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The ground beetle Dolichus halensis (Schaller, 1783) was common in the southernmost 
parts of Sweden during the 19th century. In the beginning of the 20th century it suddenly, as 
it seams, disappeared from the country. During the last hundred years it has only been seen 
a few times. In the beginning of the 21st century there have been several reports of Dolichus 
halensis in the south western parts and east coast of Scania. Adults and one juvenile speci-
men have been found, it is therefore likely that the species once again is reproducing in 
Sweden. A similar pattern is shown for another groundbeetle, Zabrus tenebrioides (Goetze, 
1777) which in the 19th century and in the first half of the 20th century was found in the 
same part of Sweden as Dolichus halensis. It then disappeared from the country but has in 
recent years been found in two localities in the south of Sweden. There are several plausi-
ble explanations to why Dolichus halensis and Zabrus tenebrioides disappeared and then 
returned. The disappearance could be due to the increasing use of pesticides in the fields or 
other changes in farming techniques. The fact that Sweden is on the northern border of the 
occurrence of these two groundbeetle species probably makes them sensitive for changes 
in the climate. A warmer climate in recent years could explain why they have reappeared, 
but hardly why they once vanished.
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Vid en inventering under sommaren 2008 hit-
tades en nykläckt individ tillsammans med flera 
andra fullbildade, detta tyder med största san-
nolikhet på att arten återigen reproducerar sig i 
landet!

I stora drag överensstämmer mycket av axlö-
parens, Zabrus tenebrioides historia med åker-
löparens. Liksom denna var arten inte ovanlig i 
den sydligaste delen av landet under 1800-talet. 
Till skillnad från åkerlöparen återfanns dock ax-
löparen fortfarande under 1900-talets första hälft 
på ett flertal lokaler för att sedan försvinna från 
landet. På senare år har nya fynd även av denna 
art gjorts i Skåne.

Den eleganta jordlöparen åkerlöpare, Dolichus 
halensis (Fig. 1) fanns fram till 1800-talets slut 
på ett flertal platser i Skåne upp till Ängelhol-
mstrakten (Lindroth 1945). Runt sekelskiftet 
1900 inträffade något som fick arten att min-
ska i sin utbredning. Eftersom den befinner sig 
på sin nordgräns i Sverige fick detta dramatiska 
konsekvenser och det dröjde inte länge förrän 
den ansågs som försvunnen från landet. Under 
1900-talet har den endast påträffats några ensta-
ka gånger i södra Sverige, tillfälliga fynd i vind-
drift vid kusten har också förekommit. Under de 
första åren på 2000-talet har den åter dykt upp på 
flera lokaler i södra Skåne och en gång på Öland. 
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Ekologi
Åkerlöparen finns främst i jordbrukslandskapet, 
och som namnet antyder hittar man den ofta på 
åkrar eller i kantzonerna intill dessa. Det är en 
relativt stor (15-20 mm) rovlevande jordlöpare 
med flygförmåga. Övervintringen sker i larvsta-
diet, och de vuxna individerna börjar uppträda 
från och med juni med ett individmaximum i au-
gusti (Lindroth 1945). I Japan är arten en naturlig 
fiende till kålmal Plutella xylostella (Linnaeus) 
och andra skadegörare (Yamazaki et al. 2003). 
Exempel på arter som fångades samtidigt som 
åkerlöparen vid åkerinventeringar i Skåne 2008, 
var jordlöpare och kortvingar som är vanliga i 
denna miljö: Calathus fuscipes (Goeze), Pteros-

tichus melanarius (Illiger), Pterostichus niger 
(Schaller), Harpalus rufipes (De Geer), Ancho-
menus dorsalis (Pontoppidan), Poecilus lepidus 
(Leske), Philonthus cognatus (Stephens) och 
Tachyporus hypnorum (Fabricius). 

Åkerlöparen har ibland uppträtt i anslutning 
till byggnader och utomlands kan man hitta den 
i rent urbana miljöer. Den verkar attraheras av 
ljus och en inventering vid reklamskyltar i cen-
trala Bratislava (Slovakien) gav t.ex. ett stort an-
tal åkerlöpare (Sustek 1999). Detta stöds också 
av några av de svenska fynden. 

