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Sammanfattning 
Greensway har på uppdrag av Karlstads kommun utfört en riktad inventering av skalbaggen 
reliktbock (Nothorhina muricata) i och kring Karlstad stad. Inventeringen omfattar 50 särskilt 
utpekade avdelningar som genomsökts i fält efter spår av arten.   

Reliktbock (Nothorhina muricata) är beroende av en god tillgång på gammal tall i solbelyst 
miljö. Avverkning av gammal och grov tall och igenväxning av halvöppna tallskogar tillhör de 
största hoten mot arten idag. Reliktbocken är idag listad som nära hotad (NT) i den svenska 
rödlistan och är signalart enligt Skogsstyrelsen.  

Reliktbocken inventerades genom att söka efter gnagspår på gammal tall inom de 50 
avdelningarna, alla spår av arten registrerades med GPS. På grund av osäkerheter i 
artbestämning av vedlevande insekter utifrån gnagspår klassades varje enskild observation 
som ”osäker” eller som ”säkra gnagspår”. Översiktliga skötselförslag togs fram för 
avdelningar som hyser reliktbock eller som bedöms ha potential att hysa reliktbock eller 
andra naturvärden kopplade till solbelysta tallmarker.  

Totalt registrerades 122 observationer av gnagspår varav 82 bedöms vara säkra gnagspår 
av reliktbock. Övriga observationer kunde inte säkert artbestämmas. Den absoluta 
majoriteten observationer av reliktbock påträffades i solbelysta miljöer i utkanten av 
skogsbestånd, i halvöppna skogsdungar eller på fristående träd. Totalt 19 av 50 avdelningar 
uppvisade säkra spår av reliktbock.  

Vissa avdelningar är i behov av aktiv skötsel för att gynna eller bevara reliktbocken, i vissa 
fall är behovet ganska akut. I de flesta fall handlar det om att röja bort sly eller annan 
växtlighet som beskuggar reliktbockens värdträd. I andra fall rör det sig om insatser för att 
förbättra artens chans att överleva i området på längre sikt, exempelvis genom att röja fram 
potentiella framtida värdträd, eller att höja det generella naturvärdet i avdelningen.  
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1 Inledning 
Greensway har på uppdrag av Karlstads kommun utfört en inventering av reliktbock 
(Nothorhina muricata) i och kring Karlstads tätort. Totalt omfattar inventeringen 50 separata 
avdelningar av varierande storlekar, de minsta endast cirka 100 kvadratmeter och det största 
över 54 hektar stort. De utvalda områdena är utspridda i och omkring centrala Karlstad, samt 
två objekt som är belägna i närheten av Molkom (Figur 1). Dessa områden varierar även 
mycket i karaktär, och inkluderar allt ifrån enstaka träd och träddungar i stadsmiljö eller 
mellan vägar, friluftsområden, till större naturskogsliknande trädbestånd.  

Spår av reliktbock har sedan tidigare påträffats på några platser inom ett fåtal av de 
utpekade inventeringsområdena. De flesta områden saknar dock tidigare observationer av 
arten. Syftet med inventeringen är att kartlägga reliktbockens utbredning i Karlstad med 
utgångspunkt från de utpekade områdena. I samband med inventeringen identifieras även 
viktiga värden och karaktärer som kan knytas till förekomsten av arten, samt vilka eventuella 
skötselåtgärder som är aktuella för att på sikt bevara och gynna arten. Även i fall där 
reliktbock inte hittas kan det ibland finnas motiv till naturvårdande skötsel för att gynna 
naturvärden som är kopplade till solbelysta tallmarker och på så vis öka chanserna till att 
reliktbock etableras på lång sikt. Detta är även något som kan gynna andra typer av 
naturvärden, exempelvis andra insekter eller svampar och lavar.  

Figur 1. Översiktskarta med de utvalda inventeringsobjekten. De infällda objekten 49 och 50 är belägna nordväst 
om Molkom, knappt 30km nordöst om Karlstads tätort. 
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1.1 Reliktbock  
 
Reliktbock (Nothorhina muricata) är en skalbagge i familjen långhorningar (Cerambycidae) 
som lever i och på stammarna av gamla tallar. Arten är idag listad som nära hotad (NT) i den 
svenska rödlistan och är signalart enligt Skogsstyrelsen (Artdatabanken SLU, 2019). Arten 
har påträffats i nästan alla svenska landskap men är sällsynt och påträffas ofta bara på 
enskilda platser eller rent av på enskilda träd inom många kommuner. Larvutvecklingen, som 
troligen tar åtminstone två år, sker i barken på gamla tallar som står i solexponerat läge 
(Artdatabanken SLU, 2019). Slingrande larvgångar med brunt gnagmjöl leder ända in mot 
kambiet på trädet, vilket ger kådflöden som tränger ut mot och genom barken och ger ofta 
träden en karaktäristisk gulaktig färg. Ofta utnyttjas endast enstaka träd i ett bestånd, men 
eftersom värdträden ofta utnyttjas under lång tid utvecklar trädet med tiden ett speciellt 
utseende med gulaktig färg och avflagnade bark med en stor mängd larvgångar och 
kläckhål. Angreppen sker vanligen på trädets solsida (Ehnström & Axelsson, 2002). Enstaka 
träd kan utnyttjas under flera decennier vilket innebär det kan vara mycket svårt att skilja 
pågående angrepp ifrån äldre förekomster (Ehnström & Axelsson, 2002).  
 
De fullbildade skalbaggarna uppträder från början av juni och är aktiva under soliga dagar då 
de kan ses röra sig på tallbarken. Reliktbocken kan också åstadkomma ett speciellt 
smattrande ljud genom att snabbt slå kroppen mot barkflagor som den sitter under, möjligen 
är detta någon form av kontaktljud mellan skalbaggarna. 

Reliktbockens specifika krav på sin livsmiljö gör arten känslig i ett landskap som präglas av 
modernt skogsbruk, och som saknar de viktiga störningsfaktorer som gör att gamla tallar 
utvecklas på ett sätt som passar skalbaggarna. Naturliga bränder är en viktig faktor som 
skapar luckor och solbelysta miljöer i skogen som passar reliktbocken. När gamla tallar 
avverkas försvinner reliktbockens naturliga habitat, och det är därför viktigt att bevara såväl 
enstaka gamla träd som hela bestånd med gammal tall (Artdatabanken SLU, 2019).  
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Tallar som utnyttjats av reliktbock under en längre tid får ofta en gulaktig i färg där barken flagnat och det bildats 
kådflöden.   
 
