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INLEDNING

I denna artikel ämnar vi presentera
resultatet av en inventering av myror,
speciellt gråmyran Formica (Serviformica)
cinerea, i sandområden kring Umeå samt
andra opublicerade fynduppgifter, fram-
förallt från Norrland. Med utgångspunkt i
dessa färska nyfynd samt med hjälp av
publicerade studier av den genetiska
variationen hos gråmyran i Nordeuropa
testar vi sedan hypotesen om gråmyran som
värmetidsrelikt i Mellansverige (Tjeder
1953, Cederberg 1982, Berglind 1995). Vi
förordar ett Popperianskt falsifikationistiskt
tillvägagångssätt för hypotestestning och
diskuterar utförligt ett par centrala begrepp
inom falsifikationismen (Popper 1972,
1969, 1983) men ordar också något om
andra vetenskapsfilosofier (deduktionism,
induktionism och verifikationism). I
samband med inventeringen och samman-
ställningen gjordes flera andra provinsfynd
av myror som också rapporteras och
kommenteras.

Gråmyrans utseende
Gråmyran tillhör undersläktet Serviformica
som till formen liknar en vanlig stackmyra,
men den bygger inga stackar och är helt
svart istället för svart och röd. Gråmyran
skiljer sig från undersläktets andra arter i
sin rikliga silverglänsande kroppsbehåring
(Fig. 1). Särskilt tydlig är den på bak-
kroppen och till skillnad från de liknande
arterna F. fusca (svart slavmyra) och F.
lemani (norrlandsmyra), har gråmyran även

borst på pronotums sidor (Collingwood
1979, Douwes 1995).

Habitat
Typiska gråmyrelokaler är väl solexpo-
nerade fläckvis bevuxna sandområden. I
södra Sverige och på Jylland i Danmark
rör det sig främst om kustdynområden,

Fig. 1. Gråmyra, habitus av arbetare från grus-
tag vid VB: Salomonsbesök: (A) från sidan, och
(B) ovanifrån.
[Formica cinerea, worker from Salomonsbesök,
Umeå, VB: (A) lateral, and (B) dorsal view.]
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medan arten i Mellansverige finns i
områden med skogstäckta flygsand-
områden. I det senare fallet blir det frågan
om störda miljöer som sandtag/grustag,
kraftledningskorridorer, landsvägsskär-
ningar och skogsvägar där sanden blottats
(Berglind 1997). Två populationer i
Värmland är även påträffade i mer grusig-
stenig sandmark i vägskärningar (Berglind
1995). Senare fynd i Norrland visar också
att åstränder/nipor kan erbjuda lämpliga
sandmiljöer för gråmyran (se nedan).

Biologi
Gråmyran lever i kolonier bestående av ett
eller flera närliggande bohål (Collingwood
1979). Kolonistrukturen har med hjälp av
genetiska data visat sig vara väldigt
variabel. Arbetare inom ett och samma bo
har på vissa ställen visat på släktskap nära
det teoretiska värdet av 0,75 vilket
förutsätter en ensam drottning som parat
sig med en hane. Men andra bohål har visat
på mycket lägre släktskap mellan arbetare
vilket tyder på att boet har flera drottningar
(Lindström & Berglind 1995, Lindström m
fl 1996, Goropashnaya m fl 2001). Koloni-
strukturen kan alltså variera allt från en
ensam drottning med ett bohål, till polygyna
och polydoma samhällen. En sådan vari-
ation har tidigare bara kunnat påvisas hos
ett fåtal andra myrarter (Lindström m fl
1996). Myrarter brukar jämföras sins-
emellan med avseende på hur aggresiva de
är jäntemot andra arter och gråmyran har
ansetts vara en relativt aggressiv art
(Collingwood 1979). Gallés (1991) studie
visade dock tvärtom på att gråmyran var
underordnad både den större blodröda
rövarmyran, Formica sanguinea, men
oväntat nog också den betydligt mindre
sandjordmyran, Lasius psammophilus. Ur

ett ekologiskt perspektiv är gråmyran en
tidig successionsart, även kallad pionjärart
eller opportunist (Gallé 1990, Gallé m fl
1998, Cederberg 1982, Seifert 1991). Helt
öppna sandytor koloniseras först av
sandjordmyran, Lasius psammophilus, men
gråmyran är nästa art på plats och detta
mönster går igen både i Polen (Gallé m fl
1998) och i en studie från Tvärminne-
arkipelagen i Finland (Gallé 1991).

Utbredning i Norden
Gråmyran har sen tidigare varit känd från
sandfältsområden i Skåne, Blekinge,
Halland, och på norra Öland i sydligaste
Sverige, men även från inlandslokaler i
Västmanland, Värmland och Dalarna.
Totalt sju olika populationer är kända i

Fig. 2. Utbredning av gråmyran i Finland och över
Norra Kvarken. Modifierad efter Kilpiäinen m fl
(1977) med tillägg av de nordsvenska kust-
lokalerna.
[The distribution of Formica cinerea in Finland
and over the North Kvarken region. Modified after
Kilpiäinen et al. (1977) with addition of the north
Swedish coastal localities.]
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Mellansverige enligt Berglind (1995,
1997). Dessutom hade Goropashnaya m fl
(2001) med individer ifrån Hälsingland
(”Bollnäs”, grov kartindikation) i sin studie,
vilket var den första publicerade Norrlands-
lokalen. Bosse Henriksson (pers. med.) har
dock känt arten sedan tidigare längs en
milslång sträcka av ån Voxnan nära Edsbyn.
Andersson & Berglind (2002) rapporterade
arten från flera av dessa kända, samt en ny
hälsingelokal med detaljerade lokal-
beskrivningar och gjorde även första fyndet
i Gästrikland vid Jädraås.

Gråmyran är  i Norge känd från  Elverum
(Collingwood 1963), Våler (Berglind 1997)
och Åmot kommun (Kvamme 2000), alla i
Hedmark. Kilpiäinen m fl (1977) redovisar
utbredningen i Finland där gråmyran är
känd dels från olika kustlokaler från
innersta Finska Viken via Tvärminne-
arkipelagen och upp till Hailuoto i nord-
ligaste Bottenviken och dels från inlandet
kring sjöar i Finska Karelen (Fig. 2). I
Danmark förekommer gråmyran rikligt i
kustdynområden på Jylland (Collingwood
1979).

