
Bredbandad ekbarkbock funnen i 
Sundbyberg på två olika lokaler. 

 

Julia Stigenberg på Länsstyrelsen i Stockholm kontaktade mig i mitten 
på juni med en förfrågan om vi kunde ställa upp på ett projekt där man 
genom att placera ut fällor med feromon i för undersöka hur 
utbredningen ser ut för den bredbandade ekbarkbocken Plagiontus 
detritus runt om i Stockholmsområdet efter det att Naturvårdsverket 
inrättade ett åtgärdsprogram för hotade arter och nu vill man alltså följa 
upp hur situationen ser ut för den arten som i dagsläget är starkt hotad 
(EN) på rödlistan för hotade arter, under år 2000 sattes den i kategorin 
akut hotad (CR) 

 

Åtgärdsprogrammet för denna art är ett arbete på 38 sidor som finns att 
tanka ner som pdf-fil på: Åtgärdsprogram för bevarande av Bredbandad ekbarkbock 
(naturvardsverket.se) den bredbandade ekbarkbocken har haft en ganska vid 
utbredning i sydöstra Sverige till att i dagsläget blivit mycket sällsynt 
och vid åtgärdsprogrammets inledning fanns den bara på djurgården 
och på några platser i västra Stockholm. Den bredbandade 
ekbarkbocken behöver gamla ekar och ekskogar med kontinuitet där det 
samlas mycket död ved och denna miljö blir allt ovanligare i takt med 
att dessa miljöer tillåts växa igen med andra trädslag, vilket konkurrerar 
ut ekarna då tex gran växer väldigt mycket fortare än vad en ek gör. 
Ekens liv består i att den växer i 300-350 år sedan lever den i 300-350 
år för att till sist ta 300-350 år på sig att dö. 

 

Ekar har generellt en stor artdiversitet knuten till sig och en riktigt 
gammal ek som står i ett eklandskap med många andra gamla ekar runt 
om sig kan ha uppemot 1500 olika arter knuten till sig. För att alla dessa 
arter ska kunna finnas behövs det att dessa ekmiljöer hänger ihop med 
en bra konnektivitet men som det ser ut idag ha dessa miljöer 
fragmenterats upp i så stor utsträckning att arterna inte kan migrera 
mellan dessa miljöer för att få ett populationsgenetiskt utbyte och detta 
behöver vi råda bot på för att inte fler arter ska drabbas av inavel. 

 

Flera andra arter som drabbats av detta är tex större ekbock, ekoxe, 
läderbagge mfl. 

 

Dan Andersson naturvårdsbiolog. 
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