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Flugor i Käringbergets ekopark vid Lögdeälven
SVEN HELLQVIST
Det hela började med att Sveaskog ville
dokumentera den vedlevande insektsfaunan
i sina ekoparker och satte upp trädfönsterfällor i dessa. Niklas Johansson gick
igenom gaddsteklarna i materialet och i en
fälla från Käringbergets ekopark 2011 fanns
en hona av ett märkligt murarbi Osmia, som
inte kunde identifieras med någon från
Europa känd art. Arten förmodades vara
obeskriven och för att försöka fånga fler
individer, och gärna även en hane, satte jag
2012 ut ett par malaisefällor och några
gulskålar i området. Inga fler individer av
det skumma murarbiet lät sig fångas men väl
en del andra intressanta insekter. Ett nytt
försök gjordes 2016 då Niklas satte upp
malaisefällor både vid Osmia-lokalen och
på ett par andra lokaler inom Käringbergets
ekopark. Fokus hade då breddats och
fällorna sattes i miljöer som förväntades
hysa en artrik fauna av särskilt brokparasitsteklar och flugor. Fällorna gav ett
stort antal intressanta arter och här redovisas
de intressantaste fynden av flugor. Murarbiet
som var anledningen till denna inventering
har för övrigt sedermera visat sig tillhöra den
från Mongoliet beskrivna arten Osmia
disjuncta Tkalcu, 1994 (Johansson &
Paukkunen 2017). Honan från Käringberget
är fortfarande det enda svenska fyndet av
arten.

tiden 15 maj till 11 juli 2012 och 15 juni till
2 september 2016.

Lokaler
Fällor sattes ut på tre lokaler i Lögdeälvens
närhet. Två av lokalerna (1 och 2) ligger i
Bjurholms kommun i Ångermanland och en
lokal (3) i Åsele kommun (Fredrika socken)
i Åsele lappmark. Fällorna var uppe under

3. Käringberget (RT90 7111100, 1637700).
Norra sidan älven, ca 13 km uppströms väg
92-bron. En sydexponerad slänt mot älven,
med rikligt med bäverfällda aspar och
björkar; en bäverhydda fanns vid älvstranden (Fig. 4). En malaisefälla placerades i

1. Norr om Trolltjärnberget. Lokalen ligger
på södra sidan Lögdeälven, en knapp
kilometer V väg 92:s bro över älven. En
malaisefälla (RT90 7102290, 1645480)
sattes här 2012 och 2016 i gles, renbetad
tallhed med mycket artfattig vegetatation,
dominerad av ris och renlavar (Fig. 1). Det
var i detta område murarbiet Osmia
disjuncta hade påträffats. En andra
malaisefälla (RT90 7102268, 1645789)
sattes 2012 i kanten av en näraliggande
grustäkt. Gulskålar sattes på flera ställen i
området både 2012 och 2016.
2. Mossavattsbäckens utlopp (RT90
7107050, 1643700). Lokal på norra sidan
älven, ca 6 km uppströms väg 92-bron. En
malaisefälla sattes 2016 ca 100 m från
älven, intill en liten bäck genom ganska
sumpig, grandominerad blandskog med
stort lövinslag. Rikligt med högvuxna örter,
starr och gräs intill bäcken och vid fällan
flera bäverfällda björkar och aspar. På
denna lokal slaghåvades längs bäcken och
vid bäckens mynning i älven (Fig. 2), där
det fanns ruggar av vass- och blåsstarr.
Lokalen besöktes även vid ett par tillfällen
sommaren 2017.
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släntens övre del, intill en bröt med grova
asplågor av varierande ålder, och två
malaisefällor vid älvstranden i ganska
öppen strandskog med rikligt med örter och
glest stående björkar.

vedfluga vars larver utvecklas som rovdjur
under barken eller i veden på döda lövträd.
Flera ex togs på både lokal 2 och 3,
tillsammans med den vanligare systerarten
X. ater.