Förekomst i Övre Norrland
Några fynd av gråmyran i Norrland norr
om Hälsingland har inte tidigare publi-
cerats. I Västerbotten uppmärksammades
gråmyran först av Sven Hellqvist som
försommaren 1997 hittade arten i ett
sandtag vid Salomonsbesök nära Umeå.
Flera gråmyrekolonier fanns i sandtaget och
gråmyror fanns även som slavar i ett
Formica sanguinea-samhälle. Vid kontroll
av obestämt material visade det sig att Sven
redan 1995 samlat arten vid infiltrations-
dammarna vid Forslunda. Avståndet mellan
lokalerna är ca 5 km och båda ligger inom
ett större sandområde mellan Umedalen

och Hissjö, strax NV om Umeå. De
överraskande fynden föranledde den
inventering som JF genomförde under maj
1999 i sandtag och andra störda sand-
miljöer i Umeås närhet. Dessutom har vi
gått igenom myrmaterial från sandstränder
i Ångermanland och Västerbotten samt
tagit med uppgifter från Öland, Uppland,
Hälsingland och Medelpad.

Rödlistningshistorik
Arten har ett förflutet på den nationella
rödlistan (Ehnström 1993), men har i
senaste utgåvan utgått då den nu anses ha
en livskraftig population i Sverige  (Gärden-
fors 2000). Motivationen var att trots att
de mellansvenska populationerna får
betraktas som isolerade och hotade så råder
inget hot mot de stora populationerna i bl a
östra Skåne (Gärdenfors muntl.).

Gråmyran som värmetidsrelikt
Baserat på den i Sverige så disjunkta (då
kända) utbredningen av gråmyran så skrev
Tjeder (1953) att gråmyran, liksom
sandödlan, Lacerta agilis och såpörten,
Gypsophila fastigiata, är en s k värme-
tidsrelikt i Dalarna. Han skrev: ”Såväl
såpörten som sandödlan och den grå
myran kommo troligen till Mora under den
tidigare delen av den värmeperiod, som
följde efter den sista nedisningen av vårt
land” (Tjeder 1953:64) och vidare ”Värme-
perioden som började under Ancylus-tiden
dvs under tidig stenålder, varade omkring
7000 år, fram till järnålderns början, då
det kallare och fuktigare klimat som nu är
rådande vidtog. De värmekrävande
växterna och djuren som under värme-
periodens för dem bästa skede inflyttat till
våra trakter, kunde kvarleva endast på
särskilt varma ställen och ha på så sätt
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hamnat på platser, som ligga långt från
deras artfränders nuvarande egentliga
utbredningsområden” (Tjeder 1953:65).
Cederberg (1982:27) spann vidare på
relikthypotesen i en inventeringsrapport
från Bonäsfältet i Dalarna: ”Den [grå-
myran] är en havsstrandart, som dock
förekommer på några inlandslokaler som
relikt.” Berglind (1995:23) hittade grå-
myran på Brattforsheden i Värmland och
utvidgade relikthypotesen från Dalarna till
”De mellansvenska populationerna är
angelägna att bevara då de utgör några
av de mer sannolika bevisen för relikt-
förekomster bland sandmarksinsekter som
överlevt här sedan den postglaciala
värmeperioden (ca 7000-500 f.kr.).”

Sedan dess har relikthypotesen för grå-
myran fortsatts att citeras i alla vidare
sammanhang (Lindström & Berglind 1995,
Lindström m fl 1996, Berglind 1997,
Goropashnaya m fl 2001). Samförekomsten
med sandödla både på Bonäsfältet i Dalarna
och på Brattforsheden i Värmland (Tjeder
1953, Forsslund 1959, Cederberg 1982,
Berglind 1988) har bidragit starkt till
relikthypotesens uppkomst. Det kan
noteras, även om vi skall hålla oss till att
diskutera svenska utbredningen, att också
Kilpiäinen m fl (1977) hänvisar till
inlandslokalerna i Finland som relikt-
populationer.

Vad är en värmetidsrelikt?
I Nationalencyklopedin står följande
definition på begreppet värmetidsrelikt:
”värmetidsrelikt, växt- eller djurart som
har haft större eller mer sammanhängande
utbredning under tidigare, varmare delar
av den innevarande epoken, holocen, men
som numera lever kvar bara på speciellt
gynnsamma platser. Typexempel är hassel

i Dalarna och Norrland.”
Denna definition anger vad man vill

beskriva med ordet värmetidsrelikt men ger
inga ledtrådar till hur man känner igen en
dylik. I detta sammanhang finner vi Rune
(1957:97-98) mer användbar; han anför
följande kännetecken för en reliktpopu-
lation: (1) ”…utpräglat disjunkt och
disjunktionen bör vara avsevärd sedd i
relation till artens spridningsförmåga.”,
(2) ”Vidare är reliktförekomsten alltid
bunden till en viss särpräglad lokaltyp, och
reliktpopulationen är alltid ekologiskt
starkt specialiserad. Denna ekologiska
specialisering framträder ofta ej alls hos
huvudpopulationen.” och (3) ”Relikt-
populationerna är alltid konkurrens-
svaga”. Med genetiska/molekylära verktyg
har även ett fjärde kännetecken användts
(Goropashnaya m fl 2001, Gullberg m fl
1998): (4) En reliktförekomst är genetiskt
differentierad jämfört med andra popu-
lationer och uppvisar en minskad genetisk
variation i jämförelse med större mer
sammanhängande utbredningsområden.
Den genetiska differentieringen och
reduktionen av genetisk variation skall stå
någorlunda i proportion till tiden sedan
uppbrottet av den hänförda förklarande
värmetiden. Vi kommer främst att beröra
kännetecknen 1 och 4 i de vidare dis-
kussionerna men även kommentera 2 och
3.

Genetik
En prediktion från relikthypotesen (se punkt
4 ovan) är att eftersom reliktpopulationer
normalt är små och dessutom har varit
isolerade under lång tid, skall de skilja sig
genetiskt markant från andra mer samman-
hängande utbredningar av samma art. Man
förutspår dessutom att en reliktpopulation
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skall ha förlorat mycket av huvudpopu-
lationens genetiska variation eftersom
allelers slumpvisa försvinnande går mycket
snabbare i små och isolerade populationer
jämfört med stora sammanhängande
sådana. Dessutom är det troligt att dylika
kvarblivna reliktpopulationer från början
inte har all den genetiska variation
huvudpopulationen hade. Detta är allmänna
och väl vedertagna populationsgenetiska
teoretiska prediktioner såväl som empiriskt
stödda fakta, vilka återfinns under begrepp
som ”founder effects” ”genetic drift” och
”bottlenecks” (Hedrick 2000). Lindström
& Berglind (1995) undersökte mha enzym-
elektrofores den genetiska variationen i åtta
olika loci hos gråmyror i Mellansverige och
Finland. Goropashnaya m fl (2001)
undersökte ett än större sample av gråmyre-
populationer i Nordeuropa och studerade
den genetiska variationen i mikrosatel-
litdata. Dessutom är de klassiska relaterade
reliktarterna såpört och sandödla genetiskt
undersökta av Prentice (1992) respektive
Gullberg m fl (1998). Vi återkommer till
resultaten  av de genetiska studierna i
diskussionen.

