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We report the first record of the invasive species Leptoglossus occidentalis (Heteroptera: 
Coreidae) in Sweden. Originally from western North America the species was accidentally 
introduced to northern Italy in 1999 after which it has rapidly spread across Europe and 
reached Norway and Denmark in the fall 2009. In October 2011 it was found in Västman-
land province and in late November in Skåne province of Sweden. The species lives on the 
seeds of conifers and is considered a relatively serious pest of conifer seeds in nurseries 
in North America. 
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”W” på täckvingarna som syns tydligt (Fig. 2). 
Ett av de engelska namnen som ibland används 
för familjen Coreidae, ”leaf-footed bugs”, syftar 
just på de utvidgade bakskenbenen som finns hos 
en del av familjens släkten. Eftersom ingen av 
de övriga svenska arterna har utvidgade skenben 
är detta i Sverige den bästa karaktären för L. oc-
cidentalis. Arten är också den största coreiden 
man kan träffa på i Sverige även om den vanliga 
Coreus marginatus kan bli upp till 15 mm.

I slutet av november hittades ytterligare ett 
exemplar, denna gång ifrån Skåne (Olle Holst 
muntl.). Mer information kring detta fynd kom-
mer i FaZett (Holst in prep.).

Till Europa från Nordamerika
År 1999 upptäcktes arten i norra Italien (Ber-
nardinelli & Zandigiacomo 2001, Taylor m.fl. 
2001). Troligen har den följt med handelsgods 

Den 14 oktober 2011 inkom två fotografier till 
Naturhistoriska riksmuseet. De var inskickade 
av Bertil Dahlquist från Dammsjötorp, drygt 
tre mil norr om Örebro, som undrade vad det 
var för insekt han hade hittat i anslutning till sitt 
hus. Storleken och utseendet som Bertil beskrev 
som ”framtill såg den ut som en ”timmerman”, 
kroppen som en skinnbagge, och bakben som 
en gräshoppa, fast med skinnflikar” var det som 
gjorde honom uppmärksam och nyfiken på vad 
det rörde sig om. Dessutom var den enligt Bertil 
mycket livlig och flög snabbt iväg efter att han 
knäppt ett par foton. 

Bilderna visade den 15-20 mm långa bred-
kantskinnbaggen Leptoglossus occidentalis 
Heidemann, 1910 tillhörande familjen Coreidae, 
bredkantskinnbaggar (Fig. 1). De utvidgade bak-
skenbenen är typiska för bla släktet Leptoglos-
sus och L. occidentalis har en teckning av ett vitt 
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från Nordamerika. L. occidentalis finns naturligt 
i västra Nordamerika, från Mexiko i söder till 
British Columbia i norr. Här lever den av olika 
barrträdsarter och har noterats på mer än 40 ar-
ter (Bates & Borden 2005). Olika tallarter och 
Douglasgran är särskilt attraktiva. På våren 
lägger honan ägg på barren. Utvecklingen sker 
under sommaren och i augusti visar sig de full-
bildade insekterna. Kottar är föda för denna su-
gande insekt som når in till fröna med sin långa 
sugsnabel. Genom att sticka sugsnabeln in i kot-
tarna och suga näring ur fröanlagen aborteras 
fröna eller blir ofruktsamma.

I Nordamerika har skador noterats i fröplan-
tager och upp till 50 % av fröna kan förloras 
(Blatt & Borden 1996, Bates m.fl. 2000, 2001). 
Än har motsvarande skador inte observerats i 
Europa och i vilken mån skador i fröplantager 
kommer att ske även hos oss får tiden utvisa. Att 
denna vackra skinnbagge kommit för att stanna 
är däremot säkert. De fullbildade skinn-bag-
garna har som vana att samlas i stora säll-skap 
inför övervintringen och detta gör de gärna un-

der lös bark, i fågel- eller sorkbon. Ofta aggre-
gerar de sig i anslutning till hus, vilket väcker 
en viss uppmärksamhet (Mitchell 2000). Un-
der 1900-talet och särskilt efter 1950 har arten 
spritt sig sig österut, från Klippiga bergen, och 
på 1990-talet har den nått östkusten, bl.a. New 
York.

Spridning i Europa
Efter upptäckten i Italien 1999 har arten spritt 
sig över stora delar av Europa (Dusoulier m.fl. 
2007, Lis m.fl. 2008) (Fig. 3). Troligen har flera 

Figur 2. Leptoglossus occidentalis föreslås få det sven-
ska namnet Västlig barrkantskinnbagge. Foto: Vítězslav 
Maňák.
Leptoglossus occidentalis. Photo: Vítězslav Maňák.

