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The knowledge of Swedish Ceratopogonidae is very restricted. These insects are parasites 
on vertebrates, including man, and other insects. They can also be pollinators. The larvae 
are mostly found in aquatic or semi-aquatic habitats. Linné named the first species of Cerat-
opogonidae in 1758, and at present time there are about 6 000 species known in the world. 
The family has a worldwide distribution, but is probably more species-rich in tropical areas. 
Studies of Ceratopogonidae in a systematic perspective have focused on external morphol-
ogy. Phylogenetic relationships are poorly known. 

Our literature studies have resulted in an increase of the number of known Swedish Cer-
atopogonidae species from 59 to 81, which is about 13% of the number of Ceratopogonidae 
species known to Europe. Hedström (1994) estimated that the total number of Ceratopo-
gonidae species in Sweden to be about 130. However, based on a careful comparison with 
species lists from neighbouring countries we expect the number to be about 170. The pros-
pects to find additional Swedish biting midge species, possibly even some new to science 
and to increase the knowledge of the group have grown substantially in recent years. The 
Swedish Malaise Project and a number of other projects have collected and sorted numer-
ous Ceratopogonidae awaiting species identification.
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Sverige, trots att den innehåller arter som skapar 
betydande problem för oss människor. Vissa arter 
inom gruppen kan sprida dödliga sjukdomar, till 
exempel den fruktade blåtungesjukan som orsa-
kar dödsfall bland får och kor i Sverige och andra 
länder (Wilson & Mellor 2008). Familjen har ett 
antal svenska namn, som alla hänger ihop med 
hur det känns att bli biten av dem. Svidknott är 
nog det mest använda medan andra exempel är 
svidare, sviern, svidon, svirro, sväda, småsven, 
sve, svidd och brännmy. 

De flesta svidknottsarter är parasiter på dägg-
djur, fåglar och insekter, där det endast är hon-
orna som har fullt utvecklade mundelar och 
suger blod/haemolymfa. Hanarna suger nektar 

Inledning
Djur som behagar eller skapar problem för oss 
människor brukar var mer välstuderade än andra. 
Vi vet ganska väl vilka arter som finns och hur de 
lever. Bland insekterna stämmer detta påstående 
bra för de ofta färggranna dagfjärilarna och skal-
baggarna, liksom för blodsugande ordningar som 
loppor och inom familjer som bromsar (Tabani-
dae), stickmyggor (Culicidae), vägglöss (Cimic-
idae), stickflugor (inom familjen Muscidae), 
knott (Simuliidae), älgflugor (inom familjen Hip-
poboscidae) och det uppmärksammade vampyr-
flyet inom familjen Noctuidae (Lindeborg 2009). 

En familj bland blodsugarna, svidknotten 
(Ceratopogonidae), är dock mycket dåligt känd i 
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från blommor, något som ibland även förekom-
mer hos vissa honor. Vissa grupper av svidknott 
saknar mundelar och äter endast som larver. 
Svidknottslarver är semi-akvatiska eller akva-
tiska, och lever som nedbrytare eller rovdjur i 
våtmarker, sjöar och vattendrag. De förekom-
mer i gyttja, sand, lera, mossa och ruttnande 
vegetation. Larven genomgår fyra stadier innan 
den förvandlas till puppa. I kallare regioner som 
i Sverige övervintrar svidknotten som larver. I 
de tropiska områdena vet man inte så mycket om 
gruppens livscykel, dock verkar det som om att 
adulterna är fler under regnperioden. 

Att man vet så lite om svidknotten beror 
antagligen på att de är så små. Vinglängden är 
mellan 1 – 3 mm. Vid artbestämning måste de 
monteras på objektglas och studeras i många 
gångers förstoring. Att Linné och hans efterföl-
jande under de kommande hundra åren med sina 
föga utvecklade förstoringsglas och mikroskop 
kunde särskilja släkten och till och med arter av 
svidknott är imponerande. Svidknotten känns 
igen på de överlappande vingarna som fälls 
över kroppen, att deras framben är kortare än de 
bakre (Fig. 1) (till skillnad från de flesta fjäder-
myggor), samt att den tredje vingribban (media) 
bildar en karakteristisk ”gaffel” (Fig. 2). De är 
ofta brunaktiga eller svartbruna utan starka eller 
klara färger (Fig. 1), men undantag finns (Fig. 
3).