Axlöparen är en svartbrun jordlöpare 14-16 
mm lång. Den har flygvingar och uppträder i 
samma miljöer och vid ungefär samma tid på 
året som åkerlöparen, från maj med individ-
maximum i juli till augusti (Lindroth 1945). Till 
skillnad från denna livnär axlöparen sig främst 
på växtmaterial både som larv och fullvuxen. 
Hos oss uppträder den i anslutning till åkrar med 
råg och vete. Utomlands kan den uppträda som 
skadegörare (Lindroth 1986).

1900-talet
Åkerlöparen fanns fram till 1800-talets slut på 
ett flertal platser i södra Sverige, men under 
1900-talet har endast mycket sporadiska fynd av 
arten gjorts. På Zoologiska museet i Lund finns 
ett exemplar från Ven daterat 1920, där den även 
är funnen 1942 (coll. B-O Landin) (Ljungberg, 
pers. med.). 1940 fann man den vid ett tillfälle i 
en ladugård vid Barsebäck (Nyholm 1941). Fyra 
exemplar hittades i juli 1962 vid Tygelsjö strax 
söder om Malmö (Lindroth 1986). Denna lokal 
är värd att lägga på minnet då den återkommer 
senare i texten! 

Arten har även dykt upp i vinddrift på 
havsstränder vid några tillfällen. Första gången 
1966 vid Stenshuvud (Baranowski 1969) och 
under senare år har sådana observationer med-
delats av Olle Robin från Falsterbo 1998 och av 
Peter Cederström från Ravlunda 2002 (Ljung-
berg pers. med.). På grund av de få fynden, och 
avsaknaden av bevis på att arten reproducerar 
sig i landet, har den betraktats som utgången 
ur den svenska faunan och placerats i katego-
rin Försvunnen (RE) i den svenska rödlistan 
(Gärdenfors 2005). 

Närmast Sverige finns den i Danmark där 
populationen haft samma negativa utveckling 

Figur 1. Åkerlöpare Dolichus halensis. Foto: 
Vítězslav Maňák.



31

Ent. Tidskr. 131 (2010) Åkerlöpare och axlöpare åter i Sverige

som här. Efter 1950 är den endast påträffad vid 
tre tillfällen: 1951 i Hornbæk, 1954 i Jægersborg 
Dyrehave, och på stranden vid Saksild 2005. 
Den är nu rödlistad som forsvundet (RE) (Den 
danske Rødliste 2007). Även i Tyskland har den 
minskat i antal och är nu mycket ovanlig (Lars 
W. Clement, pers. med.). 

Åkerlöparen är i övrigt främst spridd i de ös-
tra delarna av Syd- och Mellaneuropa, där den 
är ett vanligt inslag på odlade marker, samt delar 
av Asien (Lindroth 1986).

Axlöparen var på 1800-talet spridd från Trel-
leborg till Helsingborg, under 1900-talets första 
hälft återfanns den fortfarande på en rad lokaler 
från Lund ner till Kungstorp. Under 1940-talet 
minskade den kraftigt och de sista fynden är från 
Vellinge 1951 och Lund 1952 (Lindroth 1986). 
Eftersom sentida fynd saknades rödlistades den 
som Försvunnen (RE). 

2000-talet 
I början av 2000-talet började åkerlöparen 
åter dyka upp i sydvästra Skåne. Första fyndet 
gjordes i Arlöv den 24 juli 2003 och bestod av ett 
exemplar (Wiberg 2003). Under första hälften av 
juli 2005 hittades åtta stycken vid olika tillfällen 
nära Hyllie vattentorn i Malmöområdet (Mo-
lander 2005). Samma år fann Kurt Sahlin ca 15 
individer lockade till en ljusfälla i sin trädgård i 
Böste nära Trelleborg. Några av de sistnämnda 
individerna hade deformerade täckvingar, detta 
skulle kunna indikera att de kläckts i närheten då 
det inte är troligt att de kunnat flyga någon län-
gre sträcka i detta skick (Erik Sahlin muntl.). Ett 
lite udda fynd från den 6 augusti 2004 gjordes 
av Dave Karlsson inomhus på dåvarande Up-
psala universitets forskningsstation i Ölands 
Skogsby, nuvarande Station Linné (Fägerström 
& Lundkvist 2004). Detta är än så länge det enda 
svenska fyndet utanför Skåne. Den 10 oktober 
2006 hittade Håkan Ljungberg ett exemplar av 
arten på en vägg i Lund, möjligen lockad till 
ljus (Ljungberg 2006). Under inventeringar 
av insekter på åkrar genomförda av SLU 2007 
fångades elva exemplar i fallfällor vid Ängaval-
len i närheten av Vellinge och ytterligare fyra 
hittades under juli vid Tygelsjö, samma område 
där den fanns 45 år tidigare! Under juni och juli 
sommaren 2008 fångades den återigen i fallfäl-
lor vid två inventeringar genomförda av SLU på 

