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Död ved som är full av liv
Här i naturreservatet kan du se omkullfallna stammar, torra träd och annan död ved. 
I den döda veden kryllar det av liv – här fi nns bland annat insekter, svampar, mossor 
och lavar. Många fåglar hittar sin föda och bygger också bo i den döda veden.

En stor mängd arter är på ett eller annat sätt beroende av 
död ved. För vissa är den föda, andra bor i den eller har den 
som växtplats eller skydd.  

Cirka 6500 svenska arter behöver död ved. Det handlar mest 
om insekter eller svampar. Bristen på död ved har lett till att 
många arter har blivit hotade – alltså riskerar att försvinna 
från Sverige.

För att rädda dessa svampar, fåglar och skalbaggar skapar vi 
högstubbar, hamlar (beskär lövträd), ringbarkar och lägger 
död ved i faunadepåer – högar av död ved. På så sätt 
skapar vi livsmiljöer för dessa svampar, växter och djur.

Faunadepåer anknyter till Mål 15: Ekosystem och biologisk 
mångfald i Agenda 2030 för hållbar utveckling och Sveriges 
miljö mål Levande skogar. Den första faunadepån skapades i 
Lund 2004.

Hackspett

Fåglar
Ungefär 40 fågelarter är beroende av 
död ved. Exempelvis Mindre hackspett, 
Dryobates minor, som hackar ut bon och 
söker föda i lövträd. 

Ticka

Svampar
Sveriges cirka 2500 vedlevande 
svamp ar är både skapare och ned-
brytare av död ved. Cirka 250 av 
dessa svampar är rödlistade.

Fyrbandad blombock

Skalbaggar
En tredjedel av Sveriges cirka 1300 arter 
vedlevande skalbaggar är rödlistade, 
däribland den fyrbandade blombocken, 
Leptura quadrifasciata. 

En tredjedel av Sveriges cirka 1300 arter 
vedlevande skalbaggar är rödlistade, 
däribland den fyrbandade blombocken, 
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Här får hotade arter livsutrymme
Den här högen av ved är en faunadepå och det kapade trädet är en högstubbe. 
Bägge dessa ger livsutrymme till många insekter – varav många är sällsynta 
eller hotade – och främjar dessutom svampar och fåglar. 

Att placera ut faunadepåer är ett enkelt och billigt sätt att 
gynna många arter som lever på döda träd, som långhorn-
ingar, myror, barkbaggar, steklar och blomfl ugor. Dessutom 
hjälper det insektsätande fåglar och däggdjur. 

Det är otroligt viktigt att 
bevara högstubbar av olika 
trädslag – många ved-
levande arter är nämligen 
mycket kräsna vad gäller sin 
livsmiljö. I dagens e� ektivt 
brukade skogar är det ont 
om död ved och här vill vi 
ge alla dessa arter ett större 
livs utrymme. Dessa döda 
träd är alltså fulla av liv!

Faunadepåer anknyter till 
Mål 15: Ekosystem och biologisk 
mångfald i Agenda 2030 för 
hållbar utveckling och Sveriges 
miljömål Levande skogar. Den 
första faunadepån skapades i 
Lund 2004.
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