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Nya appar & 
gedigen kunskap

Ibland kan jag känna en helt euforisk känsla när det kommer ny teknik. 
Speciellt teknik som löser och underlättar saker. I våras infann sig den 
där känslan när jag läste om en ny app som släppts. Nämligen appen Pl@
ntNet. Med denna kan man superenkelt artbestämma växter genom ett 
mobilfoto. Tanken som slog mig då var, wow vad häftigt det vore med app 

där man kunde artbestämma insekter på samma sätt! Och vips så i somras 
dök just en sådan upp: Obsidentify heter den. 

Den fick mig genast att fundera över digital teknik och hur den förändrar 
saker i vår vardag. Tänk bara tiden innan datorn fanns och då menar jag inte 
enbart datorn utan alla fantastiska program och appar. Hur fick man ihop 
vardagen innan den digitala kalenderns tid? Som entomolog har digital teknik 
som GPS och digitalkamera underlättat otroligt mycket. Men det som har 
förändrats mest är tiden det tar att bestämma en art men också möjligheten 
till kunskapsspridning. Idag kan du lägga upp en bildfråga på sociala medier 
och vips så har du fått flera svar. Du kan också enkelt googla din bild och nu 
kan du som sagt med hjälp av en app i din telefon artbestämma dina fynd. Nu 
är det ju så att det alltid finns en baksida med saker och ting.

Just i det här fallet så är det säkerheten i bestämningen. Här skulle jag säga 
att det är av största vikt att man är källkritisk och verkligen dubbelkollar med 
flera källor innan man med säkerhet kan bestämma sitt fynd till art. Men så 
kom jag att tänka på att så är det ju med allt. I dagens snabba informations-
samhälle är det av största vikt att man är källkritisk och att expertisen aldrig 
kan avpolletteras. Kanske är expertisen ännu viktigare än någonsin just på 
grund av detta. Denna ledare blir med andra ord inte bara en hyllning till ny 
teknik utan också till gedigen kunskap. Keep up the good work!

Linda Strand
ordförande i Sveriges Entomologiska förening
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Prenumerera!
Helårsprenumeration kostar 200 kronor och 
inkluderar fyra nummer. Tidigare utkomna 

nummer, under perioden som prenumerationen 
avser, skickas ut med viss fördröjning.

Betala genom att sätta in 200 kronor på SEF:s 
plusgiro 6 60 47-2 och ange ditt namn och din 

adress i meddelandefältet. 
Prenumeranter utanför Sverige betalar 250 

kronor för en helårsprenumeration av Yrfän.  Vill 
du också prenumerera på Entomologisk Tidskrift 

ges 50 kronor rabatt. 

Material till Yrfän
Vill du skriva eller bidra med fotografier till Yrfän? 
Hör då av dig till redaktören eller någon annan i 

redaktionen. Vi ser fram emot att höra dina idéer!
Redaktionen tar dock inte ansvar för ickebeställt 
material. Redaktionen kan komma att redigera 

inkomna texter samt justera inkomna bilder. 

Sveriges Entomologiska förening
Sveriges Entomologiska förening (SEF) är en 

riksorganisation för entomologiska föreningar i 
Sverige. SEF ger ut Yrfän och Entomologisk Tidskrift.

Bli medlem i en lokalförening!
För att bli medlem och träffa andra småkryps-

entusiaster går du med i en lokalförening och blir 
genom den ansluten till SEF. Lokalföreningar finns 

över hela Sverige, läs mer om dem på sidan 35.
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Bivarg, troligen det coolaste svenska namnet på en insekt. 
Arten är knuten till sandiga områden såsom dynmiljöer 
och täkter, där den gräver sina gångar i solvarma slänter.  
Bivargen på bilden är fotograferad den 28 augusti 2014 i 
anlagda så kallade bibäddar på Kungsladugårdshällarna 
strax söder om Visby. Området, som i övrigt hyser 
väldigt många rödlistade insekter, är numera avsatt 
som naturreservat. Just sandiga områden är något av en 
favoritmiljö att skrota runt i och fotografera, inte minst 
då jag bor nära en av Sveriges förnämsta lokaler – Tofta 
Strand. Ett lyxproblem är att det är omöjligt att ligga och 
lata sig på stranden när stortapetserarbin, läpp- och 
gräshoppsteklar pockar på uppmärksamheten. Att man 
ser suspekt ut när man smyger runt med kamera på en av 

Gotlands mest välbesökta stränder får man ta.www.sef.nu

Framsidan: Bivarg Philanthus triangulum

Foto: David Lundgren



Under golvet till loftet i min lada sitter några 
påfågelögon och sover. Man ser dem inte om 
man inte kommer från rätt vinkel. De svarta 
vingundersidorna är så väl kamouflerade 
att fjärilen bara blir en mörk prick i ladans 

dunkel. Hur lever den där? Hur överlever den där? I 
det här numret av Yrfän får vi läsa mer om fjärilarnas 
övervintringsstrategier och förstå de mekanismer som 
styr vem som överlever till våren.

Förutom påfågelögats överlevnadsstrategier 
under vinterhalvåret handlar 2017 års sista nummer 
av Yrfän om varför sandmarker och brända skogar 
är så viktiga för många småkryp. Dessutom frågar 
vi oss varför man ska äta insekter. Vidare ser vi 
fram emot 2018 – nästa nummer av Yrfän kommer 
ut i brevlådorna bara några veckor innan årets 
första påfågelöga åter igen flyger över markerna.

Magnus Bjelkefelt
redaktör
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Intressanta småkrypsfynd

 NT

Rödlistekategorier
NT Nära hotad. VU Sårbar.

EN Starkt hotad. CR Akut hotad. RE Utdöd.

Rapportera dina fynd!
Yrfän vill gärna publicera dina spektakulära eller 
ovanliga fynd! Har du hittat något du vill berätta 

om så skicka ett mejl till: yrfan@sef.nu.
Rapportera också gärna på Artportalen.se.

Den 9 augusti fick Ola Ejdrén syn på en liten 
skalbagge som flugit in i genom hans öppna 
fönster där han satt och identifierade skinn-
baggar. Lokalen för fyndet är alltså en lägenhet 
i centrala Lund. Ola hann ta några bilder innan 
baggen hade flugit iväg igen. Han såg direkt att 
det rörde sig om en trägnagare men identifie-
ringen till art bekräftades av Olof Persson via 

Skalbaggarnas liv  på Facebook.

Ingegerd Boström Carlsson gjorde ett fynd 
hemma i köket den 5 oktober. På kaffefiltret 
satt en spännande lockespindel som visade 
sig vara den i Sverige nyetablerade arten 
grenlocke Dicranopalpus ramosus. Ingegerd 
spekulerar i om familjen råkat få med sig den 
från Storbritannien dit de reser flera gånger 

år per.

Ulf Westerberg fann denna bagge i Skanörs 
hamn den 10 augusti längst ut på en av pirar-
marna. Då coloradoskalbaggen är en skadegö-
rare på potatis så ska fynd av den rapporteras 
till Jordbruksverket. Ulf samlade in exemplaret 
och den kommer i framtiden att ingå som peda-
gogiskt inslag i naturum Falsterbos utställning 

på arter som vi inte gärna vill ha hit.
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 NT

SÄLLSYNTHET

Trägnagaren
Priobium carp ini

NY FÖR UPPLAND

Grenlocke
Dicranopalpus ramosus

RAPPORTERBAR ART

Coloradoskalbagge
Leptinotarsa septemlineata

NY FÖR NORRBOTTEN

Sandborre
Anomala dubia

Mats Karström gjorde ett roligt fynd av den 
vackra skalbaggen sandborre Anomala dubia 
när han gick en 8 km lång fjärils tur på vand-
ringsleden Broarna runt i Lule lappmark 26 juli.  
Det var på vägen invid Luleälven som den 
bruna baggen med glänsande grön halssköld 
hittades. Mats tyckte det var något av det gran-

naste han sett – den lyste som ädelsten. 

NY FÖR VÄSTERGÖTLAND

Parasitstekeln
Aulacus striatus

Den 15 och 29 juni besökte Leif Johansson en 
veddeponi nära Delsjöreservatet strax utan-
för Göteborg. Vid båda tillfällena lyckades han 
fotografera en för honom okänd parasitstekel. 
Med hjälp från Alexander Berg på Facebook-
gruppen Steklarnas liv (Hymenoptera) fick han 
den artbestämd till Aulacus striatus. Något 
svenskt namn finns inte. Det var ett nytt 
landskapsfynd och närmaste fyndplatser är 
annars i Uppland, Västmanland och Dalarna 
samt väster om Kalmar. Rimligen finns den 
betydligt mer spridd, så granska era bilder på 

parasitsteklar! 

NY FÖR VÄSTERBOTTEN

Vägtornsmätare
Triphosa dubitata 

Gunnar Andersson fann fjärilen den 26 sep-
tember när den vilade på en husfasad i Ers-
mark, Umeå. Detta är långt norr om de tidi-
gare nordligaste fynden i Sverige, och det är 
inte omöjligt att den tagit sig över från Finland 

där det är närmare till stabila förekomster.

NY FÖR BOHUSLÄN

Svärdhoppspindel
Pellenes tripunctatus

Den 25 juli hittade Dennis Martinsson en 
svärdhoppspindel Pellenes tripunctatus på sin 
mormors tomt i Dragsmark, Bohuslän.  Det 
visade sig vara det första fyndet av arten för 

landskapet!
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Notiser

Mindre aspvedbock Saperda populnea är en lång-
horning som huvudsakligen utvecklas på asp, men 
även sälg och en del andra Salix-arter och införda 
poppelarter. Det är en ganska variabel art med en 
stor men dåligt känd utbredning österut och det är 
fortfarande inte helt klart om samma art förekom-
mer i Nordamerika eller inte. Det förekommer dock 
en liten mörk form i fjällnära lappvidebestånd och 
denna har nu undersökts av Henrik Wallin m fl och 
resultaten publicerats i tidskriften ZooKeys. De be-
skriver en ny underart Saperda populnea lapponica 
(Lappvidebock) från fjällnära områden i Sverige, 
Norge, Finland och Ryssland. Hitintills har man bara 
konstaterat lappvide Salix lapponum som utveck-
lingssubstrat för larven. Lappvidebocken är mindre, 
mörkare och har kortare antenner. Underarter an-
vänds inte lika ofta som nivå bland insekter som 
det görs inom t ex fågel- och däggdjurstaxonomi. 
Därför diskuterar författarna underartsbegreppet, 
olika definitioner och hur nivån kan förhålla sig till 

det moderna artbegreppet.
Johannes Bergsten

Lappvidebock – ny underart av långhorning

Sju nya nattsländor 
för Östergötland

När växten 
försvarar sig blir 
larven kannibal

I växtvärlden pågår det ett evigt krig mellan 
växterna på ena sidan och de växtätande 
på den andra. Växterna försvarar sig med 
alla till buds stående medel: taggar och 
tornar mot större djur och kemisk krigs-
föring mot de mindre. Oftast triggas detta 
system igång först när något djur, t ex 
en fjärilslarv, börjar tugga på bladen. De 
kemi ska ämnena kan antingen göra växten 
osmaklig, mindre näringsrik eller rent utav 
giftig. Nu har det visats i en ny studie att 
en tomatplantas försvar kan leda till att 
larverna av smalvingat lövfly Spodoptera 
exigua helt enkelt slutade att äta på plan-
tan och i stället gav sig på sina artfränder. 
Ur växtens synvinkel är det minskade her-
bivortrycket positivt, färre munnar som 
gnager på bladen. Och de flylarver som 
befinner sig på en planta med starkt försvar 
kan kompensera energiförlusten av att inte 
äta blad med att äta andra larver. Studien 
är förvisso utförd under laboratorieförhål-
landen men är ändå intressant ur ett växt- 
insektsinteraktionsperspektiv. Studien är 
publicerad i julinumret av Nature Ecology 

& Evolution.
Thomas Persson Vinnersten

Det är väl känt att det finns många fler arter 
i tropikerna än vid polerna, men finns det lik-
nande mönster i hur kraftigt arterna påverkar 
varandra? Vill man utreda den saken kan man 
ta till en enkel metod: fjärilslarver gjorda av 
modellera. Sen kan man studera bitmärken på 
larverna för att se hur ofta de blivit attackerade, 
och av vad. Det gjorde vi och våra kolleger från 
Grönland till Australien. Totalt arbetade 40 fors-
kare från 21 länder tillsammans längs en 12 000 
km lång gradient. Det vi fann var att en fjärils-
larv löper åtta gånger större risk att bli uppä-
ten vid ekvatorn än norr om polcirkeln. Vi såg 
samma ökning av predationsrisken när vi gick 
uppför en bergssluttning som när vi rörde oss 
mot polerna från ekvatorn. Det verkar därmed 
som att det finns en gemensam faktor – san-
nolikt knuten till temperaturen – som ligger 
bakom hela mönstret. De viktigaste rovdjuren 
visade sig vara myror och andra leddjur, medan 
fåglar och däggdjur spelade en mindre roll. 

Detta betonar de rovlevande insekternas roll 
i att hålla de växtätande småkrypen i schack, 
och denna roll blir ännu större närmare ekva-
torn. Upptäckten hade varit omöjlig utan ett 
samarbete mellan forskare världen över. Till-
sammans kan vi beskriva mönster som enskilda 

forskargrupper aldrig kan få syn på.
Tomas Roslin

Ett världsomfattande mönster skrivet i 
modellera
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Under 2016 samlade jag in ca 31 000 adulta 
nattsländor vid en liten å utanför Norrkö-
ping i Östergötland. I materialet hittades 
sju nya arter för länet: Hydroptila cornuta, 
Hydroptila simulans, Hydroptila sparsa, 
Ithytrichia clavata, Oxyethira flavicornis, 
Oxyethira tristella och Halesus digitatus. 
Insamlingen var en del av ett arbete om 
nattsländors attraktion till ljus och pågick 
från april till december med hjälp av en 
Malaisefälla och en ljusfälla.Läs mer om 

nattsländor i nästa nummer av Yrfän.
Malin Larsson
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Insektslokalen

En stor del av området är sedan 
början av 1980-talet skyddat som 
naturreservat och i anslutning till 
reservatet ligger Ådö slott med 
tillhörande slottspark. Området 

har under lång tid besökts av entomologer 
och flera insektsinventeringar har genom-

förts vilket har gett en jämförelsevis god 
bild av områdets insektsfauna. Artlistan är 
således lång och ett relativt stort antal röd-
listade insekter har konstaterats i området.

Grova träd av lind & ek
Ur ett entomologiskt perspektiv är Ådö–
Lagnö kanske mest känt för sin förekomst 
av lövskogar med stort inslag av gamla 
ädellövträd. I området förekommer gott 
om gamla grova träd av ek och lind, och 
kring Ådö slott finns även mycket ask och 
alm. Många almar har dock dött av alm-
sjuka. Flera av de ek- och linddominerade 
skogsområdena är lundartade med gammal 
hassel i buskskiktet och med en trevlig 
flora. Spritt i området förekommer mistel 
på trädslag som lönn och lind, vilket gillas 
av bärätande fåglar som dubbeltrast och 
sidensvans, men som vid hårda angrepp 
drastiskt kan påskynda åldrandet och i 
värsta fall leda till en för tidig död för 
Ådö–Lagnös gamla lindar. Risken för kon-
tinuitetsbrott är därför stor, eftersom det 
är ont om efterträdare som kan ersätta 
de gamla träden. 

