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Intressanta fynd av flugor från lövrika strandskogar
i norra Västerbotten
SVEN HELLQVIST
Helgen 25–26 maj 2019 genomförde
Norrlands entomologiska förening (NEF) en
exkursion till Byskeälven i norra delen av
Skellefteå kommun. Med bas i Fällfors
besökte vi bland annat Åselet ett par mil
uppströms och Marranäset strax nedströms
Fällfors. Antalet deltagare var få och vädret
tämligen oinspirerande – kallt och regnigt.
Så särskilt mycket entomologiskt spännande
att berätta om gav därför inte exkursionen.
Dock sattes ett par malaisefällor upp som
vittjades av Roger Mugerwa Pettersson
under sensommaren. Dessa fällor gav
däremot överraskande mycket. Bland annat
fann Niklas Johansson i fällmaterialet två
tidigare okända blomflugeparasiterande
parasitsteklar som nyligen beskrivits (Johansson 2020). Här redovisas de mest överraskande fynden av flugor. Fynden från
Byskeälven 2019 kompletteras med
malaisefällefynd från ett par andra NEFaktiviteter i norra Västerbotten.
Vid inventeringsläger till Romelsön 2003
och Bjuröklubb 2004 sattes också malaisefällor upp. Då fällproverna från Romelsön
gicks igenom sorterades av flugor bara
blomflugor ut och från Bjuröklubb bara
blomflugor och ett urval andra storvuxna
flugor. Dessa finns med i de rapporter från
lägren som publicerats i Natur i Norr
(Bergsten m fl 2003, 2005). De spritlagda
råproverna sparades dock och under vintern
2020 gick jag igenom proverna på nytt, nu
med ett bredare intresse för flugor.
Alla fyra lokalerna utgörs av strandnära,
lövrika skogsmiljöer med örtrik undervegetation. Sådana miljöer kan vara mycket
artrika vad gäller flugor men har tidigare

varit dåligt undersökta i norra Sveriges
kustland. Fällmaterialet gav också många
fynd av sällan sedda flugor.
Lokaler
Bjuröklubb: Storsand. RT90 7160800,
1778100. Lokalen ligger på havsstrand vid
Norra Kvarken, ca 45 km SO Skellefteå.
Stranden utgörs av ett stort sanddynsområde
och fällan placerades i albården innanför
dynerna. Området beskrivs närmare av
Bergsten m fl (2005) där också andra
insektsfynd från NEF:s inventeringsläger
redovisas. Fällan var uppsatt under tiden 26
juni – 23 augusti 2004. Totalt 84 arter av
flugor registrerades från fällan.
Fällfors: Marranäset. RT90 7232179,
1734021. Lokalen ligger vid Byskeälven, på
östra sidan älven, knappt 2 km S
landsvägsbron i Fällfors. Älven har här en
meandrande sträcka och på västra sidan
älven finns Marranäsvältan, en mäktig
erosionsravin. Fällan placerades i ganska tät,
lövrik strandskog, ca 20 m från en avsnörd
korvsjö vid älven. Grova asplågor fanns i
fällans närhet. Fällan var uppsatt under tiden
25 maj – 12 augusti 2019. Totalt 173 arter
av flugor registrerades från fällan.
Romelsön: Klubben. RT90 7208000,
1759000. Lokalen ligger på sydligaste delen
av ön Romelsön i Bottenviken, ca 20 km NO
Skellefteå. Fällan sattes i albården nära ett
mindre sanddynsområde och var uppsatt
under tiden 21 juni – 29 augusti 2003.
Området beskrivs närmare av Bergsten m fl
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(2003). Totalt 135 arter av flugor registrerades från området.
Åselet: Hästholmen. RT90 7244611,
1715381. Lokalen ligger vid Byskeälven, 22
km NV Fällfors. Fällan placerades i en
glänta i strandskogen, ca 50 m från älven,
som här har en forssträcka strax innan den
mynnar i deltat i Åselet. Skogen hade örtrik
undervegetation och dominerades av björk
med enstaka tallar och granar. Intill fällan
(Fig. 1) fanns stormfälld gran och några
tibastbuskar. Fällan var uppsatt under tiden
25 maj – 12 augusti 2019. Totalt 154 arter
av flugor registrerades.
Resultat
Allt artbestämt material har rapporterats på
Artportalen. De intressantaste fynden av
flugor från lokalerna redovisas nedan i
ungefär systematisk ordning. Bokstäver
inom parentes efter artnamnen anger på vilka
lokaler arterna påträffades: (B) Bjuröklubb,