eller i direkt närhet till åkermark. Det ena var ett 
inlandsfynd vid Äsperöd norr om Tomelilla, och 
det andra gjordes på östkusten i en vårkornåker 
vid Degeberga (Fig. 2). Fyndet vid Degeber-
ga bestod av en hane och två honor, varav en 
nykläckt! Detta är det första sentida fyndet av 
en nykläckt individ i Sverige vilket gör det till 
ett rimligt antagande att arten har möjlighet att 
reproducera sig i landet. Under 2009 har ytter-
ligare uppgifter om fynd i Malmöområdet rap-
porterats i artportalen av Andreas Nord (Fig. 3).

Axlöparen hittades i fem exemplar 2003 i 
Hyllie nära Malmö (Molander 2003). Rödlistek-
lassningen ändrades i 2005 års rödlista till Sår-
bar (VU) med anmärkningen att arten uppfyller 
kraven för Starkt hotad (EN) men nedgraderats 
p.g.a. möjligheten till återkolonisation från Dan-
mark (Gärdenfors 2005). I samband med inven-
teringarna på åkermark 2007 fångades även ett 
exemplar av arten vid Ängavallen strax söder 

Figur 2. Åkern i Degeberga där åkerlöparen Doli-
chus halensis fångades i fallfällor 2008.
The field in Degeberga in the south of Sweden where 
Dolichus halensis was caught in pitfall traps in 2008. 
Foto: Camilla Winqvist.



32

Ent. Tidskr. 131 (2010)Joel Hallqvist, Camilla Winqvist & Åke Lindelöw

om Vellinge. På samma lokal fann Håkan Ljung-
berg m.fl. fragment av arten i september 2008. I 
Danmark där den tidigare betraktades som akut 
hotad har det gjorts ett flertal fynd av arten de 
senaste åren, och den är i dagsläget klassad som 
Næsten truet (NT) (Den danske Rødliste 2007).

Diskussion
Den kraftiga ökningen av fyndfrekvensen de 
senaste åren, och fynd av en nykläckt individ 
visar att åkerlöparen troligen åter expanderar 
i den nordligaste delen av sitt utbredningsom-
råde. Det är möjligt att den därför återigen bör 
betraktas som bofast och utbredd i den sydli-
gaste delen av Sverige. Att arten 2008 förekom 
på två lokaler i östra Skåne kan innebära att den 
fortsätter utöka sitt utbredningsområde i landet. 
Särskilt intressant är att den hittades i Tygelsjö 
2007 då den 1962 fanns på denna lokal. Är detta 
en indikation på att den funnits kvar på platsen 
hela tiden? Det kan ju tänkas att den har levt 
kvar på isolerade lokaler och undgått upptäckt. 
Det som talar mot detta är att åkerlöparen är en 
stor och ganska iögonfallande art, dessutom till-
hör jordlöparna en grupp skalbaggar som rela-
tivt många insektsintresserade håller ögonen på.

Det faktum att nästan alla fynd gjorts nära 
kusten innebär att man inte helt kan utesluta att 
åtminstone en del av fynden från de senaste åren 

bestått av influgna individer. Individrikedomen 
på vissa lokaler samt förekomsten av en nykläckt 
individ tyder dock på att arten reproducerar sig 
i landet. Ett tecken på detta är också att vi nu 
börjar se arten dyka upp längre in i landet vilket 
fyndet i Äsperöd 2008 är exempel på.

