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Biologi – ekologi
Länk: Gemensam text (biologi och ekologi)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#4

Livsmiljö
Ekoxen är värmekrävande och förekommer ofta i ekbestånd i sydsluttningar, företrädesvis i gles ädellövskog och i ekhagar. Larven lever på döda rötter av främst ek,
men har även hittats på bok, björk, lönn och hassel. Larverna ligger ofta i jorden
och gnager på döda rotdelar även på levande träd. Larver har även påträffats under
liggande ekstockar och i de underjordiska delarna av gamla stubbar.
Önskvärd naturlig stress och störning
Arten gynnas av betesdrift, slåtter och plockhuggning eller motsvarande ingrepp
som håller trädskiktet glest och luckigt. Rätt typ av hävd ger goda möjligheter för
ljuskrävande träd som ek att utvecklas och föryngra sig.
Reproduktion och spridning
Larvutvecklingen tar i normalfallet 5-6 år. Förpuppningen sker under våren i en
hönsäggstor kokong. De fullbildade skalbaggarna kläcks i mitten av juni och flyger
från mitten av juni till början av augusti. Hannarna är tämligen kortlivade, medan
honorna kan påträffas till i början av augusti.
Ekoxen är stor och tung, men flyger tämligen väl. Arten uppskattas utan större
problem kunna flyga 1 kilometer genom för arten ogästvänlig terräng. Enstaka
exemplar har konstaterats flyga 5 kilometer.
Övrigt
Ekoxen är skymnings- och nattaktiv. De vuxna skalbaggarna livnär sig på sav och
kan samlas i stort antal kring savflöden.
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Status
Länk: Gemensam text (status)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#6

Status och internationellt ansvar
 Sveriges rödlista 2010: Arten är Livskraftig (LC) och därmed inte rödlistad.
Rapporterad nationell bevarandestatus 2007
Rapporterat 2007

Reg. B

Reg. K

Totalt

Natura 2000-områden
Utpekade för arten (antal)

35

18

53

Utbredning
Aktuellt värde (km2)
Referensvärde (km2)
Bedömning aktuell status
Bedömning trend

21 416
21 416
Gynnsam
Stabil

3 087
3 087
Gynnsam
Stabil

24 503
24 503

Population
Aktuellt värde (enhet1)
Referensvärde (enhet1)
Bedömning aktuell status
Bedömning trend

125 – 175
140
Gynnsam
Stabil

60 - 90
75
Gynnsam
Stabil

185 – 265
215

Artens livsmiljö
Bedömning aktuell status
Bedömning trend

Dålig
Stabil

Otillräcklig
Stabil

Framtidsutsikt
Bedömning aktuell status
Bedömning trend

Otillräcklig
Stabil

Otillräcklig
Stabil

Samlad bedömning
Bedömning aktuell status
Bedömning trend

Dålig
Stabil

Otillräcklig
Stabil

1

Reg. A

Enhet för artens population är antal lokaler.

Kommentarer till rapporterade uppgifter
Trots att referensvärden uppfylls behöver arealen utökas och kvalitén på artens
livsmiljö förbättras.
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Figur 1. Svenskt utbredningsområde (till vänster) och förekomster (till höger).

Förutsättningar för bevarande
Länk: Gemensam text (förutsättningar för bevarande)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#12

Hotbild
 Brist på hävd är ett stort hot mot arten. Glesa bestånd med gamla ädellövträd blir allt sällsyntare. Ett stort antal av de träd där ekoxen förekommer
hotas genom konkurrens från yngre lövträd och gran. Många lämpliga ekar
har dött under senare decennier på grund av överväxning och utskuggning.
 Fragmentering i kombination med små delpopulationer. På små lokaler
löper ekoxen risk att dö ut genom slumpmässiga händelser. Då många lokaler ligger långt från varandra är sannolikheten för återkolonisation liten
eller obefintlig om populationen en gång försvunnit.
Bevarandeåtgärder
 Gängse åtgärder för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus så att ingen
försämringar för arten sker, (dvs att dess intressen respekteras i fysisk planering, tillståndsprövning, generell naturvårdshänsyn, förvaltning av skyddade områden, artskydd och uppföljning samt övervakning).
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Regelverk
Länk: Gemensam text (regelverk)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#16

 Arten ingår i art- och habitatdirektivets bilaga 2 och den är inte en prioriterad art där.
 Vilt levande exemplar av arten är fridlyst enligt 6§ Artskyddsförordningen
(2007:845) vilket innebär att det är förbjudet att döda, skada, fånga eller
samla in arten och att ta bort eller skada dess ägg, rom, larver eller bon.