Lind som trädslag har en säregen och 
intressant insektsfauna knuten till sig. 
Flera lindspecialiserade insektsarter är 
i dagsläget rödlistade och hotade, vilket 

Ådö–Lagnö

Ådö-Lagnö är ett intressant område som ligger vid Mälaren i Upplands-Bro 
kommun nordväst om Stockholm. Området bjuder på en mosaikartad variation av 
odlingslandskap, betesmarker, hällmarker, strandängar och skogsområden med 

barrskog, triviallövskog och ädellövskog. 

TEXT & FOTO: Petter Andersson

I Ådö–Lagnö är det gott om högresta lindar, 
där många är angripna av mistel.
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föranledde Naturvårdsverket att 2006 fast-
ställa Åtgärdsprogrammet för skalbaggar på 
skogslind. Åtgärdsprogrammet omfattar 
totalt nio skalbaggsarter (se ovan), vilka 
alla förekommer i skogsbestånd med gamla 
lindar, främst i Mälardalen. Glädjande 
nog hör Ådö–Lagnö till en av de lokaler 
där flertalet av arterna finns. Det bästa 
området för att finna dessa arter är troli-
gen Kvarnberget, vilken är en liten bergs-
klack med omgivande ädellövskog belä-
gen centralt i området. Här förekommer 
den vackra långhorningen lindfläckbock 
Chlorophorus herbstii vars larv utvecklas i 
död lindved, gärna i mistelangripna grenar. 
Den vanligare släktingen lindbock Oplosia 
cinerea förekommer även i området. Här 
finns även ovanliga lindskalbaggar såsom 
lindplattbagge Laemophloeus monilis, lind-
barkbagge Synchita separanda och enfärgad 
brandsvampbagge Diplocoelus fagi. Dessa 
arter har den intressanta egenheten att 
larven helst utvecklas i död lindved som 
är angripen av den ovanliga och hotade 
vedsvampen linddyna Biscogniauxia 
cinereolilacina. I Ådö–Lagnö förekom-
mer linddynan lite här och var i lindrika 
skogsområden. Ett annat intressant fynd 
som indikerar områdets höga naturvärden 
är lindsvampborrare Ennearthron pruino-
sulum, en art med få fynd i Sverige.

Grova ekar finns lite varstans, fram för-
allt i den delen av Ådö–Lagnö som utgörs 
av naturreservat. Det finns gott om ek i 
området vid Kvarnberget men även väster 
om vägen som leder ner till Ormudden i 
reservatets södra del. Av intressanta arter 
med anknytning till ek som påträffats i 
Ådö–Lagnö kan nämnas kardinalfärgad 
rödrock Ampedus cardinalis, skeppsvarvs-
fluga Lymexylon navale och plattad löv-
vedborre Xyleborus monographus.

Blommande vegetation 
Under försommaren blommar både slån 
och hagtorn rikligt i området och det kan 
löna sig att spana lite extra i dessa bus-
kars vita blommor. En flitig blombesökare i 
framförallt hagtorn är varierad brunbagge 
Osphya bipunctata, vilken är en sällsynt 
skalbagge som påträffats i ett fåtal land-
skap i sydöstra Sverige. I Ådö–Lagnö har 
arten en av sina nordligaste förekomster 
i landet. Detsamma gäller gulbent gren-
bock Grammoptera ustulata, vilken också 
är frekvent förekommande i vita blommor 
under försommaren. Ofta hittas dessa arter 
tillsammans med vanligare långhorningar 
som rödhalsad kulhalsbock Dinoptera col-
laris, lundbock Stenocorus meridianus och 
lövgetingbock Clytis arietis, men man kan 
även tänkas hitta prydnadsbock Anaglyp-

tus mysticus, vilken är funnen i området 
vid flera tillfällen. Det kan även vara lönt 
att granska alla blombaggar (Oedemeridae) 
som hittas i blommor. Från området finns 
fynd av de ovanliga arterna matt blombag-
ge Ischnomera cinerascens och glänsande 
blombagge I. caerulea. Ett bra område att 
söka efter ovanstående arter är de hag-
tornsrika brynmiljöerna något hundra tal 
meter nordväst om busshållplatsen vid 
infarten till Ådö–Lagnöområdet. Att det 
är värt att titta även i annan blommande 
vegetation visar fyndet av svartfläckad 
rödrock Ampedus sanguinolentus, vilken 
nyligen hittades i blommande kirskål strax 
norr om reservatsparkeringen.

Lokaler i närheten
Längs Ådövägen norr om Ådö–Lagnö finns 
flera fina ekmiljöer. Här kan det säkert 
löna sig att leta efter intressanta insek-
ter. Cirka 4 km nordväst om Ådö –Lagnö 
ligger dessutom Lindormsnäs grustag med 
en intressant insektsfauna av framförallt 
arter knutna till varma sandmiljöer. Tidiga 
vårdagar kan man hitta rikliga mängder 
bibagge Apalus bimaculatus och besöker 
man området i juli är chansen god att 
hitta läppstekel Bembix rostrata. 

Ögonfläcksbock 
Mesosa curculionoides – EN

Lindfläckbock* 
Chlorophorus herbstii – VU

Halvknäpparen 
Dromaeolus barnabita – CR

Lindgrengnagare* 
Pseudoptilinus fissicollis – VU

Lindplattbagge*  
Laemophloeus monilis – VU

Lindbarkbagge* 
Synchita separanda – EN

Lindmögelbagge* 
Enicmus brevicornis – VU

Enfärgad brandsvampbagge* 
Diplocoelus fagi – NT

Lindsvampborrare* 
Ennearthron pruinosulum – EN

* har påträffats i Ådö–Lagnö-
området.

Nio arter i åtgärds
programmet för 

skalbaggar på 
skogslind

Lindfläckbock Chlorophorus herbstii är en vacker 
syn. Arten är rödlistad som sårbar och återfinns på 
platser med gamla mistelangripna lindar, t ex Ådö–

Lagnö. Foto: Thomas Persson Vinnersten.

Linddyna Biscogniauxia cinereolilacina är 
en ovanlig svamp som återfinns på gamla 

lindar. Ett par insektsarter är knutna till lindar 
vars ved infekterats av denna svamp.
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Porträttet

Didrik Vanhoenacker lever och andas fältbiologi. Från lägenhetens balkong i 
Solna skådas fåglar och solnedgångar. Helger och semestrar tillbringar han helst 

i tält, året om, och oftast i sällskap med barnen. Och arbetet som jourhavande 
biolog på Naturhistoriska riskmuseet passar honom som handen i handsken.

Didrik Vanhoenacker
På vardagarna hittar man oftast 

Didrik på kontoret. Där står en 
vanlig kontorsburksdator, men all 
annan inredning tyder på att det 
jobbar en person med ett ovanligt 

yrke: ovanför skrivbordet finns en hylla 
med fältböcker, längs väg-
garna står bokhyllor med 
mer identifikationsböcker 
för insekter, blomväxter, svampar, fågelben 
och det klassiska uppslagsverket Brehms 
Djurens liv från början av förra seklet. 

Didrik är jourhavande biolog vid Natur-
historiska riksmuseet i Stockholm. Han 

finns tillgänglig på mejl och telefon för 
att svara på frågor från den intresserade 
allmänheten, men också för faktakoll åt 
journalister och för att vara med och prata 
biologi i tv och radio ibland.

Hur hamnade Didrik här? Vi börjar 
sommaren 1982. Didrik är 
elva år och redan enormt 
naturintresserad. Det är 

sommarlov och insektssäsong. Spännbräda 
och insektsnålar är införskaffade, likaså 
en flaska eter från Apoteket. Han ger sig 
ut och samlar fjärilar och skalbaggar, 
bestämmer insekterna så gott det går med 

Fältbiologernas häften om gräshoppor och 
vårtbitare, Göran Sahléns trollsländebok 
och Vad jag finner-serien. Didrik nålar och 
monterar, men en obehaglig upplevelse får 
honom att tvärt sluta samla insekter för 
alltid. En stor dykarbagge som samlats 
in dagen innan, bedövats med eter, nålad 
och preparerad vaknar ur narkosen. Det 
stod inte i någon av böckerna att dykare 
kan stänga till trakéerna, de andningsöpp-
ningar som insekter har på varje kropps-
segment. De är därför svåra att söva ihjäl, 
och den här baggen har lyckats välta nålen 
och drar runt bland de andra insekterna i 
lådan och skapar kaos. Det blir den sista 
insekten som Didrik samlar in.

Svåra & lätta frågor
Men nu är det 2017 och vi lämnar kontoret 
och tar en tur till Stora Skuggan i National-
stadsparken på bekvämt promenad avstånd 
från Riksmuseet. Ur funktionsjackan trollar 
Didrik fram en lånekikare till mig. Det 
kan ju dyka upp någon spännande fågel, 
bäst att vara beredd. Vi drar historier från 
arbetet som jourhavande biolog, jag själv 
har haft förmånen att hoppa in som vikarie 
ett par gånger när Didrik haft semester. 
Skräckhistorier om ett kuvert med ett inne-
håll som beskrevs som ”en konstig fästing” 
– som visade sig vara en blodfylld flatlus, 
eller levande vägglöss i en plastpåse. Men 
det mesta av arbetet är att svara på frågor 
via e-post och telefon. De flesta får svar 
samma dag, eller samma vecka om det 
är en knepig fråga. Didrik skickar ut de 
knepigaste frågorna på remiss till andra 
på Riksmuseet, men han klarar de flesta 
frågorna på egen hand med kunskap, erfa-
renhet, böcker och skickliga bildgooglingar.

TEXT& FOTO: Rasmus Hovmöller

Didrik Vanhoenacker är jourhavande biolog vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. 
Där är hans roll att svara på frågor om djur och natur från allmänheten och media.
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Fältbiologen Didrik
Flashback igen: 1988. Didrik är en långhå-
rig kryssjägare till fältbiolog. Sjutton år, 
och utan körkort bestämmer han sig för 
att göra sitt första Big Year – ett artrace 
där målet är att se så många arter som 
möjligt under ett och samma år. Han 
förberedde sig genom att skapa en krys-
sarbok, en gammaldags anteckningsbok 
med svarta pärmar och röda sidkanter. 
Kryssboken delades in i organismgrupper, 
och favoritgruppen kärlväxter gavs sär-
skilt stor plats. Omslaget försågs med ett 
stort X i tjock silverpenna. Höjdpunkten 
var cykelsommar på Gotland med tält, 
sovsäck och en hel Kånkenryggsäck full 
med bestämningslitteratur. 

Den unge Didrik bestämmer sig för att 
”levla upp” kunskaperna i biologi. Full av 
självförtroende knackade han på dörren 
till studierektorn för Bio-Geolinjen vid 
Stockholms universitet. En fråga brände: 
Kommer jag verkligen att få lära mig något 
jag inte redan kan på den här utbildningen?

Det Didrik minns varmast från utbild-
ningen var att få läsa floristik för Hans-
Erik Wanntorp, att få följa med i fält och 
bara absorbera kunskap från en riktigt 
kunnig person. Till slut blev det botanik på 
högre nivå. Fältstudier på Öland lockade 
till ett doktorandprojekt inom växtekologi, 
om hur den rara växten majviva anpassar 
sitt växtsätt efter miljön. 

Jobbet passar perfekt
Efter examen lockade inte en karriär som 
forskare, utan Didrik sadlade om och läste 
in en lärarexamen och fick jobberbjudande 
på en gymnasieskola i Stockholm. Sam-
tidigt som jobberbjudandet kommer så 
dyker det upp något som lockar ännu mer: 
Didrik blir kallad till intervju för ett annat 
jobb han sökt – jourhavande biolog vid 
Naturhistoriska riksmuseet. Bara att bli 
kallad till intervju får Didrik att tacka 
nej till lärarjobbet. I hård konkurrens får 
Didrik tjänsten och känner snabbt att han 
hamnat helt rätt. 

– Jobbet passar skitbra för mig, och 
jag passar skitbra för jobbet, säger Didrik 
självsäkert.

Men erfarenheten som forskare är till 
nytta även för en jourhavande biolog:

– Jag lärde mig att hitta och snabbt 
läsa in mig på saker, och sammanfatta på 
rätt nivå för frågeställare, vare sig det är 
Sveriges Radio eller någon som skickat in 
en ovanligt svår fråga på mejlen. 

– En av de bästa sakerna med att vara 
jourhavande biolog är att det ger mig ett 
legitimt skäl att söka upp forskare, experter 
och kunniga personer och bara suga i mig 
av deras kunskaper. Behöver jag lära mig 
mer om kvalster så kan jag söka upp en 
acarolog [kvalsterexpert] och prata kvalster.

Didrik har också fått hoppa in som 
tv-reporter, som härom året när han fick 
rapportera vårtecken för Mitt i naturen 
varje vecka.

– Insekter är bra tv, de rör på sig, de har 
roliga beteenden och går att hitta nästan 
överallt. Nackdelen med att göra tv med 
insekter är att det är extremt väderbero-
ende. Jag minns en gång när vi skulle göra 
reportage från ett sandtag. Hoppades på 
vårsvärmningen med gökbin, rovsteklar 
och annat insektsliv. Det regnade och var 
kallt, så vi fick åka och filma en bomb-
murkla i stället.

Ny teknik & bra böcker
Avslutningsvis pratar vi om den digitala 
revolutionen, hur kombinationen av bra 
kameror i mobiltelefoner och sociala medier 
har lett till ett ökat intresse för småkryp, 
och att det har blivit mycket mer diversitet 
bland de intresserade.

– Med kameror så skådar vi på ett 
nytt sätt. När jag tar fram mitt gamla ex 
av Ursings fågelbok så bygger den helt på 
att man bestämmer en skjuten fågel som 
man har i handen. Nu använder vi andra 
sorters karaktärer och ingen tycker det 
är konstigt att identifiera fåglar i flykten. 
Det funkar ofta för insekter också, bara 
att böckerna fortfarande är skrivna på det 
gamla sättet som bygger på nycklar för 
nålade insekter. 

Vad står på Didriks önskelista?
– Böcker på svenska! En bok om bin, 

en skalbaggsbok med fältkaraktärer och 
riktigt bra färgbilder! Se bara vad som 
hände med trollsländeintresset sedan 
Magnus Billqvists bok kom ut för några 
år sedan. 

En sista kommentar från Didrik, jour-
havande biolog och trebarnsfar:

– Insekter funkar bra med barn. Har 
alltid en hopfällbar håv med när jag är 
utomhus. Blir barnen uttråkade så får de 
en håv och en utmaning att hitta en rolig 
insekt. De funkar bättre än fågelskådning 
och mycket bättre än blommor och svam-
par. 

Fältbiologen Didrik från en resa på Krim 1988. Foto: privat.
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I denna tredje och sista del i artikelserien om fjärilarnas liv och livsval handlar det 
om hur dagfjärilarna förbereder sig för vintern. Larver, puppor eller fullbildade 

fjärilar går då in i ett vilostadium där de biologiska processerna begränsas till ett 
minimum. Men hur kan de klara sig hela det kalla och mörka vinterhalvåret?