 

 
Under den flagnande barken finns ett virrvarr av larvgångar och kläckhål. Även det rödbruna gnagmjölet är 
karakteristiskt för reliktbocken.  
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2 Metod 

2.1 Inventeringsmetod 
Inventeringen utfördes under första halvan av december 2019 av Maria Jakobsson, Olle 
Finnström och Olof Widenfalk hos Greensway AB. Alla inventeringsområden som pekats ut 
av kommunen inventerades i sin helhet genom ”frisök” efter larvgångar och kläckhål i 
levande tallar. Positionen under inventeringen följdes fortlöpande i digitala kartunderlag i 
navigeringsprogrammet iGIS för att säkerställa att alla delar av de inventerade områdena 
genomkorsades. Inventeringen fokuserade på äldre och grova tallar, som är utpekade som 
substrat för reliktbocken (Ehnström & Axelsson, 2002). Även om solexponering anses 
nödvändigt för att tallar ska vara lämpliga för reliktbocken, så genomsöktes också de inre 
mer skuggiga delarna av de inventerade områdena, för att säkerställa att inga fynd missades 
där, i exempelvis mindre gläntor och glesare skog. Alla spår av reliktbock, liksom alla övriga 
naturvårdsarter som påträffades under inventeringen, registrerades med GPS i iGIS. Mats 
Jonsell vid ekologiska institutionen, enheten för skogsentomologi på SLU, bistod med 
expertstöd och kalibrering inför fältinventering, samt med kvalitetsgranskning av 
bedömningen av gnag utifrån bilder. 

Specifika begrepp kopplade till artvärden: 
 
S = Signalart enligt Skogsstyrelsen 
 
Rödlistekategorier som kan förekomma i rapporten 
NT = nära hotad 
VU = sårbar 

2.1.1 Skötsel 

För varje avdelning görs en generell bedömning av skötselbehovet. I första hand prioriteras 
skötsel som kan gynna reliktbock, detta gäller för avdelningar med konstaterade förekomster 
av arten men även för avdelningar som bedöms ha potential att hysa arten i framtiden. 
Föreslagna skötselåtgärder kan innefatta exempelvis röjning av sly, naturvårdsgallring för att 
gynna gamla tallar, och i undantagsfall andra åtgärder som exempelvis naturvårdsbränning. 
Skötselrekommendationer i avdelningar som i dagsläget inte hyser reliktbock ämnar till att 
skapa och bevara naturvärden kopplade till solbelysta tallmiljöer vilket på sikt även kan 
inkludera reliktbock.  

2.1.2 Osäkerheter 

Att artbestämma vedlevande insekter utifrån gnag i ved och bark är ofta svårt och medför 
vissa osäkerheter, reliktocken är inget undantag. Särskilt enstaka kläckhål och larvgångar av 
reliktbock kan vara svåra att artbestämma. Värdträdens karakteristiska utseende med gul 
färg och flagnande bark utvecklas troligen först när trädet nyttjats av reliktbocken under flera 
år. Nyligen angripna träd eller träd med enstaka larvgångar där trädets bark fortfarande är 
intakt är därför betydligt svårare att särskilja från angrepp av andra insekter. Även olika 
växtsteklar (Strongylogaster) använder tallbark för sin fortplantning och förpuppning. Dessa 
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larvgångar saknar dock det rödbruna gnagmjölet som är typiskt för reliktbocken. Svart 
praktbagge (Anthaxia similis) gör larvgångar i levande tall, dessa har dock oftast bågböjda 
exkrementgångar vilket reliktbockens larvgångar saknar.  

Registreringen av reliktbock har i inventeringen skett i två olika kategorier beroende på 
observationens säkerhet: ”säkra gnagspår” för tydliga och tillförlitliga gnagspår, ”osäker 
observation” där gnagspåren inte anses vara tillräckligt tydliga för att kunna göra en säker 
artbestämning. En observation motsvarar ett enskilt värdträd. Säkra gnagspår av reliktbock 
rapporteras till Artportalen tillsammans med övriga observationer av naturvårdsarter.  

Observationer markeras i kartan enligt:  

 = Säkra gnagspår

 = Osäker observation 

Det faktum att enskilda träd ofta nyttjas av reliktbockarna under flera år, ibland flera 
decennier, medför att förekomster av arten riskerar att överskattas i förhållande till hur 
många aktiva angrepp som i själva verket pågår (Ehnström & Axelsson, 2002). En 
registrerad observation kan alltså inte alltid likställas med en aktiv förekomst av reliktbock. 
På samma sätt kan en registrerad observation innebära flera individer. 

2.2 Underlag 
Shapefiler med de utvalda inventeringsområdena tillhandahölls av Karlstads kommun. 

Inför inventeringen importerades tidigare observationsdata av reliktbock från Analysportalen 
(Analysportalen, 2019).  
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3 Resultat 
Totalt registrerades 82 säkra gnagspår (värdträd) av reliktbock, fördelade på 19 olika 
avdelningar (Figur 2–11). De flesta gnagspåren finns i närheten av E18 vid 
Borgmästarholmen och Norra fältet (Figur 7). Spridda förekomster påträffades även på andra 
platser, exempelvis vid Gustavsberg (Figur 4) och på östra sidan om Klarälven i Färjestad 
och vid Norra Kyrkogården (Figur 8). Utöver dessa finns 40 osäkra observationer, alltså träd 
med gnagspår och utgångshål som liknar reliktbock men där ingen säker artbestämning 
kunde göras. Observationer som klassats som osäkra förekommer dels blandat med mer 
säkra fynd, men också som fristående observationer.  

Nästan samtliga spår av reliktbock har påträffats i utkanten av skogsområden i solexponerat 
läge, i halvöppna skogsdungar eller på enskilda (fristående) träd. Syd- och sydvästkanter 
förefaller vara särskilt attraktiva för insekten medan nordsidor, beskuggade träd och sluten 
skog i princip helt saknade spår av arten. Värdträden utgörs av gamla eller mycket gamla 
tallar, oftast med grova stammar (i samtliga fall över 40cm i brösthöjdsdiameter, och ofta 
mycket grövre än så). Tallarna står i princip alltid i ett någorlunda solexponerat läge och har 
välutvecklade och vida kronor. Trädets stam befinner sig i regel mer eller mindre i 
regnskugga under den egna kronan eller från träd som växer intill, vilket ger ett 
förhållandevis torrt och skyddat läge samt liten eller ingen lavpåväxt på stam och bark. 

Ett fåtal andra naturvårdsarter påträffades i samband med fältbesöken (Tabell 1). De utgörs 
av skogliga signalarter som i de flesta fall är förknippade med tall och/eller tallskogar och 
signalerar skoglig kontinuitet. Undantaget är ullticka som är knuten till död granved, och 
delvis även blåmossa som kan hittas i andra typer av skogar än just tallskog. Tre av arterna 
är rödlistade som nära hotad (NT). Särskilt tallticka (NT) var ganska vanligt förekommande i 
såväl skogsbestånd som på fristående träd i stadsmiljö. 

 
Tabell 1. Sammanställning av alla övriga naturvårdsarter som påträffades under inventeringen, hur många gånger 
de påträffades, samt i vilka avdelningar.  

