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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
Smal skuggbagges livsmiljö är svår att avgränsa, med fynd från många olika talldominerade skogstyper, alltifrån skarp lavhed till fuktig bärristyp. Larverna livnär
sig på ved angripen av vedsvampar och utvecklas ofta under bark på nyligen döda
träd angripna av blånadssvampar. Larver har också observerats äta andra insekter
under bark, men dessa observationer av predationsbeteende kan vara missvisande.
Larver har främst påträffats under tunn bark av död eller döende tall. Flera fynd av
larver har gjorts på solexponerade döende tallar på brandfält och längs skogsbilvägar. Enligt vissa uppgifter så lever arten främst på 6-8 meter upp i trädet och hittas
endast vid trädbasen när trädet dör.
Önskvärd naturlig stress och störning
Smal skuggbagge är sannolikt beroende av naturliga störningar i skog, t.ex. skogsbränder.
Reproduktion och spridning
Smal skuggbagge har en flerårig livscykel (>2 år). De fullvuxna larverna förpuppar
sig på sensommaren varefter den fullbildade skalbaggen övervintrar under barken.
Under sommarhalvåret påträffas larver och enstaka vuxna skalbaggar, vilket tyder
på att smal skuggbagge fortplantar sig tidigt på våren.
Det finns inga studier av artens spridningsförmåga. Sannolikt har arten relativt låg
spridningsförmåga men kan flyga längre än 1 kilometer.
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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 klassad som Starkt hotad (EN).
Rapporterad nationell bevarandestatus 2007
Rapporterat 2007

Reg. A

Reg. B

Reg. K

Totalt

Natura 2000-områden
Utpekade för arten (antal)

2

2

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

100
2 702
Dålig
Stabil

100
2 702

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

1
25
Dålig
Stabil

1
25

Artens livsmiljö
Bedömning aktuell status
Bedömning trend

Dålig
Stabil

Framtidsutsikt
Bedömning aktuell status
Bedömning trend

Otillräcklig
Stabil

Samlad bedömning
Bedömning aktuell status
Bedömning trend

Dålig
Stabil

1

Enhet för artens population är antal lokaler.

Kommentarer till rapporterade uppgifter
I det ena områdets närområde har arten inte rapporterats sedan 1952. Referensvärdena har satts så att arten ska ha en stabil population förslagsvis på norra Gotland,
norra Öland och någonstans på fastlandet. Arten kommer trots detta ha en relativt
fragmenterad förekomst.
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Figur 1. Svenskt utbredningsområde (till vänster) och förekomster (till höger).

Figur 2. Gynnsamt utbredningsområde i Sverige.
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Förutsättningar för bevarande
Länk: Gemensam text (förutsättningar för bevarande)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#12

Hotbild
• Arten missgynnas sannolikt av trakthyggesbruk och bristen på naturliga
störningar som skogsbränder som medför att dagens tallskogar till stor del
består av jämnåriga och täta bestånd utan grov tall och med minskad
mängd död ved.
• Smal skuggbagge har en starkt fragmenterad utbredning och har svårt att
sprida sig från sin eventuellt isolerade förekomst på Gotska Sandön.
• Brist på naturlig dynamik och slumpmässiga händelser kan göra att arten
dör ut på sin enda svenska lokal.
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).
• Genomförandet av Åtgärdsprogram för skalbaggar på nyligen död tall..

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.

Bevarandemål och uppföljning
Länk: Gemensam text (bevarandemål och uppföljning)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#24
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Förslag till mål (inte fastställda)
Mål – utbredning & förekomst Nivå

Metod

Mått

Frekvens
2

Utbredningsområdet för smal Biogeoskuggbagge ska vara minst 2 grafisk
702 km2 i boreal region.

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

Vart 6:e år

Mål – population

Nivå

Metod

Frekvens

Det ska finnas minst XX
individer av smal skuggbagge i boreal region.

Biogeografisk

Inventering. Samman- Antal individer
ställning av fynddata.

Vart 6:e år

Smal skuggbagge ska finnas
på minst 25 lokaler i boreal
region.

Biogeografisk

Inventering. Samman- Antal lokaler
ställning av fynddata.

Vart 6:e år

Smal skuggbagge ska ha
livskraftiga populationer i
minst 5 trakter i Sverige.

Nationell

Inventering. Samman- Antal trakter
ställning av fynddata.

Vart 6:e år

Smal skuggbagge ska finnas
med minst XX individer på
lokalen YY.

Lokal

Inventering. Samman- Antal individer
ställning av fynddata.

Vart 6:e år

Mål – livsmiljö

Nivå

Metod

Frekvens

2

Det ska finnas minst XX km
lämplig livsmiljö (större bestånd av tallskog med naturlig störningsdynamik) för
smal skuggbagge i artens
gynnsamma utbredningsområde / området YY.

Nationell /
Område

Beräkning utifrån
tillgängliga data.
Uppföljning av naturtyperna.

Mått

Mått
2

Antal km

Vart 6:e år

Kommentarer
Miniminivån för uppföljning i skyddade områden är uppföljning av förekomst och
livsmiljö vart 6:e år.
Mer än 80% av den svenska populationen finns i skyddade områden.

Litteratur och kontaktuppgifter
Länk: Gemensam text (litteratur och kontaktuppgifter)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#30
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Kontaktuppgifter
Jonas Sandström
jonas.sandstrom@artdata.slu.se
018-67 25 47

ArtDatabanken
Bäcklösavägen 10
Box 7007
750 07 Uppsala
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