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Förord 
Denna undersökning är utförd på uppdrag av Pär Vik vid Länsstyrelsen i Södermanlands län. 
Undersökningens inriktning är att finna arter som är speciellt knutna till Sofiebergsåsens naturliga 
betesmarker. 
Fältarbetet har varit relativt begränsat vilket med all säkerhet medfört att endast ett urval av 
förekommande arter har påträffats. 
Fångstmetoder och platser 
Undersökningsområdet besöktes vid fyra tillfällen, 1994-05-21, 05-26,06-10 och 06-27. Vid 
första besöket placerades 10 st fallfällor, se figur 1, i marken företrädesvis ute på de öppna 
solexponerade partierna av åsen. Fällorna vittjades vid nästkommande tre besökstillfällen. Noteras 
bör att då fällorna vittjades för sista gången var en fälla försvunnen. 
Vid respektive besök i området fångades även djur med manuella metoder, främst slaghåvning i 
fältskiktet. 

Påträffade arter 
Påträffade arter redovisas i artlista. För respektive art som är fångad i fällor redovisas antalet 
individer. Beträffande de manuellt fångade skalbaggarna anges däremot endast om enstaka djur är 
observerade eller om de visat sig vara allmänna. Undersökningen är för liten för att dra slutsatser om 
varje arts förekomst i området. 
Uppgifter beträffande kända miljökrav, värdväxter etc för de arter som anses vara speciellt knutna till 
biotopen anges även i artlistan. 
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Anmärkningsvärda arter 
Ingen utav de påträffade arterna är upptagna i Rödlistade evertebrater i Sverige 1993 
(Ehnström et al, 1993). Några av arterna vill jag dock presentera närmare bland annat på grund av 
deras begränsade förekomst i Sverige. 
Den lilla kulbaggen Porcinolus murinus är funnen från Skåne i söder till Hälsingland i norr med 
flera luckor där emellan. Djuret är svart och högvälvt, mellan 4 och 5mm långt. 
Precis som flera andra kulbaggar spelar P murinus död då den oroas. Djuret kan då förväxlas med en 
rund sten eller en spillningskula eftersom ben och antenner då dras tätt intill kroppen. 
Arten lever av mossa. 

Sid 12 
SOFIEBERGSÅSEN. 



SOFIEBERGSÅSEN. 

Den magnifika nyckelpigan Coccinella magnifica liknar vid första anblicken vår vanliga sjuprickiga 
nyckelpiga, Coccinella septempunctata. Vid närmare betraktelse visar det sig att magnifica är 
betydligt mera högvälvd samt ofta har större och därmed mera distinkta prickar än septempunctata. 
Arten är funnen i så gott som hela landet men är ingenstans allmän. Jag har tidigare endast träffat på 
den ute på Sundbyholmsön i Mälaren, där den var tydligt knuten till myrstackar. 
Den lilla viveln Sibinia viscariae ( 2,6 - 3,lmm lång) visade sig förekomma allmänt på 
Sofiebergsåsen. I Sverige är arten funnen från Skåne i söder till Värmland-Västmanland-
Uppland i norr, dock ej Öland, Gotska sandön och Dalsland. Larven lever i fruktkapslama av 
nejlikväxter såsom backglim Silene nutans och tjärblomster Lychnis viscaria vilka förekommer 
ymnigt på åsen. 
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