestämning av svårare arter eller för att bevara som 

beläggexemplar (alla beläggexemplar finns hos S. Snäll). En del av det 

insamlade materialet består av små skalbaggsarter (Staphylinidae, 

Cryptophagidae, Latridiidae etc.) och deras artbestämning skulle långt 

överskrida inventeringens budget. Dessa lades också i behållare med sprit och 

detaljerade fynddata för eventuella framtida artbestämningar. 

 

Besökstider i område: 

2015-06-12 (Halvdag) Områdesbesiktning och insamling. 

2015-06-19 (Halvdag) Insamling. 

2015-07-02 (Heldag) Insamling. 

2015-07-08 (Halvdag) Insamling. 

2015-07-28 (Halvdag) Insamling. 
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Resultat 
 

Påträffade rödlistade arter (NT – Nära hotad):  

Aderus populneus, Aspögonbagge, (NT)  

 

Andra sällsynta eller intressanta arter:  

Cymindis vaporariorum, Hedskulderlöpare, (Sällsynt) 

Bradycellus verbasci, Rödgul vinterlöpare, (Sällsynt) 

Peltis ferruginea, Vanlig flatbagge, (Sällsynt, Norge VU)  

Neomida haemorrhoidalis, Rödhalsad svartbagge, (NT 2000) 

Mycetina cruciata, Korstecknad svampbagge (NT 2000) 

Buprestis octoguttata, Åttafläckig praktbagge, (NT 2005)  

Callidium coriaceum, Bronshjon, (Signalart, NT 2005) 

Hypera meles, en vivel, (NT 2000) 

Ipidia binotata, en glansbagge (NT 2010) 

Necydalis major, Stekelbock, (NT 2010)  

 

 

Rödlistade, sällsynta eller intressanta arter som observerats i området 

under senare år (efter 2010): 

Apalus bimaculatus, Bibagge: (NT 2010). En art som helt är knuten till 

miljöer med bar finkornig sand och förekomst av vårsidenbi. De speciella 

miljökraven gör arten känslig. 

 

 

Av alla insamlade och observerade skalbaggar (Coleoptera) artbestämdes 76 

arter. Av dessa är 1 art rödlistad som kategori NT, 7 arter har varit rödlistade 

tidigare och 3 arter är sällsynta eller upptagna på rödlista i någon av våra 

grannländer.  

 

Pga att inventeringen beställdes och startade först på försommaren kunde man 

inte bekräfta förekomst av Bibagge (Apalus bimaculatus) NT 2010, som är 

typisk för sandtag och sandbiotoper. Arten har dock observerats på platsen 

under mars - april år 2013 (S. Snäll) och var relativt vanlig, ca 20 exemplar 

observerades. I närliggande Kassmyra sandtag som ligger bara 1 km norr om 

Slättmalm hittades Bibaggen i ett tiotal exemplar i mars 2015 (S. Snäll). Det är 

mycket troligt att Bibaggen har fortfarande en stark population i grustaget 

Slättmalm. 

 

Angående sammansättningen av rödlistade eller intressanta påträffade eller 

observerade skalbaggar är Bibagge (Apalus bimaculatus), Hedskulderlöpare 
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(Cymindis vaporariorum) och Rödgul vinterlöpare (Bradycellus verbasci) 

arter som är bundna eller lever på sandiga underlag/miljöer.  

 

Vivel (Hypera meles) lever på växter av kläversläkte Trifolium.  

 

4 arter är typiskt vedlevande. Stekelbock (Necydalis major) utvecklas i sälg, 

asp, al. Bronshjon (Callidium coriaceum) i gran, Aspögonbagge (Aderus 

populneus) asp eller olika ädellövträd, Åttafläckig praktbagge (Buprestis 

octoguttata) lever på tall. 

Arter som lever i trädsvampar eller ved som är rikligt angripen av svampar 

och röta är glansbagge (Ipidia binotata), Vanlig flatbagge (Peltis ferruginea), 

Rödhalsad svartbagge (Neomida haemorrhoidalis) och Korstecknad 

svampbagge (Mycetina cruciata).  

 

Påträffade rödlistade arter: 

 

Aderus populneus, Aspögonbagge, NT  

1 exemplar slaghåvat på vegetation på gränsen mellan sandtaget och 

skogsparti i nordväst. 

 

Tidigare rödlistade arter: 

 

Ipidia binotata, en glansbagge, NT 2010 

2 exemplar på ticka och 1 exemplar under lös bark på gran (alla samma träd) i 

nordöstra del av området. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 Aspögonbagge                                    Glansbagge                                          Stekelbock 

 (Aderus populneus)                             (Ipidia binottata)                                 (Necydalis major) 
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Necydalis major, Stekelbock, NT 2010 

1 exemplar i pupkammare på döende sälg i nordöstra skogsområde, gnag och 

flyghåll (troligen från 2014) på kanten till östra skogsparti. 