Storsand, (F) Fällfors, Marranäset, (R)
Romelsön, Klubben, samt (Å) Åselet,
Hästholmen.
Xylophagidae: Xylophagus kowarzi (F). En
rödlistad (NT) men i landet vitt utbredd
vedfluga vars larver utvecklas som rovdjur
under barken eller i veden på döda lövträd.
Empididae: Rhamphomyia dudai (Å). En
sällsynt dansfluga med ett fåtal vitt spridda
fynd i landet, från SM till ÅN. Tre ex i
Åselet blev de första i VB och de nordligaste
fynden i landet.
—: Rhamphomyia lividiventris (Å & F). En
relativt ovanlig, gulbent dansfluga som var
talrik i både Åselet och Marranäset, med 10
resp. 15 ex.
—: Rhamphomyia modesta (Å). Dansfluga
med förekomst i norra Sveriges inland och

Figur 1. Malaisefällan på Hästholmen vid Åselet. Fällan satt i en glänta i strandskogen, ca 50 m från Byskeälven.
Foto: Roger Mugerwa Pettersson.
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fjälltrakter. Två hanar i Åselet blev de första
fynden i VB.
—: Rhamphomyia physoprocta (F). En liten
dansfluga med mycket karaktäristiska
klotformade genitalklaffar. Arten är relativt
sällsynt med spridda fynd i landet, flest fynd
i VB. Ett ex i Marranäset.
Ragadidae: Anthepiscopus oedalinus (Å).
En vårflygande, pollenätande, ganska sällan
påträffad dansfluga. En hona håvades i
Åselet vid fällutsättningen. Ny för VB.
Platypezidae: Agathomyia wankowiczii (F).
En helgul svampfluga med uteckling i
platticka Ganoderma applanatum där den
bildar mycket karaktäristiska galler på
undersidan (Struwe m fl 2010). Flertalet av
de svenska fynden (många på Artportalen)
baseras på fynd av gallbildningarna, men i
fällmaterialet från Marranäset (nordligaste
fyndet i landet) fanns två adulta flugor.
Arten är närmast känd från Umeåtrakten.
—: Platypeza consobrina (F). Svampfluga
med få fynd i landet och inte tidigare funnen
i Norrland. Arten har, likt flera andra
svampflugor, flygtid under hösten (Quick
1986) och är kanske förbisedd av den
anledningen. Larvutvecklingen sker enligt
Chandler (2001) i en så pass vanlig art som
honungsskivling Armillaria mellea. Ny för
VB. Av ytterligare svampflugor i
fällmaterialet kan nämnas Polyporivora
boletina (B) och Agathomyia viduella (B).
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Syrphidae:
Xanthandrus
comtus,
malblomfluga (Å). En migrerande
blomfluga med ganska få fynd i norra
Sverige. Vissa år kan den dock uppträda i
större antal och 2019 sågs den, enligt
rapporter på Artportalen, på flera platser, bl
a så långt norrut som i Gällivare.
—: Melangyna barbifrons, aprilflickblomfluga (Å). En vårflygande blomfluga,
spridd över landet men med ganska få fynd
i norr. Fyra ex Åseletfällan.
Psilidae: Chyliza vittata (B & R). 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.
Varken Bjuröklubb eller Romelsön, där
arten nu påträffades har dock en
anmärkningsvärt kalkpåverkad flora.
Pallopteridae: Temnosira ambusta (Å). En
sällsynt prickfluga med förmodligen bara ett
fåtal tidigare fynd i landet. Vid sin genomgång av de svenska prickflugorna angav
Andersson (1990) att han inte sett svenskt
material av arten men den togs med som

Lonchopteridae: Lonchoptera nigrociliata,
ravinspjutvingefluge (Å). En av de
sällsyntare spjutvingeflugorna som tidigare
varit rödlistad. Arten är känd från SK norrut
till LY, men med stora luckor. Den finns
främst i bäckraviner och vid mindre åar och
älvar. En hona håvades i Åselet vid
fällutsättningen.
Figur 2. Prickflugan Temnosira ambusta, en av flera
sällsynta flugor i fällmaterialet. Foto: Mikael Marberg.