Art Antal observationer Objekt 

Blåmossa (Leucobryum glaucum, S) 1 5 

Blomkålssvamp (Sparassis crispa, S) 5 14, 20, 30 

Grovticka (Phaeolus schweinitzii, S) 3 28, 29, 34 

Mindre märgborre (Tomicus minor, S) 2 10, 23 

Motaggsvamp (Sarcodon squamosus, NT) 1 10 

Tallticka (Phellinus pini, NT) 18 6, 7, 10, 14, 20, 21, 22, 30, 33, 34, 43, 48 

Ullticka (Phellinus ferrigineofuscus, NT) 1 10 
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3.1 Skötselbehov 
Vissa avdelningar är i behov av skötsel för att bevara och gynna reliktbocken, men även 
andra naturvärden som kan knytas till tall. I flera fall förekommer tät lövsly som helt eller 
delvis beskuggar tallstammar där reliktbock förekommer.  

6 stycken avdelningar (nr: 14, 20, 28, 29, 30 och 43) bedöms vara i akut behov åtgärder för 
att bevara befintliga förekomster av reliktbock. Åtgärderna är enklare röjningsåtgärder, ibland 
vid enstaka tallar, för att avlägsna konkurrerande sly som skuggar tallar i områden där 
reliktbocken förekommer.  

Troligen kommer många av de avdelningar som har säkra spår av reliktbock att kräva någon 
form av skötsel på sikt och förutom akuta röjningsinsatser kommer fler skötselåtgärder 
krävas under den kommande 5-årsperioden. Typ av skötselåtgärder och lämplig tidshorisont 
för åtgärderna varierar från avdelning till avdelning. Se mer information om skötselbehovet i 
avdelningsbeskrivningarna. Åtgärderna kan med fördel utföras under avlövad säsong (höst, 
vinter eller tidig vår) för att inte störa djurlivet.   
 
Flera avdelningar bedöms utgöra lämpligt habitat för reliktbock men saknar säkra fynd av 
arten. Dessa områden har potential att hysa reliktbock på sikt om området bevaras och 
lämpliga skötselåtgärder vidtas. Skötselregimer som gynnar friväxande tall och håller nere 
konkurrerande växtlighet är generellt att rekommendera för att gynna relikbocken. Detta kan 
exempelvis innefatta slyröjning, naturvårdsgallring, kreatursbete, naturvårdsbränning, eller 
en kombination av flera åtgärder. Exempel på sådana områden är avdelningar 2, 10 och 16. 
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3.2 Avdelningar 

 
Figur 2. Avdelning 1 är beläget vid Randvikstorp, strax väster om Karlstad. Inga sannolika förekomster 
påträffades, men ett osäkert fynd gjordes under fältbesök.  
 
 
ID 1 (Figur 2) 

Hällmarkstallskog som ligger i ett exponerat läge vid Randvik intill Vänern. Fin 
åldersspridning från gamla krumma tallar till unga träd och rikligt med solexponerade äldre 
tall längs strandkanten. Förekomsten av flertalet grova, gamla tallar gör att området bedöms 
innehålla lämpliga substrat för reliktbocken. Enstaka osäkra observationer av reliktbock. 
På många av de äldre tallstammarna finns dock en påväxt av lav vilket tyder på fuktiga 
förhållanden och talar emot att de skulle vara lämpligt substrat för reliktbock.  

Skötsel: Bevara gamla och grova tallar med vida kronor utmed strandkanten för att gynna 
utvecklingen av lämpligt substrat för reliktbocken. Genom att röja bort gran och lövsly i resten 
av objektet kan även andra tallvärden gynnas. 
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Figur 3. Översikt av avdelningarna 2-9.  

ID 2 (Figur 3) 

Strandnära tallskog i friluftsområdet vid Skutberget. Flertalet grova, gamla tallar som bedöms 
vara lämpliga substrat för reliktbocken. Enstaka osäkra observationer av reliktbock. 
Tallskogen är halvöppen, särskilt nära stranden, vilket bidrar till solinstrålning och möjlighet 
till utveckling av stora och vida kronor på tallar.  

Skötsel: Bevara tallskogen och i synnerhet gamla och grova tallar med vida kronor.  

 

ID 3 (Figur 3) 

Talldominerad skog samt viss förekomst av fristående tall i friluftsområdet vid Skutberget. 
Träden är i många fall lite för unga och klena ännu för att vara lämpliga som substrat för 
reliktbock, men en del finare äldre träd förekommer. Potential för bra habitat finns i framtiden 
om träden få stå kvar. Inga spår av reliktbock påträffades. 

Skötsel: Bevara äldre tall och fristående träd för att gynna generella tallvärden och möjligen 
även reliktbock i framtiden.  

ID 4 (Figur 3) 

Avdelningen utgörs i princip helt och hållet av tomtmark med sommarstugor, men spritt växer 
gamla tallar, varav vissa i ganska solexponerat läge. Inga spår av reliktbock påträffades.  
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Skötsel: Bevara gamla tallar. Ingen riktad skötsel för reliktbock föreslås i nuläget. 

ID 5 (Figur 3) 

Norra delen av området, norr om vägen som delar området, utgörs av hällmarkstallskog med 
en exponerad kant i söderläge. Området har delvis blivit gallrat. I dagsläget omringas 
tallstammarna i delar av denna av rikligt med sly. Tallskogen har ålder- och 
diameterspridning, inslag av krumma tallar och är delvis luckigt. Den södra delen utgörs till 
stor del av en blandskog med hällmarksinslag längst söder ut mot Vänern. Även där finns 
inslag av höga tallvärden. Blåmossa (S) växer vid hällmarken nära sjön. Enstaka osäkra 
observationer av reliktbock. 

Skötsel: I dagsläget finns behov av slyröjning i norra delen, framförallt i den södra kanten 
som delas av vägen, för att gynna och utveckla framtida substrat för reliktbocken. 

Blåmossa (S) vid hällmarken nära Vänern i avdelning 5.  

ID 6 (Figur 3) 

Området utgörs av en udde och en liten höjd. Det finns fina tallvärden i framförallt den södra 
halvan av området som utgörs av tydlig hällmarkstallskog. Krumma, vindpinade tallar växer 
bland hällarna tillsammans med enbuskar som verkar trivas bra i de ljusa förhållandena ute 
på udden. Östra och västra sidan av kullen består av varierad blandskog. Mitten av området, 
höjden, består av en relativt ordinär tallskog. Tallticka (NT) påträffades i området. Inga spår 
av reliktbock påträffades. 
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Skötsel: Det finns många olika typer av naturvärden i området och skötseln bör inte enbart 
fokusera på reliktbocken utan på områdets generella naturvärde, särskilt eftersom området 
troligen saknar reliktbock i dagsläget. När det gäller tallvärden i området är det viktigt att 
gamla tallar inte beskuggas av gran och lövsly.  

