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Sammanfattning 

Spillkråka har noterats vid några tillfällen, främst som födosökande. Ett par fynd antyder att 
spillkråka utnyttjar området för födosök (sönderhackad, grövre låga samt typiska spår av 
spillkråka som hackat efter hästmyror i granstubbe). 

Vid inventeringen våren 2021 noterades inga spår av häckande spillkråka, men det finns 
åtminstone ett gammalt bohål av spillkråka som visar att området ibland utnyttjas som 
häcklokal. 

Spillkråkor har mycket stora revir, och även om skogsområdet söder om Stora Dömestorp 
kanske inte är optimalt för häckande spillkråka, ingår det troligen i ett revir som i viss 
utsträckning utnyttjas av spillkråkor, kanske främst för födosök, men någon gång också för 
häckning. 
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Dömestorp – Spillkråka och reliktbock 

Inga typiska spår av reliktbock kunde påträffas. Reliktbockens gnagspår är oftast 
karaktäristiska. De ska vara ovala, ca 3 mm i diameter och fyllda av små, runda exkrementkorn. 
Oftast har också barken på angripna tallar en karaktäristiskt rödbrun, fnasig struktur som beror 
på inlagrad kåda i barken som orsakats av larvens gnagande. Sådana gnagspår saknas i området. 
Däremot finns ca 3 mm, helt runda gångar i barken som saknar exkrementkorn. Dessa bedöms 
troligen härröra från någon stekel, möjligen barkstekel men mer troligt någon rovstekel. 

Bakgrund 

Svevia planerar inför en bergtäkt i ett skogsområde söder om gården Stora Dömestorp. År 2019 
genomfördes en naturvärdesinventering (Andersson 2019) och år 2020 genomfördes en riktad 
inventering av groddjur och fåglar (Andersson 2020). 

Synpunkter har kommit in från Knut Eriksson (inkommet till Växjö Tingsrätt 2021-01-15). I 
Knut Erikssons yttrande framförs att spillkråka och reliktbock finns i området. Denna rapport 
beskriver resultatet av de riktade inventeringarna efter dessa arter. 

Spillkråka Dryocopus martius 

Direktiv, konvensioner, fredning och rödlistning 

Upptagen i EU:s Fågeldirektiv. I Fågeldirektivet tas arter upp som är bofasta eller förekommer 
regelbundet i Sverige, och som finns förtecknade i fågeldirektivets bilaga 1 (Rådets direktiv 
79/409/EEG). Dessa arter omfattas av Sveriges åtagande för EU-nätverket Natura 2000, och ska 
uppnå en gynnsam bevarandestatus. Dessutom ska ett tillräckligt antal av artens lokaler skyddas 
i särskilda skyddsområden inom det nätverk av skyddade områden som kallas Natura 2000.  

Nationell rödlistning: Nära hotad (NT). En art förs till kategorin Nära hotad om den inte 
uppfyller någon av kriterierna för vare sig Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN) eller Sårbar (VU), 
men är nära att uppfylla kriterierna för någon av dessa kategorier nu eller i en nära framtid. 

Nationellt fredad. Innebär att arten inte får samlas in, dödas eller skadas på något annat sätt. 
Man får heller inte avlägsna eller skada ägg eller bon.  

Bernkonvensionen, bilaga II. Konvensionen om skydd av svenska djur och växter samt deras 
naturliga miljö. Bilaga II omfattar strikt skyddade djurarter. Bernkonvensionen är 
implementerad i svensk lagstiftning (artskyddsförordningen 2007:845). 

Skogsvårdslagen: Spillkråka är en prioriterad fågelart enligt Skogsvårdslagen 

Naturvårdsverket: Spillkråka är en typisk art för Natura 2000-naturtyperna Skogsbevuxen myr 
(91D0) och Tajga (9010). 

Allmänt om spillkråkan 

Spillkråkan förekommer tämligen allmänt-sparsamt över hela Sverige. Den saknas eller är fåtalig 
i större slättområden, i fjällkedjan och i Norrlands inland (SLU Artfakta 2021b).  

Vid den senaste beräkningen av beståndets storlek som genomfördes 2012 uppskattades 
beståndet till 29 000 par. Under perioden 1999-2014 beräknas beståndet ha minskat med 23-30 
% (SLU Artfakta 2021b). 