DAGFJÄRILARNAS LIVSPUSSEL, DEL 3:

Vintertider nalkas
I vårt tempererade klimat med tydliga 

årstider behöver alla arter en strategi 
för att överleva de kalla månaderna. 
Fjärilarna går in i ett vilostadium när 
tillväxt och aktivitet avstannar och 

de biologiska processerna begränsas till ett 
minimum. Detta kallas för diapaus. Nästan 

alla svenska fjärilsarter överlever vintern 
i ett artspecifikt livsstadium. Vissa, som 
mnemosynefjärilen Parnassius mnemosyne 
övervintrar som ägg, andra som små larver 
(t ex hagtornsfjäril Aporia crataegi eller 
många pärlemorfjärilar Argynnis spp.), 
större larver (t ex många arter av gräs-
fjärilar och blåvingar), puppor (t ex maka-
onfjäril Papilio machaon och många vitfjä-
rilar) eller adulta fjärilar (t ex citronfjäril 
Gonepteryx rhamni och många praktfjärilar 
som påfågelöga Aglais io, nässelfjäril Aglais 
urticae och sorgmantel Nymphalis antiopa). 

En enda svensk art, kvickgräsfjäril Par-
arge aegeria, har möjligheten att övervintra 
som antingen medelstor larv eller puppa, 
vilket gör att den kan uppträda i upp till 
fem mer eller mindre väl begränsade flyg-
toppar per år. I maj kläcks de individer 
som övervintrat som puppor. De parar sig 
och lägger ägg, och under tiden har andra 
individer, de som övervintrat som larver, 
hunnit bli puppor och kläckas till fjärilar 
i en andra flygtopp i mitten av juni. Några 
veckor senare kläcks avkomman till pupp-
övervintrarna i en juligeneration, medan 
avkomman till larvövervintrarna flyger i 
augusti. Under vissa varma höstar kläcks 
barnbarnen till de individer som övervint-
rade som puppor i en septemberflygtopp. 

Dagfjärilarnas livspussel, del 3: Vintertider nalkas

TEXT: Magne Friberg
FOTO: Christer Wiklund

Varje växande kvickgräsfjärilslarv har 
alltså tre alternativ: de kan fortsätta växa 
till puppor som kläcks till adulter efter en 
vecka, de kan slutföra larvtillväxten men 
stanna i puppstadiet till nästa vår, eller 
så kan de pausa larvtillväxten i det tredje 
larvstadiet och diapausera som larver. De 
olika utvecklingsvägarna är olika gynn-
samma vid olika delar av säsongen. För en 
larv som växer under midsommaren finns 
det gott om tid att kläckas till fjäril samma 
sommar, medan det är smartare för en larv 
som växer i slutet av augusti att diapausera 
som puppa. För kvickgräsfjärilslarver som 
kläcks ur ägget senare på hösten gäller det 

att nå det tredje larvstadiet och övervintra 
som halvvuxna larver. Alltså måste lar-
verna ha utvecklat förmågan att avgöra 
när under året de växer upp för att kunna 
slå in på den rätta utvecklingsvägen under 
de givna förutsättningarna.

Dagslängden är avgörande
En fjärilslarv har inte många informations-
källor. Precis som mätarlarven i Werner 
Aspenströms dikt med samma namn 
som tycker att ”evigheten är alldeles för 
stor idag” så är många fjärilslarvers hela 
värld länge begränsad till just de blad där 
modern en gång nogsamt placerat äggen. 

Vinbärsfuks Polygonia c-album övervintrar som fullvuxen fjäril. De miljöer och mikrohabitat där de väljer att 
övervintra är dock ännu i mångt och mycket okända. Det fina kamouflaget lär i alla fall vara till dess fördel.
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De tillgängliga informationskanalerna är 
begränsade till temperaturen, dagslängden 
och värdväxtens kvalitet. Med ledning 
av dessa måste den växande larven fatta 
livsavgörande vägval, eftersom en fjäril 
som reproducerar sig för sent på året inte 
kommer att ge upphov till några avkom-
mor i nästa generation om dessa inte har 
möjligheten att nå det artspecifika dia-
pausstadiet innan det blir för kallt. På 
samma sätt missgynnas individer som valt 
att diapausera när det egentligen fanns 
möjlighet att kläckas som adult, eftersom 
de individer som istället utvecklades till 
reproducerande adulter kommer att bidra 
med betydligt fler avkommor till nästa 
generation.

Både temperatur och värdväxtkvalitet 
har direkt påverkan på larvens tillväxt-
hastighet, vilket kan påverka möjligheten 
att hinna med ytterligare en reproduk-
tionscykel samma sommar, eftersom larver 
som växer under sämre förutsättningar 
kommer att behöva spendera längre tid 
i larvstadiet än larver som växer under 
optimala förhållanden. Å andra sidan 
behöver inte en långsam tillväxt betyda 
att det är gynnsamt för larven att gå in i 
diapaus, eftersom en långsamväxande larv 
tidigt på sommaren fortfarande har alla 
möjligheter att nå adultstadiet i tid för 
att hinna reproducera sig och ge upphov 
till nya avkommor före vintern. Alltså är 
dagslängden den absolut viktigaste faktorn 
för valet av utvecklingsväg, eftersom den 
medför pålitlig information om när under 
året larven tillväxer. Generellt är det så 
att fjärilar av många arter fortsätter att 
utvecklas till reproducerande adulter vid 
långa dagslängder, medan de går in i dia-
paus vid kortare dagslängder. 

Långa & korta dagar
Att förlita sig på dagslängden för att 
avgöra om det är dags att diapausera stäl-
ler dock fjärilslarverna inför ett problem, 
eftersom en lång dagslängd innebär olika 
saker på olika breddgrader. En 18-tim-
mars dagslängd betyder till exempel att 
larven tillväxer nära midsommar i Stock-
holmstrakten, medan en larv som växer 
i norra Sverige är halvvägs in i augusti i 
ett allt höstlikare klimat. I varje popula-
tion finns det en viss dagslängd då hälften 
av larverna går mot diapaus medan den 
andra hälften utvecklas direkt till en ny 
reproducerande generation. Denna kri-
tiska dagslängd utgörs ofta av ett ganska 

kort tidsfönster. När forskarna födde upp 
skogs- och ängsvitvingar, Leptidea sinapis 
och L. juvernica, från Stockholmsområdet 
under konstanta dagslängdsförhållanden 
utvecklades närmast samtliga larver vid 
18 timmars dagslängd till diapauserande 
puppor, medan nästan alla individer som 
tillväxt i 19 timmars dagslängd direkt-
utvecklade. Både rapsfjärilar Pieris napi 
och kvickgräsfjärilar uppvisade liknande 
mönster. 

Hade forskarna istället fött upp fjärilar 
från sydligare breddgrader hade den kri-
tiska dagslängden varit betydligt kortare. 
Den kritiska dagslängden för skogsvitving-

ar från Katalonien ligger mellan 9 och 10 
timmar, medan rapsfjärilar från Abisko i 
Lappland går in i diapaus även i konstant 
ljus. Eftersom effekten av ett felbeslut är 
ödesdiger, så verkar den naturliga selek-
tionen antagligen mycket starkt på lokal 
nivå och formar den kritiska dagslängden. 
Speciellt problematiskt skulle det kunna 
vara att spridas norrut, eftersom sydligare 
individer som har en kortare kritisk dags-
längd riskerar att direktutvecklas till en 
säker död p g a en annalkande vinter vid 
nordligare breddgrader.

Forskning pågår när det gäller att förstå 
hur larverna processar dagslängdsinfor-

maj juni juli augusti september

Imagogenerationer

Övervintrande puppa Övervintrande larv

Schematisk figur över kvickgräsfjärilens Pararge aegeria fenologi. Arten kan ha upp till 5 flygtoppar (vit) per 
säsong. Larver som växter i maj och juni (ljusgrön) utvecklas till flygande fjärilar samma sommar, medan 

larver som växer i juli och början av augusti (turkos) stannar i puppstadiet under vintern och kläcks i maj i en 
första flygtopp. Larver som växer senare under sommaren och tidiga hösten (grön) kan istället övervintra 

som halvvuxna larver. Dessa fortsätter att växa under våren och utgör artens andra flygtopp för året. 

Kvickgräsfjäril Pararge aegeria kan övervintra antingen som larv eller puppa. Puppan får ofta den färg som 
dominerar på den plats larven valt för förpuppningen: en höstpuppa blir brun och en sommarpuppa grön.
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mationen och fattar beslut att antingen 
diapausera eller direktutveckla. Bland 
puppövervintrare som rapsfjäril, kvickgräs-
fjäril och kartfjäril Araschnia levana verkar 
det som att beslutet fattas i gränslandet 
mellan det näst sista och sista larvstadiet. 

Forskarna födde upp fjärilar i en kort 
dagslängd (under vilken alla väljer att 
diapausera) och en lång dagslängd (under 
vilken alla blir direktutvecklande) och 
flyttade sedan ett antal fjärilar mellan 
dagslängdsbehandlingarna i varje larvsta-
dium. Larver som flyttats i något av de 
tidigare larvstadierna lyckades alla justera 
för de nya förhållandena, så att även de 
som börjat sitt larvliv i en kort dag och 
flyttats till en längre dag direktutvecklade 
i den nya miljön. I de senare larvstadi-
erna fortsatte larverna istället oftare på 
den utvecklingsväg de slagit in på i den 
ursprungliga dagslängden, och det verkade 
dessutom som att det var svårare att ångra 
sig för en larv som flyttades från en lång 
dag till en kort än vice versa. En larv som 
flyttades i sista larvstadiet från en lång dag 
till en kort kunde helt enkelt inte ställa om 
till att diapausera. Detta kan tolkas som 
att de larver som går in i diapaus måste 
börja sina fysiologiska förberedelser redan 
under det fjärde larvstadiet för att kunna 
överleva de långa kalla vintermånaderna 
som puppa.

Med hjälp av molekylärgenetiska meto-
der har forskarna nu börjat kunna studera 
exakt hur informationen från dagslängden 
processas i den växande fjärilen och de 

mekanismer som till slut leder till att en 
individ diapauserar eller utvecklas direkt. 
Genom att studera vilka gener som uttrycks 
i olika delar av larvstadiet, och vilka mole-
kylärbiologiska effekter dessa gener har på 
individen som bär dem, hoppas forskarna 
snart kunna avgöra om larverna faktiskt 
mäter dagslängden under en viss period i 
larvstadiet och därefter inducerar antingen 
diapaus eller direktutveckling. Alterna-
tivt skulle vägvalet kunna föregås av en 
långsammare process där det snarare är 
mängden ljus som träffar känsliga celler 
under hela uppväxten som vid ett visst 
utvecklingsstadium sätter igång nödvän-
diga processer för att förbereda puppan 
för vintern. 

Puppans sårbarhet
Det är inte bara vinterkylan som ställer 
krav på diapauserande fjärilar. Puppöver-
vintrare, t ex rapsfjäril eller makaonfjäril, 
spenderar flera sensommar- och höstmåna-
der i puppan innan vintern tar vid. Under 
hela sin pupptillvaro löper de risken att bli 
upptäckta av olika predatorer eller para-
sitoider, och det finns flera studier som 
tyder på att vikten av att hitta en säker 
förpuppningsplats är högre för en larv som 
kommer att diapausera som puppa än för 
en larv som bara kommer att spendera en 
vecka i puppstadiet innan den kläcks till 
vuxen fjäril.

När larven vuxit klart och är redo att 
förpuppas går den in i en vandringsperiod 
då den oförtrutet rör sig bort från värd-
växten. Hos både raps- och makaonfjärilar 
är vandringsperioden betydligt längre för 
larver som kommer att övervintra som 
puppor än för larver som kläcks som fjä-
rilar samma sommar. Det längre vand-
ringsstadiet för larver på väg in i diapaus 
skulle kunna ha flera fördelar. Till exempel 
skulle de genom att vandra längre kunna 
ha större chans att finna en bra plats att 
förpuppas. Det kan också finnas en poäng 
i att flytta sig långt bort från värdväxten, 
eftersom den skulle kunna fungera som 
en signal för predatorer eller parasitoider 
att det kan finnas puppor i närheten. För 
en larv som ser fram emot ett betydligt 
kortare puppstadium kan det istället vara 
gynnsamt att inte röra sig alltför långt 
bort, eftersom vinsten av att sätta sig i 
säkerhet måste vägas både mot risken att 
upptäckas under vandringsstadiet samt 
den extra tid det tar att leta efter optimala 

Makaonfjäril Papilio machaon spenderar flera månader i puppan innan vintern tar vid. Då gäller 
det för larven att hitta en så bra förpuppningsplats som möjligt för att undvika att bli upptäckt av 

predatorer. Makaonfjärilspupporna är också mer eller mindre bra kamouflerade i sin miljö.

Kartfjäril Araschnia levana uppträder i två olika generationer om året. Fjärilar som 
kläcks ur övervintrande puppor får en orange grundton, medan fjärilar som kläcks i den 

direktutvecklande sommargenerationen är blåsvarta med vita mönster. Det är ännu oklart 
varför de olika generationerna får så olika utseenden. Foto: Magnus Bjelkefelt.
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förpuppningsplatser. När larven väl funnit 
sin övervintringsplats så har flera arter 
möjlighet att modifiera sitt pupputseende 
till att smälta in i bakgrunden. Ofta blir 
diapauserande puppor bruntonade, medan 
direktutvecklande puppor får en grön ton. 
Hos makaonfjärilen induceras puppfärgen 
delvis av bakgrundsfärgen, och studier har 
visat att chansen att överleva är större för 
puppor som matchar bakgrunden.

Vuxna övervintrare
För fjärilar som övervintrar som vuxna 
finns ännu större möjligheter till vinter-
förberedelser. Under den tidiga hösten 
spenderar citronfjärilar, nässelfjärilar 

och påfågelögon stora delar av sin vakna 
tid åt att besöka nektarväxter, och ofta 
är tistelbestånd eller trädgårdens fjärils-
buskar fulla med fjärilar som fyller upp 
sitt fettförråd inför den stundande vintern. 
Blommorna delas också med tistelfjärilar 
Vanessa cardui och amiralfjärilar V. ata-
lanta som ackumulerar fett för att kunna 
flytta till medelhavsområdet, och i tistel-
fjärilarnas fall t o m söder om Sahara! Där 
reproducerar de sig under vinterhalvåret, 
varpå deras barn, barnbarn och barnbarns-
barn långsamt rör sig norrut i takt med 
att våren återvänder.

Framför allt amiralfjärilarnas höstflytt 
kan beskådas på liknande sätt som fågel-

flyttningen då flyttande fjärilar ackumu-
leras vid klassiska fågelsträcklokaler som 
Ottenby eller Falsterbo. En radarbaserad 
studie från Storbritannien har visat att 
tistelfjärilarna ofta färdas betydligt högre 
upp i luftlagren och kan flyga upp till 
en kilometer över marken och färdas i 
hastigheter på 40 km/timme. Ett sådant 
beteende måste ställa höga krav på uthål-
lighet och köldtålighet, men är antagligen 
gynnsamt för att undvika predation.