Resultat
Totalt 352 arter av flugor noterades. Bland
dessa fanns två arter nya för Europa och
ytterligare tre nya för Sverige samt många
arter med få tidigare fynd i landet. Fynden
har rapporterats på Artportalen och här
kommenteras bara de intressantaste fynden.
Några av dessa har redan redovisas på annat
håll (Hellqvist 2017, Hellqvist & Ericsson
2016, Hellqvist m fl 2017) och nämns bara
kortfattat här. Siffror (1–3) inom parentes
efter artnamnen anger på vilka lokaler
arterna påträffades.

Xylophagus junki (Xylophagidae) (1). Likt
föregående art en ganska sällsynt men vitt
utbredd vedfluga. Denna art dock knuten till
barrskog, särskilt tallskog. Ett ex 2012 i
sandtallskogen på lokal 1, en ganska typisk
miljö för arten.

Xylophagus kowarzi (Xylophagidae) (2, 3).
En rödlistad (NT) men i landet vitt utbredd

Berkshiria hungarica (Stratiomyiidae) (3).
En liten, svart vapenfluga som tidigare varit
rödlistad, med utveckling under barken på
döda aspar. Fram tills för några år sedan var
den bara känd norrut till Uppland men den
har visat sig ha betydligt större utbredning
och förekommer ofta i asprika trakter i norr,
känd från exempelvis Räfsön, Nordingrå
(ÅN), Baggböle och Tjäderberget (VB).

Figur 1. Lokal 1, norr om Trolltjärnberget; en ganska hårt renbetad tallhed med något fuktigare skog med graninslag
i bakgrunden. En för flugor ganska artfattig miljö.
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Togs på asplågorna på lokal 3. Arten
förekom där, liksom på de andra ovan
nämnda lokalerna, tillsammans med den
vanligare nära släktingen Neopachygaster
meromelas, som även kan utvecklas på andra
lövträd. Båda arterna var nya för ÅS.
Chelipoda inexpectata (Empididae) (3). En
nordlig dansfluga som i landet bara är känd
från Åsele lappmark. Den påträffades på tre
sumpskogslokaler under inventeringen i
Björnlandets nationalpark (Garpebring m fl
2015) och en hane togs nu i malaisefällan
vid bröten med bäverfällda aspar vid
Käringberget, en något torrare och varmare
miljö än på Björnlandet-lokalerna. Arten är
för övrigt bara känd från Finland och västra
Ryssland.
Heleodromia boreoalpina (Brachystomatidae) (2). En dansflugesläkting som inte
tidigare rapporterats från landet. Hellqvist m
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fl (2015) nämner dock ett par fynd av Nils
Ericson från Tavelån nära Umeå (VB), resp.
Ruttjejukke i Tärna (LY) av en Heleodromia-art som liknade boreoalpina. Dessa
har senare visat sig verkligen avse denna
från Japan beskrivna art. Arten har nyligen
även konstaterats från Finland (Kahanpää
2019) och har en holarktisk utbredning. En
hane togs i malaisefällan vid Mossavattsbäcken under perioden 14 juni till 2 juli.
Emma Wahlberg vid Naturhistoriska
riksmuseet har bekräftat identiteten efter
jämförelse med referensex från Nordamerika. Ny för ÅN.
Achalcus nigropunctatus (Dolichopodidae)
(2). En relativt nyligen (1996) beskriven,
gulfärgad styltfluga med ett fåtal, vitt
spridda fynd i landet (SM-VB). En hane
håvades vid Mossavattsbäcken 26 juli 2016
och en hona togs i malaisefällan på samma
lokal.

