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Läderbagge 
Osmoderma eremita 
 
EU-kod: 1084 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Länk: Gemensam text (arternas namn och koder) 

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#2
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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 
Läderbaggen är knuten till äldre ihåliga lövträd med rikliga mängder lös murken 
ved, mulm. I Sverige är ek det överlägset viktigaste trädslaget eftersom detta är det 
helt dominerande trädslaget bland ihåliga träd med mycket mulm. Svenska fynd av 
läderbagge finns även från ask, bok, lind, klibbal, hästkastanj, alm, apel, asp och 
andra träd som blir ihåliga.  
 
God solexponering påverkar mikroklimatet positivt för läderbaggen inne i hålträ-
den. Läderbaggen föredrar träd som står fristående eller halvöppet och det är sällan 
man ser arten i helt slutna bestånd i Sverige. 
 
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 till hålträd med mulm och att föryngra sig. 
 
Reproduktion och spridning 
Larverna lever inne i stamhåligheternas mulm, där de gnager på den omgivande 
fastare döda veden. Arten har en larvutveckling på minst 3-4 år. De fullbildade 
skalbaggarna visar sig först på eftersommaren, från början av juli till början av 
september. Oftast lämnar de inte stamhåligheterna, men arten kan vid vissa tillfäl-
len påträffas krypande på eller flygande utanför yngelträden. 
 
Läderbagge har begränsad spridningsbenägenhet och de flesta individer (80 – 90 
%) stannar under hela sin livstid i det träd där de kläckts. Förflyttningar mellan träd 
upp till 200 meters avstånd har iakttagits. 
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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 Nära hotad (NT). 
 
Rapporterad nationell bevarandestatus 2007 
Rapporterat 2007 Reg. A Reg. B Reg. K Totalt 

Natura 2000-områden 
Utpekade för arten (antal) 

  
90 

 
23 

 
113 

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

  
29 975 
29 975 

Gynnsam 
Stabil 

 
3 430 
3 430 

Gynnsam 
Stabil 

 
33 405 
33 405 

 
 

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

  
100 - 210 

200 
Dålig 
Stabil 

 
30 - 55 

60 
Dålig 
Stabil 

 
130 - 265 

260 

Artens livsmiljö 
Bedömning aktuell status 
Bedömning trend 

  
Dålig 
Stabil 

 
Dålig 
Stabil 

 

Framtidsutsikt 
Bedömning aktuell status 
Bedömning trend 

  
Otillräcklig 

Stabil 

 
Otillräcklig 

Stabil 

 

Samlad bedömning 
Bedömning aktuell status 
Bedömning trend 

  
Dålig 
Stabil 

 
Dålig 
Stabil 

 

1 Enhet för artens population är antal lokaler med fynd av levande individer. 
 
Kommentarer till rapporterade uppgifter 
Det största bevarandebehovet för läderbaggen är förbättring av utbredningsområde 
och kvalitén på dess livsmiljö. 
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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 
• Ett stort antal av de träd där läderbaggen förekommer hotas genom kon-

kurrens från yngre lövträd och gran. Många lämpliga ekar har dött under 
senare decennier på grund av överväxning och utskuggning. Bristande el-
ler upphörd häv är ett hot mot arten 

• Avverkning och bortstädning av hålträd i parker och alléer är ett annat 
starkt hot mot arten. Denna typ av träd förekom tidigare i stor utsträckning 
ute i det öppna kulturbeteslandskapet, en miljö som decimerats kraftigt 
p.g.a. ändrad markanvändning. Därför kan parker och alléer i framtiden att 
bli allt viktigare biotoper för artens överlevnad. 

• På många lokaler är kontinuiteten av jätteträd bruten, vilket innebär att 
ersättningsträd saknas när den äldre generationens träd dör. 

• Fragmentering i kombination med små delpopulationer. På små lokaler 
löper läderbaggspopulationerna risk att dö ut genom slumpmässiga händel-
ser, även om antalet lämpliga träd skulle hållas konstant. Då många lokaler 
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numera ligger långt från varandra är sannolikheten för återkolonisation li-
ten 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 pla-
nering, tillståndsprövning, generell naturvårdshänsyn, förvaltning av skyd-
dade områden, artskydd och uppföljning samt övervakning). 

• Genomförandet av Åtgärdsprogram för läderbagge med följearter. 
 
 
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 är en prioriterad art 

där. 
• Arten kräver noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet. Den ingår i 

art- och habitatdirektivets bilaga 4 och betecknas med N i artskyddsför-
ordningens bilaga 1.  

• Vilt levande exemplar av arten är fredade enligt 1-4 stycket 4§ Artskydds-
förordningen (2007:845) vilket innebär att det är förbjudet att avsiktligt 
störa, fånga eller döda arten, eller avsiktligt förstöra eller skada bo- och vi-
loplatser samt att skada eller samla in ägg  

• Vilt levande exemplar av arten omfattas av 23§ Artskyddsförordningen 
vilket innebär att det är förbjudet att förvara och transportera arten.  

 
 
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 

Utbredningsområdet för 
läderbagge ska vara minst 29 
975 km2 i boreal region. 

Biogeo-
grafisk 

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

Antal km2 Vart 6:e år 

Utbredningsområdet för 
läderbagge ska vara minst 3 
430 km2 i kontinental region. 

Biogeo-
grafisk 

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

Antal km2 Vart 6:e år 

Läderbagge ska finnas på 
minst 200 lokaler i boreal 
region. 