26 Sven Hellqvist

svensk art i Dyntaxa baserat på Lars
Hedströms opublicerade flugkatalog. Jag
känner dock inte till några preciserade
uppgifter. Svenskt material saknas i
samlingarna i Lund och det finns inga andra
rapporter på Artportalen. T. ambusta har gul
mellankropp med ett par mörka
längdstrimmor på ryggen (fig. 2). En hona
fanns i fällan i Åselet. Ny för VB.
Piophilidae: Actenoptera hilarella (F & R).
En storvuxen, gul ostfluga (fig. 3) med
mycket få svenska fynd, bara känd genom
enstaka ex från JÄ, ÅN och ÅS. Arten
avviker kraftigt i utseende från andra
svenska ostflugor och ser närmast ut som en
buskfluga (Dryomyzidae). Artens utvecklingsbiologi tycks vara okänd men den har
ansetts vara närmast besläktad med
Neottiophilum praeustum, en art vars larver
lever som blodsugare på fågelungar. 7 ex
togs i fällan på Marranäset och ytterligare
ett på Romelsön. Ny för VB.
Tephritidae: Rhagoletis cerasi körbärsfluga
(R). En borrfluga med larvutveckling i
körsbärskart. Få fynd i norra Sverige, en
hona på Romelsön blev det första i VB. Där
torde den, i avsaknad av körsbär,
förmodligen utvecklas på hägg.

Figur 3. Den sällsynta, helt gula ostflugan Actenoptera
hilarella fanns med flera ex i fällan i Marranäset. Foto:
Mikael Marberg.

Lauxanidae: Minettia filia (F). En helt gul
lövfluga som för bara tio år sedan var helt
okänd i landet, men som visat sig vara vitt
utbredd. Flera fynd har gjorts i VB och
lövrika strandskogar som vid Marranäset är
en ganska typisk miljö för arten.
—: Sapromyza nitida (Å). En av allt att
döma mycket sällsynt art. I Fauna Europaea
anges endast arten endast för Sverige, men
arten finns varken i samlingarna i Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm eller
Zoologiska museet i Lund. Arten rapporterades nyligen från Spanien, men det fyndet
visade sig senare baserat på felbestämning
(Carles-Tolrá m fl 2019). S. nitida är en gul
fluga med ett par svarta fläckar på tergiterna
5 och 6. Från andra Sapromyza-arter med
liknande utseende (särskilt S. zetterstedti)
skiljer den sig genom att ha svarta palper
(fig. 4). Arten kan bestämmas med hjälp av
Shatalkin (2000). S. nitida beskrevs av
Czerny (1932) baserat på ”in Beckers
Samlung 1♂ 4. Juli von Storbakken in
Schweden”. Theodor Becker (1840-1928)
var en tysk entomolog med omfattande
publicering om Diptera. Den lokal som
anges avser förmodligen Storbacken vid
Luleälven, 6 km SO Vuollerim. Årtalet då
S. nitida insamlades är oklart. Enligt
Wikipedia gjorde Becker en resa till
Jämtland och Lappland 1910 och möjligen
var det då flugan samlades. En annan
möjlighet är att exemplaret samlades redan
1897. I en utredning angående typexemplaret för vattenflugan Allotrichoma bezzi
hänvisas till Beckers dagbok och enligt den
ska han ha varit i Edefors vid Luleälven 1
juli 1897 (Mathis & Zatwarnicki 2012). I
fällan vid Åselet togs en hona, förmodligen
det andra exemplaret av arten och det första
på mer än hundra år.
Sepsidae: Nemopoda pectinulata (B). En
svängfluga med utveckling i spillning,
spridd över hela landet men tydligt
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ovanligare än den snarlika släktingen N.
nitidula.
Anthomyziidae: Fungomyza albimana (R).
Sumpfluga med utveckling i svamp. Två
honor på Romelsön förmodligen de första
fynden i VB.
Clusiidae: Hendelia beckeri (F). En
rödlistad (NT) träfluga som främst påträffats
i lövrika, ofta strandnära skogar i norra
Sverige. Sex ex togs i fällan på Marranäset,
en typisk miljö för arten.
Odiniidae: Odinia xanthocera (R). En
tickfluga som nyligen rapporterades som ny
för landet, från en lokal vid Lögdeälven i
Käringbergets ekopark, ÅN (Hellqvist
2019). Arten utvecklas i gångsystem av
långhorningen Saperda scalaris på asp och
Salix. Två ex i fällan på Romelsön.
Milichiidae: Phyllomyza rubricornis (R).
Denna sprickfluga har först nyligen
konstaterats förekomma i Sverige men
hittills bara hittats i Götaland, i SK, ÖL, SM
och BO. Familjen (ett par mm stora, svarta
flugor) har varit dåligt studerad i Sverige och
några för landet nya arter har påträffats på
senare tid, inklusive en ännu förmodligen
obeskriven art. P. rubricornis liknar närmast
den ganska vanliga P. securicornis men kan
skiljas från denna genom att tredje
antennleden har kortare behåring och en
rödaktig färgton på insidan. En hane på
Romelsön blev det första Norrlandsfyndet.
Heleomyzidae: Scoliocentra dupliciseta
(Å). En ganska sällsynt myllfluga, först
rapporterad från Sverige av Withers (2011),
från UP efter bearbetning av material från
SMTP (svenska malaisefälleprojektet). På
senare tid några spridda fynd i norra Sverige,
från ME, JÄ och VB. Två ex i Åselet, landets
hittills nordligaste lokal för arten.
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—: Suillia quadrilineata (F & Å). En ganska
ovanlig myllfluga som fanns med flera ex i
både Åselet och Marranäset. Arten saknas i
Hedströms (1995) nyckel över nordiska
Suillia-arter men är känd från en stor del av
landet, från SK till LU (Withers 2011). Flest
fynd har gjorts i VB, särskilt i fuktiga,
lövrika skogar med mycket död ved.
Drosophilidae: Lordiphosa nigricolor (F).
En liten svart daggfluga som först nyligen
rapporterats som ny för landet, efter fynd i
VR, ME, ÅN och VB, främst i bäckraviner
med gammal blandskog och mycket död ved
(Hellqvist m fl 2017). Vid Marranäset ett ex,
i en för arten ganska typisk miljö.
—: Amiota alboguttata (R). En tidigare
rödlistad daggfluga som främst förekommer
i lövrik skogsmark med mycket död ved.
Talrik (10 ex) i fällan på Romelsön.
Ephydridae: Eutaenionotum guttipennis
(B). En vattenfluga som ansetts mycket
sällsynt, ”one of our rarest ephydrids of
which only four European specimens are
known” enligt Dahl (1959). På senare tid har
dock flera fynd tillkommit i norra Sverige,
från ÅN till TO, vid användning av olika

