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Mulmholk 
nya bostäder till hemlösa insekter

Precis som man sätter upp fågelholkar när det saknas 
bohål till fåglar, kan man hjälpa vedlevande insekter 
genom att sätta upp mulmholkar. 

Gamla ihåliga ekar och andra grova lövträd innehåller 
mulm, en blandning av förmultnande trä och rester 
från insekter och andra djur. Det är en miljö där 
många småkryp trivs. 

I områden där det är brist på ihåliga, gamla träd 
skapar mulmholkar mer av denna speciella miljö. De 
ser ut som stora fågelholkar och är fyllda med ekspån 
och löv. Mulmholkarna står på marken och spänns 
fast mot trädstammar.

Holkarna konstrueras så att fåglar kan häcka i översta 
delen av holken, men några byggs så att även 
fladdermöss skall kunna bo där i. Forskning har visat 
att tre fjärdedelar av de skalbaggsarter som lever i 
ihåliga ekar kan leva i holkar med konstgjord mulm. 

Wood Mould Boxes
Just like putting up bird boxes when there is a lack of nesting 
holes for birds, wood mould boxes can be put up to help wood-
living insects. But birds and bats are also very welcome as they 
help create the wood mould.  

Old, hollow oaks and other large broadleaved trees contain wood 
mould, a mixture of decayed wood and remains from insects and 
other animals. It is a habitat where many insects thrive. 

On sites where there is a lack of old, hollow trees, wood mould 
boxes create more of this special habitat. They look like giant 
bird boxes and are filled with oak sawdust and leaves.  

Research has shown that three quarters of the beetle species 
that live in hollow oaks can live in wood mould boxes filled with 
man-made wood mould. 

Kajan (Corvus monedula) 
bygger gärna bo i mulmholken och 

bidrar på så sätt till att skapa mulm.

Kortvinge 
Staphylinidae

Klokrypare 
Pseudoscorpionida

I mulmholkarna 
finns det fack där 
fladdermössen 
kan hitta skydd 
och viloplats.

Läderbagge 
Osmoderma eremita

Dvärgfladdermus 
Pipistrellus pygmaeus

Läderbaggen (Osmoderma eremita) är 
sällsynt och förekommer endast i områden 
med mycket gamla, ihåliga ädellövträd. 
Mulmen är boplats åt dess larv i tre år. 
Den visar genom sin förekomst att miljön 
är mycket värdefull och att artrikedomen 
av andra vedlevande skalbaggar är hög. 