Parallellen mellan axlöparen och åkerlöparen 
är uppenbara då de båda lever i samma miljö och 
då deras geografiska utbredning sammanfaller, 
södra Sverige utgör båda arternas nordgräns i 
världen. Än så länge har inte lika många nya 
fynd av axlöparen rapporterats som av åker-
löparen men det verkar troligt att den ökningen 
av arten som sker i Danmarks även fått effekt 
hos oss. Lokalerna ligger även för denna art i 
närheten av kusten och eftersom båda arterna 
kan flyga bör de under gynnsamma betingelser 
ha goda förutsättningar att sprida sig. 

Det är intressant att de båda uppvisar ett så 
likartat mönster, det verkar troligt att det som 
fått dem att försvinna från landet, och nu till 
synes samtidigt återvända, har påverkat dem på 
samma sätt.

Så vad är det då som kan tänkas ha påverkat 
variationerna i dessa arters utbredningar? Det 
finns flera tänkbara förklaringar. Förändringarna 
av jordbruket under 1900-talet med bland annat 
en ökad användning av bekämpningsmedel har 
angetts som en trolig orsak till arternas försvin-
nande (Ehnström 1994). Herbicider och insek-
ticider kan påverka jordlöpare direkt, och även 
indirekt genom förändringar i födotillgång och 
mikroklimat. Användningen av bekämpnings-
medel har totalt sett minskat de senaste tjugo 
åren (SCB & Jordbruksverket 2009). Däremot 
har användningen av insektsmedel ökat, så detta 
kan antagligen inte förklara de båda jordlöpar-
nas sentida återkolonisering. 

Möjligen är det förändringar i plöjningsregim 
som ligger bakom arternas tillbakagång och 
återkomst. Beroende på vilka grödor som odlas 
brukas jorden olika. Under de senaste två hun-
dra åren har det skett en ökning av höstsådda 
grödor som kräver att jorden plöjs på hösten 
istället för på våren (Jordbruksverket 2005). Eft-
ersom båda övervintrar som larver kan plöjning 
på hösten och vintern ha negativa konsekvenser 
för dem (Yamazaki et al. 2003). På senare år har 
en del bönder gått över till grundare plöjningar, 
och i vissa fall helt slutat plöja. Detta skulle 

Figur 3. Fyndplatser för åkerlöpare Dolichus halen-
sis i Sverige 1920-2009.
Records of  Dolichus halensis in Sweden 1920-2009.
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kunna vara gynnsamt för arter som övervintrar 
på åkermark. Effekten av plöjning på jordlöpare 
är dock svår att uttala sig om utan att studera 
ämnet närmare då det är stor variation mellan 
olika arter och mellan de olika livsstadierna. 
Förändringen i utbredning skulle även kunna 
bero på förändrade konkurrensförhållanden 
mellan olika jordlöpararter. Studier i Slovakien 
har visat att när vanliga arter som Pterostichus 
melanarius (Illiger) och Poecilius cupreus (L.)
minskar, så ökar D. halensis i antal, och tvärtom 
(Porhajasova et al. 2008). 

Åkerlöparens och axlöparens återkomst i 
Sverige skulle dock kunna kopplas till förän-
dringar i klimatet. Eftersom södra Sverige sam-
manfaller med båda arternas nordgräns är det 
troligt att även små förändringar i temperaturen 
skulle få effekt. Ett varmare klimat kan då ha 
bidragit till denna sentida återkolonisering eft-
ersom årsmedeltemperaturen har ökat i Sverige 
under de senaste tjugo åren. Det är dock svårare 
att förklara försvinnandet, eftersom 1800-talet 
generellt och särskilt andra hälften var kylig-
are än 1900-talet (SMHI 2006). Troligt är att en 
kombination av förändringar inom jordbruket 
samt klimatförändringar påverkat arternas ut-
bredning i Nordeuropa.

Avslutningsvis kan det vara på sin plats att 
uppmuntra de entomologer som under framtida 
säsonger kommer att vistas i Skåne att hålla ett 
öga öppet efter dessa båda jordlöpare och gärna 
rapportera fynd i artportalen. Eftersom båda är 
stora och relativt lättbestämda bör det inte vara 
en alltför svår uppgift att öka kunskapen om 
utbredning och frekvens så att vi får möjlighet 
att följa den spännande utvecklingen för dessa 
arter.
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