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Abstract 
Änggårdsbergen is a nature reserve in southern Gothenburg. It constitutes of a mixture of higher 
located rock field with heather and valleys with streams, bogs and small lakes. The forest is 
variable with oak forest, wet heather with birch and in the valleys oak-, birch- and mixed forest. 
The reserve is crossed by paths and is frequently attended. Some years ago TBE-virus was 
discovered in a small area in the northern part of Änggårdsbergen. So far known it does not exist 
in any other parts of the reserve. The restricted occurrence is a mystery. To better understand why 
the virus does not occur elsewhere, or over a larger area in the reserve, the fauna and flora has 
been inventoried in a pilot study. In total four areas in Änggårdsbergen were inventoried 
including the area (Finnsmossen) where TBE-virus had been found. Focus during the inventory 
was on vegetation and invertebrates, in addition a limited catch and sampling was made of small 
rodents. Different types of traps were used to collect invertebrates in the four areas. Blood 
sucking Nematocera, ticks and rodents were tested to see if they carried the TBE-virus. The time 
acquired meant that only the catch of one type of traps could be analyzed. These invertebrates 
were identified to family level or further and were divided into morphotypes. The result shows 
that Finnsmossen and Axlemossen were richer in species and there were also more individuals of 
invertebrates in these areas. The analysis of collected small rodents, Nematocera and ticks 
showed that they did not carry the TBE-virus. The use of morphotypes is discussed. In the future, 
further analyses of these results, as well as the remaining part of the collected material, have to be 
done to get a better understanding of the TBE-virus and the reason to its restricted occurrence in 
Änggårdsbergen.
Key words: TBE-virus, Änggårdsbergen, Fauna, Flora, Inventory, Comparison
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Sammanfattning
Änggårdsbergen är ett naturreservat i södra delen av Göteborg. Reservatet utgörs av en blandning 
av högre belägna hällmarker med ljunghedar och dalgångar med bäckar, små sjöar och mossar. 
Skogen är varierande med ekkrattskog, fukthedar med björk och i dalgångarna ek- björk- eller 
blandskog. Reservatet genomkorsas av ett stort nätverk av stigar och är mycket välbesökt För 
några år sedan påträffades TBE-virus i ett litet område i norra delen av Änggårdsbergen. Så vitt 
känt förekommer det inte på några andra ställen i reservatet. Den begränsade utbredningen är ett 
mysterium. För att bättre förstå varför viruset inte förekommer på fler platser eller över ett större 
område i Änggårdsbergen har flora och fauna inventerats i en pilotstudie. Totalt inventerades fyra 
områden i reservatet, varav ett (Finnsmossen) var det område där man funnit fästingar med TBE-
virus. Fokus för inventeringen var på vegetation och evertebrater, dessutom gjordes en begränsad 
fångst och provtagning av smågnagare. Olika typer av fällor användes för att samla in 
evertebrater i de fyra områdena. Blodsugande myggor, fästingar och gnagare testades för att se 
om de bar på TBE-virus. Tidsåtgången innebar att endast fångsten från en typ av fälla kunde 
analyseras. Dessa djur bestämdes till familjenivå eller längre och delades upp i morfotyper. 
Resultaten visar att Axlemossen och Finnsmossen hade en art- och individrikare evertebratfauna. 
Även vegetationen var frodigare och mer varierad i dessa två områden. Analysen av insamlade 
smågnagare, fästingar och myggor visade att de inte bar på TBE-viruset. Användningen av 
morfotyper diskuteras. I framtiden behöver ytterligare analyser av det här resultatet och den 
resterande delen av det insamlade materialet göras, för att få en bättre förståelse av TBE-viruset 
och anledningen till dess begränsade utbredning i Änggårdsbergen. 
Nyckelord: TBE-virus, Änggårdsbergen, Fauna, Flora, Inventering, Jämförelse
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Introduktion
TBE (tick-borne encephalitis = fästingburen hjärninflammation) är en virussjukdom som de 
senaste decennierna spridit sig i Sverige med ökande antal sjukdomsfall som följd. Sjukdomen 
kan ge svåra neurologiska symptom som kräver lång vårdtid och kan i vissa fall leda till döden. I 
Västra Götaland har antalet TBE-fall ökat markant de senaste 10 åren. Ett av de områden där 
viruset hittats är naturreservatet Änggårdsbergen i Göteborg (figur 1) där sju fall har konstaterats.  
Fynd av fyra TBE-smittade fästingar har gjorts, samtliga har hittats inom ett begränsat område på 
30 x 30 m. I denna studie genomförs en jämförande inventering av fauna och flora som kan ligga 
till grund för att förstå varför viruset förefaller ha en så lokal förekomst och inte har spridit sig till 
fler platser i Änggårdsbergen.