Biogeo-
grafisk 

Inventering. Samman-
ställning av fynddata. 

Antal lokaler Vart 6:e år 

Läderbagge ska finnas på 
minst 60 lokaler i kontinental 
region. 

Biogeo-
grafisk 

Inventering. Samman-
ställning av fynddata. 

Antal lokaler Vart 6:e år 

 

Mål – population Nivå Metod Mått Frekvens 

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

Biogeo-
grafisk 

Inventering. Samman-
ställning av fynddata.  

Antal individer Vart 6:e år 

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

Biogeo-
grafisk 

Inventering. Samman-
ställning av fynddata.  

Antal individer Vart 6:e år 

Det ska finnas minst 1 fynd 
av individer eller spår (imagi-
nes, larver eller fragment) av 
läderbagge påvarje lokal för 
arten / lokalen YY.  

Nationell / 
Lokal 

Aktivt eftersök av 
erfarna entomologer. 
Fallfällor.  

Antal individer Vart 6:e år 

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

 

Lokal  Fallfällor. Inventering Antal individer Vart 6:e år 

 

Mål – livsmiljö Nivå Metod Mått Frekvens 

Det ska finnas minst XX km2 
lämplig livsmiljö (hagmarker 
med äldre ihåliga lövträd)för 
läderbagge i artens gynn-
samma utbredningsområde / 
området YY.  

Nationell / 
Område 

Uppföljning av natur-
typerna. 

Antal km2 Vart 6:e år 

Det ska finnas minst 20 
mulmträd lämpliga för läder-
bagge på varje lokal för arten 
/ lokalen YY .  

Nationell / 
Lokal 

Trädinventering, ÅGP 
grova träd.  

Antal träd Vart 6:e år 

 
Kommentarer 
Miniminivån för uppföljning i skyddade områden är uppföljning av förekomst och 
livsmiljö vart 6:e år.  
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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 
Antonsson, K. 1999. Läderbaggen (Osmoderma eremita) – ekologi och skötsel av 
livsmiljön. Naturvårdsverket.  
 
Antonsson, K. 2001. Åtgärdsprogram för bevarande av läderbagge (Osmoderma 
eremita). Naturvårdsverket. 
 
Antonsson, K. 2002. Läderbaggen (Osmoderma eremita) i Sverige – status och 
utbredning. Länsstyrelsen i Östergötland. Rapport 2001:12. 
 
Antonsson, K., Hedin, J., Jansson, N., Nilsson, S.G. & Ranius, T. 2003. Läderbag-
gens Osmoderma eremita förekomst i Sverige. Entomologisk Tidskrift 124:225-
240. 
 
Gärdenfors, U. Aagaard, K., Biström, O. (red.) & Holmer, M. (ill.) 2002. Hundra-
elva nordiska evertebrater. Handledning för övervakning av rödlistade småkryp.  
 
Nord 2002:3. Nordiska Ministerrådet och ArtDatabanken, Köpenhamn och Uppsa-
la. 
 
Hedin, J. 2003. Metapopulation ecology of Osmoderma eremita – dispersal, habitat 
quality and habitat history. Doktorsavhandling. Ekologiska institutionen, Lunds 
Universitet. 
 
Josefsson, H. 2007. Läderbagge Osmoderma eremita i Örebro län – inventerings- 
och statusrapport. publ. nr. 2007:1. Länsstyrelsen i Örebro län. Örebro. 
 
Ranius, T. 2000. Population biology and conservation of beetles and pseudoscorpi-
ons associated with hollow oaks. Doktorsavhandling. Zoologiska institutionen, 
Lunds Universitet. 
 
Ranius, T., Aguado, L.O., Antonsson, K., Audisio, P., Ballerio, A., Carpaneto, 
G.M., Chobot, K., Gjurašin, B., Hanssen, O., Huijbregts, H., Lakatos, F., Martin, 
O., Neculiseanu, Z., Nikitsky, N.B., Paill, W., Pirnat, A., Rizun, V., Ruicănescu, 
A., Stegner, J., Süda, I., Szwałko, P., Tamutis, V., Telnov, D., Tsinkevich, V., 
Versteirt, V., Vignon, V., Vögeli, M. & Zach, P. (2005) Osmoderma eremita (Col-
eoptera, Scarabaeidae, Cetoniinae) in Europe. Animal Biodiversity and Conserva-
tion 28.1: 1–44. 
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Ranius T., & Hedin J. 2001.The dispersal rate of a beetle, Osmoderma eremita, 
living in tree hollows. Oecologia 126: 363-370. 
 
Ranius,T. & Hedin, J. 2004. Hermit beetle (Osmoderma eremita) in a fragmented 
landscape: predicting occupancy patterns. In: Species conservation and manage-
ment: case studies: 162-170 (h. R. Akcakaya, M.A. Burgman, O. Kindvall, C.C. 
Wood, P. Sjögren-Gulve, J.S. Hatfield, M.A. McCarthy, Eds.). Oxford Univ. Press, 
New York. 
 
Länkar 
Ranius, T. 2006. Osmoderma eremita. Läderbagge. Artfaktablad. Artdatabanken, 
SLU, Uppsala. http://www.artdata.slu.se/rodlista/Faktablad/osmo_ere.PDF
 
Kontaktuppgifter 
Jonas Sandström  
jonas.sandstrom@artdata.slu.se 
018-67 25 47 
 

ArtDatabanken  
Bäcklösavägen 10 
Box 7007 
750 07 Uppsala 
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