Linné namngav det första svidknottet i 
världen (1758), under namnet Culex pulicaris 
(nu placerad i släktet Culicoides). Arten visade 

sig vara mycket vanlig i Europa, vilket troligen 
även gäller Sverige. Ingen svensk har publicerat 
något vetenskapligt om den svenska faunan av 
svidknott sedan mitten av 1800-talet. Då var det 
Zetterstedt (1850, 1852, 1855) som fick med 
cirka 25 arter av svidknott bland sina stora sam-
lingar av insekter från hela Sverige.

Totalt har det beskrivits ca 6 000 arter av 

Figur 3. Blå är en mycket ovanlig färg hos adulta 
myggor. En Dasyhelea art från våtmarker i södra 
Dalälven har dock en starkt blåfärgad bakkropp och 
blå antennleder hos både hanar och honor. Teckning: 
Yngve Brodin 2010.
Blue is a very unusual color in adult Nematocera. 
A species of Dasyhelea from the wetlands of south-
ern River Dalälven (central Sweden) has however a 
strongly bluish abdomen and blue antennal segments 
both in males and females. Ill.: Yngve Brodin 2010.

Figur 2. Typisk vinge för Ceratopogonidae med den 
karakteristiska”gaffeln”  i mittribban. Hona av en 
Atrichopogon art. Teckning: Yngve Brodin 2010.
Typical wing of Ceratopogonidae with the charac-
teristic “fork” of the mid vein. Female of a Atricho-
pogon species. Drawing: Yngve Brodin 2010.

Figur 1. Ceratopogonidae hona, från Svenska Mal-
aisefälleprojektet. Foto: Ellen Rehnberg 2007.
Female of Ceratopogonidae from the Swedish Mal-
aise Trap project. Photo: Ellen Rehnberg 2007.
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svidknott i världen (Borkent 2009). Familjen 
delas in i fem underfamiljer: Lebanoculicoidi-
nae som bara finns som fossil, och de recenta 
Leptoconopinae, Forcipomyiinae, Dasyheleinae 
och Ceratopogoninae. De tre sistnämnda har 
representanter i Norden (De Jong et al. 2009).

Ekologi och utbredning
Familjen Ceratopogonidae finns över hela 
världen men har troligtvis sin största utbredning 
i tropikerna. Endast några enstaka arter har hit-
tats norr om Polcirkeln i Europa och inga arter 
på de arktiska öarna (Svalbard, Nova Zemlja, 
Jan Mayen m.fl.) (De Jong et al. 2009).

Förutom att de sprider sjukdomar och parasit-
er mellan vertebrater, insekter och mellan män-
niskor, spelar svidknotten en ekologisk roll även 
för oss människor eftersom de är viktiga polli-
natörer för växter som vi utnyttjar, till exempel 
kakaoplantan och gummiträdet (Borkent 2009). 

De fyra underfamiljerna med recenta arter har 
alla olika levnadssätt. Det gäller såväl larverna 
som de vuxna djuren.

Leptoconopinae har honor som parasiterar 
på vertebrater, både på däggdjur och på fåglar. 
Larverna är nedbrytare och äter mikroorganis-
mer, och är långsamma grävare i sand och ler-
jordar.