Vad är TBE?
TBE eller fästingburen hjärninflammation orsakas av ett 50 nm stort enkelsträngat RNA-virus 
(TBEV) med hölje (Füzik m fl., 2018) Det hör til familjen Flaviridae där även virusen som 
orsakar gula febern och denguefeber ingår (Kuhn m fl., 2002). Sjukdomssymptomen är oftast 
milda men ibland drabbas smittade personer av hjärninflammation med bland annat feber, 
kramper och förvirring som följd. I sällsynta fall uppstår långvariga men som minnesförluster och 
trötthet. Dödsfall förekommer, men är ovanligt. Inget botemedel finns mot TBE, däremot ett 
vaccin. (Sjukdomsinformation om TBE). 

TBE i Sverige
TBEV förekommer i Europa och nordöstra Asien och finns i flera varianter (Ruzek mfl 2019). 
Den variant som förekommer i Europa och Sverige bärs av den vanliga fästingen. Ixodes ricinus 
(Jaenson m fl., 2012). (Om inget annat nämns i texten avser ”fästing” arten Ixodes ricinus.) De 
första fallen av TBE beskrevs 1931 från Österrike. Några år senare upptäcktes i Ryssland att 
sjukdomen orsakades av ett virus som spreds av fästingar. De första fynden i Europa av viruset 
gjordes i slutet på 1940-talet (Lindblom 2014). I Sverige konstaterades det första fallet av TBE 
1954 i Stockholmsregionen (Svedmyr m fl., 1958) och under de kommande decennierna visade 
sig Stockolmstrakten vara kärnområdet för TBE i Sverige (Holmgren & Forsgren 1990). Från 
slutet av 1980-talet har TBE spridit sig från detta område samtidigt som antalet konstaterade fall 
av TBE har ökat i Sverige (Jaenson m fl. 2012). I Västra Götalands län konstaterades de första 
fallen i slutet på 1990-talet (Brinkley m fl., 2008). I Änggårdsbergen konstaterades det första 
fallet 2016 (Kristina Nyström i mail). Fall av TBE har i övrigt konstaterats över en stor del av 
landet med majoriteten i Götaland och Svealand (Sjukdomsstatistik, smittsamma sjukdomar 
TBE). 

Fästingar och deras livsbetingelser
Fästingar är en grupp av spindeldjur som hör till underklassen kvalster (Durden & Beati, 2014). 
Fästingarna delas i sin tur upp i tre familjer (Argasidae, Ixodidae och Nuttalliellidae) varav 
(Nuttalliellidae) endast innehåller en art (Guglielmone m fl., 2010). I Sverige förekommer 
familjerna Argasidae (mjuka fästingar) och Ixodidae (hårda fästingar) med en respektive tio 
bofasta arter i Sverige (Dyntaxa, Svensk Taxonomisk databas). I världen finns nästan 900 arter 
fästingar (Guglielmone m fl., 2010). Alla fästingar livnär sig på att suga blod från olika 
ryggradsdjur (Lindblom, 2014). Den vanliga fästingen Ixodes ricinus föredrar att leva i 
skogsmark, framför allt lövskog, framför öppen mark (Lindström & Jaenson, 2003). De är 
känsliga för torka och håller sig därför ofta nära marken. I synnerhet gäller detta larverna och 
nymferna (Jaenson, 2012). Fästingen har tre aktiva stadier som vart och ett varar mellan 1 till 2 år 



6

(larv, nymf och vuxen) (Jaenson, 1994). För att utvecklas från ett stadium till nästa behöver 
larven/nymfen suga blod en gång (Jaenson m fl., 2012). Hos de flesta arter suger även den vuxna 
honan blod. Blodet behövs för att äggen ska utvecklas färdigt och för att gulan ska bildas. 
Dessutom är blodet viktigt då det möjliggör för spermierna som lagras i äggledaren att nå äggen. 
De vuxna hanarna suger däremot sällan blod (Kiszewski m fl., 2001). Larver och nymfer suger 
främst blod från mindre däggdjur medan vuxna honor suger blod från större däggdjur. På 
frambenen finns organ som kan känna av bland annat koldioxid och värme och fästingen kan på 
så sätt upptäcka om ett djur finns i närheten (Lindblom, 2014). 