Hypotestestning, Popper och falsifika-
tionism
Vetenskaplig hypotestestning är en veten-
skap i sig och det råder ingen allomfattande
konsensus om hur vetenskap bäst fram-
skrider (Chalmers 2002). Den uppfattning
som kallas induktionism, dvs att från flera
oberoende upprepade observationer i en
och samma riktning dra en generell slutsats
har fått mycket kritik och har nog minst
antal förespråkare idag. Det finns inget som
kan försvara att utifrån flera observationer
av ”vita svanar” dra den generella slut-
satsen att ”alla svanar är vita” för att citera

ett vanligt exempel. För att knyta an till vårt
ämne så ligger en induktionistisk slutsats
nära till hands i Tjeders (1953) resonemang
som förenklat skulle kunna formuleras så
här: Observation 1: såpörten har en
disjunkt förekomst i Sydsverige och på
Bonäsfältet i Dalarna och är en värme-
tidsrelikt. Observation 2: sandödlan har en
disjunkt förekomst i Sydsverige och på
Bonäsfältet och är en värmetidsrelikt.
Slutsats: alla arter (inklusive gråmyran)
med en disjunkt förekomst i Sydsverige och
på Bonäsfältet är värmetidsrelikter.

Deduktionism å andra sidan godtar bara
slutsatser som följer logiskt från pre-
misserna; ett exempel på en korrekt
deduktion är: Premiss 1: alla svanar är vita.
Premiss 2: Agda är en svan. Slutsats: Agda
är vit. Givet att premisserna är sanna, vilket
man antar, så följer slutsatsen att Agda är
vit logiskt från de två premisserna att alla
svanar är vita och att Agda är en svan. Man
kan schematiskt ställa upp detta som:

Universell lag: ............. Alla svanar är vita
Randvillkor: ................... Agda är en svan
Förklaring >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Effekt: ......................................Agda är vit

Här delas premisserna upp i en förklarande
lag och en eller flera randvillkor. Givet
lagen så följer effekten logiskt om rand-
villkoren är uppfyllda. Lagen kan inte vara
sann och randvillkoren uppfyllda utan att
effekten inträffar. Om vi byter ut svanarna
mot gråmyrorna, genetik och värme-
tidsrelikter kan vi sätta upp följande
deduktionistiska slutledning:

Universell lag: Populationsgenetiska lagar
om allelfrekvenser i begränsade popula-
tioner över tiden.
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Randvillkor: Gråmyrepopulationerna i
Mellansverige har varit små och isolerade
sedan den postglaciala värmetiden.
Förklaring
Effekt: Gråmyrepopulationerna i Mellan-
sverige är genetiskt differentierade och har
reducerad genetisk variation jämfört med
större mer sammanhängande populationer
längre söderut.

Det behöver knappast sägas att detta är
mycket förenklat. Vad som är lång tid, hur
mycket är genetiskt differentierad resp
reducerad genetisk variation samt hur
allelfrekvenser i populationer beror på flera
olika faktorer framgår inte, men grovt sett
så ger lagar från populationsgenetik, samt
om de specificerade randvillkoren är
uppfyllda, den ovanstående effekten
logiskt. Karl Popper grundade en av de
mest inflytelserika vetenskapliga strate-
gierna för hypotestestning: falsifikationism
(Popper 1972, 1969, 1983). Han ansåg att
man skall söka falsifiera hypoteser med så
hårda test som möjligt, och den hypotes

som överlever eller falsifieras minst skall
vara den i dagsläget rådande även om man
aldrig kan säga att något är sant. Man skall
söka testa hypoteser genom att se vilka
testbara prediktioner som hypoteser ger.
Om vi återgår till gråmyran så säger vi att
vi vill testa hypotesen H1 att ”de mellan-
svenska gråmyrepopulationerna är värme-
tidsrelikter” mot H0 att ”de mellansvenska
gråmyrepopulationerna inte är värmetids-
relikter”.

Vilka testbara prediktioner ger H1? Jo
givet populationsgenetiska lagar (och
definitionen av värmetidsrelikt) ger H1
prediktionen att dessa populationer skall
vara genetiskt differentierade och ha
reducerad genetisk variation jämfört med
större mer sammanhängande sydliga
populationer. Denna prediktion kan testas
genom att analysera genetiska data och se
om de stämmer överens med prediktionen.
En hypotes kan bestå av en eller flera
delhypoteser. Ta t ex hypotesen om
gråmyran som värmetidsrelikt som kan
delas upp i minst fyra olika delhypoteser:
(1) i dagsläget små populationer, (2) i
dagsläget isolerade populationer, (3) har
under lång tid varit små populationer, och
(4) har under lång tid varit isolerade
populationer. Falsifikationistisk filosofi
kräver att om data motsäger den testade
hypotesen måste hela eller delar av
hypotesen förkastas eller förändras.
Lindström & Berglind (1995) och Goro-
pashnaya m fl (2001) har föredömligt i en
popperiansk falsifikationistisk anda ställt
upp hypotesen, identifierat prediktionerna
och testat dem med genetiska data. Men
som vi återkommer till i diskussionen, så
skulle Lindström & Berglind (1995) kunna
anklagas för det som vissa vetenskaps-
historiker anklagat hela falsifikationism-Karl Popper, 1902-1994.
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konceptet för, nämligen att hypoteser
historiskt inte förkastats trots att de
falsifierats av data (Chalmers 2002).

MATERIAL OCH METODER
Besökta lokaler och lokalbeskrivningar
Störda sandmiljöer, främst sandtag
Insamlat av Johan Falck i VB: Umeå i maj
1999 där inte annat anges.

1. Stora gropen i Salomonsbesök. Ett större
sandtag med igenväxande och öppna
partier. Här samlade även J. Bergsten &
A. Nilsson 6:IX:2001.

2. Lilla gropen i Salomonsbesök. Grop med
delar igenväxta av pionjärmossor och
unga tallar, andra delar med exponerad
sand.

3. Piparböles gamla infiltrationsdamm.
Gammal infiltrationsdamm som börjat
växa igen med pionjärmossor och
ungtallar.

4. Kalhygget vid Marsbäcken. Kalhygge
angränsande till Kåddisheden med
marken täckt av väggmossa och renlavar.
Myrsamhällen tagna i murkna stubbar.

5. Grop vid Marsbäcken. Ett till stor del
igenväxt sandtag som delvis omges av
kalhygge.

6. Första stora gropen på Kåddisheden.
Stort sandtag med pågående verksamhet.
Vissa delar igenväxande medan andra är
helt öppna.