Adulta Forcipomyiinae lever halvterrestriskt 
i våtmarker (Goetghebuer & Friedrich 1934), där 

de parasiterar på större insekter som vandrande 
pinnar, skalbaggar och nätvingar samt i vissa 
fall på däggdjur. En art (i släktet Forcipomyia) 
i Europa är känd för att parasitera trollsländor 
(Martens et al. 2008). Larverna är både akva-
tiska, semi-akvatiska och terrestra nedbrytare, 
och äter mikroorganismer och organiskt mate-
rial. De har ben som gör att de kan gå på ytor 
ovan eller under vatten. 

Dasyheleinae har reducerade mundelar och 
suger därför inte blod, dock nektar. Adulta djur 
av denna underfamilj hittas ofta i blommor. 
Larverna är akvatiska eller semi-akvatiska och 
transporterar sig framåt med krokar som sitter 
på abdomen. De lever som nedbrytare i mindre 
vatten som i epifyter, trädhål eller små pölar. 

Ceratopogoninae är den artrikaste under-
familjen. Här ingår arter som är parasiter på ver-
tebrater och på leddjur, speciellt insekter som i 
vissa fall har samma storlek som de själva. Det 
finns till och med fall där honor har rapporterats 
parasitera hanar av den egna arten, till exem-
pel den i Nordeuropa vanliga Bezzia annulipes 
som suger ut ögat hos hanen (Mayer 1933). I 
den här underfamiljen finns även de arter som 
parasiterar på människor. Det finns andra arter 
där de adulta djuren har helt reducerade mun-
delar och inte äter överhuvudtaget. Ceratopogo-
ninaelarver är alla långsmala och benlösa, och 
rör sig på ett karaktäristiskt ormliknande sätt. 

Figur 4. Våtmarker kan 
ha många arter av svid-
knott. Ett bra exempel är 
Södra Dalälvens oregel-
bundet översvämmande 
våtmarker. Foto: Jan O. 
Lundström 
Wetlands may have many 
species of biting midges. 
An illustrative example 
is the irregularly flooded 
wetlands in southern 
River Dalälven (Central 
Sweden). Photo: Jan O. 
Lundström.
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De är akvatiska eller semi-akvatiska och lever 
i mycket varierande habitat, allt från stora sjöar, 
floder och våtmarker (Fig. 4) till våt vegeta-
tion, ruttnande växtdelar och trädhål. Vissa ar-
ter lever också i brackvatten, till exempel längs 
Östersjöns strandzoner. 

Ett viktigt skäl till att lära sig mer om svid-
knott är de pågående klimatförändringarna. Ett 
klimat som blir fuktigare och varmare i Sverige 
leder troligen till förändrad utbredning för 
många arter. Det lär i sin tur tyvärr gynna sprid-
ningen av de sjukdomar och andra problem för 
människor och djur som svidknotten bär med 
sig. Spridningen av blåtungesjukan norrut i Eu-
ropa, även Sverige under senare år, hänger san-
nolikt ihop med det varmare klimatet (Wilson & 
Mellor 2008).

Taxonomiska och systematiska klurigheter 
Antalet beskrivna arter av svidknott i världen 
ökar med nästan ett hundratal per år (Borkent 
2009). För Europa har dock nytillskottet av ar-
ter nästan upphört helt under 2000-talet. Under 
en intensiv period från mitten av 1950-talet till 
mitten av 1970-talet beskrevs en fjärdedel av 
alla i Europa förekommande arter i vetenskap-
lig litteratur (Fig. 5). Den drastiska nedgången i 
Europa är troligen devlis en följd av en åldrande 
skara europeiska svidknottstaxonomer och få 
nyrekryterade. Samtidigt bör också en god del 
av Europas arter nu vara beskrivna så störst 

chans att finna nya arter finns i andra delar av 
världen. Den europeiska faunan på 593 arter har 
beskrivits av 115 taxonomer med Kieffer, Clas-
trier och Remm som de flitigaste.