De stora mängderna amiralfjärilar 
som lämnar sydliga uddar är en poten-
tiell resurs för specialiserade predatorer. I 
början av oktober i år observerade jag en 
ung lärkfalk som under en timme konsume-
rade över sextio flyttande amiralfjärilar i 
Klagshamn söder om Malmö. De flyttande 
fjärilarna befann sig i trädtoppshöjd och 
falken attackerade och fångade dem, åt upp 
mellan- och bakkroppen och släppte sedan 
vingarna och huvudet medan den steg 
några meter för att identifiera nästa offer i 
en utstuderad beteendesekvens. Falken var 
fokuserad på fjärilsfångst och negligerade 
alla de småfågelflockar som under tiden 
passerade samma område. Det finns tyvärr 
ett underskott av mer vetenskapliga studier 
av predation på fjärilar, och de data som 
finns att tillgå är ofta anekdotiska, likt 
min ensamma falk som under en timme i 
oktober verkar ha specialiserat sig på att 
fånga flyttande amiralfjärilar. 

Påfågelöga & predatorer
Ett undantag till regeln om avsaknaden 
av predationsstudier är dock undersök-
ningar av vinterpredation på påfågelögon 
och nässelfjärilar. Det är nämligen så att 

I experiment med övervintrande påfågelögon Aglais io löpte fjärilar som placerades öppet på en kallvind 
mycket större risk att bli uppätna än fjärilar som placerades mer svåråtkomligt. Fjärilarna som själv 
fick möjlighet att välja plats verkade dock inte kunna skilja säkra från osäkra övervintringsplatser.

Nässelfjärilarnas Aglais urticae övervintringsplats har blivit upptäckt 
av skogsmöss som ätit upp allt utom vingarna. Foto: Martin Olofsson.

Tistelfjäril Vanessa cardui övervintrar inte i Sverige utan flyttar istället söderut 
allteftersom nätterna blir längre. På sensommaren provianterar de, ofta på 

tistlar, inför sin långa flygning över land och hav. Foto: Magnus Bjelkefelt.
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det stilla sittande liv de övervintrande fjäri-
larna tvingas till under vinterhalvåret möj-
liggör närmare studier av predationsrisker 
och fjärilars försvarsmöjligheter. 

Till skillnad från andra adultövervint-
rare som citronfjärilar, vinbärsfuksar och 
sorgmantlar, vars övervintringsplatser i 
mångt och mycket är okända, så är det 
ofta lätt att upptäcka övervintrande påfå-
gelögon och nässelfjärilar på kallvindar, i 
lador eller jordkällare. På dessa platser 
hittar man ibland också regelrätta slakt-
platser, där vingrester från uppätna fjärilar 
samlats i högar. För att ta reda på mer 
om vem som kan ha varit skyldig till ett 
sådant fjärilsmassmord så satte forskarna 
i november ut övervintrande påfågelögon 
och nässelfjärilar i närheten av en sådan 
slaktplats tillsammans med rörelsekäns-
liga kameror. Snart uppdagades det att 
fjäril arna plockades en efter en av större 
skogsmöss som delade övervintringsplats 
med fjärilarna. Fler påfågelögon och näs-
selfjärilar placerades ut och forskarna 
jämförde deras vinteröverlevnad med vilda 
fjärilar på samma övervintringsplats, som 
själva fått välja sin placering. De utpla-
cerade fjärilarna försvann en efter en, 
speciellt de som satt åtkomligt föll offer 
för de hungriga mössen, medan de vilda 
fjärilarna knappt konsumerades alls. Detta 
tolkades först som att de vilda fjärilarna 
hade möjligheten att välja platser skyddade 
från predation, vilket dock motbevisades 
av senare studier.

Nästa höst återupptogs nämligen expe-
rimentet, och då visade det sig att det 
starkaste predationstrycket skedde under 
augusti och september när fjärilarna änt-
rade kallvinden. De som råkat sätta sig 

på en plats som mössen kunde komma åt 
strök med medan de som råkat placera 
sig mer oåtkomligt överlevde vintern. Inte 
heller fanns det någon skillnad i överlev-
nad mellan påfågelögon och nässelfjärilar, 
trots att experimentella studier har visat 
att påfågelögonen är bättre försvarade än 
nässelfjärilarna, både tack vare sina ögon-
fläckar som ”flashas” mot attackerande 
småfåglar och genom de väsande och klick-
ande ljud som uppstår när de öppnar och 
stänger sina vingar. 

I kontrollerade försök presenterade 
forskarna påfågelögon, som antingen hade 
intakta vingögonfläckar eller som fått sina 
vingfläckar övermålade, för vildfångade 
blåmesar. När en blåmes upptäckt fjä-
rilen slår denna typiskt med vingarna 
och riktar ögonfläckarna mot fienden. 
Fjärilar med övermålade ögonfläckar 
attackerades och konsumerades oftare av 
mesarna, medan fåglarna tvekade längre 
och mer sällan attackerade fjärilar med 
intakta ögonfläckar. På samma sätt var 
påfågelögon som fått sina ljudalstrande 
vingorgan avklippta betydligt sämre på att 
skrämma iväg attackerande skogsmöss än 
påfågelögon som fått andra delar av ving-
arna bortklippta. Försöken med mössen 

genomfördes i absolut mörker med hjälp 
av mörkerkameror, och filmerna visar hur 
flera av de möss som när de upptäckt bytet 
plötsligt hörde vingarnas klickande blev till 
synes så rädda att de snabbt sprang från 
platsen. Att påfågelögonen inte klarade sig 
bättre än nässelfjärilarna på kallvinden 
skulle kunna bero på att mössen under 
höstens gång lärde sig att inte bli rädda 
för fjärilarnas försvarsmekanismer. 

De fjärilar som lyckats sätta sig oåt-
komligt för de hungriga mössen överlevde 
alla vintern, vilket indikerar att det är 
ytterst få fjärilar som fryser ihjäl under 
diapausen. När vårsolen i slutet av mars 
lyste in genom vindsfönstren gick fjärilarna 
långsamt till solfläckarna. De följde sedan 
solstrålarna mot fönstret och satt länge 
och värmde upp sig innan de kastade sig 
ut i våren på jakt efter nektar, efter nio 
månaders kall väntan. 

Det var med dessa vingslag som arti-
kelserien om fjärilarnas livspussel inleddes 
i Yrfän nr 2/2017, och det är där vi lämnar 
fjärilarna för den här gången. 

Magne Friberg är docent och biträdande lektor 
vid Biologiska institutionen, Lunds Universitet.

Experiment med påfågelöga Aglais io. På övervintringsplatsen finns också skogsmöss som är 
intresserade av att äta upp fjärilarna. Här kommer påfågelögats ”ögon” på vingovansidorna väl till 

pass: musen upptäcker den diapauserande fjärilen (1). Fjärilen har dock möjligheter att försvara sig 
genom att öppna och stänga vingarna (2, 3) och på det sättet alstra ett väsande och knäppande ljud. 

Detta resulterar ofta i att musen avbryter attacken och flyr fältet (4). Foto: Martin Olofsson.

En nässelfjäril Agalis urticae har vaknat 
ur sin vinterdvala i ett uthus och 
väntar på att flyga ut i vårsolen.

1

3

2

4
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Insekter till middag
Insekter har använts som människo-

föda sedan vi blev människor, visar 
arkeologiska fynd. Traditionen att 
äta insekter har fortsatt i många 
länder världen över och idag räknar 

man med att 2 miljarder människor har 
insekter som del av sin föda. Traditionerna 

är tydligast i Asien, delar av Afrika och 
Mellanamerika, medan det är ovanligt i 
Europa och Nordamerika. Insekterna som 
äts är oftast vildfångade och följer toppar 
i förekomst under året då det är lättare 
att fånga många individer. I de länder där 
de äts fångar många insekter främst för 
husbehov, allt som fångas utöver detta säljs 
på marknader. Där ser man stora bord 
eller fat med tillagade insekter som säljs 
jämte andra matprodukter. Insekterna 
betraktas som goda till utsökta och vissa 
arter kan betinga ett mycket högt pris, 
t o m högre än finare köttdelar. Insekterna 
som äts varierar stort, men vanligast är 
olika skalbaggar. 

I en del länder börjar nu uppfödning av 
insekter att utvecklas, än så länge oftast 
i mindre skala. Med en insektsodling kan 
man försörja både den egna familjen med 
mat, men också sälja insekter till lokala 
marknader. Med ett sådant ändrat bete-
ende kan man tänka sig att när källan 
till insektsfödan förflyttas från vildfångat 
till odlat, så sänks insamlingstrycket på 
naturliga populationer. Det är troligtvis 
bra för bevarandet av inhemska arter. I 
dagsläget finns väldigt lite information om 
hur insamlandet påverkar arters förekomst 
och utbredning, men med den mängd som 
äts och säljs kan man gissa att insamlingen 
i vissa regioner av världen har en betydlig 
påverkan på flera arter.Friterade och kryddade syrsor (fatet närmast) och skalbaggar (fatet 

bakom) säljs på en matmarknad i Kambodja.

TEXT & FOTO: Åsa Berggren

Insekter har potential att vara riktigt bra föda för människor: de 
innehåller ofta mycket protein och bra fetter. Men än så länge vet vi 

alldeles för lite om detta födämne, trots att uppskattningsvis 2 miljarder 
människor redan idag har insekter som del av sin föda.
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FN undersöker insekter som föda
FN:s livsmedel- och jordbruksorganisation 
FAO har arbetat med frågan om insekter 
som mat i över 10 år. De har anordnat 
möten, genererat rapporter och hjälp till 
att bilda nätverk för olika aktörer intres-
serade i ämnet. De har framfört vikten 
av att vi nu ser insekter som en viktig 
framtida föda, både i utvecklingsländer 
och industriländer. Anledningen till att 
FAO arbetar aktivt med frågan är att de 
ser att det, med dagens användning av 
mark och nuvarande livsmedelssystem, är 
omöjligt att försörja världens befolkning. 
Prognoser om antalet människor i världen 
visar på att det stadigt kommer att öka 
och man tror att 2050 kommer jordens 
befolkning att uppgå till 9 miljarder. Det 
innebär att vi överstiger vad jorden kan 
producera med nuvarande jordbrukssys-
tem. Det ökande användandet av mark 
och behovet av större resurser kommer 
att finnas över hela världen. Den brist 
på föda som kan ses i många länder idag 
kommer att bli ännu svårare. 

De studier som gjorts på närings värdet 
hos olika insektsarter är väldigt få i jämfö-
relse med den mängd arter som finns. De 
arter man studerat har visat på att protein-
värdet är högt och av hög kvalitet. Fettet 
är också av hög kvalitet och liknar det fett 
som finns i fisk. Höga värden av mineraler 
som är viktiga för människan, som järn, 
koppar och magnesium, finns också i de 
arter man tittat på. Inga studier har ännu 
gjorts om hur människor kan tillgodogöra 
sig näringen i insekter, men det man vet 
pekar på att insekterna verkar vara en god 

näringskälla. FAO påpekar att vad vi gör 
i västländer är viktigt eftersom vi också 
sätter trender för konsumtionsmönster i 
andra länder. Vi har därför ett ansvar för 
att själva producera och äta mat som är 
uthålligt framställd. 

Jordbruk & djuruppfödning
Dagens jordbrukssystem är det som 
påverkar vår miljö mest, av flera olika 
anledningar. Av den mark vi använder 
för att odla grödor används 70 % för pro-
duktion av föda till djur, som vi i nästa 
steg äter. Det betyder att huvuddelen av 
vår markanvändning inte går till mat åt 

Friterade och kryddade syrsor tillagas bredvid vägen och säljs till 
förbipasserande bilister som snacks. Kambodja.

Även om insekter ännu inte är godkänt som livsmedel inom EU så finns det olika produkter på marknaden. Här 
är det smaksatta kex bakade på syrsmjöl samt rostade mjölbaggelarver. Foto: Thomas Persson Vinnersten.

människor direkt. De djur vi äter är inte 
heller så effektiva i att omvandla maten de 
äter för att växa och bli mat åt oss. Det 
går åt 25 kg föda för varje kilo ko som vi 
kan äta. Kor och grisar producerar också 
metangas genom matsmältningen, vilket 
bidrar till växthuseffekten. Den mark 
där vi odlar grödor för djurfoder är ofta 
mark som omvandlats från att ha varit ett 
annat ekosystem med egna djur- och växt-
arter. Förutom att dessa arter försvinner, 
används vanligtvis gödningsmedel på jord-
bruksmarken (vilket skapar övergödning i 
närliggande biotoper) och pesticider (vilket 
negativt påverkar även andra organismer 
än de skadedjur de är avsedda för).

Om insekter skulle användas som 
produktionsdjur verkar det som om en 
del av dessa problem skulle vara mindre. 
Insekter med sin stora diversitet kan äta 
en stor mängd olika typer av föda och kan 
därför leva på resurser som vi människor 
inte kan utnyttja. De kan troligtvis äta 
mycket som idag är restprodukter från 
annan livsmedelsproduktion. De är också 
mycket bra på att använda den föda de äter 
för tillväxt, för de insekter som undersökts 
får vi för 2 kg foder till insekterna ca 1 kg 
insekter att äta (att jämföra med de 25 kg 
kon kräver, se ovan). Sammantaget visar 
det att mängden mark som skulle behövas 
för att odla mat åt insekter troligtvis är 
mycket mindre än den andel som behövs 
för de djur vi idag föder upp.
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Kunskapen ännu bristfällig
Samtidigt är de flesta antaganden för vår 
bedömning av insekter som mänsklig födo-
källa baserade på en mycket begränsad 
mängd studier. Kunskapen är ännu mer 
begränsad om vi tittar på antalet arter 
som har använts, där mjölbaggen Tenebrio 
molitor är en dominerande art använd i 
många olika typer av studier. Det gör att 
vi idag har mycket begränsad kunskap om 
det mesta vi behöver veta när det gäller 
storskalig uppfödning av insekter. Vilka 
insekter som skulle passa bra att föda upp 
utifrån deras ekologi (födokrav, tempera-
turbehov, socialt beteende, generationstid 
m m), vilken typ av föda de skulle kunna 
växa och leva bra på, samt hur den födan 
ska tas fram på ett resursmässigt hållbart 
sätt, är centrala frågor.

Något som är tydligt och mycket vik-
tigt är att de arter som ska användas för 
massuppfödning är inhemska. Invasiva 
arter förstör naturliga system, ibland med 
utrotning av inhemska arter som följd. De 
kostar samhället enorma summor bara 
genom förorening av vatten, decimerade 
skördar, smittspridning till människor och 
djur m m. Man uppskattar att kostnaden 
bara för skador orsakade av invasiva arter 
är 12 miljarder euro för EU-länderna. Ska 
man sedan försöka få bort eller decimera 
invasiva arter, stiger kostnaderna markant.

Det finns också risker med att börja 
äta insekter av vilka flera är kopplade 

till att det är en ny matprodukt. Vi har 
inte kunskap om alla ämnen som finns i 
olika arter är nyttiga för oss. Vissa arter 
innehåller komponenter som thiaminas och 
cyanid, vilket inte är bra för människor 
att äta. Precis som andra livsmedel kan 
insekter bli förorenade med bakterier och 
svampar, så hur dessa organismer kan 
förekomma och motverkas måste vi få 
kunskap om. En risk, som det är svårt 
att bedöma storleken av, är om vissa arter 
kommer betraktas som så åtråvärda att de 
börjar fångas i stora mängder från vilda 
populationer, med en negativ påverkan på 
dem och naturliga ekosystem som följd. 
Det kan kännas långsökt i dagsläget, men 
man bör ha det i åtanke om utvecklingen 
rör sig åt det hållet. 