7. Andra stora sandtaget på Kåddisheden.
Ett stort sandtag med pågående verk-
samhet.

8. Gamla infiltrationsdammarna i Fors-
lunda, Kåddisheden. En infiltrations-
damm som nyligen tagits ur bruk av det
kommunala vattenverket. Här finns helt
vegetationsfria välexponerade sandytor.

9. Gamla gropen vid Forslunda vattenverk,
Kåddisheden. Sandig/grusig lokal,
igenväxande av pionjärmossor och
ungtallar samt mycket sten.

10. Nya infiltrationdammarna i Forslunda,
Kåddisheden. Lokalen ligger alldeles
invid de gamla dammarna och är vatten-
fyllda. Längs kanterna finns solexpo-
nerade vegetationsfria ytor.

11. Gropen vid vägkorset Blå vägen och
Hissjövägen, Kåddisheden. Ett stort
sandtag med pågående verksamhet.

12. Umedalen, Umeå. En väg under
byggnation med blottade sandytor.

13. Rysstallen och Umebygdens idrotts-
plan. En idrottsplan belägen på Pipar-
böleåsens sandiga marker.

14. Backens kyrka, Umeå. Bakom kyrko-
gården där Umeälven skär genom
Piparböleåsen. Älven eroderar stranden
så att ständigt nya sandblottor uppstår.

15. Baggböle strandbrink, Umeå. En
nyskapad sandstrand efter det att älven
reglerades.

16. Storgropen vid travbanan, Röbäck. Ett
stort sandtag med pågående verksamhet.
Heterogen lokal med flera olika igen-
växningsstadier.

17. Röbäcksgropen. Ett stort sandtag med
pågående verksamhet. Heterogen lokal
med flera olika igenväxningsstadier.

18. Stora gropen Tavelsjö. Stort grustag där
de större delarna vuxit igen sedan
verksamheten avslutades för ca 50 år
sedan.

19. Naturalistbadet, Stöcksjön. Till stor del
igenvuxet med en tjock matta av pion-
järmossor och ungtallar.

20. Flygplatsen Alvik, Umeå. Gräsbevuxet
sandområde där körskador och schakt-
ning har exponerat sandblottor.
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Havssandstränder
Insamlat av Fredrik Lindvall, Peter Nordin
& Henrik Viklands i maj 1999 om ej annat
anges.

21. VB: Kricksand. Myrorna från denna
lokal är tagna med fallfällor.

22. VB: Bettnesand. En större sandstrand
med strandråg och intilliggande tallhed.
Taget med fallfällor.

23. ÅN: Örsten. Stort sandstrandsområde

vid Öreälvens mynning. Sanddyner med
strandråg. Här samlade även J. Bergsten
22:VII:2000 & 25:VIII:2001.

24. ÅN: Salusand, Fillingen. En större
sandstrand som karaktäriseras av strand-
råg som övergår i tallhed inåt landet.
Myrorna tagna med fallfällor. Här
samlade även Anders Nilsson
30:VII:2000.

25. UP: Brämsand. Havsbad strax öster om
Dalälvens utlopp och cirka 100-300

Fig. 3. Inventerade lokaler kring Umeå. Fylld cirkel = lokal med fynd av gråmyra. Öppen cirkel =
inventerad lokal utan fynd av gråmyra.
[Sandy localities near Umeå in the Västerbotten province where Formica cinerea was searched for.
Filled circle = Formica cinerea was found. Open circle = Formica cinerea was not found.]
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meter in från stranden.Utgörs av öppna
sandytor inuti en bergtallplantering vid
havsbadet. Inventerat av Johan Abenius.

26. ÖL: Bödabukten, norra delen. Inven-
terat av Johan Abenius sommaren 2001.

Sandiga åstränder
27. ME: Mjällån. Sandstränder längs ån

inventerade av Tobias Ivarsson under
1998 & 1999 för Timrå kommun (opubl.
rapport).

28. HS: Voxnan. Sandstränder längs ån
inventerade av Bosse Henriksson
(muntl.).

Övriga lokaler med nyfynd, ej sandlokaler
29. ÅN: Hyngelsböle. Stor murken björk-

stubbe med brösthöjdsdiameter på >50
cm. Insamlat av Roger Pettersson och
Stig Lundberg under en NEF-exkursion
25:VIII:1996 samt återbesökt den
24:VI:2000.

30. ÅN: Torrböle. Tallhed. Insamlat av
Anders Nilsson 25:VIII:2002.

RESULTAT
De funna myrarterna visas för varje lokal i
Tabell 1. I Fig. 3 visas de inventerade
lokalerna i Umeåtrakten med respektive
utan fynd av gråmyra. Gråmyran var sedan
tidigare känd från Byerum på Öland
(Berglind 1997). Johan Abenius meddelar
att han även funnit den på östra sidan av
Öland, norra delen av Bödabukten under
sommaren 2001. Andersson & Berglind
(2002) gjorde de första fynden av gråmyran
i Gästrikland. Vid kontakter med Bosse
Henriksson i juli 2000 fick vi veta att han
sedan många år kände gråmyran längs en
milslång sträcka av ån Voxnan. Under
skrivandets gång (ca 3 år) publicerades
hälsingelokaler av Goropashnaya m fl

(2001) samt av Andersson & Berglind
(2002). Våra övriga fynduppgifter utgör alla
nya provinsfynd vilka listas nedan.

Nya provinsfynd för gråmyra
UP: Johan Abenius fann sommaren 2001
att gråmyran var mycket talrik och domi-
nerande på Brämsand i norra Uppland.
ME: Tobias Ivarsson (opubl.) fann grå-
myror på två olika ställen vid en inventering
av Mjällån 16:VII:1998 samt 21:VI:1999.
ÅN: På de sandiga havsstränderna Örsten
och Salusand hade gråmyror trillat ner i
utsatta fallfällor 1999. Vid ett återbesök på
Örsten av JB 25:VII:2001 flög det rikligt
med drottningar.
VB: Inventeringen av Piparböleåsens
blottade sandområden i form av sandtag
och infiltrationsdammar NV om Umeå
resulterade i fynd av gråmyran på sju
lokaler inklusive de första som upptäcktes
av Sven Hellqvist (Fig. 3).

Nya provinsfynd av andra arter
Myrmica schencki, tubrödmyra. Hittades
av Tobias Ivarsson vid inventeringarna vid
Mjällån (opubl.) som ny för Norrland och
tidigare känd upp till Dalarna. Ett samhälle
hittades vid Storsand på äldre sandmark
med örtvegetation.

Leptothorax tuberum, mörkhuvad smal-
myra. Tagen för första gången i Ånger-
manland vid Salusand och Örsten. Tidigare
känd i Norrland från GÄ, ME, VB & NB
(Ivarsson 1997, Bergsten m fl 2000).