Familjen Ceratopogonidae tillhör infraord-
ningen Culicomorpha tillsammans med familjer-
na Thaumaleidae - mätarmyggor, Simuliidae - 
knott och Chironomidae - fjädermyggor. Flera 
arbeten, både morfologiska och molekylära, är 
gjorda på släktskapsförhållandena inom Culico-
morpha (Wood & Borkent 1989, Pawlowski et 
al. 1996, Sæther 2000), och som en följd av det-
ta anses svidknotten vara monofyletisk grupp. 
De anses också vara närmast släkt med fjäder-
myggorna (Woods & Borkent 1989). 

Släktskapsförhållandena inom Ceratopogoni-
dae är mycket dåligt kända jämfört med de flesta 
andra Dipterafamiljer. Några få analyser är pub-
licerade, där resultaten är baserade på morfolo-
giska karaktärer (Borkent et al. 1987, Borkent & 
Grogan 1995) eller på begränsade dataset med 
molekylära data. De systematiska arbeten som 
har gjorts inom Ceratopogonidae är till största 
delen baserade på nearktiskt material (Borkent 
et al. 1987, Borkent & Grogan 1995, Borkent & 
Douglas 1999). Arbeten där paleartiska grupper 
och arter är studerade bygger på yttre morfologi 
och är utan fylogenetiska studier. 

Som för de flesta insektsgrupper bygger iden-
tifieringen till art av svidknott på adulta djur. 
Oftast studeras hanar, där de viktigaste taxono-

Figur 5. Nytillskott 
av arter av Cerato-
pogonidae i Europa 
per årtionden sedan 
1751.
New species of Cer-
atopogonidae in 
Europe per decade 
since 1751.



173

Ent. Tidskr. 131 (2010) Svidknott - irriterande okända

miska karaktärerna är formen på den yttre köns-
apparaten. Man använder även ofta vingarnas 
ribbsystem, vingmönster och taggar på benen. 
Mikroskopstudier krävs oftast för identifiering 
av arter. Den taxonomiska litteraturen är ofull-
ständig och man kan behöva använda sig av 40-
60 vetenskapliga artiklar för att kunna bestäm-

ma de svenska arterna. Mycket information för 
artbestämning kan man även få från svidknot-
tens larver. De är morfologiskt mycket diversa, 
men är inte studerade i någon större omfattning. 
Ofta vet man inte ens hur de lever eller hur de 
ser ut. Svenska museer har ganska dåligt med 
svidknott i sina samlingar, Naturhistoriska riks-

Allohelea tessellata (Zetterstedt 1850)
Atrichopogon brunnipes (Meigen 1804)
Atrichopogon fusculus (Coquillett 1901)
Atrichopogon fuscus (Meigen 1804)
Atrichopogon globularis Mayer 1934
Atrichopogon griseolus (Zetterstedt 1855)
Atrichopogon lucorum (Meigen 1818)
Atrichopogon muelleri (Müller 1905)
Atrichopogon winnertzi Goetghebuer 1922
Bezzia affinis (Stæger 1839)
Bezzia albicornis (Meigen 1818)
Bezzia annulipes (Meigen 1830)
Bezzia bicolor (Meigen 1804)
Bezzia coracina (Zetterstedt 1850)
Bezzia leucogaster (Zetterstedt 1850)
Bezzia nigritula (Zetterstedt 1838)
Bezzia nobilis (Winnertz 1852)
Bezzia ornata (Meigen 1830)
Bezzia pilipennis Lundström 1916
Bezzia signata (Meigen 1804)
Bezzia solstitialis (Winnertz 1852)
Bezzia taeniata (Haliday 1856)
Brachypogon incompletus (Kieffer 1925)
Brachypogon sociabilis (Goetghebuer 1920)
Ceratopogon lacteipennis Zetterstedt 1838
Clinohelea unimaculatus (Macquart 1826)
Culicoides chiopterus (Meigen 1830)
Culicoides dewulfi Goetghebuer 1936
Culicoides fascipennis (Staeger 1839)
Culicoides impunctatus Goetghebuer 1920
Culicoides minutissimus (Zetterstedt 1855)
Culicoides nubeculosus (Meigen 1830)
Culicoides obsolutus (Meigen 1818)
Culicoides pulicaris (Linnaeus 1758)
Culicoides punctatus (Meigen 1804)
Culicoides scoticus Downes & Kettle 1952
Culicoides stigma (Meigen 1818)
Culicoides vexans (Staeger 1839)
Dasyhelea flavifrons (Guérin 1833)
Dasyhelea flavoscutellata (Zetterstedt 1850)
Dasyhelea insignipalpis Kieffer 1925