Spillkråkan lever i barr- eller blandskog men även i ren lövskog, t.ex. bokskog. De tätaste 
populationerna förefaller finnas i äldre, variationsrik blandskog med gott om död ved och gamla 
träd. Varje par utnyttjar 400-1 000 hektar skog beroende på skogens kvalitet. I optimal biotop 
finns dock betydligt tätare populationer (ett par/100 ha). Arten kan till och med förekomma i 
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områden med ganska intensivt skogsbruk och med stor utbredning av kalhyggen, men är alltid 
beroende av grova träd för häckningen. Så länge det finns tillgång till lämpliga boträd inom 
reviren tycks mer eller mindre stora inslag av kalhyggen inte utgöra några problem (SLU 
Artfakta 2021b).  

På våren mejslas ett stort bohål ut i levande eller döda träd med en stamdiameter på minst 30-
40 cm i brösthöjd.  Ingångsöppningen är oval och mäter ca 8x13 cm. Eftersom många andra 
djurarter utnyttjar spillkråkans bohål är arten en nyckelart i boreala skogar. Vanligaste boträden 
är asp men även tall utnyttjas, och i södra Sverige bok. Medelåldern för botallar i Småland är 
enligt studier 115 år. Tallar som utnyttjas av spillkråka är ofta samma typ av träd som utnyttjas 
som boplats av kungsörn och havsörn (SLU Artfakta 2021b). 

Födan utgörs av vedlevande insekter, myror, spindlar etc. Arten födosöker gärna lågt i träd, 
särkilt rotrötad gran med hästmyror, men även i stubbar och då även på kalaverkade ytor (SLU 
Artfakta 2021b). 

Majoriteten av de ringmärkta spillkråkorna återfinns nära märkplatsen (medelavstånd 9 km), 
men enstaka fåglar återfinns mer än 100 km från märkplatsen (SLU Artfakta 2021b). 

 

Reliktbock Nothorhina muricata 

Rödlistning och indikatorvärde 

Nationell rödlistning: Nära hotad (NT). En art förs till kategorin Nära hotad om den inte 
uppfyller någon av kriterierna för vare sig Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN) eller Sårbar (VU), 
men är nära att uppfylla kriterierna för någon av dessa kategorier nu eller i en nära framtid. 

Naturvårdsverket: Reliktbock är en typisk art för Natura 2000-naturtyperna Åsbarrskog 
(9060) och Tajga (9010). 

Skogsstyrelsen: Reliktbock fungerar som en skoglig signalart, vilket betyder att förekomst av 
arten visar på naturvärden och att andra krävande arter kan förekomma i det aktuella 
skogsområdet. 

Allmänt om reliktbock 

En långsmal, rödbrun skalbagge med långa antenner som blir 10-15 mm lång. Arten är utbredd i 
större delen av landet, men luckor finns i bl.a. sydvästra Sverige (SLU Artfakta 2021a). 

Reliktbocken är sällsynt och lokal, ofta finns arten i ett par träd i varje kommun där den 
förekommer. På vissa lokaler kan det finnas flera träd med gamla angrepp som lätt ger en 
positivare bild av artens utbredning och frekvens än vad som egentligen gäller (Ehnström & 
Axelsson 2002). 

Larvutvecklingen sker inne i den tjocka skorpbarken på gamla, levande, solexponerade tallar. 
Ofta utnyttjas träd som under längre tid stått fritt och öppet, t.ex. i odlingslandskap, längs 
stränder och uppe på åsar. Angreppen finns på solsidan av stammen från marknivå och upp till 
3-5 meters höjd. Larverna gnager slingrande gångar som är fyllda med små, rödbruna 
exkrementkorn (SLU Artfakta 2021a). Larvgångarna är ca 3 mm breda. Kläckhålen är enligt SLU 
Artfakta (2021a) 3-4 mm breda och ovala, medan Ehnström & Axelsson (2002) anger en bredd 
på 4-5 mm. 