Leptothorax muscorum, tallsmalmyra.
Andra fyndet i Västerbotten och det
nordligaste hittills i landet (togs första
gången av Ivarsson 1997 på Holmön).
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Tab. 1. Dokumenterad förekomst av olika myrarter på de 30 undersökta lokalerna (se texten
för beskrivning).
[Ant species recorded from the 30 localities described in the text.]



Johannes Bergsten & Johan Falck    11

Lasius niger, trädgårdsmyra & L. platy-
thorax, skogsjordmyra. Efter artuppdel-
ningen av Seifert (1991) är här L. niger för
första gången rapporterad från Ånger-
manland, och L. platythorax för första
gången rapporterad från Västerbotten.

Lasius umbratus, hårig jordmyra. Detta är
den hårigaste av de gula Lasius-arterna.
Den är ny för Västerbotten och tidigare i
Norrland bara känd från Medelpad. Ett
överraskande fynd som flyttar nordgränsen
för denna art en bra bit norrut. JF fann ett
samhälle under en sten alldeles intill
stranden i Baggböle.

Lasius fuliginosus, blanksvart trämyra.
Detta är den största och mest glänsande
svarta Lasius-arten. Den är ny för Ånger-
manland och Västerbotten och tidigare bara
rapporterad i Norrland från Medelpad. I
Västerbotten hittade JF arten under en
planka vid ett ihoprasat skjul intill gropen
vid vägkorset Blå Vägen och Hissjövägen
utanför Umeå. I Ångermanland hittades
arten 1996 och senare även 2000 av Stig
Lundberg & Roger Pettersson i en stor och
murken björkstubbe i Hyngelsböle vid
Lögde älv.

Formica pratensis, ängsmyra. Första
fyndet för Ångermanland gjordes i Torrböle
av Anders Nilsson. Thorax mörka väl
avgränsade artkarakteristiska fläck var inte
så tydlig som den brukar vara på dessa
exemplar men kroppsbehåringen avslöjade
ändå identiteten (bestämningen konfir-
merad av Per Douwes). I Västerbotten
funnen vid Rysstallen och vid Baggböle
strandbrink vilket blir Västerbottens tredje
och fjärde fynd av arten (se Bergsten 1999).

Formica polyctena, kal skogsmyra. Ny för
Västerbotten och nordligaste svenska
fyndet hittills, då den tidigare var känd
nordligast i Medelpad (Bergsten m fl 2000).
JB hittade arbetare som sprang omkring
alldeles innanför tallskogskanten vid
Salomonsbesöks sandtag (bestämningen
konfirmerad av Per Douwes). Av Formica
s.str. saknas nu i Västerbotten endast F. rufa
av de svenska arterna.

Fig. 4. Nu kända fynd av gråmyran i Sverige.
[Known Swedish records of Formica cinerea.]
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DISKUSSION
Gråmyrans svenska utbredning och
värmetidsrelikthypotesen
Fig. 4 visar den nu kända svenska utbred-
ningen av gråmyran. Åtminstone två viktiga
kriterier som ursprungligen anförts för
värmetidsreliktshypotesen stöd är härmed
förändrade: (1) populationerna i Värmland
och Dalarna kan inte längre ses som några
nordliga utpostlokaler då arten nu är känd
långt mycket mer norrut längs hela Norr-
landskusten upp till Västerbotten, och (2)
graden av isolering som anförts för
desamma måste också ifrågasättas. Dels
binder lokalerna i Gästrikland och Hälsing-
land ihop utbredningen med Norrlands-
kusten som sträcker sig åtminstone upp till
norra Ångermanland och södra Väster-
botten (som i sin tur närmar sig den finska
sidan över Kvarken eller runt Bottenviken;
se Ivarsson, 1997 för kort diskussion om
insekters spridningsmöjligheter över
Kvarken). Sandområden invid åar som
Voxnan och Mjällån har tidigare förbisetts
och bidrar till att gapet mellan inlands- och
havsstrandslokaler till viss del kan över-
bryggas. Dessa sentida fynd som radikalt
förändrar utbredningsbilden yrkar på
försiktighet i tolkningen av insektsarters
eventuella disjunkta utbredningar. Fram-
förallt skall man vara noga på att skilja på
arters verkliga (ofta okända) utbredning och
arters kända förekomstområden. Det är stor
skillnad på uttalanden som ”Den [grå-
myran] förekommer med lokalt stora
populationer i Sydsverige och med sju
isolerade populationer i Mellansverige.”
(Lindström & Berglind 1995:162) och
”…är gråmyran idag känd genom totalt sju
populationer i Mellansverige” (Berglind
1995:22) (vår kursivering). Det förra citatet
utstrålar tvärsäker kännedom om artens

utbredningsbild medans det senare är
betydligt mer ödmjukt genom att göra
skillnad på vad som är känt, respektive
verkligt, och lämnar outtalat utrymme för
att andra oupptäckta förekomstområden
mycket väl kan finnas. Vi vill yrka på att
denna ödmjukhet bör vara en självklarhet
när man talar om de flesta insektsarters
utbredning. Av de 1163 entomologer som
listas i 2002 års utgåva av den svenska
entomologmatrikeln angav 32 stycken
Hymenoptera som intresseområde och 6
stycken Formicidae som specialgrupp. Om
Sveriges landareal på 410 929 km2, delas
upp på de sex myrintresserade personerna
så har de vardera 68 488 km2 att täcka upp.
Man inser att detta naturligtvis är orimligt
och att en stor del av Sveriges yta kvarstår
outforskad vad gäller myror.

Nu finns det alldeles säkert fler än sex
personer som kan identifiera gråmyror i
Sverige men arten är ändå inget som
gemena kvinna känner igen utan vidare,
entomolog eller inte. Arten är mycket
snarlik de vanligare Formica fusca och F.
lemani och till att börja med måste man ta
in djur, helst montera och sedan studera
under stereolupp, använda nyckeln av
Douwes (1995) eller Collingwood (1979),
och efter att ha observerat utbredningen av
kroppsbehåring under stereolupp nycklar
man sig fram till att det är en gråmyra. Efter
detta kan man börja att med en handlupp
känna igen arten i fält, och slutligen efter
erfarenhet även med blotta ögat på den mer
silverglänsande behåringen. Så vad vi ville
visa med den lilla räkneövningen ovan var
att liksom för de flesta insektsarter så bör
man iaktta extrem försiktighet innan man
likställer kända förekomster med enda
befintliga förekomster och framförallt innan
avsaknaden av arter postuleras över stora
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områden.
Ett annat exempel på oförsiktighet vad

gäller detta återfinns i Cederberg (1982:41).
Här föreslås om den vitludna stilettflugan
Acrosathe annulata (tidigare Thereva
annulata) att ”T. annulata är känd från
södra Sverige upp till Halland-Öster-
götland (Lyneborg, 1965) och är alltså
troligen att betrakta som en relikt på
Bonäsfältet”. Här pratar vi alltså om en
fluga med grymma aerodynamiska kvalitéer
och samtidigt om en mycket dåligt känd
grupp. Idag är A. annulata känd från SK,
BL, HA, SM, ÖL, GO, ÖG, VG, BO, SÖ,
UP, VR, DR, ME, ÅN, VB, NB, LY, TO
(Hans Bartsch muntl.).