Figur 4. Hona av lövflugan Sapromyza nitida från Åselet,
förmodligen det första fyndet av arten på mer än 100 år.
Arten skiljs från liknande Sapromyza-arter på de svarta
palperna. Foto: Mikael Marberg.
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fällor. Särskilt många fynd har gjorts med
trädfönsterfällor på färska brandfält, men det
är osäkert ifall det finns någon stark
koppling till just brandfält. Enstaka fynd har
även gjorts i andra miljöer, som obränd
tallskog, ängsmark eller, som i Bjuröklubb,
i albården på havsstrand. Larvutvecklingen
sker förmodligen i död ved då arten har
kläckts ur lågor (Hibbert 2010), ett ovanligt
substrat för vattenflugor.

samlat kung Karls spira till sitt herbarium,
men klagat på att de pressade blommorna
blivit fula. Vid undersökning hittades i
blommorna fluglarver som trots att legat
flera dagar i växtpressen fortfarande var vid
liv och kunde kläckas fram till adulta flugor.
De fennoskandiska arterna av Gimnomera
har nyligen reviderats (Engelmark & Haarto
2019); flera av släktets arter är mycket sällan
påträffade.

Fanniidae: Fannia corvina (F). En ganska
sällsynt takdansfluga med ett fåtal fynd
spridda över landet, från SM till TO.

—: Allomyella albipennis (R). En kolvfluga
som tidigare varit känd från inlandet och
fjälltrakterna, från DR och norrut. Tre ex på
Romelsön visar att den även kan förekomma
i kustlandet.