Figur 2. Lokal 2, Lögdeälven med Mossavattsbäckens utlopp centralt i bilden. I bältet av blåsstarr, Carex rostrata,
på stranden håvades sumpflugan Anthomyza cf. gilviventris, ny för Europa. Malaisefällan stod intill bäcken ca 100
m innanför utloppet.
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Medetera freyi (3) och M. incrassata (2, 3)
(Dolichopodidae). Två styltflugor i det
artrika släktet Medetera som tycks vara
knutna till asp, där de sannolikt utvecklas
som predatorer på barkborrar. Båda arterna
har först relativt nyligen rapporterats från
landet vid genomgång av material från det
svenska malaisefälleprojektet (Persson m fl
2019). Medetera freyi var 26 juli 2016 talrik
på en grov, men ganska färsk (död ca 1 år),
bäverfälld asp.
Clistoabdominalis electus (Pipunculidae) (1,
3), det. C. Kehlmaier. Denna för Norden nya
ögonfluga togs i malaisefällor både på
tallheden vid lokal 1 och på älvstranden
lokal 3, i båda fallen under perioden 12–26
juli 2016, med en hane i vardera fällan.
Arten är närmast känd från några länder i
Centraleuropa och i Sibirien (Kehlmaier
2005). Arten tillhör det knepiga tribuset
Eudorylini, men hanarna av denna art
utmärker sig genom en egendomlig utväxt i
bakkroppsspetsen, som gör flugan iögonfallande. Den kan bara förväxlas med C.
doczkali, en art som som är känd från
Finland.
Chyliza vittata (Psilidae) (2, 3; Fig. 3). En
rotfluga med utbredning över en stor del av
landet (SK–NB), men de kända förekomsterna ligger glest och de flesta har gjorts

under den senaste 10-årsperioden. Larverna
minerar i blad och rötter av olika orkidéer
och arten är främst känd från kalkrika trakter
med rikligt med orkidéer. Arten fanns både
vid Käringberget och Mossavattsbäcken
(flera ex) vilket var överraskande då ingen
av lokalerna hade påtagligt kalkpåverkad
flora och några orkidéer sågs överhuvudtaget inte till. Ny för ÅN och ÅS.
Strongylophthalmyia pictipes (Strongylophthalmyiidae) (2, 3). En till asp knuten
bastfluga som var mycket talrik på
asplågorna vid Käringberget och även fanns
vid Mossavattsbäcken. Arten har först
nyligen konstaterats förekomma i landet
(Hellqvist 2013) och har de senaste åren
visat sig ha en stor utbredning i landet, nu
känd VG–ÅS. I Västerbotten tycks arten
vara ganska vanlig där det finns mycket asp.
På båda lokalerna fanns även släktets andra
svenska art, S. ustulata.
Palloptera formosa (Pallopteridae) (3). En
ganska ovanlig men i landet vitt spridd
prickfluga, som av allt döma utvecklas i
döda aspstammar, kanske som rovdjur på
andra insektslarver. Flera ex sågs på
asplågor på lokal 3, till synes äggläggande i
barksprickor. I norra Sverige tidigare känd
från Räfsön, Nordingrå (ÅN) och
Tjäderberget (VB) även på dessa lokaler på
asp. Ny för ÅS.
Homalocephala spp. (Ulidiidae). Fläckflugor med utveckling under barken på döda
träd. Fem av landets sex arter fanns på lokal
3: H. albitarsis, H. apicalis, H. bimaculata,
H. angustata och H. biumbrata. Alla utom
den sistnämnda (som även fanns på lokal 2)
är mer eller mindre ovanliga och alla utom
H. albitarsis utvecklas företrädesvis på asp
(Krivosheina & Krivosheina 1995).

Figur 3. Rotflugan Chyliza vittata känns lätt igen på sin
karaktäristiskt mönstrade gulsvarta mellankropp. Foto:
Mikael Marberg.