Ny attityd i Västvärlden behövs
I dagsläget är det inte lagligt att sälja 
insekter för mänsklig konsumtion i Sve-
rige. EU:s livsmedelsäkerhetsorgan EFSA 
är de som godkänner om livsmedel får 
säljas inom EU. Insekter är inte listade 
som livsmedel i dagsläget, men det har 
inte hindrat att vissa EU-länder gör egna 
tolkningar av lagen. Holland och Belgien 
har tillåtit viss försäljning av insekter och 
flera nordiska länder såsom Finland och 
Danmark ser nu ut att följa i deras spår. 
Det är troligt att insekter kommer att bli 
tillåtna som mänsklig föda även i Sverige 
om man följer de matsäkerhetsrutiner som 

finns för andra livsmedel, men det är oklart 
när det kommer att ske. 

En viktig del i att få människor i 
västländer att börja äta insekter är att 
komma över den ”äckelfaktor” som finns 
kring ätandet av insekter. I många länder 
ser man insekter som något otrevligt eller 
smutsigt och som man inte skulle komma 
på tanken att stoppa i munnen. Processen 
med att skapa nya traditioner och vanor 
kan ta lång tid även om man får kunskap 
om att den nya matvaran är näringsrik, 
nyttig – och egentligen inte ser mindre 
aptitlig ut än en kräfta. Även om det är 
vanligast att insekter äts hela i de länder 
där de konsumeras mest, är det troligt 
att de i Europa (i alla fall till en början) 
kommer ätas malda som mjöl och som 
tillsatser till andra matprodukter. 

Forskningen och därmed kunskapen 
inom alla områden runt insekter som mat 
släpar efter både gällande FN:s arbete 
och insektsuppfödningsföretagens pro-
duktion. Vi vet inte hur en god djurhåll-
ning ska definieras och framför allt inte 
hur vi ska skapa ett nytt matsystem 
som inte bidrar till den resursförbrukning 
vi idag ser runt omkring oss. De flesta 
frågor återstår att besvara, och centralt 
för dessa är kunskapen om insekter och 
deras ekologi. 

Åsa Berggren är professor i ekologi vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet, SLU.

Att äta insekter
Man uppskattar att 2 miljarder människor 
världen över äter insekter. De artgrupper 
som konsumeras mest är skalbaggar (31 %), 
fjärilslarver (18 %), steklar (14 %), hopprät-
vingar (13 %), halvvingar (10 %). Termiter, 
trollsländor och tvåvingar äts också men i 

mindre utsträckning.

Läs mer
Forskningsblogg om insekter som mat: 

blogg.slu.se/crickets-as-sustainable-food

Rapport om insekter som framtida föda: 
www.researchgate.net/publica-

tion/299598712_Insects_as_food_-_
something_for_the_future

FAO om insekter som mat: 
www.fao.org/edible-insects/en

Insekter aktuella som människoföda: mjölbaggelarver och syrsor. Foto: Kajsa Mellbrand.
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Skogsbranden 
& dess specialister

En nyligen bränd skog är ett smörgåsbord för den insektsintresserade; 
här finns många arter som man sällan eller aldrig ser någon annanstans. 

Nyskapade resurser i form av död ved gör att arter tävlar om att vara först på 
plats. En kontrollerad naturvårdsbränning är således ett mycket bra sätt att 

skapa livsrum för många specialister i insektsvärlden.

Branden som företeelse har ökat 
i Sverige under de senaste 10 
åren, både på grund av stora 
vildbrännor som Salabranden 
i Västmanland men även tack 

vare satsningar på branden som miljö-
vårdande insats i skog 
och mark. Dessa åtgärder 
brukar kallas naturvårds-
bränningar. Även om skogs-
bränder kan verka farliga så skiljer sig 
en okontrollerad brand markant från en 
kontrollerad och planerad bränning, både 

i intensitet och omfattning. En planerad 
bränning är ofta ett ganska stort företag, 
med många människor som håller koll 
på gränser, vattnar skogsmarken utanför 
gränsen och eldar där det ska brinna. Det 
krävs stora vattenpumpar, mycket brand-

slang och en hel del folk i 
skogen för att bränna på ett 
säkert sätt!

Brand & biologisk mångfald hör ihop
Som fenomen har skogsbränder alltid fun-
nits. Naturliga bränder startar ofta genom 

blixtnedslag och sprider sig sedan ända 
tills vädret eller naturliga gränser som 
vattendrag sätter stopp för brandförlop-
pet. I en brand dör oftast en del träd 
och den döda veden utgör en livsmiljö 
som utnyttjas av många insekter. Många 
skogsarter och majoriteten av alla hotade 
arter i skogen är beroende av just död ved 
för sin överlevnad. Branden som störning 
har nästintill försvunnit ur den svenska 
skogsmiljön som följd av människans 
påverkan. Andra, likartade störningar 
som stormfällningar och översvämningar 

TEXT: Erik Sahlin 
&  Dav id Isaksson

Ris och mossa kan brinna med hög intensitet när det är varmt och torrt ute. Granarna klarar sig inte och blir istället mat åt insekter. Foto: Isak Wadsö.
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finns fortfarande kvar, men dessa ger en 
annan typ av död ved som inte passar alla 
arter. Det som numera till stor del ersatt 
skogsbranden, och som i vissa avseenden 
efterliknar den, är det moderna kalhyg-
gesbruket. Kalhygget innebär ett plötsligt 
och definitivt slut på den stående skogen 
och banar väg för en ny generation träd. 
Detta hade varit acceptabelt om det inte 
vore för den lilla detaljen att en stor del 
av den döda veden också försvinner vid 
kalhyggesbruk och att många arter som 
gynnas av en skogsbrand alltså inte alls 
kan leva på ett hygge. En skogsbrand 
bränner oftast inte upp träden i skogen 
utan det är mest ris, mossa och annat 
som ligger på marken som brinner. 

Branden skapar istället stora mängder 
ny, död ved eftersom den skadar eller 
dödar en del träd. En brand startar inte 
bara om skogen, den frigör också näring 
som under lång tid bundits upp i form 
av både död och levande vegetation. 
Dessutom öppnar branden upp skogen 
för nya trädarter som föredrar en öppnare 
skogsmiljö. Tall är t ex en art som är 
motståndskraftig mot brand och dessutom 
föryngrar sig bra på nyligen bränd mark, 
till skillnad från granen som inte alls tål 
bränder. Branden skapar oftast mycket 

ny, död ved och skickar dessutom ut en 
tydlig doftsignal som vissa brandgynnade 
arter har utvecklats till att känna av. 
Och de arter som hittar till brännan först 
kommer att få ett försprång gentemot de 
arter som inte är lika bra på att hitta dit. 
Det är inte bara småkryp utan även flera 
vanliga växter i den svenska naturen som 
är anpassade till och gynnas av skogs-
bränder med jämna mellanrum.

Brandsuccession
Redan under pågående brand söker sig 
specialiserade insekter dit. Det handlar 
om olika arter av små flugor som dansar 
i röken från pyrande glödbränder. Har 
man tur så kan man få se de något 
större rökdansflugorna Hormopeza som 
jagar mindre flugor eller till och med den 
sotsvarta praktbaggen Melanophila acu-
minata springa runt på trädstammarna. 

David Isaksson inspekterar bränningsresultatet. Här har det brunnit intensivt till 
följd av terrängförhållandena och flera av de stora tallarna har skadats i branden. 

Ett bra resultat! Bild från Djupsjön-Römmabergets naturreservat, Bollnäs.

Sotsvart praktbagge Melanophila acuminata är en skalbagge 
som är knuten till brända skogar. Foto: Stanislav Snäll.

Det syns tydligt var marken har brunnit. Genom att vattna noggrant där 
det inte ska brinna får man en bra gräns mellan bränd och obränd mark. 

Liten brandlöpare Sericoda quadripunctata jagar gärna smådjur i direkt 
anslutning till nya brandfält. Foto: Henrik Larsson.
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Naturlig brand i fjällnära skog 
berikade svenska insektsfaunan

Den 14 juli 2014 upptäcktes en 
skogsbrand i naturreservatet 
Torneträsk-Soppero fjäll urskog, 
norr om Kiruna.  Reserva tet 
ligger till största delen i väg-

löst land och täcker 337 000 hektar. 
Skogsbranden startade troligen genom ett 

blixtnedslag och kom slutligen att omfatta 
90 hektar. Året efter branden gjordes en 
inventering för att få större kunskap om 
de brandgynnade insekterna i området.

Brandplatsen ligger i sydostsluttning-
en till det fjällnära berget Vazasgoppat. 
Skogen där är opåverkad, gammal och gles 
med tall, gran och björkar i bukettform. 
Det finns gott om 200–300-åriga träd och 
många torrfuror. Brandområdet sträcker 
sig från myrar på ca 400 meters höjd, upp 
genom barrblandskogen och slutar där fjäll-
björkskogen tar vid, ca 500 m ö h.

Året efter branden genomförde Läns-

I direkt anslutning till branden hittar man 
även jordlöparen liten brandlöpare Seri-
coda quadripunctata som springer runt på 
marken och jagar småkryp. Efter branden 
kommer ett stort antal arter lockas till 
den döda ved som skapats, bland dessa 
arter finns både brandspecialister som tall-
kapuschongbaggar Stephanopachys spp. och 
vanligare generalister i form av framför allt 
barkborrar (Scolytidae) och långhorningar 
(Cerambycidae).

Den öppna skog som växer upp efter en 
brand, då en del av träden dör och sedan 
ramlar omkull, bidrar tillsammans med 
den sotade marken till ett varmt mikrokli-
mat under flera år. Detta klimat utnyttjar 
många insekter och andra småkryp för 
att bygga upp sina populationer. I några 
år efter branden kan man se de runda, 
svarta fruktkropparna hos brandskiktdyna 
Daldinia loculata på brända björkstammar 
och i anslutning till denna svamp lever en 
stor del av de brandberoende insekterna 
i Sverige. Allt eftersom byts artsamman-

TEXT: Anna Högdahl

sättningen på brandfältet ut; de tidiga 
arternas habitat förändras och försvinner, 
nya habitat tillkommer och med dem hittar 
även nya arter dit. De mest brandspecia-
liserade arterna lever bara på brandfältet 
under ett eller några få år och de nykläckta 
individerna flyger sedan vidare för att söka 
efter nya brännor. 

Långt efter branden kan man hitta träd 
som dött i samband med branden och stått 
som en slags ”reserv” av död ved som 
bryts ner väldigt långsamt ända tills de 
ramlar omkull. Om skogen fortfarande är 
tillräckligt öppen är just dessa träd per-
fekta för exempelvis raggbock Tragosoma 
depsarium och skrovlig flatbagge Calitys 
scabra. Vissa arter gynnas alltså av skogs-
brand på betydligt längre sikt.

Skogsbranden är ett fantastiskt verktyg 
som kan förvandla både ganska trivial och 
ointressant skog till riktigt högintressanta 
områden för den insektsintresserade under 
lång tid! 

Branden i den fjällnära barrskogen, 26 km nordost om Kiruna. Branden kom att omfatta 
90 hektar och låg tre kilometer från närmsta skogsväg. Foto: Jan-Erik Nilsson.

Den stora långhorningen raggbock Tragosoma 
depsarium är en art som på lång sikt gynnas av 
att skogsbränderna skapar död ved och öppna 
ytor i skogen under lång tid. Foto: Oskar Gran.
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styrelsen i Norrbottens län en uppföljande 
inventering. Syftet var att få mer kunskap 
om skogsbrandens effekter i fjällnära skog 
– ett område det finns väldigt lite kunskap 
om. Förutom dokumentation av brand-
fältet, placerades även insektsfällor ut i 
form av elva fönsterfällor, fyra frihängande 
så kallade IBL-fällor och fyra markfällor 
(gulskålar). 

Sex nya arter för Sverige
Fångsten i insektsfällorna blev omfat-
tande. Sammanlagt artbestämdes 4 468 
insamlade individer till 20 spindelarter, 
6 skinnbaggsarter, 207 skalbaggsarter, 23 
gaddstekelarter, 5 parasitstekelarter och 
150 flugarter. 

Även om fällfångsten var omfångsrik 
så var den relativt artfattig. Några få 
brandgynnade arter dominerade till exem-
pel kraftigt bland skalbaggarna. Detta 
är ett typiskt mönster vid entomologiska 
undersökningar på nordliga breddgrader. 
Däremot hittades ett stort antal intres-
santa arter, varav sex arter var nya för 
Sverige: kortvingen Euplectus lapponicus, 
knäpparen Ampedus lepidus, röksvamp-
flugan Microsania capnophila, ostflugan 
Boreopiophila tomentosa, kadaverflugan 
Meoneura pappi och takdansflugan Fannia 
slovaca. 

Brandinsekter
I materialet från fällorna hittades ett 
stort antal brandberoende och starkt 
brandgynnade insektsarter, till exempel 
spetshörnad barkskinnbagge Aradus angu-
laris, rökdansfluga Hormopeza obliterata, 
liten brandlöpare Sericoda quadripunctata, 
brandkortvinge Paranopleta inhabilis, sot-
svart praktbagge Melanophila acuminata, 
kolsvart trädbasbagge Sphaeriestes stock-
manni och korthårig kulhalsbock Acma-
eops septentrionis. De möjligen förväntade 
tallkapuschongbaggarna Stephanopachys 
spp. som båda är brandgynnade hittades 
däremot inte. Förklaringen till detta är att 
de sällan påträffas i fällor, utan säkrast 
hittas genom direktsök på brända stammar 
och grenar av gran och tall.

Bland flugorna hittades många arter 
som förmodligen är brandberoende. 
Undersökningar tyder på att det finns 
minst lika många brandberoende flugor 
som bland skalbaggarna. Men då flugor 
generellt är mindre undersökta är det 
svårare att konstatera att en enskild art 
är brandberoende.

Av alla arter som förekom i undersök-
ningen var 15 rödlistade: en spindel, en 
skinnbagge, tolv skalbaggar och en fluga. 
Arterna är knutna till naturskog, men 
gynnas många gånger även av brand. 
Till dessa hör två sårbara (VU) arter: 
mindre barkplattbagge Pytho abieticola, en 
nordlig art som lever på gran, och platt 
punktbagge Clypastraea pusilla, en art som 
lever på svamp på tall och gran men vars 
biologi är relativt okänd. Ett av de mest 
anmärkningsvärda fynden var östlig röd-
rock Ampedus lepidus, som nu hittades för 
första gången i sin naturliga miljö i Sverige.

Det kan tyckas paradoxalt att brand-
insekter, som ju oftast är värmeälskande, 
trivs i fjällnära miljöer där temperatu-
ren ofta är lägre och bränderna mindre 
frekventa. Förklaringen kan vara att det 
fortfarande finns stora sammanhängande 
skogar med naturlig dynamik kvar nära 
fjällkedjan. Liknande skogar hittas ju 
inte i övriga delar av landet. Eftersom 
brand insekter normalt är konkurrenssvaga 
trängs de ut till dessa landskap av de gene-
ralister som specialiserat sig i brukad skog 
med kalhyggen.  