—: Fannia pallitibia (F). En hane i
Marranäset blev det första Norrlandsfyndet
för denna art, som är ganska vanlig i södra
Sverige. Larvutvecklingen sker i diverse
förmultnande växtmaterial. Ny för VB.
—: Fannia stigi (FR). En nordlig takdansfluga, känd från Sverige, Norge, Finland och
Kina. Tidigare publicerade fynd har främst
rört fynd i fjälltrakterna men dessa fynd,
liksom ett par andra under senare år, visar
att den även finns i kustlandet i norra
Sverige. Arten är nu känd från ME, ÅN, VB
och TO. Ny för VB.
—: Piezura pardalina (R). En takdansfluga
med larvutveckling i svamp, som tidigare
bara var känd norrut till ME. Två hanar i
fällan på Romelsön blev de första från VB.
Scathophagidae: Gimnomera hirta (Å). En
sällsynt gul kolvfluga som tidigare bara
påträffats i fjälltrakterna, från Dalarna och
norrut. Larvutvecklingen sker i frökapslar
av kung Karls spira, Pedicularis sceptrumcarolinum, Västerbottens landskapsblomma.
En hane som togs i fällan vid Åselet blev
första fyndet i VB och även det första i något
av kustlandskapen. Rydén (1933) har
beskrivit
hur
typmaterialet
från
Jämtlandsfjällen insamlades: hans son hade

—: Micropselapha filiformis (F). Den
lövrika strandskogen vid Marranäset är en
typisk miljö för denna kolvfluga. Släktet
Micropselapha har nyligen visats omfatta
två arter i Sverige (Hellqvist, Persson &
Östrand, in prep.), M. filiformis i norr och
M. basovi med i huvudsak sydlig utbredning,
den senare relativt nyligen beskriven och
känd från Ryssland och Centraleuropa
(Ozerov 2014).
Calliphoridae: Lucilia bufonivora (R). En
metalliskt grönglänsande spyfluga med
larvutveckling som parasit på groddjur.
Arten var tills nyligen bara känd från södra
Sverige (Rognes 1991), men på senare tid
har åtskilliga fynd gjorts i ME, JÄ, ÅN och
VB. En hona på Romelsön blev det
nordligaste fyndet i landet.
—: Protocalliphora azurea (F). En
blåglänsande spyfluga med larvutveckling
som blodsugare på fågelungar, ganska
ovanlig men vitt spridd i landet.
Tachinidae: Actia nigroscutellata (R). En i
landet ganska ovanlig men vitt utbredd
parasitfluga, parasit på diverse småfjärilar.
Fem individer i fällan på Romelsön.
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—: Admontia grandicornis (R). En i landet
vitt utbredd parasitfluga, parasit på
harkrankar. Ny för VB.
—: Ceranthia lichtwardtiana (F, R & Å).
Parasitfluga med få svenska fynd men spridd
över landet, parasit på diverse fjärilar. Arten
fanns i tre av fällorna.
—: Ceranthia tristella (Å). Parasitfluga med
bara två tidigare fynd i landet, i DR och VB.
Västerbottensfyndet gjordes i Skellefteå
1956 (Andersen 1996). Nu ytterligare ett ex
från Skelleftetrakten, en hane i Åselet.
—: Lypha ruficauda (R). En vitt utbredd
men ganska ovanlig parasitfluga, med få
fynd under senare tid. Utvecklas som parasit
på mätarlarver. Arten var talrik (13 individer) i materialet från Romelsön.
—: Phytomyptera bohemica (F & R). En
liten, svartglänsande parasitfluga med
mycket få fynd i landet, känd från SK, BL,
UP, ÅN och LU. Parasit på vecklare. En
individ i Marranäset och en på Romelsön.
Ny för VB.
—: Xylotachina diluta (R). En ganska storvuxen parasitfluga, parasit på större träfjäril
Cossus cossus. Få, mestadels gamla fynd i
landet (SM, ÖL, UP, LU). På Romelsön en
hona. Ny för VB.
Tack till Roger Mugerwa Pettersson som
satte upp och vittjade malaisefällorna samt
till Mikael Marberg som fotade några av
flugorna.
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English summary
[Interesting records of flies (Diptera:
Brachycera) from riverine and seashore
forests in northern Västerbotten]: Rarely
recorded flies are reported from the northern
part of Västerbotten, north Sweden. The flies
were collected with malaise-traps in riverine
forests at two sites close to the river
Byskeälven in 2020, and in two alderdominated seaside forests at the Bothnian
Bay in 2003 and 2004. The record of
Sapromyza nitida Czerny, 1932 (Lauxaniidae) at Byskeälven was the first for more
than 100 years.