Dasyhelea modesta (Winnertz 1852)
Dasyhelea neglecta (Winnertz 1852)
Dasyhelea notata Goetghebuer 1921
Dasyhelea versicolor (Winnertz 1852)
Forcipomyia bipunctata (Linnaeus 1767)
Forcipomyia costata (Zetterstedt 1838)
Forcipomyia fuliginosa (Meigen 1818)
Forcipomyia hirtula (Zetterstedt 1838)
Forcipomyia lugubris (Zetterstedt 1855)
Forcipomyia murina (Winnertz 1852)
Forcipomyia squamigera Kieffer 1916
Macropeza albitarsis Meigen 1818
Mallochohelea munda (Loew 1864)
Mallochohelea nitida (Macquart 1826)
Palpomyia armipes (Meigen 1838)
Palpomyia bispinosa Kieffer 1915
Palpomyia brachialis (Haliday 1833)
Palpomyia distincta (Haliday 1833)
Palpomyia flavipes (Meigen 1804)
Palpomyia lineata (Meigen 1804)
Palpomyia luteifemorata Edwards 1926
Palpomyia nigripes (Meigen 1830)
Palpomyia pubescens Kieffer 1919
Palpomyia rufipes (Meigen 1818)
Palpomyia semifumosa Goetghebuer 1922
Palpomyia serripes (Meigen 1818)
Palpomyia spinipes (Meigen & Panzer 1806)
Palpomyia tibialis (Meigen 1818)
Phaenobezzia rubiginosa (Winnertz 1852)
Probezzia concinna (Meigen 1818)
Probezzia seminigra (Panzer 1798)
Serromyia atra (Meigen 1818)
Serromyia femorata (Meigen 1804)
Serromyia ledicola Kieffer 1925
Serromyia morio (Fabricius 1775)
Serromyia rufitarsis (Meigen 1818)
Serromyia subinermis Kieffer 1919
Sphaeromias fasciatus (Meigen 1804)
Sphaeromias pictus (Meigen 1818)
Stilobezzia gracilis (Haliday 1833)

Tabell 1. Artlista 2010 för Ceratopogonidae i Sverige, 81 arter.
Ceratopogonidae species known from Sweden 2010, 81 species.
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museet har till exempel endast omkring 25 arter 
och alla är monterade på nålar.

Taxonomi och släktskapsförhållanden inom 
Ceratopogonidae är i flera fall osäkra och dåligt 
utredda. Det finns många fall, som inom det 
stora släktet Culicoides, där indelningen i ar-
ter bygger på små skillnader i vingmönster och 
könsdelar utgående från några få individer från 
några få platser. Därmed är variationen inom 
arten föga känd och flera ”arter” även från de 
senaste 30 åren har blivit synonymer till tidig-
are beskrivna arter (Szadziewski et al. 1997). 
Nya verktyg som DNA Bar Coding har visat sig 
ge värdefull information om artuppdelningen 
(Pagès et al. 2009). Genom molekylära metoder 
kan man även koppla samman aduler med larver 

och på så sätt få mer taxonomisk information 
från larverna, då man vet vilken art de tillhör. 

Det finns utan tvekan nya arter av Cerato-
pogonidae att upptäcka såväl i Sverige som i an-
dra delar av Europa. Flera stora områden bland 
annat i norra delarna av Sverige är nästan out-
forskade. De relativt få arter som beskrivits från 
nordvästra Europa fram till slutet av 1920-talet 
har efter studier av typmaterial blivit reviderade 
av Szadziewski et al. (1997).

