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TEXT TOMAS CARLBERG

Bredbandad ekbarkbock
EN MYCKET VARM och solig dag i början på juni fick 
jag tips om att besöka en veddeponi på norra Djur-
gården i Stockholm. Förhållandena var perfekta för 
den bredbandade ekbarkbocken Plagionotus detritus. 
Denna getinglikt tecknade skalbagge är sällsynt i Sve-
rige och rödlistad i kategorin Starkt hotad (EN). Väl 
framme vid deponin med stora ekstockar dröjde det 
inte länge innan jag fick syn på de vackra ”kusar-
na” som snabbt kilade fram och åter över stockarnas 
skrovliga bark. Efter en timmes tid hade jag räknat till 
minst tio exemplar. Dessutom såg jag sex individer av 
den snarlika arten smalbandad ekbarkbock Plagionotus 
arcuatus, bedömd som Livskraftig (LC) i Rödlistan.

I Sverige är den bredbandade ekbarkbocken nu-
mera bara känd från Nationalstadsparken med om-
nejd i Stockholm, se faktaruta. Åtgärdsprogrammet 
(Ehnström 2005) som skrevs för drygt tio år sedan är 
för närvarande förlängt till 2019, och det har revide-
rats när det gäller åtgärdsdelen.

– Uppfödning av bredbandad ekbarkbock har på-
gått på Nordens ark sedan 2006, säger Mats Gothnier 
vid Länsstyrelsen i Stockholm. Försök görs nu med att 
återutsätta arten i Båtforsområdet i Uppsala län.

Avelsbeståndet byggdes upp från bredbandade ek-
barkbockar som ursprungligen samlades in på norra 
och södra Djurgården.

– Efter en lärdomsperiod på ett tiotal år är det 
nu bra snurr på uppfödningen, säger Mats Gothnier. 
Varje år blir det ett överskott som kan sättas tillbaka i 
naturen. I Stockholms län har vi inte behövt göra ut-
sättningar, eftersom beståndet tycks vara hyfsat stabilt. 
Istället har vi koncentrerat utsättningarna till Båtfors.

Båtfors är en av de lokaler där arten dog ut senast. 
Kring nedre Dalälven var arten vanlig under slutet av 
1930-talet (Palm 1931), och ännu under 1980-talet 
gjordes enstaka fynd. Kläckhål i ny ved som lagts ut i 
Båtfors är ett positivt tecken på att arten nu troligen 
sprider sig i området. Från början skedde utsättningen 
i s.k. kläckburar för att kunna räkna antalet djur före 
frisläppandet, men numera räknas istället nya kläckhål 
i stockarna. Under 2017 kommer ytterligare utsätt-
ningar och uppföljningar att göras.
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Bredbandad ekbarkbock Plagionotus detritus. Norra Djurgården, Stockholm 2 juni 2016. Foto: Tomas Carlberg
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– Och på sikt är även Kalmar län intresserat av ut-
sättning på några fastlandslokaler, säger Mats Gothnier.

SOMMAREN 2016 GJORDES en feromonbaserad popu-
lationsstudie i Båtforsområdet/reservatet. Feromon-
fällor placerades ut av Inis Winde (SLU) i sex områ-
den i reservatet. I fällorna användes hanspecifika fe-
romoner som tagits fram av Mattias Larsson vid Sve-
riges lantbruksuniversitet (SLU). Totalt fångades 13 
individer, de flesta kring platsen där utsättning gjorts, 

Kring vissa viktiga koloniträd sätts nät för att undvika angrepp 
från större hackspett. Från början skedde utsättningen i kläck-
burar för att kunna räkna antalet djur före frisläppandet, men 
numera räknas istället nya kläckhål i stockarna. 
Foto: Mats Gothnier (överst) och okänd.

vilket var förväntat. Men fångsten var liten i förhål-
lande till antalet individer som släppts ut. Studien 
kommer att vara viktig som referenspunkt i framtida 
populationsstudier av arten.

I STOCKHOLMS LÄN är arten beroende av nydöd ekved, 
och ett bra tillhåll är veddeponin vid Stora skuggan.

– Efter samarbete mellan Länsstyrelsen och 
Kungliga Djurgårdsförvaltningen tillförs då och då ny 
ekved som fungerar för artens äggläggning. Man har 
i området även nätat in vissa viktiga koloniträd för 
att undvika angrepp från större hackspett, säger Mats 
Gothnier.
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Bredbandad ekbarkbock
En cirka 18 mm lång, cylindriskt byggd, svart skalbagge 
med gula band över huvudet, halsskölden och täckving-
arna. Längst bak på täckvingarna är banden så breda att 
hela bakersta tredjedelen är mer eller mindre gulfärgad. 
Basen av täckvingarna, suturen mellan främre delen av 
täckvingarna samt benen och antennerna är rödbruna. 
Tidigare påträffad i Skåne, Blekinge, Halland (Hasslöv, 
1700-talsfynd), på Öland (Halltorp) och Gotland, i östra 
Småland, Östergötland (Omberg) och Västergötland. Efter 
1960 finns endast fynd från nedre Dalälven (senast 1989) 
och Stockholmstrakten (bl.a. norra Djurgården), där de 
enda säkra aktuella populationerna finns. Arten är starkt 
hotad av den brist på lämpligt utvecklingssubstrat som 
mycket lätt kan uppkomma under vissa år inom artens 
begränsade förekomstområde. Inom Nationalstadspar-
ken har tyvärr antalet gammelekar minskat under senare 
år genom byggnationer, och risken är nu stor att vi helt 
förlorar denna vackra art från norra Europa. Möjligen kan 
arten ha försvunnit från nedre Dalälven på grund av kon-
kurrens med den smalbandade ekbarkbocken Plagionotus 
arcuatus, som är en större generalist än den bredbandade 
ekbarkbocken.
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