ID 7 (Figur 3) 

Liten, gles trädgrupp på västra sidan av IKEA, intill parkeringen. Trädgruppen består av ett 
fåtal tallar samt enstaka lövträd. Flera lämpliga tallar, bland annat med förekomst av tallticka 
(NT), men inga spår av reliktbock påträffades. Området bedöms ha potential att hysa 
reliktbock i framtiden. 

Skötsel: Håll tallarna fortsatt fria från konkurrerande växtlighet, i dagsläget krävs dock inga 
skötselåtgärder men området kommer troligen kräva röjningsåtgärder inom några år.  

ID 8 (Figur 3) 

Området utgörs av en udde som går ut i Vänern med fin hällstrand. Större delen av området 
är hällmarkstallskog med varierad ålder på skogen och flera äldre väderpinade tallar. Tallen 
dominerar men det finns även ett inslag av gran och olika lövträd samt en och annan en. 
Inslag av kulturväxter så som syren och rosor samt flera husgrunder. Området är väl 
anpassat för rekreation med grillplatser och markerade stigar. Området är skyddat av ett 
biotopskydd. Inga spår av reliktbock påträffades. 

Skötsel: Ingen riktad skötsel för reliktbock föreslås i nuläget. 

ID 9 (Figur 3) 

Litet tallskogsområde intill en mindre grusväg med ett läge som är exponerat mot väster. I 
objektet finns ett par äldre tallar bland löv och lövsly. Inga spår av reliktbock påträffades. 

Skötsel: Ingen riktad skötsel för reliktbock föreslås i nuläget. 
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Figur 4. Översikt över avdelningar som ligger i närheten av stadsdelen Gustavsberg. 

ID 10 (Figur 4) 

Talldominerad skog, till stor del på hällmark med flertalet stigar, vandringsleder samt 
grillplatser/vindskydd. Hällmark med svackor av fuktig mark. Norra delen (öster om vägen) är 
generellt något fuktigare med mer gran och löv, likaså i södra delen (väster om vägen). 
Gammal och grov tall förekommer i stora delar av området, framför allt på den östra sidan av 
vägen som genomkorsar området. Relativt få av de äldre tallarna står dock i solexponerat 
eller bedöms vara lämpliga som substrat för reliktbock. Många av tallarna har också tydlig 
lavpåväxt vilket tyder på ett fuktigare mikroklimat som inte är lämpligt för reliktbocken. Det 
generella naturvärdet är dock påtagligt med ett fint trädskikt som är olikåldrigt och skiktat. 
Motaggsvamp (NT), mindre märgborre (S), ullticka (NT) och tallticka (NT) noterades under 
fältbesöket. Inga spår av reliktbock påträffades. 

Skötsel: Det finns många olika typer av naturvärden i området och eventuell skötsel bör inte 
enbart fokusera på reliktbocken utan på områdets generella naturvärde, särskilt eftersom 
området troligen saknar reliktbock i dagsläget. Tallskog av denna typen gynnas normalt av 
naturvårdsbränning för att gynna marksvampar, insekter och för att skapa död ved av hög 
kvalitet. I dagsläget håller stora delar av området ett markskikt med stora mängder ris och 
med tjocka förnalager vilket missgynnar bland annat mykorrhizasvampar och annan 
marksvamp som är typisk för tallnaturskog (exempelvis motaggsvamp). Punktinsatser för att 
gynna gammal och grov tall kan göras genom frihuggning.  
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Tallticka (NT) finns på många platser i Karlstad, bland annat på flera platser i avdelning 10.   

ID 11 (Figur 4)   

Mestadels tallskog på hällmark, men generellt något klenare träd än i exempelvis avdelning 
10. Grövre, gamla och relativt friväxande tallar förekommer. Relativt sparsamt med död ved. 
Området har troligen möjlighet att utveckla fina tallskogsvärden generellt. Inga spår av 
reliktbock påträffades. 

Skötsel: Eventuell skötsel bör troligen fokusera på att gynna det generella naturvärdet 
snarare än att gynna reliktbocken specifikt. Skog av denna typen gynnas av 
naturvårdsbränning för att skapa dynamik, olikåldrighet, död ved, samt gynnsamma 
förhållanden för marksvampar.  

ID 12 (Figur 4) 

Barrblandskog på hällmark intill villaområde i Hultsberg. Området hyser ett fåtal äldre träd 
som bedöms utgöra lämpligt substrat för reliktbock. Enstaka osäkra observationer av 
reliktbock under fältbesök.  

Skötsel: Ingen riktad skötsel för reliktbock föreslås i nuläget. 
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ID 13 (Figur 4) 

Bostadsnära område med barrblandskog i Gustavsberg. Området i sin helhet består av 
relativt välsluten skog som inte bedöms har någon påtaglig potential att hysa reliktbock inom 
den närmsta tiden. Den östra kanten mot villaområdet är solexponderad men de tallar som 
står där bedöms för det mesta vara för unga eller klena för att kunna utgöra värdträd för 
reliktbock i dagsläget. Inga spår av reliktbock påträffades. 

Skötsel: Ingen riktad skötsel för reliktbock föreslås.  

ID 14 (Figur 4) 

Större område med barrblandskog i Gustavsberg. Stigar och vandringsleder genomkorsar 
området. Riklig tillgång av grov och gammal tall, men tallar i de inre delarna av området 
växer i alltför sluten skog för att kunna hysa reliktbock. Flera tallar med säkra spår av 
reliktbock observerades längs utkanterna av området mot de öppna ytorna vid 
bostadsområdet, särskilt i den södra delen (Figur 4). Även signalarterna blomkålssvamp (S) 
och tallticka (NT) påträffades. 

Skötsel: Grova och gamla tallar som växer i områdets utkanter i de västra, södra och östra 
kanterna bör hållas fria från konkurrerande växtlighet, särskilt gran och lövsly. Stora delar är 
inte i något akut behov av skötsel men punktinsatser kan utföras för att gynna enstaka träd.  
 
ID 15 (Figur 5) 

Långsmalt parkområde inne i staden. Många fina gamla och grova tallar som bedöms utgöra 
lämpliga substrat för reliktbock. Enstaka spår av reliktbock gjordes under fältbesök, 
förmodligen en relativt ny etablering.  

Skötsel: Håll fortsatt röjt kring tallarna. Området kräver ingen särskild skötsel för tillfället.   

 

ID 16 (Figur 5) 

Fint talldominerat skogsområde. Gammal och grov tall i solexponerat läge finns framförallt 
vid hällmarken längs den västra kanten. Några tallar omges av alltför tätt sly för att utgöra 
lämpliga substrat för reliktbock i nuläget. Inga spår av reliktbock påträffades men området 
bedöms ha potential för reliktbock och andra arter knutna till gammal tall i framtiden.  

Skötsel: Bevara tall generellt, och röj fram beskuggade gamla och grova träd längs den 
västra kanten för att öka potentialen för reliktbock och andra tallarter i framtiden.  
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Röjningsbehov i avdelning 16. Området längs den västra kanten bedöms ha potential att utgöra habitat för 
reliktbock i framtiden.  
 