Läs mer om brandfältet och de insekter som 
hittades här: www.lansstyrelsen.se/Norrbotten/
Sv/publikationer/2017/Sidor/Brandeffekter_
insekter_skogsbrand_Tornetrask_Soppero.aspx

Kortvingen Euplectus 
lapponicus. Arten har 
tidigare bara hittats 

på en lokal nära 
Enare Träsk, i Finland. 

Den finska lokalen, 
som är likartad, 

ligger på ungefär 
samma breddgrad 
som den svenska. 
Arten är troligen 

vedassocierad. Foto: 
Torbjörn Ramqvist.

Östlig rödrock Ampedus 
lepidus. Arten har 

hittats en gång tidigare 
i Sverige, men då som 

införd i importvirke 
från Ryssland. Arten 

finns även i Finland och 
de finska fynden har 
gjorts i tallskog (även 
nybränd) och troligen 
trivs arten i brunrötad 

barrträdsved. Foto: 
Lars-Ove Wikars.

Frihängande insektsfälla av IBL-typ. De flygande insekterna krockar mot den genomskinliga plasten 
och faller via en tratt ner i behållaren med konserverande vätska. Foto: Anna Högdahl.

Två arter nya för Sverige som hittades 
under inventeringar efter skogsbranden 

i Torneträsk-Sopporo fjällurskog.
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Sanden på 
väg tillbaka

Strandheden vid Falsterbo har röjts från buskage, och sandgropar har skapats för att gynna sandlevande djur och växter.

Inom projektet SandLife återställs sandmarker i södra Sverige – 
igenväxning och försurning motverkas, invasiva växter tas bort 
och solvarma miljöer skapas för att gynna sandens hotade arter. 
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inventeras för sin egen skull, men också 
för deras betydelse för habitatens kvali-
tet. Nektarkällor är en viktig indikator för 
statusen på sandiga marker, och särskilt i 
dynhabitat kan det vara ont om nektarkäl-
lor. Habitatens kvalitet utvärderas också 
genom analys av flygfoton tagna före och 
efter åtgärderna. Hur mycket bar sand har 
skapats i projektet och hur mycket har 
förbuskningen drivits på reträtt? Detta 
är viktiga frågor att besvara. 

Hanöbukten på skånska ostkusten
Tallskogarna längs våra kuster är intres-
santa på många sätt. De är planterade i 
sen tid, men ändå hyser de många arter 
som är hotade i det vanliga skogsland-
skapet. I Hanöbuktens dynlandskap finns 
till exempel gott om ryl och knärot, två 
rödlistade växter. Nattfjärilarnas situation 
är likartad, även om de rödlistade arterna 
som hittats under inventeringen framförallt 
är sandmarksarter. 

I området kring Gropahålet och Fri-
seboda visade mina inventeringar att fjä-
rilsfaunan nästan helt är uppdelad i två 

I sandiga marker finner man ofta ett 
rikt insektsliv. Där kan temperatu-
ren i marknivå bli väldigt hög under 
sommardagar, och där är det lätt för 
grävande arter att bygga sina bon. 

Dessutom finns det ofta gott om örter 
som fungerar som värdväxter, nektar- eller 
pollenkällor.  

Långt tillbaka i tiden var sandmar-
kerna i inlandet uppodlade och del av ett 
trädessystem med långa perioder av träda. 
Idag är de oftast beskogade, bebyggda 
eller del av ett modernt jordbruk. I bästa 
fall brukas de genom betesdrift, vilket 
kan vara bra för många arter, men sam-
tidigt hotar igenväxning om inte marken 
störs med jämna mellanrum. Längs våra 
kuster förstördes åkrar av sanddriften och 
i många fall drabbades även människors 
boendemiljöer av översandning. Därför 
planterades stora kustnära områden med 
tall, både den inhemska tallen och berg-
tall som importerades från Centraleuropas 
bergstrakter, vilket främst skedde under 
1800-talet. Även vresrosen infördes för att 
binda sanden. 

Idag finns det många hot mot de åter-
stående sandmarkerna. Kvävenedfall, igen-
växning och försurning hotar att slå ut den 
artrika floran även i skyddade områden, 
och därmed indirekt drabba många insek-
ter som lever av växterna.  

Åtgärder inom projektet SandLife
SandLife (sandlife.se) är ett EU-projekt 
som syftar till att minska igenväxningen 
och försurningen av markskiktet och på så 
sätt gynna de många hotade arter som är 
knutna till öppna, sandiga och solvärmda 
habitat. Projektet drivs av Länsstyrelsen 
i Skåne tillsammans med länsstyrelserna 
i Halland och Kalmar, Kristianstads 
kommun och Lunds universitet. De prak-
tiska åtgärderna i projektet är framförallt 
bergtall- och vresrosborttagning, skapande 
av bar sand och naturvårdsbränningar på 
utvalda ytor. För att kunna genomföra 
detta har det krävts projektering och upp-
handling av entreprenörer, och reservats-
föreskrifter har behövts skrivas om. När 
man nu ser resultaten av åtgärderna är 
det på många håll en kraftig förändring av 
landskapet, och innan de nya ekosystemen 
”vuxit in sig” kan det se drastiskt ut. 
Inne i kustdynernas tallskog öppnar sig 

gigantiska ”sandlådor”, och på andra håll 
går nu nötkreatur i ett öppet dynlandskap. 
I gräsmarkerna är förändringarna mindre 
påtagliga; sandblottor har skapats och 
bränning har gjort att markens lav- och 
mosstäcke glesats ut. 

Inventeringar
Under 2017 har kärlväxter, fåglar och insek-
ter inventerats av specialister under ledning 
av Lunds universitet och länsstyrelsen. 
Bland insekterna är de utvalda grupper-
na gaddsteklar (Aculeata), marklevande 
skalbaggar främst jordlöpare (Coleoptera: 
Carabidae) och fjärilar (Lepidoptera). Pro-
jektet kommer att pågå till och med våren 
2018, men den gånga säsongen var den sista 
för inventeringar. Under hösten görs de 
sista artbestämningarna och sedan skall 
materialet sammanställas under vintern, 
men redan nu går det att se en del resultat. 
Positiva effekter på flora och fauna förvän-
tas emellertid ses främst efter projekttidens 
slut, men det är ändå viktigt att få en bild 
av korttids effekterna och många insekt-
er svarar snabbt på åtgärder. Växterna 

TEXT & FOTO: Pål Axel Olsson

Läppstekel Bembix rostrata på backtimjan i en sandgrop på Gårdby sandhed, Öland.
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grupper: tallskogsarter och sandmarksarter. 
Dynheden är en extrem miljö på många 
sätt, med kraftig torka under sommaren. 
Det är tydligt att sandmarksarterna redan 
har gynnats i dessa områden. Jag fann 
gott om sandspecialister som spårjordfly 
Agrotis vestigialis, spetsvingat mossmott 
Synaphe punctalis och linjerat gräsmott 
Pediasia fascelinella i de områden som röjts 
från tallskog, men betydligt färre i de tall-
skogar som finns kvar. Vidare noterades 
rödlistade fjärilar som brokigt timjansmott 
Pempeliella ornatella, bredbandad måre-
fältmätare Epirrhoe galiata, linjesprötat 
timjansfjädermott Merrifieldia leucodactyla 
och smaragdgrön lundmätare Hemistola 
chrysoprasaria, framförallt i röjda områden! 
Särskilt smaragdgrön lundmätare är en 
stor raritet som antagligen lever på de få 
plantor av fältsippa som finns i denna miljö. 

Men det är ju inte så att tallskogens 
arter försvinner för att bergtallen tas bort. 
Troligen gynnas istället flera av dem av 
att det bildas gläntor så att solens värme 
kommer åt grenar, stammar och död ved. 
Här fanns gott om tallskogsarter som tall-
spinnare Dendrolimus pini, tallsvärmare 
Sphinx pinastri och mosaiktallvecklare 
Rhyacionia pinicolana. Och även sällsyn-
tare arter som den rödlistade klocksäck-
spinnaren Bacotia claustrella som trivs på 
tallar i solvarma miljöer, samt vitbands-
brokvecklare Phiaris dissolutana som lever 
av trädens mossa. 

Vid Gropahålet finns även bra exempel 
på betydelsen av nektarkällor i dynhabita-
ten. Längs med en markväg hittades före 
åtgärderna flera sandstäppsväxter. Detta 
område behandlades varsamt vid röjningen 
och nu har sandstäppsarterna gynnats av 
öppningen. En viktig nektarkälla som back-
timjan har spritt sig ut i röjda sandblottor. 
Dessa och andra nektarrika växter är fulla 
av steklar och blomflugor på högsommaren. 

Laholmsbukten i Halland
I Laholmsbukten finns fuktiga marker 
innanför de yttre dynerna och betydande 
inslag av lövträd. Nattfjärilsfaunan är syn-
nerligen rik och en stor variation av arter 
hittades under inventeringarna som gjordes 
av undertecknad tillsammans med Mikael 
Larsson och Björn Larsson från Länssty-
relsen i Halland. Som exempel kan nämnas 
ekspinnare Lasiocampa quercus och tandad 
lundmätare Thalera fimbrialis, och det 
fanns mycket gott om körsbärsrödgump 
Euproctis similis. I dynerna vid Tönnersa 
och Haverdal hittades de rödlistade arterna 
vitstreckat gräsfly Mythimna litoralis och 
brun sikelvinge Drepana curvatula.

Krister Larsson, som har mångårig 
erfarenhet av inventeringar framförallt 
av stekelfaunan i sandmarker, jämförde 
under året gaddstekelfaunan i områden 
som röjts från bergtall med dem där det 
fortfarande växer täta snår av bergtall. 
Han fann en stor skillnad i artrikedom 
mellan de två typerna av miljöer. I de röjda 
områdena flög 34 arter jämfört med 6 arter 
i bergtallområden. Sandsmalbi Lasioglos-
sum sabulosum är en rödlistad art som 
hittades i en nygrävd sandblotta. Sam-
tidigt inventerade han även de områden 
som redan tidigare varit öppna, men där 
det nu gjorts mindre åtgärder, som att röja 
vresros. I dessa områden fanns betydligt 
fler naturvårdsarter och rödlistade arter, 
som havsmurarbi Osmia maritima, havs-

Bergtallen har röjts bort vid Friseboda i Skåne och en öppen 
sandhed har bildats innanför Hanöbuktens strand.

Smaragdgrön lundmätare Hemistola chrysoprasaria vid Gropahålet i 
Skåne. Arten är en verklig raritet som lever på fältsippa.
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tapetserarbi Megachile leachella, dynsmalbi 
Lasioglossum tarsatum och hedsidenbi Col-
letes fodiens. Det är förhoppningen att de 
områden som röjts i projektet i framtiden 
kommer att utvecklas på ett sådant sätt 
att även dessa hotade arter kan sprida sig. 

Bödabukten på norra Öland
I norra delen av Bödabukten ligger Fager-
rör. Här, och söderut ner till Homrevet, 
har tallskogen glesats ut betydligt och 
gett varma miljöer mellan äldre tallar 
där myrlejonsländor (Myrmeleontidae) och 
skogssandjägare Cicindela sylvatica trivs. 

Generellt sett var 2017 inte ett bra år för 
dagfjärilar, men i detta område noterade 
fjärilsinventeraren Linda Strand en mass-
flygning av skogsnätfjäril Melitaea atha-
lia. Den flög rikligast i de yttre dynerna 
där naturvårdsbränningar gynnat flera 
viktiga nektarkällor. Men den flög också 
längre inåt land, där det överhuvudtaget 
inte sågs några dagfjärilar under invente-
ringen innan åtgärderna genomfördes. På 
en sträcka av totalt drygt en kilometer 
räknades 102 skogsnätfjärilar, men det 
verkliga antalet som flög i området var 
mångdubbelt! 

Gräsmarker v id Gårdby & Åby på Öland
De gamla strandvallarna på sydöstra 
Öland är fantastiskt artrika miljöer. Men 
på den välkända sandheden vid Gårdby 
hotar ljungen att ta över. Därför har ett 
stort antal sandblottor skapats i området, 
så nu ser det ut som om sandheden är 
full av golfbunkrar! Gårdby är en mycket 
välkänd fjärils- och stekellokal, och i delar 

av området finns den hotade sandstäppsve-
getationen. Under inventeringarna notera-
des t ex läppstekel Bembix rostrata, bland 
annat i ett område där sand blottades 
för mer än 30 år sedan – alltså långt före 
SandLife. Vid Gårdby och det närliggande 
sandfältet vid Åby såg jag stora mängder 
av insekters bohål i de kanter som bil-
dats runt sandblottorna. Här syntes också 

Bivarg
Philanthus triangulum

En stor gulsvart rovstekel som 
gräver bohålor i sandiga slänter. 
Lätt att känna igen på den gul-
vita ansiktsmasken. Honor fångar 
honungsbin som föda åt larven. 
Där det finns större kolonier av 
bivarg finns det stor chans att 
hitta sällsynta steklar och andra 
insekter. Den är därför en god 

naturvårdsindikator.

Fyra speciella arter i sandområden

Havstapetserarbi
Megachile leachella

Vårt minsta tapetserarbi som är 
7–9 mm långt. Den samlar främst 
pollen av käringtand till sina larver. 
Hanen (bilden) känns igen på dess 
ljusgröna ögon. Den finns längs 
kusten i Sydsverige, upp till norra 
Halland och norra Öland, men har 
försvunnit från många inlands-
lokaler. Plantering med bergtall och 
vresros av sanddynsområden har 
förstört många av artens habitat.

Svart violmott
Heliothela wulfeniana

Svart violmott finns på torr, öppen 
mark, men också på torra vägslän-
ter och längs järnvägar. Den ses 
sällan eftersom den är liten (ving-
spann på 11–14 mm), mörk och 
flyger snabbt. Larven lever i stjäl-
ken av i första hand styvmorsviol. 
Arten hotas av igenväxning och 
dyker gärna upp på nya lokaler där 

styvmorsviol blommar. 

Stilettflugan
Acrosathe annulata

Larven av stilettflugan Acrosa-
the annulata lever som rovdjur 
på andra insektslarver i jorden. 
Flugan känns igen på sin silverfär-
gade behåring. Den lever i sand-
dyner och på sandfält i nästan 
hela Sverige, och ses ofta vila på 

solvarm sand under maj–juli. 
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På Åby sandhed på Öland har flera sorters steklar grävt bohålor i 
kanten av sandblottor som skapats genom SandLife.
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en hög aktivitet av insekter som bivarg 
Philanthus triangulum och stilettflugan 
Acrosathe annulata som ofta dyker upp 
i de sandigaste miljöerna. Både vid Åby 
och Gårdby gick det att se att många 
betydelsefulla växter redan etablerat sig i 
blottorna. Här fanns värdefulla nektarkäl-
lor som getväppling och backtimjan, men 
också sällsyntare växter som hylsnejlika, 
harmynta och grusnejlika. 

Rev ingefältet i Skåne
På Revingefältet, som är ett militärt 
övningsområde, har den militära aktivi-
teten minskat och det har medfört att 
störningarna på marken också minskat. 
Detta har i sin tur lett till att där det 
tidigare fanns rikligt med blommande 
örter och öppen sand, växer idag främst 
en tät grässvål. Många platser har rikligt 
med mager sand och blommande örter och 
genom bränning och markomrörning kan 
man ytterligare öka antalet av dessa inom 
projektet. På många platser runt fältet 
har sandblottor skapats genom grävning 
och i dessa har redan noterats förekomst 
av viktiga nektarkällor som luktvädd och 
blåeld. Inventeringarna som främst gjorts 
av stekelspecialisten Alexander Berg har 
visat att steklarna koncentreras till dessa 
sandblottors kantzoner, särskilt på våren 
när de gräver sina bohålor. 

