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Timber of Scots pine and Norwegian spruce together withAbies sibirica, Pintts cembra and

Larix sibirica has been transported from Sibiria to a saw mill in northern Sweden. Beetles of
several interesting species were found on, in and around the timber. New to Sweden are:

Coproporus lheterocerus Fauel, Ampedus lepidus (Mäklin) and Dienerella elegans (Aub6).

Species which are seldom observed nowadays in Sweden are Sacium pusillum (Gyllenhal),

Boros schneideriPanzer,Tetropium gabrieli Weise, Z aquiLonium Plawistshikov, Monocha-
mus urussovi (Fischer v Waldeheim), and Acanthocinus griseus (Fabricius). Hopefully, local
populations ofthose species have been improved in the area, due to this input from Russia.

S. Lundberg, Skeppsbrogatan 9, 5-972 38 Luleå.
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Bakgrund
Våren 1992 köpte ett ryskt oljebolag i samband
med konkurs Gumbodasågen i Kusfors ca 50 km
V Skellefteå i Västerbotten. Avsikten var från bör-
jan att frakta timmer av gran, tali, sibirisk ädel-
gran, cembratall och sibirisk lärk från områden O
Uralbergen där oljebolaget ägde skogsområden.
Meningen var dels att vinna erfarenhet av en mo-
dern såg, dels att få in utländsk valuta genom för-
säljning av den sågade varan.

Virket transporlerades från bl.a. N Tyumen. Ö
Uralbergen, med järnväg till S:t Petersburg. Däri-
från med båt till Skelleftehamn och med bil de

sista milen till sågen.
Från olika håll rapporterades att det importe-

rade virket delvis var av dålig kvalitet och då man
befarade att bl.a. skadedjur fördes in från Sibirien
gjordes en inspektion av Jordbruksverkets repre-
sentant Per Erik Viklund (Nyköping) den 18-
19.IL93. Därvid deltog även den ene av förfat-
tarna (Lundberg).

Det visade sig att mycket av det importerade
r irket. lramför allt från de tidigaste tranqporterna.
hade varit av mycket dålig kralitet. Atskilliga
vrakbitar, delvis av torrträd och övergrovt virke,
fanns utsorterade. I stor utsträckning var detta
virke angripet av olika skalbaggar och trots snö

och kyla, som försvårade bestämningen, kunde
bl.a. starka angrepp av barkbockar (Tetropium-ar-
ter), den vanliga tallbocken Monochamus sutor
(L), men även stor granbock M. urussovi (Fischer
v Waldheim) samt diverse barkborrar konstateras.
Provbitar från olika angrepp togs hem för kläck-
ning och förnyade besiktningar planerades vid
barmark.

Under sommaren 1993, 1994 och 1995 har
främst det övergrova virket, som legat kvar flera
år. undersökts vid flera besök. Författarna har bl.a.
fångat flygande skalbaggar med hjälp av fönster-
fällor, och dessutom har sållning skett av bark-
högar både vid avlastningsplatsen i Skelleftehamn
och vid sågen i Kusfors. Kläckningar har dess-

utom gjorts av hemtaget material av författarna
samt Henrik Wallin.

Dessa undersökningar har resulterat i flera
mycket intressanta fynd. Då virket till sågen fr.o.m.
vintern 1993-94 i huvudsak tas från Ryska Kare-
len, och då med bil och främst av färsk tall samt
gran, torde inte så många fler skalbaggsafier av na-

tionellt intresse föras in. Dessutom har det över-
grova virket sålts som ved och flyttats sensomma-
ren 1995, varför resultaten nu bör publiceras.

Vi redovisar här de för Sverige nya och intres-
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Fig. I. Stig Lutttlberg untlersijker tlet övergrova n,sktt
yirket vitl GLtntbodasågen i Ku.sfbrs, Vti.tterbotten, den
28.5 1993. Fotu: Roger Petterss0rT.