Bevarandemål och uppföljning
Länk: Gemensam text (bevarandemål och uppföljning)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#24

Förslag till mål (inte fastställda)
Mål – utbredning & förekomst Nivå

Metod

Mått

Frekvens
2

Utbredningsområdet för
ekoxe ska vara minst 21 416
km2 i boreal region.

Biogeografisk

Geografisk analys enl. Antal km
EU:s metodik för
artikel 17-rapporter.

Vart 6:e år

Utbredningsområdet för
ekoxe ska vara minst 3 087
km2 i kontinental region.

Biogeografisk

Geografisk analys enl. Antal km2
EU:s metodik för
artikel 17-rapporter.

Vart 6:e år

Mål – population

Nivå

Metod

Frekvens

Det ska finnas minst XX
individer av ekoxe i boreal
region.

Biogeografisk

Inventering. Samman- Antal individer
ställning av fynddata.

Vart 6:e år

Det ska finnas minst XX
individer av ekoxe i kontinental region.

Biogeografisk

Inventering. Samman- Antal individer
ställning av fynddata.

Vart 6:e år

Ekoxe ska finnas på minst
140 lokaler i boreal region.

Biogeografisk

Inventering. Samman- Antal lokaler
ställning av fynddata.

Vart 6:e år

Ekoxe ska finnas på minst 75 Biogeolokaler i kontinental region.
grafisk

Inventering. Samman- Antal lokaler
ställning av fynddata.

Vart 6:e år

Det ska finnas minst XX
individer av ekoxe på lokalen
YY.

Aktivt eftersök av
erfarna entomologer.

Vart 6:e
år, utsatta
lokaler
vart 3:e år

Lokal
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Mål – livsmiljö
Det ska finnas minst XX km
lämplig livsmiljö (gles skog
och halvöppna hagmarker
med gott om äldre lövträd
och död ved) för ekoxe i
artens gynnsamma utbredningsområde / området YY.

Nivå
2

Metod

Mått

Frekvens
2

Nationell /
Område

Beräkning utifrån
tillgängliga data;
Uppföljning av naturtyperna, ÅGP grova
träd

Antal km

Vart 6:e år

Lokal

Beräkning utifrån
tillgängliga data;
Uppföljning av naturtyperna, ÅGP grova
träd ?

Antal m3 död
ved per km2

Vart 6:e år

Det ska finnas minst XX
Lokal
naturligt skapade grova
lövträdsstubbar lämpliga för
ekoxe per km2 på lokalen YY.

Beräkning utifrån
tillgängliga data;
Uppföljning av naturtyperna, ÅGP grova
träd ?

Antal per km2

Vart 6:e år

Det finnas minst XX m3/km2
död marknära ved i form av
stammar av grova lövträd
lämpliga för ekoxe på lokalen
YY.

Kommentarer
Miniminivån för uppföljning i skyddade områden är uppföljning av livsmiljö vart
12:e år.

Litteratur och kontaktuppgifter
Länk: Gemensam text (litteratur och kontaktuppgifter)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#30

Artvis litteratur
Ehnström, B. & Axelsson, R. 2002. Insektsgnag i bark och ved. ArtDatabanken,
Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala.
Törnquist, L. 1998. Projekt ekoxe 1997.Blekinges Natur. 141-144.
Törnquist, L. 1999. Projekt ekoxe 1998.Blekinges Natur. 108-119.
Länkar
Ehnström, B. 1999. Lucanus cervus, ekoxe. Artfaktablad. Artdatabanken, SLU,
Uppsala. http://www.artdata.slu.se/rodlista/Faktablad/luca_cer.PDF
Kontaktuppgifter
ArtDatabanken
Bäcklösavägen 10
Box 7007
750 07 Uppsala

Jonas Sandström
jonas.sandstrom@artdata.slu.se
018-67 25 47
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