Pherbellia rozkosnyi (Sciomyzidae) (3). En
kärrfluga som tills nyligen i landet bara var
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känd från Skåne och Småland. Under senare
år påträffad på enstaka lokaler även i norr
(ME, ÅN och VB), och vid denna
inventering som ny för ÅS. Arten påträffas
främst i fuktiga, lövrika skogar. Kärrflugor
utvecklas som rovdjur eller parasiter på
snäckor.
Clusiodes tuomikoskii (Clusiidae) (3). Ett
mycket överraskande fynd av denna träfluga
gjordes i fällan vid bröten med bäverfällda
aspar vid Käringberget. Arten var tidigare
bara känd från typlokalen i sydöstligaste
Ryska Fjärran Östern, nära gränsen till
Nordkorea och bara några kilometer från
Stilla havet. Fyndet beskrivs närmare av
Hellqvist (2018). Nästan samtidigt med
fyndet i Käringberget påträffades arten även
i Ryska Karelen, där den kläcktes fram från
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grova, svampangripna, nedblåsta aspar som
varit döda i minst 6 år (Polevoi m fl 2018).
Träflugor utvecklas i murken ved och i
materialet fanns åtta av landets 13 arter, sex
av dem på lokal 3.
Hendelia beckeri (Clusiidae) (3). En
rödlistad (NT) träfluga som främst påträffats
i lövrika, ofta strandnära skogar i norra
Sverige. Flera ex togs i fällorna på stranden
vid Käringberget.
Odinia xanthocera (Odiniidae) (2). En
tickfluga som inte tidigare rapporterats från
landet. En hona i malaisefällan vid
Mossavattsbäcken under perioden 2–12 juli
2016. Arten liknar mycket (liten storlek och
ingen eller mycket svag skuggning av
vingtvärribbor) den vitt utbredda O. boletina

Figur 4. Lokal 3, en sydexponerad slänt mot Lögdeälven vid Käringberget, med rikligt med bäverfällda björkar
(bäverhyddan syns vid strandkanten). Högre upp i slänten fanns även rikligt med fällda aspar, med många till asp
knutna flugarter. Foto: Niklas Johansson.
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men skiljs från denna främst genom att de
basala antennlederna är helt gula hos
xanthocera (Fig. 5), men gråsvarta hos
boletina. Arten förekommer närmast i
Finland där den konstaterats utvecklas i
gångsystem av långhorningen Saperda
scalaris på asp och Salix; äldre larver är
predatorer på puppor av långhorningen
(Yang 1984).
Scoliocentra collini (Heleomyzidae) (1). En
relativt nyligen beskriven myllfluga
(Woznicka 2004) med få fynd från Sverige,
känd genom enstaka individer från ÅN, JÄ,
NB och TO. Larvutvecklingen uppges ske i
fågelbon. Ett ex togs i kanten av grustäkten
under senare delen av maj 2012.
Anthomyza sp. (Anthomyziidae) (2). Några
svårplacerade ex av sumpflugor av släktet
Anthomyza håvades 2016 vid Mossavattsbäcken och har av Jindrich Roháček
konstaterats tillhöra Anthomyza tschirnhausi-gruppen. Till denna artgrupp hör tre
sinsemellan mycket snarlika arter, en från
Kamtjatka och två från Nordamerika
(Roháček & Barber 2016), samtliga nyligen
beskrivna. De har mörk mellankropp likt de
vanliga arterna inom gracilis-gruppen men
utmärker sig särskilt genom betydligt
ljusare, gulaktig bakkropp, större han-

genitalier och långsmal och jämnbred tergit
8 hos honorna. Vid återbesök på lokalen 15
juli 2017 kunde ett rikligt material av arten
insamlas på älvstranden, på ruggar av
vasstarr Carex acuta och flaskstarr C.
rostrata, som förmodligen är värdväxter för
arten. Samma dag påträffades arten på
flaskstarr även vid Öreälven (Lagnäset,
Bjurholm). Artidentiteten för denna
Anthomyza är ännu inte fastställd och
kommer att kräva barcoding. Enligt en
preliminär analys av J. Roháček är de
svenska djuren mest lika den nordamerikanska arten A. gilviventris. Hursomhelst rör det sig om en för Europa ny art.
Lordiphosa hexasticha (Drosophilidae) (2).
Landets första ex av arten togs i
malaisefällan i sumpskogen vid Mossavattsbäcken 2016, och har tidigare
rapporterats tillsammans med ett andra fynd
av arten från Värmland (Hellqvist m fl
2017).
Limnellia surturi (Ephydridae) (1, 2).
Landets första ex av denna vattenfluga togs
2012 i täkten vid lokal 1 och ytterligare ex
2016 vid lokal 2 (Hellqvist 2016). Arten är
uppenbarligen förbisedd och har de senaste
åren påträffats över en stor del av landet,
söderut till Småland. I Västerbotten tycks
det vara släktets vanligaste art. Den är nu
även påträffad i Finland (Haarto m fl 2019).
Staurochaeta albocingulata (Tachinidae)
(3). En sällan påträffad parasitfluga som
uppges vara parasit på den på enbuskar
levande barrstekeln Monoctenus juniperi. I
landet spridda förekomster norrut till VB, ny
för ÅS. En hona fångad i malaisefälla på den
örtrika stranden vid Käringberget under
mitten av juli.