Hur många arter finns det i Sverige?
I mitten av 1990-talet uppskattade Hedström 
(1994) antalet arter för Ceratopogonidae i 
Sverige till 53. Han bedömde också att det verk-
liga antalet kunde vara cirka 130. Enligt Fauna 

Tabell 2. Antalet kända arter av svidknott Ceratopogonidae i olika grannländer och baserat på det, uppskattnin-
gar av antalet arter av svidknott i Sverige. 
Number of known species of Ceratopogonidae in different countries around Sweden, and based on that, esti-
mates of the number of Ceratopogonidae species in Sweden. 

  Antal kända arter i olika länder/ Uppskattat i Sverige/
 No of known species in different countries Estimate for Sweden
Släkte Sve Nor Fin Est Let Lit Pol Tys Dan U.K. EUR min max med
Allohelea 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1
Alluaudomyia 0 1 1 3 0 1 1 8 0 2 13 1 4 3
Atrichopogon 5 5 10 20 3 16 25 26 15 13 58 12 21 17
Bezzia 13 6 8 17 10 19 19 30 9 19 53 15 21 17
Brachypogon 2 9 5 4 1 5 13 10 3 4 29 6 12 9
Ceratoculicoides 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 1 0
Ceratopogon 1 1 0 5 0 1 3 5 0 5 11 1 5 3
Clinohelea 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Culicoides 13 21 6 36 4 27 52 52 43 48 119 29 47 38
Dasyhelea 7 10 9 31 1 13 19 41 6 12 81 11 29 18
Forcipomyia 7 15 9 35 2 30 34 51 12 27 98 15 36 25
Kolenohelea 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0
Macropeza 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 2 1 1 1
Mallochohelea 2 2 1 6 3 4 4 7 4 4 11 2 4 3
Monohelea 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0
Neurohelea 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
Nilobezzia 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 1
Palpomyia 14 12 11 13 2 9 22 34 13 16 67 16 24 19
Phaenobezzia 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Probezzia 2 0 1 2 1 3 1 2 1 2 3 2 2 2
Schizohelea 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 0 1 1
Serromyia 6 3 2 5 3 5 7 7 5 5 8 6 7 6
Sphaeromias 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
Stilobezzia 1 0 0 3 0 3 3 6 0 4 12 1 4 2
Totalt 79 89 67 187 33 143 213 291 115 170 580 123 228 170
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Europaea (De Jong et al. 2009) finns det 59 ar-
ter av svidknott i Sverige, vilket motsvarar cirka 
10 % av det totalt kända antalet arter av svid-
knott för Europa (Szadziewski 2007, Dominiak 
& Szadziewski 2008, De Jong et al. 2009). För 
taxonomiskt bättre kända grupper av myggor 
med flera hundra arter i Europa är den svenska 
andelen 27–45 % . 

För att få en bättre uppfattning om de kända 
svenska arterna har vi granskat cirka 60 publi-
cerade arbeten. De flesta är vetenskapliga, men 
vissa arbeten som är upplagda på ett veten-
skapligt sätt och publicerade av universitet eller 
myndigheter togs också med. Vi har bara tagit 
med fall där det finns en tydlig uppgift på att 
arten är funnen i Sverige. Detta resulterade i 
81 arter av svidknott för Sverige (Tabell 1) och 
höjer den svenska andelen av Europas svidknott 
till cirka 13 %. Dock kan det konstateras att in-
gen av arterna är beskriven senare än år 1952.

Med denna lista som bas har vi sedan försökt 
göra en bedömning av det förväntade antalet ar-
ter i Sverige genom släktesvis jämförelse med 
det kända antalet arter av svidknott i omgivande 
länder. Vi har särskilt beaktat Estland, Litauen, 
Tyskland och Polen som har den bästa kunskap-
en för de flesta släkten. Uppskattningen slutade 
på cirka 170 (150-200) arter (Tabell 2). Det är 
alltså fler än dubbelt så många som vi känner till 
idag. Cirka hälften av arterna finns antagligen 
i de tre släktena Culicoides, Forcipomyia och 
Dasyhelea. 