Figur 1. Första svenska fyndet av Leptoglossus occidenta-
lis, 14 oktober 2011. Exemplaret är från Dammsjötorp 34 
km norr om Örebro, Västmanland (59.574787 N, 15.037987 
Ö). Foto: Bertil Dahlquist.
First record of Leptoglossus occidentalis in Sweden: 
Dammsjötorp 34 km north of Örebro, Västmanland 
(59.574787 N, 15.037987 E), 14th of October 2011 by Bertil 
Dahlquist. Photo: Bertil Dahlquist
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introduktioner ägt rum, eventuellt med timmer 
som importerats från Nordamerika. Hösten 
2009 hade den nått både Danmark (Buhl & Ste-
phensen 2009) och Norge (Mjös m.fl. 2010), och 
nu två år senare Sverige. Det tog alltså 12 år att 
sprida sig de dryga 160 milen i rakt nordlig rikt-
ning från 25e till 59e breddgraden vilket mot-
svarar en hastighet på ca 13,5 mil/år. L. occiden-
talis har god flygförmåga och kan snabbt sprida 
sig till nya områden. Aggregation i närheten av 
mänskliga boningar innebär troligen att arten 
lättare kan få ”lift” med gods som transporteras 
till nya områden. Det är den enda kända exotiska 
coreiden i Europa (Rabitsch 2008). År 2008 hit-
tades L. occidentalis även i Tokyo, Japan (Ishi-
kawa & Kikuhara 2009).

I ett sameuropeiskt projekt DAISIE (Deliv-

ering Alien Invasive Species Inventories for 
Europe) 2005-2008 sammanställdes all infor-
mation om arter som anses införda till Europa 
av människan. Uppgifter om ca 11000 arter har 
analyserats (Olenin & Didžiulis 2009). Bland 
de mer anmärkningsvärda resultaten är att 
frekvensen exotiska arter som årligen etablerar 
sig i Europa ökar exponentiellt. Insekter på träd 
och buskar ökar för närvarande med 8 arter per 
år (Roques 2008). I Sverige har förhållande-
vis få arter etablerat sig, troligen pga. kyligare 
klimat och färre potentiella värdväxter än i syd 
och mellaneuropa. Av Europas ca. 20 nya lång-
horningsarter är det endast husbock (Hylotrupes 
bajulus) som kan betraktas som ny för Sverige, 
även om etableringen skedde för många hundra 
år sedan. 

Figur 3. Spridningen av Leptoglossus occidentalis i Europa efter första introduktionen i Italien 1999. Första två fynden i 
Sverige är markerade med prickar. Länder är färgade efter det år första fyndet gjordes i landet i en röd skala från ljust (1999) 
till mörkt (2011). 
The expansion of Leptoglossus occidentalis in Europe since the first record in Italy in 1999. The two records in Sweden are 
represented by yellow dots. Countries are coloured according to the first reported finding from the country in a red colour 
range from light (1999) to dark (2011).



58

Ent. Tidskr. 133 (2012)Åke Lindelöw & Johannes Bergsten

Rapportera!
Rapportera gärna nya fynd av arten på artpor-
talen (www.artportalen.se) så vi kan följa artens 
erövring av Sverige. Vi saknar ännu beläggsex-
emplar av arten på Naturhistoriska riksmuseet 
och tar gärna emot framtida fynd till våra sam-
lingar. Du kommer också kunna följa artens 
kommande expansion i Sverige på en karta på 
museets hemsida (www.nrm.se/sv/meny/for-
skningochsamlingar/enheter/entomologi). 

Förslag till svenskt namn
The Western Conifer Seed Bug kallas skinnbag-
gen i Nordamerika och som svenskt namn har 
föreslagits Västlig barrkantskinnbagge.

 
Tack
Stort tack till Bertil Dahlqvist för inskickandet av bil-
derna till Naturhistoriska riksmuseet och bidragande 
med övrig information kring fyndet i Dammsjötorp, 
samt till Olle Holst och Lars G R Nilsson för informa-
tion kring fyndet i Skåne. Tack till Rasa Bukontaite 
för hjälp med utformningen av kartan i figur 3 och till 
Vítězslav Maňák för fotot i figur 2.
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