Angreppen blir ofta täta i lämplig bark, och kan fortgå under decennier. Kådinlagring i 
larvgångarna ger barken en mycket speciell gyllengul färg som gör att man ofta känner igen 
angripna träd på avstånd (SLU Artfakta 2021a). 
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De tallar som angrips av reliktbock är ofta de grövsta och äldsta som finns kvar i landskapet, 
men det kan vara svårt att avgöra om arten fortfarande finns kvar i vissa tallar trots att det finns 
gott om angrepp i barken. Enda sättet att avgöra detta är att försöka leta upp djur som springer 
på stammen eller lyssna efter ljuden från skalbaggarna i solskenet. Skalbaggen har förmåga att 
producera ett smattrande läte genom att snabbt slå kroppen mot de barkflagor som den sitter 
under (Ehnström & Axelsson 2002). 

Det finns ett par förväxlingsarter. Svart praktbagge Antaxia similis kan ibland angripa barken på 
levande tallar. I normalfallet angriper den nyligen döda tallar. Denna art har dock mycket platta, 
slingrande larvgångar som är fyllda av bågböjda band av exkrementkorn (Ehnström & Axelsson 
2002).  

I tallbark går också olika larver av växtsteklar in för förpuppning. Det rör sig oftast om arter av 
släktet Strongylogaster som har larver som lever på ormbunkar. Dessa larver går ofta in i en 
gemensam gång som sedan delar upp sig i många grenar i barken. Gångarna påträffas i den 
yttersta centimetern av den döda ytterbarken på levande tallar. Larvgångarna är cirkelrunda 
och 2-3 mm breda och helt tomma på gnagmjöl. I växtsteklarnas gångar saknas det rödbruna 
gnagmjölet som finns i gångarna av reliktbock. Eftersom gångarna av denna art bara går någon 
centimeter in i barken uppstår aldrig de kådflöden som färgar barken orange, vilket är typiskt 
för reliktbock (Ehnström & Axelsson 2002).  

Det finns även andra steklar som gör gångar i ved, t.ex. rovsteklar av släktena Pemphredon, 
Passaloecus och Ectemnius. Oftast anläggs bon i lövträdsved men även barrved. Det är honorna 
som med sina kraftiga käkar gnager ut gångarna. Dessa förses sedan med bedövade byten som 
utgör föda för stekelns larver. Gångarna är helt tomma på exkrementkorn (Ehnström & Axelsson 
2002). 

Metodbeskrivning 

Spillkråka 

Spår efter födosökande spillkråka har eftersökts över hela området. Fokus har legat på död ved 
(lågor, stubbar) men även myrstackar, där spillkråka kan hacka sig ner efter övervintrande 
myror nere i stacken. Här finns dock en förväxlingsrisk eftersom gröngöling har ett liknande 
beteende. 

Eftersök har också gjorts efter bohål i lämpliga träd, främst asp och tall, men även i andra, 
tillräckligt grova träd av andra trädslag. 

Reliktbock 

Lämpliga tallar (gamla, solexponerade träd) har genomsökts efter spår av reliktbock. 

Resultat 

Spillkråka 

Naturvärdesinventeringen 2019 (Andersson 2019) och fågelinventeringen 2020 (Andersson 
2020) genomfördes under tider då spillkråka kan förväntas vara aktiv. Vid fågelinventeringen 
2020 togs särskild hänsyn till att kunna fånga in revirhävdande hackspettar. 

Inga hackspettar noterades, förutom en häckning av större hackspett. Vid 
naturvärdesinventeringen 2019 noterades ganska grova födosöksspår i en granstubbe vilket 
tolkades som att en spillkråka sökt hästmyror inne i stubben.  
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Vid inventeringen av spillkråka 2021 noterades ganska grova spår av födosökande hackspett på 
ett par platser. Eftersom det handlade om ganska grova stockar som bearbetats kan det handla 
om spillkråka.  

Vid inventeringen av spillkråka eftersöktes bohål av spillkråka. Inga sådana påträffades. I en 
äldre tall noterades hackspetthål som hade rätt form men var för litet för att kunna vara 
spillkråka. 

På Artportalen finns flera registrerade fynd av spillkråka från de senaste två åren. Eftersom 
arten för en någorlunda kunnig person inte har några förväxlingsarter, vara sig till utseende 
eller läte, kan man anta att observationerna är korrekta. Det finns även bild på ett gammalt 
spillkråkehål i en högstubbe av gran. Spillkråkan gör ganska karaktäristiska bohål som är typisk 
formade och betydligt större än våra andra hackspettar. Även denna observation bör därför 
bedömas som korrekt.  