Bedömningen för antalet arter i Sverige stöds 
av resultaten från en studie av Thunes et al. 
(2004) i slutet av 1990-talet från södra Norge. 
I denna studie som endast gällde tallkronor från 
två lokaler hittade man inte mindre än 40 nya 
arter av svidknott för Norge och nästan fördub-
blade antalet arter för landet. Dessutom fann 
man två arter nya för Europa och två arter nya 
för vetenskapen (Hagan et al. 2000). Denna 
geografiskt och ekosystemsmässigt starkt be-
gränsade studie antyder att närmare studier av 
den svenska faunan sannolikt innebär många 
för landet nya arter. Troligen finns en gradient 
med avtagande antalet arter av svidknott norrut 
i Sverige liksom för andra blodsugande mygg- 
och flugfamiljer, till exempel stickmyggor (Cu-
licidae) (Schäfer & Lundström 2001). I de starkt 
arktiska områdena som öarna i ishavet i norra 

Europa (Svalbard, Nova Zemlja, Franz Josefs 
land m.fl.), samt Islands delar norr om pol-
cirkeln, finns överhuvudtaget inga blodsugande 
svidknott (dock några icke blodsugande arter) 
och totalt högst omkring fem arter av blodsug-
ande insekter (Culicidae, Hippoboscidae, Simu-
liidae) (Fauna Europaea 2009).

Trots att det troligen är färre antal arter av 
svidknott i norra än i södra Sverige så är skill-
naden kanske inte så stor som man tidigare trott. 
I en studie norr om polcirkeln i nordvästra Rys-
sland nära Finland hittades så mycket som 52 
arter av svidknott i småsjöar (Przhiboro 1999).

Förutsättning för taxonomisk ljusning
Under senare år har förutsättningarna att öka 
kunskaperna om svidknott förbättrats avsevärt. 
Ett antal projekt med inriktning på Diptera och 
Ceratopogonidae pågår i Sverige just nu. Sven-
ska Malaisefälleprojektet har samlat in och sort-
erat ut en stor mängd material av steklar, flugor 
och myggor (Karlsson et al. 2005). Här finns an-
tagligen ett stort material med svidknott, dock är 
det inte känt hur effektiva malaisefällorna är på 
att samla in just dessa djur. 

Statens Veterinärmedicinska Anstalts invent-
ering av svidknott har riktat in sig på att samla in 
Culicoides eftersom de sprider blåtungeviruset 
(Chirico 2007). I detta projekt finns värdefull 
information om insamlingsmetoders effektivitet 
fungerar och en hel del artkunskap, främst om 
släktet Culicoides. Även det insamlade mate-
rialet i Sveriges Lantbruksuniversitets projekt 
om luktsinnet hos Culicoides kan ge värdefull 
ekologisk och taxonomisk information (Rickard 
Ignell, SLU, Alnarp, muntligen januari 2010). 

Uppföljningen av myggbekämpningen i 
Nedre Dalälven (Lundström et al. 2010) har 
ett rikt material av svidknott, bland de fler än 
136 000 insekter som bestämts till familj eller 
längre. Andelen svidknott utgjorde cirka 4 % av 
den totala utkläckta insektsfaunan (Persson Vin-
nersten et al. 2010). 

Alla Sveriges flugfamiljer finns idag på Art-
portalen och allt fler familjer av myggor tillkom-
mer. Här är det även viktigt att få med svidknot-
ten, som dock knappast kommer att bli lika pop-
ulära att rapportera som fjärilar och trollsländor. 
Om några entusiaster informerar om arters 
förekomst kan därmed viktig information spri-
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das inte minst till alla som har hästar, kor eller 
andra boskapsdjur.
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