Särskilt i norra Sverige finns fortfarande
enorma kunskapsluckor vad gäller en
mängd insektsgrupper, samtidigt som
relikthypoteser är starkt beroende av hur
utbredningen i Norrland ter sig. Andra
insektsgrupper som dagfjärilar kan natur-
ligtvis skilja sig åt i att mångdubbelt fler
intresserade lepidopterologer alltid har
funnits i Sverige liksom att många arter i
större utsträckning lätt känns igen i fält även
av icke-entomologer.

Genetiska studier och falsifikationism
Lindström & Berglinds (1995) studie fann
inte några genetiska bevis för att de
mellansvenska populationerna varit iso-
lerade någon längre tid. I de undersökta
enzymsystemen fanns inga unika alleler och
i klusteranalysen grupperade sig de
mellansvenska och finska populationerna
om vartannat. Lindström & Berglind (1995)
ville dock inte utifrån sina data dra några
slutsatser om huruvida hypotesen om de
mellansvenska populationerna som värme-
tidsrelikter kunde förkastas eller inte utan
önskade mer detaljerade genetiska studier

med mikrosatellitdata. Denna slutsats är
säkert helt rimlig utifrån erfarenheter av
vilken resolution olika genetiska metoder
ger vid detektion av genetisk differentiering
om sådan föreligger. Men vi vill påpeka att
utifrån ett popperianskt falsifikationistiskt
perspektiv är detta tillvägagångssätt
tveksamt. Författarna hade troligen inte
dragit samma slutsats om deras genetiska
data istället stött värmetidsrelikthypotesen.
Följaktligen bedöms datas tillförlitlighet a
posteriori baserat på vad det visar. Om data
uppfyller prediktionen så tolkas detta som
att de stöder H1, men om data ej uppfyller
prediktionen så anses data vara otill-
räckliga. Har då hypotesen H1 egentligen
testats? Nej, detta förfarande är liktydigt
med att själva hypotesen anses tillhöra
bakgrundskunskapen, som man antar är
sann och man betvivlar data istället för som
sig bör hypotesen. Ett sådant resonemang
lutar åt verifikationism (se nedan). Popper
(1969:391) ställde upp en formel för hur
starkt testet S (”severity of test”) av en
hypotes är:
S(e,h,b) = p(e,hb) – p(e,b)/p(e,hb) + p(e,h)

Där e står för ”evidence” dvs data, h=
hypotesen och b= bakgrundskunskaper.
Bakgrundskunskaper är fakta eller lagar
som man antar är sanna i syfte att kunna
testa hypotesen, och dessa bakgrunds-
kunskaper testas följaktligen inte.

Likaså ställde Popper (1969:288) upp en
formel för C (”Corroboration”) som står för
det stöd som hypotesen, h, ges av data, e, i
ljuset av bakgrundskunskaperna, b:

C(h,e,b) = p(e,hb) – p(e,b)/p(e,hb) – p(eh,b)
+ p(e,b)

 Nämnarna i båda fallen är normaliserande
faktorer för att få värdena att variera mellan
-1 och +1 så vi kan koncentrera oss på
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täljarna som är identiska i båda formlerna.
Här ser vi att testet blir svårare och data
stödjer hypotesen mer ju större skillnaden
är mellan sannolikheten för data givet
hypotesen och bakgrundskunskaperna
[p(e,hb)] och sannolikheten för data enbart
givet bakgrundskunskaperna [p(e,b)].

Enklare uttryckt så är testbarheten och
graden av stöd ett mått på hur mycket
sannolikheten för data ökar med hjälp av
hypotesen. Samtidigt ser vi att ju mer man
stoppar in i bakgrundskunskaperna desto
mindre blir denna skillnad eftersom
sannolikheten för data enbart med b, p(e,b),
ökar, skillnaden till p(e,hb) minskar och
desto svagare blir testet. Så om man som i
gråmyrefallet inte låter data falsifiera någon
del av värmetidsreliktshypotesen, t ex
graden av eller tidsrymden för isoleringen,
utan mer eller mindre inkluderar detta i de
otestbara bakgrundskunskaperna blir både
[p(e,hb) - p(e,b)] = 0 och därmed test-
barheten S = 0!

Det är i och för sig sant att Lindströms
och Berglinds (1995) data inte är ett absolut
falsifarium ur ett deduktionistiskt per-
spektiv; dvs det är inget logiskt måste att
deras data, relikthypotesen och de popula-
tionsgenetiska lagarna inte kan vara sanna
samtidigt (det var en lätt förenkling när vi
satte upp det som en deduktionistisk
slutledning tidigare). Detta eftersom för ett
visst set av studerade genloci följer bara
prediktionen om en genetisk differentiering
och en minskad genetisk diversitet med en
viss sannolikhet (slumpen kan göra att just
dessa studerade genloci har råkat behålla
hela den ursprungliga alleluppsättningen
trots lång tid av isolering i små popu-
lationer; även de allmänt vedertagna
populationsgenetiska lagarna lämnar
utrymme för detta, dock med en allt lägre

sannolikhet, ju mindre populationen är och
ju längre tiden går). Men det kritiska ur ett
popperianskt falsifikationistiskt perspektiv
är att för att rädda relikthypotesen givet
dessa data måste en dylik ”ad hoc” hypotes
postuleras (om att just de studerade genloci
inte var tillräckliga). Enligt falsifikationism
och Popper kan inte ad hoc hypoteser
godtas slentrianmässigt utan skall mini-
meras, och det är lätt att se att om så inte
görs kan vilken hypotes som helst argu-
menteras för oavsett om data stödjer eller
motsäger hypotesen. Ad hoc hypoteser är
ju just till för att göra sig av med för
ursprungshypotesen obekväma data, så om
man inte kräver att ad hoc hypoteser skall
minimeras finns det inte längre något
samband mellan graden av stöd från data
och vilken teori man skall tro på och sådant
kallas normalt inte för vetenskap, utan
snarare pseudovetenskap eller religion. Ett
åskådliggörande exempel är om vi söker
ett samband med en klassisk linjär regres-
sion. Denna minimerar datapunkternas
avstånd till den ritade linjen i kvadrat. Man
kan rita linjen på många andra sätt men alla
ökar antalet nödvändiga ad hoc hypoteser
för att (bort)förklara datapunkternas större
avvikelser från sambandet. Så det kritiska
i gråmyrefallet är att för att rädda relikt-
hypotesen för gråmyran krävs en ad hoc
hypotes givet Lindströms och Berglinds
(1995) (och senare även Goropashnayas m
fl 2001) data, men hypotesen att gråmyran
inte är någon värmetidsrelikt kräver ingen
ad hoc hypotes.