ID 17 (Figur 4) 

Fin hällmarkstallskog med ålder- och diameterspridning, inslag av död ved samt fuktiga 
myrsänkor. I sydöstra kanten mot åkern står ett band av gran och lövträd, mestadels asp. 
Beståndet är troligen lite för tätt och fuktigt för att reliktbocken ska trivas. Inga spår av 
reliktbock påträffades. 

Skötsel: Det finns många olika typer av naturvärden i området och skötseln bör inte enbart 
fokusera på reliktbocken utan på områdets generella naturvärde, särskilt eftersom området 
troligen saknar reliktbock i dagsläget. Punktinsatser för att gynna gammal och grov tall kan 
göras genom att hålla grova och gamla tallar fria från konkurrens. 

ID 18 (Figur 4) 

Betesmark där träden står relativt gles. I avdelningen finns framförallt lövträd men en större 
och äldre tall finns. Inga spår av reliktbock påträffades. 

Skötsel: Fortsatt bete, gynna eken och håll tallen skuggfri för att för att öka potentialen för 
reliktbock och andra arter i framtiden. 
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ID 19 (Figur 4) 

Ett långsmalt talldominerat område norr om Våxnäs industriområde. Större delen av området 
består av hällmarkstallskog med äldre senvuxna tallar. Trots att hällmarkstallskogen är 
ganska gles tyder förekomsten av lavar på stammarna att mikroklimatet inte är helt torrt. 
Något som sannolikt inte är lämpligt för reliktbocken. I områdets utkanter mot öppnare mark 
finns en del solexponerade, grövre och äldre tallar, framförallt vid skjutbanan i den östra 
delen av området. Här finns också en tall med säkra spår av reliktbock, det enda träd i 
området där spår av reliktbock hittades. 

Skötsel: Frihugg och röj fram grova äldre tallar som är lämpliga för reliktbock, framförallt vid 
skjutbanan i den östra delen av området där flera lämpliga träd förekommer och där det enda 
trädet med fynd av reliktbock i området finns. 

ID 20 (Figur 4) 

Mindre, stadsnära skogsparti vid Klaramotet på norra sidan av E18 och Hagalundsvägen. 
Här finns många fina gamla tallar som bedöms vara lämpliga som substrat för reliktbock, och 
en tall med säkra spår av reliktbock påträffades i den nordvästra änden. Även 
signalarterna blomkålssvamp och tallticka (NT) påträffades.  

Skötsel: Stora mängder lövsly (mestadels rönn) skuggar ut många trädstammar och det finns 
ett stort röjningsbehov, enstaka unga ekar finns också och dessa kan gärna sparas. Även 
visst behov av skräpröjning i området.  
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Röjningsbehov i avdelning 20. Rikliga mängder lövsly (rönn) växer i stora delar av beståndet och skuggar 
stammarna på många av de gamla tallar som finns där.  

ID 21 (Figur 5) 

Mycket litet område med 2-3 fristående och grova tallar vid stranden på norra sidan 
Klarälven i centrala Karlstad. Träden bedöms utgöra lämpligt substrat för reliktbock men Inga 
spår av reliktbock påträffades vid fältbesök. Tallticka (NT) noterades på en av tallarna.  

Skötsel: Ingen riktad skötsel för reliktbock föreslås i nuläget. 

ID 22 (Figur 5) 

Mindre, stadsnära skogsparti på södra sidan av Karlstad Centralsjukhus. Området utgörs av 
en mindre hällmark och en tallskogsdunge. Många av tallarna är äldre och bedöms vara 
lämpliga substrat för reliktbock, Inga spår av reliktbock påträffades. Tallticka (NT) 
noterades på två platser inom avdelningen.    

Skötsel: Håll tallarna fortsatt fria från konkurrerande växtlighet och sly. Inga akuta 
skötselinsatser bedöms dock vara nödvändiga.  

ID 23 (Figur 5) 

Mariebergsskogen hyser ett mycket stort antal gamla och grova tallar. Avdelningen är 
uppdelad i två separata delar, men som har liknande karaktär. I de östra och nordöstra 
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delarna av bägge dessa delar står många av tallar i solexponerat läge och ett fåtal träd 
med säkra spår av reliktbock noterades, liksom flera osäkra observationer. Det är 
troligt att åtminstone någon av dessa observationer är pågående angrepp av reliktbock. De 
västra delarna av skogen står i alltför skuggigt läge för att hysa relikbock. Gnagspår efter 
signalarten mindre märgborre (S) noterades på tallågor i den östra delen.  

Skötsel: Området är idag skött på ett sätt som bör gynna reliktbock och det är viktigt att 
gamla och grova tallar i utkanterna av området även i fortsättningen hålls fria från 
konkurrerande växtlighet och sly. I dagsläget bedöms inga särskilda skötselåtgärder vara 
nödvändiga. 

 
Figur 5. Översikt över avdelningarna 15,16,21-23. Observera att avdelning 23 i den östra delen består av en 
större och en mindre del som är separerade. Avdelning 22 ligger just söder om Centralsjukhuset Karlstad. 
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Figur 6. Norrut från centrala Karlstad ligger avdelningarna 24-26, 35 och 40. Majoriteten av dem ligger längs 
Klarälven. I sydöstra hörnet skymtas Färjestads Travsällskap. 

ID 24 (Figur 6) 

Solitär tall som står intill två äldre björkar. Enstaka osäkra observationer av reliktbock, 
och strax norr om ytan påträffades ytterligare spår av reliktbock.  

Skötsel: Framtida skötsel så som slyröjning kommer på sikt att krävas för att bibehålla tallens 
exponerade läge, ingen skötsel bedöms dock vara nödvändig för tillfället.  

ID 25 (Figur 6) 

Vid Klarälvens västra strand, i höjd med Älvåker, står en solitär grov gammal tall. Tallen står 
solexponerat i alla väderstreck. Inga spår av reliktbock påträffades. 

Skötsel: Ingen riktad skötsel för reliktbock föreslås i nuläget. 

ID 26 (Figur 6) 

En trädgrupp av äldre träd längs strandpromenad på Klarälvens västra strand. Säkra spår 
av reliktbock påträffades på ett par gamla tallar i trädgruppen.  

Skötsel: Idag finns inget akut behov av slyröjning på sikt att kommer att krävas för att bevara 
solexponeringen.  
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ID 27 (Figur 7) 

Långsmalt område längs Sandbäckstjärnens södra strand. Många fina, grova tallar finns här 
men de flesta står i sluten skog vilket troligen inte utgör en lämplig miljö för reliktbock. De 
östra delarna (ca 100 m av sträckan längs med stranden) är mer solexponerade. Viss 
förekomst av grovt löv (asp och björk). Inga spår av reliktbock påträffades.  