Gravlunda norr om Krankesjön är en 
av platserna på Revingefältet med en 
intressant och artrik fauna och flora. Här 
flög rödlistade fjärilar som svartfläckig 
blåvinge Phengaris arion, ängsmetallvinge 

Adscita statices och ängsnätfjäril Melitaea 
cinxia i både åtgärdade ytor och i kon-
trollytor när Linda Strand inventerade. 
Dessutom noterades mindre blåvinge 
Cupido minimus i en åtgärdad yta, en 
rödlistad art som gynnas av markstör-
ning. Bland skalbaggarna fanns det en 
hög artrikedom när de inventerades av 
skalbaggsspecialisten Christoffer Sjöholm. 
Rödlistade skalbaggar hittades nästan 
enbart i de skapade sandblottorna: det 
var till exempel mörk pingborre Amphi-

mallon fallenii, smal frölöpare Harpalus 
anxius, sköldbaggen Cassida seladonia som 
lever på ullört (en störningsgynnad växt) 
och den praktfulla viveln Coniocleonus 
hollbergi som lever på bergsyra och gynnas 
av markstörning. 

Skötseln i framtiden
Egentligen är det för tidigt att utvär-
dera SandLife. Effekterna förväntas bli 
som störst om åtskilliga år, när de nya 
habitaten fått tid att utvecklas och när 
organismerna hittat sina platser. Men för 
det krävs också en långsiktig plan och 
skötsel. För en del områden kommer suc-
cessionen att gå mycket långsamt, men 
på andra platser finns det risk för snabb 
igenväxning om inte kontinuerlig skötsel 
sätts in. I projektet ingår därför att planera 
för framtiden, vilket kan innebära skötsel 
genom bete, bränning eller regelbunden röj-
ning. Oftast är det bästa en blandning av 
dessa metoder för att skapa den dynamik i 
områden som ger plats åt flest möjliga sand-
marksarter. Förhoppningen är att många 
besökare söker sig till dessa områden och 
sedan rapporterar om arternas utveckling i 
framtiden. Det är häftiga områden med en 
rik och ofta mycket specialiserad biologisk 
mångfald!  

Pål Axel Olsson arbetar vid Lunds universitet 
och är ansvarig för uppföljningen inom SandLife.

Ett utomhusmuseum som satts upp genom projektet, här i Bödabuktens dynlandskap vid Fagerrör 
på norra Öland. Totalt har dessa satts upp på 12 olika platser. På baksidan av cementstoden 

finns information dels om sandmarker generellt, dels om vad som kan ses på varje plats. 

Mosaiktallvecklare Rhyacionia pinicolana vid en 
lampa som använts för nattfjärilsinventering 

vid sandblottor i Gropahålets sanddyner.

Krypvideglasvinge Synanthedon flaviventris 
på monke, en rödlistad art i Laholmsbuktens 

dyner. Foto: Mikael Larsson.
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En bokspinnare i lådan

Det var en solig dag i slutet av 
september förra året som den 
kom krypande på gräsmattan en 
bit från bokhäcken som omgär-
dar min trädgård. Det var en 

fjärilslarv. 
Jag gjorde i ordning en rymlig plastlåda 

som jag fyllde med boklöv, 
eklöv, sälglöv, gräs och klöver 
och installerade larven i min 
välfyllda plastlåda. Jag satte en bit av ett 
myggnät över som rymningsstopp och flera 
gånger per dag tog jag bort de vissna löven 
och fyllde på med nya färska blad som 
larven mumsade i sig. Efter någon vecka 
spann larven in sig i ett löv. Jag tog bort 
allt annat som fanns i lådan och fyllde 
den med förna som jag samlat ihop vid 
bokhäcken. Jag lade sedan ner lövet med 

den förpuppade larven i lådan, tillsam-
mans med förnan och ställde ut lådan 
på verandan väl skyddad för väder och 
vind bakom några krukor och där blev 
den stående över vintern utan mer tillsyn. 

Det hände från och till att jag funde-
rade över om jag skulle tömma lådan, för 

jag var rädd att den stack-
ars puppan frusit ihjäl men 
lådan fick stå kvar precis 

som den var. Vintermånaderna gick och 
våren kom. Jag hade glömt bort min låda 
men så när jag i slutet på mars började 
vårrusta och städa på verandan inför kom-
mande säsong, hittade jag min larvlåda. 
Jag tog då och satte den på en bänk vid 
ytterdörren mellan ett par krukor med 
vårblommor i. Ett flertal gånger under 
våren funderade jag över om jag skulle ta 

lådan och tömma den på komposten, men 
var gång ångrade jag mig och sa till mig 
själv: ”har den stått där så länge, kan den 
stå kvar ett tag till”. 

Tur var väl det för på morgonen den 25 
maj slängde jag en blick på min plastlåda 
när jag gick förbi den. Jag blev både förvå-
nad och själaglad för i lådan, på insidan av 
myggnätet, satt en fjäril! Jag såg direkt att 
det var en alldeles ny, fräsch och fin bok-
spinnare Calliteara pudibunda som satt där 
på nätet. Fjäril en satt still utan att reagera 
när jag tog bort nätet så jag kunde föreviga 
min alldeles egenuppfödda bokspinnare. Det 
hopvikta lövet som skyddat puppan under 
vintern var uppsprucket där fjärilen tagit 
sig ur så det rådde inget tvivel om att det 
var min larv som nu satt där i sin slutgiltiga 
skepnad. När jag fått de bilder jag ville ha 
satte jag tillbaka nätet över lådan. När så 
skymningen kom öppnade jag min låda och 
släppte ut fjärilen som då direkt flög iväg. 
Den landade på gräsmattan och där satt 
den en stund innan den åter lättade och 
flög iväg och försvann.  

TEXT & FOTO: Sanna Grahn
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Resereportaget

Vetenskaplig klassresa 
till Chamonix

På naturvetenskapliga programmet med inriktningen ”Science” vid S:t 
Petri skola i Malmö har Bertil Hallmer och hans kollegor under många år 
genomfört naturvetenskapliga studieresor till Schweiz och Frankrike med 

ämnesövergripande studier i Biologi, Fysik och Kemi samt vetenskapshistoria.

Mont Blanc – Alpernas högsta topp.
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För att kunna genomföra denna 
typ av resa för 32 elever var vi 
fyra lärare som begav oss söderut 
i början av augusti 2002. Vi flög då 
ner till Genève, för att inventera 

möjliga institutioner, företag och intressanta 
platser att besöka med elever och för att 
koppla dessa besök till ämnet Science. 

Vi hittade ett lämpligt boende, ganska 
centralt i Genève. Vi besökte Cern, (Orga-
nisation Européenne pour la Recherche 
Nucléaire), som är världens största par-
tikelfysiklaboratorium, bildat 1954, idag 
med 22 medlemsländer. Här studerar man 
materiens minsta beståndsdelar för att 
bland annat försöka förstå hur universum 
bildades. Fysiklärare Thomas Ekström 
hade tidigare varit där, och här knöt vi 
kontakter med partikelfysikforskare och 
administrativ personal. Vi körde vår 
hyrbil till Chamonix, där jag varit några 
år tidigare och där fanns ett liftsystem på 
motsatta sidan om Mont Blanc-massivet, 
som tog oss upp till 1999 meters höjd, Plan 
Praz. Där fanns möjligheter att studera 
fauna och flora och sedan vandra ner i 
en ravindal tillbaka mot byn Chamonix 
som ligger på ca 1000 meters höjd. Leden 
var ganska brant men med bra stigar och 
här kunde vi också stanna på lämpliga 
höjder med olika vegetation för vidare 
biologistudier av faunan och floran inklu-
sive insamlande av fysikaliska mätdata 
och med en makalös utsikt över Mont 
Blanc. Det här var platsen dit vi under 
många år skulle ta med våra klasser för 
vetenskapliga studier.

Klassen på resa
Förväntansfulla elever med egen pack-
ning för en veckas studieresa, samlades 
utanför skolan i Malmö på kvällen lörda-
gen den 7 september. All fältutrustning 
packades in i bussen som exakt klockan 
22:00 rullade iväg mot Öresundsbron för 
vidare färd till Danmark och sedan via 
färjan Rödby–Puttgarden vidare ner mot 
Genève. Med två chaufförer vid ratten 
kunde vi köra non stop, vilket innebar 
att vi måste sova på bussen. Eleverna 
hade med sig egna datorer, spelade spel, 
lyssnade på musik och ungefär i Hamburg 
somnade de flesta. 

Frukosten intogs på en restaurang vid 
Kirscheim tidigt nästa morgon. Under buss-

färden ordnade vi olika tävlingar mellan 
grupperna, eleverna jobbade i grupper om 
6. Det handlade om tysk nutidshistoria, 
växtkunskap, växter som vi lärare samlat 
in på en rastplats längs autobahn och en 
quiz om partikelfysik. På söndagskväl-
len nådde vi så vårt resmål Auberge de 
Jeunesse, vandrarhemmet i Genève. När 
eleverna inkvarterats i sina rum, var det 
dags för gemensam middag i matsalen och 
sedan genomgång och planering av aktivi-
teterna för nästa dag. 

Med bussen genom Genève kom vi så 
till Meyrin, där Cern ligger. Nu var det 
dags för ett standardbesök, en halvdag på 
Cern. Med anteckningsblock och kamera 
i händerna satte sig eleverna tillrätta i 
föreläsningssalen för ett introduktions-
föredrag och efteråt ställdes frågor om 
antimateria, bosoner, Higgs partikel, Big 
bang och spinoff-effekter av alla försök 
som genomförs på Cern. Sedan fick vi 
åter ta plats i vår buss för att köra ut till 
en av detektorerna CMS (The Compact 
Muon Solenoid). Här fotograferade eleverna 
mycket, bilder som kom att användas i 
senare redovisningar. Även följande dag 
besökte vi Cern och fick då en föreläsning 
av den svenske fysikern Vincent Hedberg 
och därefter en tävling i partikelfysik. 
Taggade elever kastade sig över frågorna 
som knöt an till utställningen Microcosm.

Biologiexkursioner
Efter en tidig frukost på vandrarhemmet 
och bussen fullpackad med håvar, burkar, 
datorer, mätutrustning och laddade elever 
styrde vi kosan mot höjdpunkten på resan: 
biologiexkursionen till Plan Praz på 1999 
meter över havet, beläget i Chamonix 
och med Mont Blanc i blickfånget. När 
vi närmade oss Chamonix låg dimman tät 
i dalen och temperaturen visade 10 grader. 
Men efter en stund kunde vi skymta delar 
av alptopparna när solen tittade fram lite 
här och var. Några glädjetjut hördes från 
eleverna längst bak i bussen.

Tidigare erfarenhet sa mig att vi kunde 
komma att få en fin dag, med en tempe-
ratur på mellan 15 och 20 grader framåt 
eftermiddagen, så hoppet fanns om att 
hitta många insekter. På dessa höjder i 
början av september är det förvånansvärt 
många insekter som fortfarande är på 
vingarna eller kan håvas i vegetationen. 
Naturligtvis kan tillgången på djur variera 
avhängigt hur den gångna sommaren varit.

Efter att ha packat våra ryggsäckar 
med mat och utrustning begav vi oss alla 
mot liftarna som skulle ta oss upp till Plan 
Praz. Eleverna samlades i grupper och 
varje grupp åkte upp i sin ägglift. På vägen 
upp mätte de förändringar i lufttrycket. 

Väl uppe vandrade vi tillsammans mot 
den första lokalen, en bit ovanför trädgrän-

Eleverna gör vetenskapliga undersökningar av området vid Plan Praz. Förutom 
väderdata samlas växter in och insekter fångas och artbestäms.

TEXT & FOTO: Bertil Hallmer
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sen med låg vegetation och mycket stenar. 
Plötsligt hördes ett högt visslande ljud, som 
ekade längs bergssidan. Ett murmeldjur 
sticker upp huvudet bakom en sten och 
alla kameror kommer snabbt fram. Den 
lurviga lilla visslande gnagaren försvinner 
dock snart ner i sin jordhåla. Nu är det 
dags för inventering!

Med slaghåvar och lufthåvar samlar ett 
par elever in insekter av olika slag, andra i 
gruppen letar växter och gör småruteana-
lyser av vegetationen med hjälp av kva-
dratmeterstavar. Temperaturen mäts också 
dels vid markytan, dels på 1 meters höjd, 
så även luftfuktighet, UVA- och UVB-
strålning samt en del andra fysikaliska 
parametrar. Vi stannar i ca 45 minuter 
innan vi beger oss ner i branterna som ska 
ta oss till nästa höjd, där samma undersök-
ningar upprepas. På vägen neråt möter vi 
ett gäng våghalsar, paragliders, som tänker 
kasta sig ut i luften ner för branten. 

Under resten av dagen ser vi dessa flyga 
runt och utnyttja termiken ovanför oss 
med sina skärmar. Några av eleverna blir 
helt begeistrade och hade gärna prövat 
på skärmflygning. Lokal två ligger mitt i 
branten, i sydvästläge. Här är vegetationen 
rikare och här finns även fler flygande djur, 
en hel del dagfjärilar, så här gäller det 
att hålla balansen medan man slår och 
springer med håven.

Många dagfjärilar
Sålunda har vi genom årens lopp funnit 
många friflygande dagfjärilar som rödgul 
höfjäril Colias crocea, storfläckig pärlemor-

arter, t ex liten svartgräsfjäril E. melam-
pus, opunkterad svartgräsfjäril E. pharte, 
hundäxingfjäril E. aethiops och vitögd 
svartgräsfjäril E. oeme. 

Vid en annan resa, 2006, hittade jag 
en nykläckt hane av alpvitfjäril Pontia 
callidice, troligen en partiell andra gene-
ration, då denna art huvudsakligen flyger 
i juni–juli.

Vår vandring fortsätter neråt. Vid den 
tredje lokalen på ungefär 1800 meters höjd 
finner några elever ett antal nästan fullvux-
na larver av makaonfjäril Papilio machaon, 
på värdväxten mästerrot. Dessa larver togs 
med hem tillsammans med värdväxten och 
de flesta gick till förpuppning. Fram på 
vårkanten kläcktes till slut några makaon-
fjärilar som fick flyga omkring i klassrum-
met till elevernas stora glädje! 

Andra djurgrupper som fångades på 
resan var mätare, olika arter gräshoppor, 
stritar, tvåvingar, skalbaggar, steklar och 
inte minst spindlar. 

Efterarbete i skolan
På hemvägen besöker vi osttillverkningen i 
Gruyère, med ett intressant smakrikt stu-
diebesök, där man såklart också kan köpa 
med sig hem denna lagrade utsökta hård-
ost, vilket många elever gjorde! Bussen 
kör sedan vidare genom Tyskland och är 
återigen i Malmö efter en veckas intensiva 
dagar i fält och på studiebesök.