Stig Lutttlberg irwestigati.ng the thitk Ru.s.sion tintber of
poor qualitl at tlte.totr ntill itt Kusfors, Vtisterbotten
p rov it t t' e, no rt he rn Sv, e tl e n.

santaste arterna, samt de som är nya landskaps-
fynd för Västerbotten.

Då det övergrova virket hade lagts i höga travar
har i huvudsak endast stockarna i clet översta lag-
ret kunnat Lrndersökas (se Fig. I ).

Intressanta fynd
Staphylinidae, kortvingar. Phiktnthus discoideus
(Gravenhorst) erhölls i tönsterfällmaterialet som
ny för Västerbotten 2. VI II-2.1X.95.

Vid sållning av barkhögar intill siigen erhöll
Lundberg den 5.VIL94 ett och 21.VII ytterligare
tIe exemplat J\ cn c()l)r(tl)orr./.\. )om övetens-
stämde ned norska exemplar, som 1992 tagits li-
kaledes i barkhög vid Fossum bruk nära Oslo i
Norge (Sindre Ligaard in litt). Djuren har stude-
rats av bl.a. Coproponrs-specialisten engelsman-
nen Dr. Peter Hammond. som kommit fram till att
arten skulle kunna vara Coproporus heterocerus
(Fauvel) beskriven 1898 fiån Malaysia.

Microdolcr wireni Brundin fanns med i ett ex-
emplar i fönsterfälhnaterialet 28. V-5. V II.94 (Pet-
tersson). Detta är första fyndet utanf'ör Värmland
(typexemplaret) och 100-tals exemplar från Norr-
botten.

Några exemplar av den f'ör Sverige nyligen rap-
porterade Acrotona pseudotenera (Cameron)
(Gillerfors 1995) erhölls i fönsterfällor 23.Y-
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26.V1. 26.V1-2.VIII.93 och 2.VIII-2.IX.95. Ma-
terialet är redovisat i Gillerfors uppsats.

Falagrioma concinna (Erichson) erhölls i ett
flertal exemplar som ny för Västerbotten vid så11-

ning av barkhögarna, vilket är typisk fyndplats för
arten.

Placusa suecica Johnson & Lundberg togs i ett
exemplar i fönsterfälla 28.V-5.VI1.94, vilket är
det hittills nordligaste fyndet för arten i Sverige.

Elateridae, knäppare. Av Ampedus lepidus
(Mäklin), tidigare endast känd i Norden i ett ex-
emplar från östra Finland, höggs den 2.Y.94 en
hane fram ur puppkammaren i en bit från en torr
lärkstock, som togs in i värme 22.1I.93 efter första
besöket i Kusfors (Lundberg). Exemplaret har
jämförts med det finska exemplaret av Dr. Jyrki
Muona.

Cryptophagidae, fuktbaggar. Atomaria atri-
capilla Stephens erhölls som ny för Västerbotten i
fönsterfälla 2. VIII-2.IV.95.

Corticariidae, mögelbaggar. Bland fönsterfäll-
materialet som Pettersson fick 26.VI-2.VIII.93
f-anns, utöver flera exemplar av bl.a. Cartorlere
constricta (Gyllenhal), ett exemplar av den för
norra Etrropa nya Dienerella elegans (Aubd) (det.
Woifgang Riicker). Då arten veterligen saknas i Si-
birien har vi tagit upp fyndet som spontant (coll.
Lundberg).

Boridae, skuggbaggar. Smal skuggbagge Boro.s
schneideri Panzer påträffades under barken på en
grov lärkstock i form av flera halvvuxna larver
23.V.93. En halvvuxen larv påträffades i samma
stock 1995. Arten är nurnera i Sverige bara känd
liån Gotska Sandön där en stark population finns,
medan det i lrämst sydöstra Finland finns några
lokaler där arten fortfarande kan påträfTas.