Skötsel: Fristående tallar i den östliga delen av området bör om möjligt hållas fria från sly för 
att på sikt gynna reliktbocken och andra arter knutna till tall.  

 
Figur 7. Översikt över avdelningarna 27-33 som ligger samlat i närheten av I2 Norra Fältet och 
Borgmästarholmen på västra sidan av Klarälven. På östra sidan Klarälven ligger avdelning 38. 

ID 28 (Figur 7) 

Talldunge invid Norra fältet. Många grova och fina tallar i halvöppen miljö som utgör lämpligt 
substrat för reliktbock, särskilt längs den sydvästra kanten. Säkra spår av reliktbock 
påträffades på enstaka tallar i den södra kanten. Även signalarten grovticka (S) 
noterades under fältbesök. 

Skötsel: Det finns i dagsläget ett behov av att röja bort ungt lövsly som beskuggar tallarnas 
stammar.  

ID 29 (Figur 7) 

En träddunge som till stor del omges av öppna gräsytor vid Regementets IP samt I2 Norra 
fältet. Här står tallarna solexponerat och flera av träden har grova kronor som ger 
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regnskugga på stammarna vilket möjligen kan gynna reliktbocken. En stor andel av träden i 
dungen bär rikligt med säkra gnagspår av reliktbock. Även signalarten grovticka (S) 
noterades under fältbesök. Förutom tall finns i objektet även ett inslag av löv. 

Skötsel: Viss mängd ungt lövsly förekommer, denna bör röjas bort för att inte riskera att 
skugga tallarna på sikt. Grovt löv kan lämnas.  

Flera träd inom avdelning 29 bär rikligt med gnagspår av reliktbock. Viss mängd lövsly förekommer i ytan vilket på 
sikt kan innebära problem i de fall slyet riskerar att beskugga tallstammarna.  

ID 30 (Figur 7) 

Grov och mogen tallskog intill E18 norr om Norra fältet. Många äldre tallar och flera tallar 
med säkra spår av reliktbock längs den södra kanten. En bit in i skogen är 
undervegetationen tätare och förhållandena skuggigare. Även signalarterna blomkålssvamp 
(S) och tallticka (NT) noterades under fältbesök. 

Skötsel: Lövsly kan gärna röjas bort längs utkanterna av beståndet för att inte beskugga 
tallarna, särskilt längs den södra och östra kanten. Marken är sandigt sediment – för att höja 
det generella naturvärdet skulle man kunna skapa sandblottor i solbelysta lägen för att gynna 
sandlevande bin och steklar. Att gynna vilda ängsväxter i området kan också gynna dessa 
pollinerande insekter. Sådana åtgärder lämpar sig bäst för öppen eller halvöppen mark i 
närområdet.  
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I avdelning 30 finns rikligt med spår av reliktbock längs den södra och sydöstra kanten av beståndet. 

ID 31 (Figur 7) 

Parkmiljö mellan E18 i öst och Infanterigatan i väst. I objektet står flera fina gamla tallar i 
solexponerat läge som bedöms vara lämpligt substrat för reliktbocken. Flera tallar med 
säkra spår av reliktbock påträffades. 

Skötsel: Området är idag skött på ett sätt som bör gynna reliktbock och det är viktigt att tallar 
även i fortsättningen hålls fria från konkurrerande växtlighet och sly. I dagsläget bedöms inga 
särskilda skötselåtgärder vara nödvändiga. 

ID 32 (Figur 7) 

Trädgrupp av tall på en öppen gräsyta mellan E18 och Sandbäcksgatan. Flera av tallarna är 
gamla och grova men det finns även ett par, 4-5 st, yngre tallar i denna trädgrupp. Att det 
finns efterföljare till det gamla tallarna ökar chansen att bibehålla förekomsten av substrat 
med rätt kvalitet för reliktbocken under en längre tid. Säkra spår av reliktbock påträffades i 
avdelningen. 

Skötsel: Området är idag skött på ett sätt som bör gynna reliktbock och det är viktigt att tallar 
även i fortsättningen hålls fria från konkurrerande och beskuggande växtlighet. I dagsläget 
bedöms inga särskilda skötselåtgärder vara nödvändiga. 

 



27 | 39 

ID 33 (Figur 7) 

Mycket litet område med en enstaka fristående tall intill Klarälven. Inga spår av reliktbock 
påträffades vid fältbesök, men tallens läge och växtsätt liknar andra områden där 
observationer gjorts och bedöms därför utgöra en möjlig miljö för arten i framtiden. 
Signalarten tallticka (NT) påträffades under fältbesök. 

Skötsel: Området är idag skött på ett sätt som bör gynna reliktbock och det är viktigt att tallen 
även i fortsättningen hålls fria från konkurrerande växtlighet och sly. I dagsläget bedöms inga 
särskilda skötselåtgärder vara nödvändiga. 

ID 34 (Figur 7) 

Parkområde på Borgmästarholmen med ett stort antal gamla och mycket grova tallar, samt 
en del finare lövträd. Ett stort antal säkra spår av reliktbock påträffades längs med 
områdets ytterkanter. Observationerna består av tallar med rikliga mängder larvgångar och 
kläckhål. Även signalarterna grovticka (S) och tallticka (NT) noterades under fältbesök. 

Skötsel: Området är i dagsläget skött på ett sätt som gynnar reliktbocken och det är viktigt att 
tallarna även i fortsättningen hålls fria från exempelvis lövsly och annan beskuggande 
växtlighet. En mindre grupp med unga tallar finns i området, dessa bör bevaras och gynnas 
för att på sikt bilda kontinuitet i tillgången av lämpliga värdträd.  

Avdelning 34. I området på Borgmästarholmen finns ett ganska stort antal tallar med spår av reliktbock. 
Röjningsåtgärder (såsom på bilden) gynnar sannolikt arten. Det är också viktigt att lämna yngre tallar som får 
växa upp i solbelyst miljö.  
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ID 35 (Figur 6) 

Stor solitär tall intill Klarälven. Tallen är solexponerad i alla väderstreck och säkra gnagspår 
av reliktbocken syns på stammen. Området runt stammen är nyligen röjt och området i 
övrigt är en öppen gräsyta som aktivt sköts.  

Skötsel: Området är idag skött på ett sätt som bör gynna reliktbock och det är viktigt att tallen 
även i fortsättningen hålls fria från beskuggande växtlighet. I dagsläget bedöms inga 
särskilda skötselåtgärder vara nödvändiga. 

 
Solitär tallen i objekt 35 bär tydliga spår av reliktbocksaktivitet.  

ID 36 (Figur 8) 

Trädgrupp med gammal tall intill Klarälven och besöksparkeringen vid Löfbergs arena. 
Träden står i princip på parkeringen och det är i flera fall asfalterat ända in till stammen vilket 
troligen är väldigt skadligt för trädens hälsa. Samtliga tallar står exponerat och både stammar 
och kronor är grova. Flera säkra spår av reliktbock påträffades. 