Trötta och fulla av inryck får vi nu sova 
i egna sängar över helgen för att sedan på 
måndagen ses i skolan igen och systemati-
sera och preparera vårt insamlade materiel.

fjäril Issoria lathonia, hedpärlemorfjäril 
Argynnis niobe, silverstreckad pärlemorfjä-
ril Argynnis paphia, kål-, raps- och rovfjäril 
Pieris brassicae, P. napi, P. rapae, vitfläckig 
guldvinge Lycaena virgaureae, sotguldvinge 
L. tityrus subalpinus, silversmygare Hespe-
ria comma, eldsnabbvinge Thecla betulae, 
tistelfjäril Vanessa cardui och sorgmantel 
Nymphalis antiopa. 

Karakteristiska arter i alperna är 
svartgräsfjärilar av släktet Erebia och den 
vanligaste arten som eleverna såg detta år 
i antal var skäckig svartgräsfjäril Erebia 
montana ofta sittande på de kala berghäl-
larna eller på blommande vädd. 

I sluttningarna flög också andra Erebia-

Några av eleverna på S:t Petriskolans Science-program som deltog i resan till Chamonix.

Ett gäng svartgräsfjärilar Erebia euryale adyte har samlats i 
bergssluttningen för att suga mineraler från stenarna.
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Jag är en artnörd. Jag älskar att sätta artnamn på den 
biologiska mångfald som omger mig. Redan som liten 
började jag med kärlväxter, och i mina sena tonår tillkom 
fåglar, trollsländor, hopprätvingar och dagfjärilar. Nu är 
jag medelålders och har förutom grupperna ovan också 

snöat in på nattfjärilar, bärfisar, jordstjärnor och diverse andra 
organismer som man klarar att artbestämma utan mikroskop 
eller stereolupp. Jag tillbringade nästan all min lediga tid under 
ett drygt decennium tillsammans med Fältbiologerna, cyklande, 
vandrande, tältande, håvande och minibussåkande runt om i 
Sverige och även utomlands. Vi tittade på allt som kom i vår väg. 
Vi bläddrade febrilt i böckerna och vi lärde oss av varandra. Och 
så har det fortsatt, även om intensiteten varierat mellan åren. 

I mars när nätterna blir lite mindre frostnupna är det dags 
att plocka fram fjärilslampan. Jag har en tratt under lampan 
som gör att fjärilarna trillar ner i ett skåp med tomma ägg-
kartonger i. Där kan fjärilarna vila tills jag vittjar fällan på 
morgonen och släpper ut dem. Det är som julafton varje morgon! 
Vad som helst kan ju sitta därinne! Det börjar med sälgflyn 
och slutar med blåhuvor här, där jag bor på östra Öland. Och 
däremellan en fantastisk blandning. Så är det med de flesta 
artgrupper – varje säsong har sin artstock och man hinner 
aldrig tröttna. Så fiffigt!

Jag tänker ofta på hur livet skulle vara om jag inte hade detta 
intresse. Blir ”normala” människor lyckorusiga lika ofta som vi 
artnördar blir? Och vad framkallar detta rus hos de normala? 
Känslan när jag ser årets första citronfjäril är en ren eufori 
som jag inte skulle vilja vara utan. Vårens första sånglärka, 
tofsvipa, blåsippa, grönsnabbvinge, guldtrollslända – listan kan 
göras hur lång som helst. Och varje vår börjar det om igen, 
lika förunderligt och fantastiskt varje gång. För att inte tala 
om när jag får se en ny art. Min första kejsartrollslända, så 
gigantisk och så blå! Den spanska flugan som skimrar som siden 
i smaragdgrönt. När jag såg mitt första ordensfly (det var ett 
vinkelbandat) höll jag på att svimma av förtjusning och kunde 
inte se mig mätt. Samma sak med dvärgflickslända, skäck-
spinnare, åkervindesvärmare, kungslavspinnare och många, 
många andra.

Det finns bara två nackdelar med att kryssa arter. Den 
ena är förstås när man missar att se en art man gärna vill 
se. Den andra är att det kanske inte alltid är så kul att veta 
att det är asbaggar, dödgrävare och dyngbaggar som gör att 
det luktar avskyvärt i fjärilsfällan de nätter de går till. Men 
det gör ingenting alls. Den biologiska mångfalden är en skatt 
och en källa till glädje. Igen och igen och igen. Låt oss vara 
rädda om den! 

Helena Lager
naturvårdsbiolog vid Länsstyrelsen i Kalmar

Arter är livet

Krönikan

Fortsätt 
prenumerera 
under 2018!

Betalning med inbetalningskort eller till 
SEF:s plusgiro 6 60 472. Ange namn & 

adress i meddelandefältet.

Hela året
med Yrfän 

& ET

 500 kr

Prenumeration utanför Sverige: Yrfän 250 
kr, Entomologisk Tidskrift 400 kr eller båda 

tidskrifterna för 600 kr.

Efterarbetet på skolan bestod i att försöka 
preparera djuren så snyggt som möjligt på olika 
spännbräden, sedan försöka art- eller släktbe-
stämma dem och slutligen sätta in djuren i en 
insektslåda med namn o s v inför redovisningen. 
Jag lyckades tidigt komma över ett stort parti 
”tittskåpslådor” på Ikea, som med cellplast i 
bottnen lämpade sig bra som insektslåda!

För att knyta ihop insekterna och övriga djur 
med sina värdväxter och förekomster på olika 
höjder/biotoper samlades också växter in på 
de olika lokalerna vid totalt fem olika höjder. 
Växterna pressades på plats och väl hemma på 
S:t Petriskolan artbestämdes de och herbarium 
tillverkades.  

Bertil Hallmer är pensionerad gymnasielärare i Biologi 
och Kemi.

4 nr
Entomologisk 

Tidskrift

 350 kr

4 nr
Yrfän

 200 kr
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Fotografen

David Lundgren

1

Fotoförteckning
1. Okänd tvåvinge (Brachycera) 

Inre dynkärret, Gotska Sandön 20150527. 
Canon 6D, Sigma 105 mm EX DG OS HSM Macro, 

f 2,8 1/640, ISO 100

2. Silverblåvinge Polyommatus amandus i en 
blommande vägkant, Vamlingbo 20160620. 
Canon 6D, Sigma 105 mm macro, f 7,1 1/400, 

ISO 200.

3. Mörk jordhumla Bombus terrestris 
Vamlingbo Prästgård, Gotland. 20160324. 
Canon 6D, Canon EF 400 mm, f 5,6, 1/3200, 

ISO 400. Ingen blixt.

”Jag har varit intresserad av djur och natur så länge jag kan 
minnas. Det började, som för många andra, med fågelskåd-
ning. Sedan har det efterhand blivit mer och mer insekter 
och spindlar. Första kameran köpte jag 2003, en Nikon Cool-
pix 4500, den klassiska för så s k digiscoping. Systemkamera 
dröjde till 2006. Efter flytten till Gotland har fotointresset 
fått sig ett rejält uppsving och vidgats till allt från nattfoto 
till macro. Roligast är att skildra arterna i sin naturliga miljö, 
gärna actionfoto på flygande insekter. Att sprida intresset för 
biologisk mångfald, bl a med bilder, är något jag brinner för.”

Namn: David Lundgren
Bor: Tofta, Gotland

Fotograferat sedan: 2003
Favoritkryp: vildbin och 

nattfjärilar
Favoritlokal: Tofta skjutfält 

och Tofta Strand
Utrustning: Canon 6D, Canon 
400 mm, Canon 40 mm STM 

med Meike Reverse Adapter, 
Sigma 105 mm macro.

32 FotografenYrfän 4 · 2017



2

3

33 FotografenYrfän 4 · 2017



Recensionen

Britain’s spiders – en bra 
introduktion till spindelvärlden

Intresset för spindlar växer, inte bara 
här i Sverige utan även i andra delar 
av Europa, och därför har bokutgiv-
ningen också tagit fart. De senaste 
åren har det kommit ut nya spindel-

böcker på flera håll i Europa. Nämnas 
kan nyutgåvan av tyska klassikern Der 
Kosmos Spinnenführer från 2016 
och tjeckiska Pavouci České 
republiky från 2015, samt den 
nya Britain’s spiders som den här recensio-
nen handlar om.

Britain’s spiders är en fotoguide till 
Storbritanniens spindelfauna. Boken ger 
en bra introduktion till spindelvärlden 
för nybörjaren, och ger den som inte har 
tillgång till stereolupp en möjlighet att 
komma åtminstone en bra bit på väg 
med artbestämningen. Innehållet utgörs 
framför allt av foton och artbeskrivningar, 
bestämningsnycklar saknas och boken har 
få teckningar av enskilda karaktärer. Den 
räcker därmed inte alltid till för säkra 
artbestämningar, dels för att bildmate-
rialet inte alltid fungerar för att jämföra 

karaktärer, dels då en hel del spindelar-
ter kräver detaljstudier av mikroskopiska 
karaktärer (framför allt parningsorgan) 
vilka inte avbildas i boken. Den som har 
målet att verkligen kunna bestämma det 
mesta av det man hittar och har tillgång 
till stereolupp bör välja en annan bok, 
till exempel Spiders of Britain and Northern 
Europe (Roberts) eller Swedish Araneae 1 
och 2 (Almqvist). För nybörjaren kan däre-
mot Britain’s spiders bli en bra introduktion 
som gör det enklare att gå vidare, och för 
den mer erfarne kan en fotobok vara ett 
bra komplement till böcker som Almqvist 
och Roberts där det saknas avbildningar 
av många arter i helfigur. 

Boken är på engelska och innehåller ett 
urval på 395 av Storbritanniens 670 arter 
(i Sverige har vi ca 730 arter). Av dessa 
395 finns de allra flesta även i Sverige. De 
flesta arter som saknas i urvalet tillhör 
familjen täckvävarspindlar Linyphiidae, 
en familj som tyvärr ofta behandlats 
väldigt översiktligt i litteraturen. Detta 
gäller i synnerhet fotoböcker, då många 
av täckvävarna är små och svåra att skilja 
bara på allmänt utseende. Övriga famil-
jer täcks som regel väl i boken. Arterna 

presenteras med bild och en 
beskrivning som omfattar 
utseende, habitat, utbredning 

(i Storbritannien), säsong, förväxlingsarter 
och rödlistestatus (i Storbritannien). Varje 
art har också tilldelats en symbol som visar 
hur lätt eller svår arten är att bestämma, 
med en indelning i tre kategorier: arter 
som kan bestämmas med blotta ögat, arter 
som kan bestämmas med handlupp, och 
arter som kräver tillgång till stereolupp. 
Den här indelningen är naturligtvis inte 
exakt eftersom det även har att göra 
med erfarenhet – men för den som är lite 
ovan att bestämma spindlar är det en 
bra hjälp. Indelningen ger åtminstone en 
fingervisning om en spindel kan bestäm-
mas på plats i fält eller behöver samlas 

in för artbestämning, samt hur säker en 
bestämning som gjorts enbart genom en 
bildjämförelse kan anses vara. För en del 
artgrupper finns även tabeller med bra 
karaktärer för jämförelse mellan arterna.  

Förutom de artbeskrivningar och foton 
på enskilda arter som utgör större delen av 
innehållet finns även annat matnyttigt i 
boken. I början finns en omfattande fakta-
del som täcker grundläggande terminologi, 
biologi, insamlingsmetodik med mera. Det 
finns också en bra översikt av de olika 
spindelfamiljerna med korta beskrivningar. 

I slutet av boken finns tips på litteratur 
och länkar, samt information om röd-
listning, British Arachnological Society 
(BAS) som boken är utgiven i samar-
bete med, och BAS inventeringsprogram 
för spindlar (Spider Recording Scheme) 
i Storbritannien. Mycket av texten i slutet 
av boken är specifikt inriktad på Storbri-
tannien, men för den som är intresserad 
av övervakning och bevarandebiologi kan 
det ändå vara intressant att ta del av 
BAS:s arbete och spindlarnas situation i 
Storbritannien.  

TEXT: Kajsa Mellbrand
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Norrlands Entomologiska förening www.norrent.se

Jämtland & Härjedalens entomologiska förening se Facebooksida

Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland sites.google.com/site/efidov

Gästriklands Entomologiska förening www.inectifera.se

Entomologiska föreningen i Uppland www.insekteriuppland.se

Entomologiska föreningen i Stockholm www.ento.se

Föreningen Sörmlandsentomologerna www.sormlandsentomologerna.se

Västsvenska Entomologklubben www.entomologklubben.se

Entomologiska föreningen i Östergötland www.ostgotaentomologerna.se

Gotlands Entomologiska förening www.korkmacken.se

Föreningen Sydostentomologerna www.fsoe.se

Entomologiska sällskapet i Lund www.esil.se

Trollsländeföreningen www.trollslandeforeningen.se

Sveriges Entomologiska förening www.sef.nu

Sveriges entomologiska föreningar

Entomologiska föreningen i 
Dalarna & Västmanland

Föreningssidan

Vår förening i nuvarande form bildades 2006 genom att Entomologiska 
föreningen i Dalarna (som bildades 1981) utvidgades till att även omfatta 
Västmanland. Därav vårt långa namn. Föreningen täcker ett stort område 
av södra Sverige, från Idrefjällen i Norr till Mälardalen i Söder. Det ger 
oss stora möjligheter till besök i väldigt växlande naturtyper. Vi har haft 
många minnesvärda exkursioner till t e x Dalälvens sandbankar på jakt 
efter strandsandjägare, brandfältet i Västmanland där vi tänt brasor för 
att locka fram brandinsekter, båtfärder i Färnebofjärdens nationalpark 
och till Strömsholm där vår medlem Bengt Ehnström berättat spännande 
historier om skalbaggarnas liv och leverne nu och förr.

Vi ger också ut ett uppskattat medlemsblad kallat Inocellia (namnet på 
en reliktslända) med lokala reportage och artiklar. 

Under vinterhalvåret när insekter, spindlar och andra småkryp intagit 
sin vintersömn brukar vi ordna innemöten, gärna med något föredrag. 
Oftast blir det bildvisning och vi hjälps åt med bestämning av insekter 

på bild eller infångade exemplar. Vi har också försäljning av materiel. Vi 
brukar ordna innemöten både i Västmanland och Dalarna så man inte ska 
behöva åka så långt för att vara med.

Som många andra föreningar samordnar vi faunaväkteriverksamheten 
inom vårt område.

Föreningen har förstås en hemsida (googla på vårt namn så hittar du 
den). Där kan du bl a ladda ner äldre nummer av Inocellia och se vilka 
aktiviteter som är på gång, plus förstås hitta kontaktinfo till oss. Vi har 
även en Facebooksida med samma namn som föreningen. 

Självklart välkomnar vi nya medlemmar! Var inte blyg om du är nybör-
jare - vi har flera duktiga fotografer och ett antal experter inom olika 
områden som mer än gärna delar med sig av sin kunskap. 

Välkommen i gänget! 

Thomas Harry
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Posttidning B
Tidskriften Yrfän
c/o Bjelkefelt
Kärrstorp 219
241 75 Stehag

Helårsprenumeration av Yrfän kostar 200 kronor och inkluderar fyra 
nummer. Prenumeranter utanför Sverige betalar 250 kronor.

Betalning sker till Sveriges Entomologiska förenings plusgiro 6 60 47-2. 
Ange ditt namn & din adress i meddelandefältet.

Prenumerera!

Utkommer 8 mars.

I nästa nummer: 
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