Melandryidae, brunbaggar. Yxbagge, Serro-
palpus barbatus (Schaller), erhölls i fönsterfälla
26.VI-2.VIII.93 i ett exemplar som ny för Väster-
botten. Då arten sannolikt härstammar från de si-
biriska granstockarna har ar{en tagits upp som in-
förd.

Cerambycidae, långhorningar. Alia våra fyra
barkbockar i släktet Tetropium påträffades, alltså
även den tidigare bara från Karlsborg i Norrbotten
kända Z gabrieli Weise (Lundberg 1988). Arten
fanns i flera lärkstockar i form av larver i pupp-
kammare, vilka kläcktes i ett flertal exemplar.

Nordlig barkbock Tetropium aquilonium Pla-
vistshikov, som nyligen rapporterats för Sverige
sedan ett exemplar tagits vid Nedre Soppero
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(Lundberg 1993), erhölls dels i ett exemplar i

fönsterfälia den 26.Y1-2.VIII.93 (Pettersson),

dels togs ett exemplar krypande på en granstock
den 12.VII.94 av Martin Holmer (co11. Henrik
Wallin).

Stor granbock Monochamus urussovi (Fischer v
Waldheim), som nästan är försvunnen från
Sverige på grund av beroendet av grov granskog,
visade sig finnas i flera granstockar, men kläcktes
också ur en cembratall (Lundberg).

TaIlbock, M onochamus s utor (L.) konstaterades
i en Aåies-stock.

Liten timmerman Acanthocinus griseus (F.)

togs i form av en puppa 28.V.94 under barken på

en Aåies-stock av Pettersson. Några ytterligare
angrepp kunde inte påträffas. Trots att stocken sä-

keriigen legat ett år på platsen måste arten anses

införd även om gamla fynd föreligger från
Lycksele lappmark.

Scolytidae, barkborrar. I lärkstockar konstate-
rades både cembrabarkborre lps cembrae (Heer)
och liten granbarkborre lps amitinus (Eichhoffl.
Den förstnämnda är i Sverige tidigare endast kon-
staterad från Karlsborg i Norrbotten (Lundberg
1 988).

Övrigt
Ur barkhögar från de båtar som transporteral r ir-
ket fiån S:t Petersburg till Skelleftehamn, där de
legat hela sommaren, sållades en del intressanta
arter fram 28.IX.93 (Lundberg). Sålunda erhölls
ett exemplar av vardera barkglansbaggen Cya-
nostolus aeneus (Richter), punktbaggen Orthope-
rus brunnipes (Gyllenhal) och plattpunktbagge
Sacium pusillum (Gyllenhal), alla nya för Väster-
botten. även om åtminstone den förstnämnda sä-
kerligen är införd, då arten tidigare nordligast är
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tagen i Gästrikland. Punktbaggarna torde ha sökt
sig till den mögiiga barken från omgivningen. Ett
exemplar av Sacium pusillum erhölls dock den
28.V-5.VII.94 i fönsterfälla vid sågen. Då det
finns fler närstående arter i Sibirien har bestäm-
ningen kontrollerats av den engelska specialisten
Stan Bowestead.

Sammanfattningsvis kan konstateras att in-
förseln av det ryska virket, även om det delvis var
oanvändbart till sågtimmer, har varit värdefullt då
det kan ha medfört påspädning av sådana sällsynla
arter som bl.a. smal skuggbagge (Boros schnei-
deri), stor granbock (Monochamus urussovi) och
liten timmerman (Acanthocinus griseus). För-
hoppningsvis kan någon eller några av dessa kolo-
nisera död ved i omgivningen, och därigenom
"lyfta upp" nordsvenska populationer av dessa

rödlistade arter.

Tack
Vi vill passa på att tacka Stan Bowestead, Dr. Peter
Hammond, Dr. Jyrki Muona och Wolfgang Riicker ltjr
kontroll- och bestämningshjälp.
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