Eftersom spillkråkor har mycket stora revir, enligt artfaktabladet för spillkråka (SLU Artfakta, b) 
i spannet 400-1 000 ha, är det troligt att skogsområdet söder om Stora Dömestorp ingår i ett 
revir, och att området ibland besöks av födosökande spillkråkor. Däremot verkar det som om 
häckningar inte förekommer mer än tillfälligt. Anledningen kan vara att det saknas tillräckligt 
med lämpliga boträd i området. Enligt artfaktabladet för spillkråka (SLU Artfakta, b) anläggs bon 
helst i asp men också i lämpliga tallar. Det finns en del äldre tall, men för att spillkråkan ska 
kunna komma in tallveden krävs att den åtminstone till viss del är angripen av svamp (bl.a. 
tallticka) och lite mjukare att bearbeta. Sådana tallar saknas i princip. I en av de äldre tallarna 
noterades hackspetthål i tall, men dessa är lite för små för att kunna passa till spillkråka.  

Slutsatsen blir därför att det i år och de senaste åren inte har häckat några spillkråkor i området, 
men att området troligen besöks då och då av födosökande spillkråkor, och att häckning 
förekommer men troligen inte regelbundet. 

Reliktbock 

Samtliga någorlunda solexponerade tallar i söder eller sydvästligt läge har inspekterats. Tallar 
som står beskuggade eller i nord- till östvända bryn har inte besökts eftersom reliktbocken är 
mycket värmekrävande och i princip inte angriper sådana träd. 

Inga säkra spår av reliktbock har noterats. Anledningen till att arten verkar saknas är att det 
saknas tillräckligt gamla träd. Reliktbocken lever helst i de äldsta träden i landskapet. Åldern på 
sådana tallar brukar vara minst 150 år och så gamla träd saknas i området.  

I flera träd påträffades cirkelrunda hål med en diameter på ca 3 mm. Storleken på hålen 
överensstämmer med reliktbockens, men den cirkelrunda fasonen på hålen stämmer inte med 
reliktbock, som ska ha ovala hål. De runda hålen saknar helt runda, små exkrementkorn som är 
en av karaktärerna hos larvgångarna hos reliktbock. Enligt Ehnström & Axelsson 2002) ska 
larvgångarna och kläckhålen ofta ligga tätt intill varandra och detta stämmer heller inte med vad 
som noterades på tallarna i området. 

Hålen liknar främst de som görs av vissa växtsteklar, t.ex. barkstekel Strongylogaster lineata, 
men gångarna går lite för långt in i veden för att man säkert kan säga att det är barkstekel. En 
annan möjlighet är att det är gångar som gjorts av någon vedlevande rovstekel, t.ex. av släktena 
Pemphredon, Passaloecus eller Ectemnius. Dessa gör gångar fria från exkrementkorn med en 
diameter på 2-6 mm, beronde på vilken art det handlar om. Detta stämmer ganska väl överens 
med vad som hittades i de aktuella tallarna. 

På Artportalen finns fynd av reliktbock noterat från år 2020. På en bild visas cirkelrunda hål, 
vilket alltså inte stämmer överens med hur reliktbockens kläckhål ska se ut. Det framgår heller 
inte om någon undersökning av barkens inre har gjorts för att se om gångarna är fyllda av runda 
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exkrementkorn. Det är alltså svårt att med säkerhet säga att fynden av reliktbock på Artportalen 
verkligen är reliktbock. 

Referenser 

Andersson, H. (2019). Naturvärdesinventering. Dömestorp (Linköpings kommun). Underlag för ansökan om 
täktverksamhet, 2019. Calluna AB. 

Andersson, H. (2020). Artinventeringar i Dömestorp: fåglar och groddjur. Underlag inför ansökan om 
täktverksamhet. Calluna AB. 

Ehnström, B. & Axelsson, R. (2002). Insektsgnag i bark och ved. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 

SLU Artfakta. (reliktbock, besök 2021-05-24a). https://artfakta.se/artbestamning/taxon/nothorhina-
muricata-101410 

SLU Artfakta. (spillkråka, besök 2021-05-24b). https://artfakta.se/artbestamning/taxon/dryocopus-
martius-100049 

 