Skötsel: Området är idag skött på ett sätt som bör gynna reliktbock och det är viktigt att tallar 
även i fortsättningen hålls fria från beskuggande växtlighet. I dagsläget bedöms inga 
särskilda skötselåtgärder vara nödvändiga. 
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En grupp med stor mängd passande substrat för reliktbocken, grova stammar och kronor samt solexponerade 
stammar.  
 

ID 37 (Figur 8) 

En solitär tall med vid krona i sydöstra hörnet av ett litet grönområde. Säkra gnagspår av 
reliktbock på den solexponerade delen av stammen.  

Skötsel: I dagsläget finns inget skötselbehov men att hålla nere sly är på sikt viktigt för att 
bibehålla solexponeringen. 
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Figur 8. Inramad av Klarälven i öst, E18 i söder och väg 63 i väst ligger avdelningarna 36-39 samt 41-42. 
Observera att avdelning 42 består av tre separata områden i området vid kyrkogården.  

ID 38 (Figur 8) 

Trädgrupp längs promenadstråk intill Klarälven. Samtliga tallar är solexponerade i alla 
väderstreck och flera av dem är grova och gamla. Några av träden har säkra gnagspår av 
reliktbock. 

Skötsel: Ingen skötsel krävs i dagsläget. Området är idag skött på ett sätt som bör gynna 
reliktbock och det är viktigt att tallar även i fortsättningen hålls fria från beskuggande 
växtlighet. 

ID 39 (Figur 8) 

Hällmarkstallskog med flera stigar som går genom objektet. I den östra delen, i sluttningen 
upp mot hällmarken, finns ett stort inslag av gran. I den norra delen av området är skogen 
överlag yngre och tätare än mitten och västra delen av objektet. Riktigt gamla tallar saknas. 
Ett träd med säkra gnagspår av reliktbock påträffades just utanför avdelningen. 

Skötsel: Ingen riktad skötsel för reliktbock föreslås i nuläget. 

ID 40 (Figur 6) 

Objektet är centrerat kring en vändplan vilket innebär bra förutsättningar för träden som står 
just intill vändplanen. Möjligen kan dessa på sikt utgöra lämpligt substrat, men de är troligen 
ännu något för unga och stammarna har viss lavpåväxt vilket indikerar att förhållandena 
sannolikt är för fuktiga för att reliktbocken ska trivas. Inga spår av reliktbock påträffades.  
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Skötsel: Ingen riktad skötsel för reliktbock föreslås i nuläget. 

ID 41 (Figur 8) 

Tallbiotop med ett kommunalt elljusspår och många stigar. Ett relativt likåldrigt område även 
om det finns ett inslag av tallar som ser äldre ut än resterande delar av beståndet. Riktigt 
grova och gamla träd saknas. Tallföryngringen är bitvis tät, framförallt i norra delen av 
objektet. Sluten skog såsom denna, utan gamla tallar i solexponerat och skyddat läge har 
dåliga förutsättningar att hysa reliktbock – andra naturvärden kan givetvis finnas ändå. Inga 
spår av reliktbock påträffades. 

Skötsel: Ingen riktad skötsel för reliktbock föreslås i nuläget. Skötseln bör troligen vara 
inriktad på att gynna det generella naturvärdet, till exempel röja och gallra gran till förmån för 
tall och grövre lövträd.  

 
Exempelbild från objekt 41. Slutna skogar utan gamla tallar i solexponerade och skyddade lägen har dåliga 
förutsättningar att hysa reliktbock.  

ID 42 (Figur 8) 

Objektet ligger inom ett stort kyrkogårdsområde. Tallarna är spridda i området med varierad 
solexponering. Flera fina gamla tallar och enstaka tallar med säkra spår av reliktbock 
påträffades.  

Skötsel: Skötseln som kyrkogårdsförvaltningen bedriver är gynnsam för solitärtallarna och 
träden för att även i fortsättningen hållas fria från konkurrerande växtlighet.  
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Figur 9. Översikt över avdelningarna 43, 46 och 47 som ligger i närheten av Kroppkärrssjön. 

ID 43 (Figur 9) 

Skogbeklädd höjd (Svinbäcksberget) öster om Norrstrandsparken i centrala Karlstad. I 
objektet finns ett stort hällmarksinslag och rikligt med gamla och grova tallar. Högst 
koncentration av sådana träd finns i södra delen mot Montessoriförskolan Lindblomman. 
Tallarna just intill förskolans gård samt de tallar som står inne på förskolans område har inte 
inventerats på grund av tillgänglighet. I norra delen finns en tydligare åldersspridning på 
tallarna samt ett inslag av enbuskar som avtar söderut. Överlag finns ett inslag av lövsly 
vilket skapar ett tätare och mörkare bestånd. Signalarten tallticka (NT) noterades under 
fältbesök. Säkra spår av reliktbock påträffades på ett par trädstammar. 

Skötsel: Slyröjning, uttag av gran samt friställning av gamla tallar i utkanten av området (där 
tallar står solexponerat) i framförallt norra delen. Friställ möjligen några efterträdare (unga 
tallar) för att öka möjligheten för dessa kan utveckla grova kronor i solexponerade lägen.  
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Stor koncentration av äldre grova tallar i södra delen av avdelning 43.  

 
I norra delen av avdelning 43 finns viss åldersspridning. 

ID 44 (Figur 10) 

Ett litet talldominerat skogsområde på en strandremsa mellan Edsgatevägen och sjön 
Alstern. Idag används området som båtplats för de boende i området. De boende använder 
de relativt grova tallarna till att förankra sina båtar i. Flera stammar står relativt solexponerat. 
Inga spår av reliktbock påträffades. 

Skötsel: Ingen riktad skötsel för reliktbock föreslås i nuläget. 
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Figur 10. Översikt över avdelningarna 44, 45 och 48. Sydsydväst om sjön Alstern ligger avdelningarna 44 samt 
45 medan avdelning 48 ligger i norr om E18 i närheten av Skattkärr.   

ID 45 (Figur 10) 

Området utgörs av en trädbeklädd udde som går ut i en åker. I den södra delen står främst 
ett par äldre tallar och lövträd och är glesare än den norra delen som är mer aspdominerad, 
både av sly och äldre träd. I objektet finns även en ek och hasselbuketter. Enstaka säkra 
spår av reliktbock påträffades. 

Skötsel: Ingen riktad skötsel för reliktbock föreslås i nuläget. 

ID 46 (Figur 9) 

Hällmarkstallskog med viss åldersvariation. Det finns ett inslag av äldre tall men i huvudsak 
består beståndet av träd i yngre åldrar. Föryngringen är bitvis riklig vilket skapar tätare partier 
medan tydligare hällpartier bildar glesare och ljusare områden. Gran och löv är ett 
genomgående inslag i avdelningen. Inga spår av reliktbock påträffades. 