För att återgå till diskussionen om Popper
och bakgrundskunskaper så måste man
sträva efter att data skall vara osannolika
givet enbart dessa för att testet skall bli
svårt och hypotesen skall få starkt stöd
(”Corroboration”) av data. Därför måste
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bakgrundskunskaperna man antar vara
sanna också minimeras så långt som möjligt
för att utföra testet, och begränsas till väl
stödda och accepterade lagar och för-
hållanden. När man gör P(e,b) mycket
sannolikt i sig, utan hypotesen, är man fast
i motsatsen till falsifikationism, dvs
verifikationism. Här söker man verifiera
istället för att falsifiera hypotesen; vissa
anser detta vara en bra strategi, men vi
stödjer den falsifikationistiska filosofin. Vi
anser att för att testa hypotesen om de
mellansvenska gråmyrepopulationerna som
värmetidsrelikter skall och behöver endast
de populationsgenetiska lagarna om
allelfrekvenser i finita populationer antas
som bakgrundskunskaper, möjligtvis
tillsammans med att de nuvarande mellan-
svenska populationerna är små (vad vi
förstår så är Bonäsfältet och Brattforsheden
ganska väl inventerade vid det här laget).
Huruvida de är isolerade eller ej kan dock
inte inkluderas i bakgrundskunskaperna.
Här vet vi alldeles för lite om vilka avstånd
som krävs i förhållande till deras sprid-
ningspotential för att populationer skall
vara isolerade. Att sandområden vid åar
som Mjällån och Voxnan, vilka sträcker sig
från Bottenhavet och in i landet, också kan
vara lämpliga gråmyrehabitat ökar poten-
tialen för att binda samman kust- och
inlandspopulationer. Spridningsförmågan
hos myror i allmänhet är mycket svår att
sia om. Man kan visa att kanske 95%
sprider sig inom någon/några kilometer från
boet, men hur långt resterande 5% kan
sprida sig är svårare att undersöka. I
gråmyrefallet skall dock beaktas att detta
är en pionjärart, som anländer till brutna
sandmarker i tidiga successionsstadier och
senare inte klarar konkurrensen med andra
arter allteftersom de öppna sandmarkerna

växer igen (Gallé 1991, Gallé m fl 1998,
Cederberg 1982, Seifert 1996).

Karakteristiskt för arter med pionjär-
strategier är att de bör ha god spridnings-
förmåga för att tidigt hinna etablera sig i
de första successionsfaserna (Begon m fl
1996). En indikation på gråmyrans sprid-
ningspotential kan vi få från 1850-talets
Finland. Efter 1859, då kanalen mellan
sjöarna Höytiäinen och Pyhäselkä var klar,
så sjönk vattenståndet i Höytiäinen med
nästan 10 meter (http://hoytiainen.jns.fi/).
Enligt vad vi förstår av Kilpiäinen m fl
(1977) så var gråmyran ganska snabbt på
plats på de stora nyexponerade sand-
bottnarna. Det är förstås osäkert om
gråmyran fanns i området redan innan
sänkningen av sjön. Vi kan även notera att
en annan pionjärart bland myrorna,
trädgårdsmyran, Lasius niger, uppvisar
ytterst liten genetisk variation mellan
undersökta populationer trots avstånd på
upp till 100 mil (Boomsma & Van der Have
1998). Dessutom måste vi ha i åtanke att
de kända förekomsterna av gråmyra i
Sverige även idag ganska säkert är en
underskattning av den faktiska före-
komsten, vilket ytterligare poängterar att
isoleringen inte kan inkluderas i bakgrunds-
kunskaperna. Slutligen anser vi inte heller
att artens historiska utbredning, t ex att de
mellansvenska populationerna har varit små
och isolerade sedan värmetiden, kan
inkluderas i bakgrundskunskaperna. Om så
gjordes funnes inte mycket kvar att testa.

Goropashnaya m fl (2001) tog fram de
tidigare efterfrågade mikrosatellitdata för
gråmyran. En av deras specifika mål var
att med dessa data testa relikthypotesens
prediktion att de till synes sedan länge
isolerade populationerna skall ha en
reducerad genetisk variation. De samlade
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in individer från olika populationer i
Danmark, Estland, Finland, Norge, Syd-
sverige samt merparten av de kända
mellansvenska populationerna. Popula-
tionerna delades in i stora vs små och
isolerade med antagandet att de stora (som
i Skåne, Jylland, Estland m fl) skulle visa
en större grad av genetisk variation än de
förmodade, sedan länge isolerade, små,
populationerna (t ex de i Värmland, Dalarna
och Hälsingland). Ett sådant antagande är
välgrundat baserat på populationsgenetisk
teori som vi redan diskuterat ovan; ju
mindre effektiv populationsstorlek, och ju
högre isoleringsgrad, desto snabbare
försvinner genetisk variation (olika alleler)
pga genetisk drift (slump). Goropashnaya
m fl (2001) fann en svag reduktion av
antalet alleler över de fem studerade genloci
för de små och isolerade populationerna
jämfört med de stora, men skillnaden var
mycket mindre jämfört med vad som setts
hos både sandödlan (Gullberg m fl 1998)
och såpörten (Prentice (1992). Gullberg, m
fl (1998) fann framförallt en tydligt minskad
genetisk variation (antalet alleler per locus)
över de studerade mikrosatellitloci i alla
undersökta svenska populationer jämfört
med en ungersk population. Lite oväntat
så hade dock inte populationerna från
Dalarna och Värmland mindre variation än
populationer i Skåne, så data stämde främst
överens med en flaskhalseffekt efter
koloniseringen av Sverige via landbryggan
till Danmark som försvann för ca 8200 år
sedan (Björck 1995). Den genetiska
differentieringen (F

ST
=0,30) mellan de

svenska populationerna var dock mycket
hög (Gullberg m fl 1998) till stöd för att
populationerna är isolerade.

Prentice (1992) som studerade alleler
över fyra loci hos öländska och dala-

populationer  hos såpört fann ett klart
minskat antal alleler i  Dala-populationerna
jämfört med dem från Öland, överens-
stämmande med en relikthypotes i detta fall.