Figur 5. Tickflugan Odinia xanthocera, ny för Sverige i
Käringberget. De helgula antennerna skiljer den från
närstående arter. Foto: Mikael Marberg.

Avslutande kommentarer
Av särskilt intresse från inventeringen var
det stora antalet vedlevande arter knutna till
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asp vid lokal 3. Framtidsutsikterna för
asparter på just denna lokal är något dystra
då bävrarna redan fällt alla större aspar.
Förhoppningsvis finns dock ännu intakta
aspbestånd inom spridningsavstånd för
flugorna. Intressant var också att så många
exklusiva våtmarks- och sumskogsarter
fanns vid Mossavattsbäcken.
Käringbergets ekopark ligger, liksom
nästan hela Norrlands inland, inom ett
område som länge varit synnerligen
outforskat vad gäller förekomsten av flugor.
Det ser nu lite bättre ut, efter några större
inventeringar i området under senare år.
Förutom denna inventering i Käringberget
har det även gjorts inventeringar i
Björnlandets nationalpark, ca 4 mil västerut
under 2014 (Garpebring m fl 2015) och i
Tjäderbergets
naturreservat
och
mångfaldspark ca 5 mil norrut under flera
år, 2009-2018 av Roger Pettersson, Julia
Pettersson, Viktor Nilsson och Andreas
Garpebring.
Inventeringarna har utförts i ett barrskogs
landskap med en mångfald av småbiotoper
och ungefär samma fluggrupper har
beaktats, men metodiken och omfattningen
uppvisar stora skillnader. Detta gör det svårt
att jämföra områdena. Bland annat användes
trädfönsterfällor i stor omfattning i både
Björnlandet och Tjäderberget men inte alls
i Käringberget, medan malaisefällor inte
använts i Tjäderberget. Omfattningen av
trationell håvning har även den varierat
mellan områdena.
Totalt har i dessa tre områden 720
flugarter noterats (474 i Björnlandet, 366 i
Tjäderberget och 352 i Käringberget). Bara
135 av arterna är gemensamma för alla tre
områdena medan drygt hälften av arterna,
386 stycken, bara påträffats i ett av
områdena (188 arter bara i Björnlandet, 88
bara i Käringberget och 110 bara i
Tjäderberget). Anmärkningsvärda fynd med
för landet nya och sällan påträffade arter har
gjorts i alla områdena. De tre inventering-

23

arna kompletterar varandra och ytterligare
insatser skulle säkert utöka både antalet arter
gemensamma för alla områdena och antalet
arter i respektive område. Men mer
spännande och givande skulle vara att
genomföra fler större inventeringar i helt
andra områden med motsvarande kvaliteter.
Tack
Niklas Johansson initierade denna
inventering och satte upp malaisefällorna,
Sveaskog sponsrade med reseersättning för
vittjning av fällorna, Mikael Marberg tog
några foton och Christian Kehlmaier,
Jindrich Rohacek och Emma Wahlberg
artbestämde några av flugorna. Stort tack till
alla!
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Serien om Adamson och flugan trycktes i veckotidningen Levande Livet år 1939. Denna pantomimserie skapades
av Oscar Jacobsson redan 1920 då den infördes i skämttidningen Söndags-Nisse. Efter tecknarens vistelse i USA
syndikerades serien och gick i mängder av tidningar, oftast under namnet Silent Sam. Adamson las ner 1964 och
har sen fått ge namn åt Svenska Serieakademins årliga prisstatyett.