 

 

Apalus bimaculatus, Bibagge, NT 2010 

Observerades som vanligt förekommande (ca 20 exemplar) på solexponerade 

sandytor i grustaget i april 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bibagge (Apalus bimaculatus) 

 

 

 

 

Andra sällsynta eller intressanta skalbaggsarter:  

 

Cymindis vaporariorum, Hedskulderlöpare, Sällsynt 

1 exemplar under sten i sandtagets södra del. 

 

Bradycellus verbasci, Rödgul vinterlöpare, Sällsynt 

1 exemplar under en vedbit på fuktig sand i sandtagets södra del. 

 

Peltis ferruginea, Vanlig flatbagge, Sällsynt, Norge VU 

2 exemplar under barken på en liggande tallåga i östra delen av område. 
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Hedskulderlöpare                         Rödgul vinterlöpare                         Vanlig flatbagge 

(Cymindis vaporariorum)            (Bradycellus verbasci)                     (Peltis ferruginea) 

 

Neomida haemorrhoidalis, Rödhalsad svartbagge, NT 2000 

4 exemplar i gammal björkticka på björkhögstubbe i skogen i östra delen av 

området. 

 

Mycetina cruciata, Korstecknad svampbagge, NT 2000 

1 exemplar under barken på en liggande tallåga i nordöstra delen av området. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rödhalsad svartbagge                              Korstecknad svampbagge                        Åttafläckig praktbagge 

(Neomida haemorrhoidalis)                    (Mycetina cruciata)                                  (Buprestis octoguttata) 
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Buprestis octoguttata, Åttafläckig praktbagge, NT 2005  

1 exemplar gnagande på färska skott på tall i centrala delar av sandtaget. 

 

Callidium coriaceum, Bronshjon, Signalart, NT 2005 

Larvgnag på död gran i östra delar av skogsområde. Larvgnagen är ca 2 år 

gamla och det finns stor sannolighet att arten har även idag population inom 

området. (Gnagen var upptäckta av Jan Elmhag, verifierade av Stanislav 

Snäll) 

 

Hypera meles, en vivel, NT 2000 

1 exemplar slaghåvat på vegetation på gränsen mellan sandtaget och 

skogsparti i nordväst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bronshjon                                      en vivel 

(Callidium coriaceum)                  (Hypera meles) 

 

 

Andra intressanta organismer som observerades i området: 

Hasselsnok (S. Snäll 2010), Vanlig snok (S. Snäll 2014), Huggorm (S. Snäll 

2014, 2015) 

 

Slutsats 
 

Trots att inventeringen genomfördes i begränsad omfattning och enbart med 

direkt eftersökning utan att några insektsfällor placerades i området har flera 

rödlistade och sällsynta arter påträffats.  

När det gäller själva sandtaget och eventuella insekter som är bundna till 

sandmiljöer så finns det trolig förekomst av Bibagge (Apalus bimaculatus) 

påträffad 2013. Två sällsynta jordlöpare som prioriterar sandiga underlag 

hittades - Hedskulderlöpare (Cymindis vaporariorum) och Rödgul vinterlöpare 
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(Bradycellus verbasci). Rödgul vinterlöpare har rapporterats som ny för 

Södermanland 2013 just från Grödinge (Staffan Kyrk) och 2014 hittades på ett 

naturvårdsbrandfält i Lida naturreservat ca 1,5 km nordöst om Slättmalm 

(Stanislav Snäll).  

I övrigt finns det inte några högre naturvärden i sandtaget när det gäller 

insekter. Trädbestånd är övervägande unga björkar, tallar och sälg. 

 

De flesta rödlistade och sällsynta arter som hittades under inventeringen är 

vedlevande eller bundna till tickor och trädsvampar. Nästan alla dessa fynd är 

gjorda i skogsområde öst och nordöst om sandtaget. Speciellt den östra delen 

av området har högre naturvärde och skulle förtjäna en mer omfattande 

inventering. Här kan vid en mer noggrannare undersökning påträffas en hel 

rad rödlistade vedlevande arter. I området finns gott om döda och döende träd, 

många tickor och trädsvampar. Även om många av substrat (döda, döende 

träd) finns på relativt skuggiga platser så finns det en del ved och stockar som 

ligger solexponerade och har potential som lämpliga utvecklingsbiotoper för 

krävande vedlevande insekter. 
 

Sammanfattningsvis kan man säga att skogsområden i öster och nordöst 

överträffar sandtagsbiotoper när det gäller förekomst av rödlistade och 

sällsynta insekter och att sandtagets ”insektsvärde” består som en biotop för 

Bibagge (Apalus bimaculatus).  
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