Goropashnaya m fl (2001) fann inte
heller något samband mellan graden av
genetisk differentiering mellan populationer
(F
ST

) och deras geografiska avstånd. De
drog slutsatsen att de små populationerna i
Mellansverige isolerats i sen tid, och att det
tills nyligen alltså funnits en större och mer
sammanhängande utbredning av gråmyran
i Sverige. Även om författarna inte
uttryckligen skrev det så kunde därmed
värmetidsrelikthypotesen med sedan lång
tid isolerade populationer förkastas.

Ekologiska slutsatser och falsifika-
tionism
Vi har mest ägnat vår diskussion åt Runes
(1957) kriterieum (1) om den geografiska
utbredningen samt vårt tilläggskriterium (4)
om den genetiska variationen för att
indikera en reliktpopulation. Vad gäller
kriterieum (3) om konkurrenssvaghet så har
vi inga data för att utvärdera det. Samtidigt
var detta kriterium kanske mer tillämpbart
endast på växter där reliktpopulationer
skulle vara konkurrenssvaga och inte finnas
på ytor med sluten vegetation utan snarare
i rasmarker etc (Rune 1957:99). Men det
är möjligt att det även är tillämpbart på
insekter, och kanske kan de motstridiga
uppgifterna om gråmyrans aggresivitet/
undanfallenhet gentemot andra myrarter
(Collingwood 1979, Gallé 1991) vara
orsakade av en geografisk variation i
beteendet. Men om gråmyran i exempelvis
Tvärminne-arkipelagen i Finland (Gallé
1991) är mindre aggressiv och konkurrens-
svagare än i t ex Centraleuropa, så kan detta
lika väl förklaras med att artens norra
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utbredningsgräns i ett västpalearktiskt
perspektiv återfinns i Fennoskandien, och
perifera populationer torde uppvisa en
likartad ökad konkurrenssvaghet och någon
relikthypotes behöver inte postuleras av
detta skäl. Det andra kriteriets antagande
om en relativt ökad ekologisk specialisering
har vi inte kunnat urskilja i de undersökta
nordliga förekomsterna. I Norrland har nu
gråmyror hittats på finkorniga havs-
sandstränder, längs sandiga åstränder, i
välexponerade vegetationsfria sandtag, på
grovkorniga grusiga underlag med inslag
av sten och på lokaler där pionjärmossor
lagt en ganska fast matta i sandbädden och
ungtallar börjat växa till sig.

En djärv hypotes falsifierad
Vi anser att det var rätt att från början
(Tjeder 1953) formulera relikthypotesen
om gråmyran. Enligt falsifikationismen är
en djärv hypotes bra eftersom den ger
specifika prediktioner som lätt kan testas
och falsifieras om hypotesen är falsk (och
då skall förkastas). Dåliga hypoteser är de
som är svaga, innehållslösa, bara ger
luddiga prediktioner och därmed är svåra
att testa och falsifiera.

Vår slutsats blir i alla fall att hypotesen
om gråmyran som en värmetidsrelikt är
falsifierad med de data som finns till-
gängliga idag. Det är således bara att återgå
till nollhypotesen. Morgondagens data
kanske kommer att visa något annat och
då får man omvärdera denna slutsats, eller
som Kluge (1997:93) lade orden: ”..the one
least refuted, is only the focus of the next
round of testing, and so it goes.”

Tack
Tack till Johan Abenius, Gunnar Andersson,
Hans Bartsch, Sven-Åke Berglind, Johnny

Berglund, Ambroise Dalecky, Per Douwes,
Barbara Giles, Ulf Gärdenfors, Sven
Hellqvist, Bosse Henriksson, Tobias
Ivarsson, Fredrik Lindvall, Stig Lundberg,
Anders Nilsson, Peter Nordin, Roger
Pettersson, Marko Reinikainen, André de
Roos och Henrik Viklands som bidragit
med antingen litteratur, tips, översättning,
fynduppgifter, fällmaterial, diskussioner,
kommentarer eller uppmuntran. Ett särskilt
tack till Sven Hellqvist som med utförliga
kommentarer och förändringsförslag på en
tidigare, kortare version gjorde så att
manuskriptet blev liggande i sisådär två år,
men slutligen blev mer genomarbetat och
förhoppningsvis bättre. Vi står dock själva
helt och fullt ansvariga för innehållet.
Texten kan eventuellt bitvis ses som något
provokativ, men detta har åstadkommits
främst för att söka spegla falsifikation-
ismens hårdföra innersta sköte (samt
möjligen som en anpassning till tidskriftens
progressiva natur ☺).
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English summary

Bergsten, J. & Falck, J. 2003: Ants from
sandy areas in north Sweden, with a
Popperian reconsideration of the relict status
of Formica cinerea. Natur I Norr 22(1):1-19.

The ant Formica cinerea was in Sweden
formerly known chiefly from southern
coastal sanddune areas but also from a few
inland populations in central Sweden. Due
to this seemingly disjunct distribution, it has
been suggested that these more northern
inland occurances are relict populations, i.e.
the remnants of a formerly continuous
distribution during the postglacial terminal
optimum, ca 9000-2500 bp. We question
this hypothesis in a Popperian falsifica-
tionistic framework of scientific theory. We
present the result of an inventory of sandy
areas in northern Sweden and show that
Formica cinerea is a more widespread

species in the north than previously
believed. Earlier genetic studies of this ant
have shown that there is no genetic support
of the relict hypothesis. These studies have,
however, either questioned the power of
the data or the long-time historical isolation.
In agreement with the latter conclusion we
also question the present-day isolation of
north Swedish populations. The com-
bination of vast areas of poor faunistic
knowledge and the unknown dispersal
ability of the early successional Formica
cinerea leaves room for alternative
explanations. In either case the scenario of
long-time isolation of northern, outpost,
relict populations since the Holocene
terminal optimum is falsified from the now
available distributional and genetic data.
We conclude this while simultaneously
pointing out the dependence of hypothesis
testing on background knowledge. What
Popper called “Corroboration, C” and
“Severity of test, S” are crucial to hypo-
thesis testing and falsificationism. C and S
are only high if background knowledge,
“b”, is kept to a minimum so that the
evidence, “e” becomes unlikely given b
alone. Then the hypothesis, “h” can
increase significantly the likelihood of e,
the test is severe (S is high), and the
hypothesis, h, can be either strongly
corroborated or falsified. Denying the
importance of keeping S high by minimising
background knowledge reduces to verifica-
tionism and the hypothesis has not been
tested. New Swedish faunistic records are
given for the following ant species:
Formica cinerea, F. pratensis, F. polyc-
tena, Lasius niger, L. platythorax, L.
umbratus, L. fuliginosus, Leptothorax
tuberum, L. muscorum, and Myrmica
schencki.