Skötsel: Ingen riktad skötsel för reliktbock föreslås i nuläget.  
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I avdelning 46 finns hällmarker med tall i varierande åldrar.  

ID 47 (Figur 9) 

Hällmarkshöjd som till stor del omsluts av produktionsskog. Tallarna på hällmarken har viss 
ålders- och diameterspridning men riktigt gamla tallar saknas. Bitvis står träden ganska glest 
men på merparten av tallstammarna växer lavar av olika slag som tyder på något fuktigare 
förhållanden. En osäker observation av reliktbock gjordes. 

Skötsel: Ingen riktad skötsel för reliktbock föreslås i nuläget. Skogen kan möjligen ändå 
skötas för att gynna det generella naturvärdet genom att gynna tallvärden och kontrollera 
inslaget av gran och lövsly.  

ID 48 (Figur 10) 

Ett varierande tallbestånd som i norra änden liknar en hällmarkstallskog men som övergår 
mot frisk mark längre söderut. I norra delen finns det ett större inslag av äldre träd och även 
en viss luckighet. Riktigt gamla tallar saknas dock. Bitvis rikligt med tallföryngring samt och 
inslag av gran och löv i olika åldrar. Signalarten tallticka (NT) noterades under fältbesök. 
Inga spår av reliktbock påträffades. 

Skötsel: I dagsläget är inslaget av gran relativt stort och bör plockas ut för att öka de 
generella tallvärdena i stort i beståndet. De äldre tallarnas utveckling kan gynnas av 
friställning. Ingen riktad skötsel för reliktbock föreslås i nuläget. 
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Figur 11. Översikt över avdelningarna 49 och 50. Avdelningarna ligger nordväst om Molkom, ca 3 mil norr om 
Karlstad. 

ID 49 (Figur 11) 

Tallbestånd med hällmarksinslag. Trädskiktet är ganska likåldrigt och består av mogen skog 
men inte gammal skog, enstaka äldre träd förekommer dock. Objektet gränsar mot 
produktionsskog. Inga spår av reliktbock påträffades. 

Skötsel: Ingen riktad skötsel för reliktbock föreslås i nuläget.  

ID 50 (Figur 11) 

Objektet ligger väster om Molkoms idrottsplats och utgörs av ett hällmarksparti i ett övrigt 
grandominerat område. Hällmarkstallskogen saknar riktigt gamla tallar och det finns ingen 
större ålders- eller diameterspridning. Det finns ett stort inslag av gran i objektet och på 
tallstammarna växer en del lavar vilket tyder på att förhållandena troligen är för fuktiga för 
reliktbocken. Inga spår av reliktbock påträffades. 

Skötsel: Ingen riktad skötsel för reliktbock föreslås i nuläget.  
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4 Avslutande diskussion 
 
Förekomsten av reliktbock i det inventerade området är begränsad till grova tallar och gamla 
tallar som står i solexponerade och skyddade lägen. Reliktbocken förekommer framförallt på 
tallar i utkanten på skogsbestånd eller i mindre skogsdungar, men också på solitärt växande 
träd. Inga spår av reliktbock påträffades i sluten skog. Många av värdträden står på relativt 
bördig mark, ibland i parkliknande miljö med väldigt lite konkurrerande växtlighet och omges 
av klippta eller röjda gräsytor. Möjligen är bördigheten en anledning till att många av 
värdträden är väldigt grova, men det behöver inte betyda att bördigheten har en direkt 
koppling till förekomsten av reliktbock. Reliktbocken kan trivas även på marker med lägre 
bonitet, exempelvis hällmarker, om skogen har den rätta strukturen med gläntor och 
solexponering.  
 
Det finns ingen forskning på kolonisationsmönster och spridningsavstånd för reliktbock. 
Studier på andra vedlevande skalbaggar har visat att sannolikheten att kolonisera ett nytt 
träd är betydligt större inom ett avstånd på några hundra meter (Ranius & Hedin, 2001), även 
om många skalbaggar har potential att sprida sig mycket längre än så. Detta innebär att 
sannolikheten för att en population ska fortleva lokalt ökar om det finns flera lämpliga träd i 
den nära omgivningen. I vissa av de inventerade områdena fanns endast enstaka träd med 
reliktbock, men med ganska kraftiga angrepp, trots att flera liknande tallar fanns runt 
omkring. Detta tyder på att reliktbocken har höga krav för att kolonisera nya värdträd. Under 
inventering påträffades dock flera avdelningar med ett relativt stort antal angripna tallar, vilket 
indikerar att det inom Karlstad kommun finns flera lämpliga livsmiljöer för reliktbock. 
Reliktbock inventeras oftast genom att söka efter gnagspår och utgångshål i barken på 
gamla tallar. Eftersom värdträden kan utnyttjas av reliktbockarna under flera decennier kan 
det vara mycket svårt att avgöra om en enskild observation är ett pågående angrepp eller en 
äldre förekomst. 

En observation från inventeringen är att stammen på angripna tallar ofta står i regnskugga 
från trädets egen krona eller från grannträden (detta är dock något som inte har testats eller 
beskrivits vetenskapligt). Trots regnigt väder under fältinventeringen var värdträdens 
stammar torra – en viktig skillnad från många tallar i slutna skogsbestånd och nordsidor där 
stammarna ofta var blöta från regnet och där lavar ofta växte på barken. Det solexponerade 
läget bidrar troligen också till en lägre luftfuktighet. Detta får stor betydelse för skötseln av 
områden där reliktbocken förekommer idag eller har goda förutsättningar att förekomma i 
framtiden, eftersom det kräver kontinuerlig kontroll och röjning av beskuggande träd och sly.  

Samtliga områden med sannolika förekomster av reliktbock bör ses över för att säkerställa 
att inte sly eller annan konkurrerande växtlighet beskuggar de grova tallarna. Det rör sig i de 
flesta fall om mindre skogsdungar eller utkanten av skogsbestånd. I flera områden finns idag 
täta uppslag av lövsly, men även mindre mängder sly som skuggar värdträden kan leda till 
att reliktbocken försvinner från platsen (Artdatabanken SLU, 2019). Samtidigt bör alltid ett 
visst antal unga friväxande tallplantor lämnas för att säkerställa en god tillgång av värdträd i 
framtiden.  

För större skogsbestånd är troligen en mer generell naturvårdsstrategi det mest effektiva för 
att uppnå höga naturvärden. Tallnaturskogar präglas av skogsbränder som skapar luckiga 
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och solbelysta områden, död ved av hög kvalité och tunna förnalager. Troligen gynnar en 
sådan störningsregim inte bara reliktbocken utan även många andra arter som förekommer 
naturligt i dessa tallskogar. Punktvisa insatser som exempelvis luckhuggning eller friställning 
av grova träd skulle möjligen kunna ersätta skogsbränder i någon mån för att gynna 
naturvärdet i sådana områden.  
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