Fästingar som sjukdomsvektorer
Då fästingar suger blod från olika djur kan sjukdomar lätt spridas mellan olika värddjur. En av 
dessa sjukdomar är TBE. En fästing kan få i sig viruset på tre olika sätt. Dels kan den få i sig 
viruset om den suger blod samtidigt på samma djur som en smittad fästing (icke viremisk 
överföring) (Labuda m fl., 1993). Viruset överförs då mellan fästingarna via värddjurets vita 
blodkroppar (Labuda m fl., 1996). Den kan också få i sig viruset om den suger blod från ett 
smittat djur (viremisk överföring) (Randolph 2011) . Dessutom kan en smittad hona överföra 
viruset till avkomman via äggen (Nutall & Labuda, 2003). Även om det i huvudsak är de vuxna 
honorna som suger blod från större däggdjur (Lindblom, 2014) är det främst nymferna som 
överför viruset till människan då dessa är fler till antalet och suger blod från fler arter än de vuxna 
djuren (Süss, 2003). Virus finns kvar i fästingen när den byter stadium (Jaenson m fl., 2012). 

Spridning av TBEV
TBEV cirkulerar alltså mellan fästingar och deras värddjur. För att viruset ska kunna sprida sig 
och fortleva i ett område är därför samspelet mellan fästingarna och deras värddjur viktig. När det 
gäller virusets spridning i Sverige anses rådjur Capreolus capreolus ha spelat en viktig roll. 
Fästingar och rådjur förekommer i samma biotop och rådjuret är det viktigaste värddjuret för de 
vuxna fästingarna (Jaenson m fl., 2012b). Under de senaste 30 åren har fästingarna spridit sig 
norrut och också blivit allt talrikare. En viktig orsak till det anses vara rådjuren som under senare 
delen av 1900-talet ökade kraftigt i antal och spred sig norrut. Rådjuren bar med sig fästingar 
varav vissa troligen var infekterade av TBEV (Jaenson m fl., 2012a). Även flyttfåglar kan bära på 
fästingar med TBEV (Waldenström m fl., 2007) något som skulle kunna förklara varför viruset 
dyker upp på platser långt från där den tidigare varit känd (Jaenson 2012b). Själva rör sig 
fästingar inte många meter i vegetationen (Gray, 1985) och kan därför inte bidra till 
långdistansspridningen av TBEV. 
Medan rådjur och i viss mån fåglar verkar vara viktiga för spridningen av TBEV anses 
smågnagare vara viktigare för att viruset ska finnas kvar i ett område (Jaenson m fl., 2012b). 
Både viremisk överföring och ickeviremisk överföring verkar ske lättare via smågnagare än via 
rådjur. En orsak till att viremisk överföring sker lättare hos smågnagare är för att de har höga 
nivåer av viruset i kroppen under en längre tid jämfört med större djur så som rådjur (Jaenson m 
fl., 2012b). Anledningen till att ickeviremisk överföring lättare sker via smågnagare är troligen 
för att de är små och sannolikheten då ökar för att två fästingar hamnar nära varandra. 
Ickeviremisk överföring kräver förutom att larver och nymfer är nära varandra också att de är 
aktiva samtidigt (Jaenson m fl., 2012b). Sannolikheten för det ökar om temperaturen ökar snabbt 
på våren (Randolph & Sumilo, 2007). Även luftfuktighet påverkar sannolikheten för att larver 
och nymfer suger blod från samma djur. Vid torrt väder håller sig fästingarna lågt i vegetationen 
och larverna och nymferna stöter då på sorkar och andra mindre däggdjur som också rör sig lågt i 
vegetationen. Om det är högre luftfuktighet rör sig nymferna högre upp i vegetationen och 
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sannolikheten att de stöter på ett större däggdjur som en människa ökar (Burri m fl., 2011)

TBE i Änggårdsbergen
2016 konstaterades för första gången fall av TBE i Änggårdsbergens naturreservat, närmare 
bestämt i ett litet område vid Finnsmossens sydvästra strand i norra Änggårdsbergen. Trots 
eftersök av forskare från Institutionen för Biomedicin vid Göteborgs universitet runt både 
Finnsmossen, Axlemossen och Trinde mosse har viruset inte hittats på några fler ställen i 
Änggårdsbergen. Varför viruspopulationen inte finns över ett större område eller på fler platser i 
Änggårdsbergen är en fråga som det inte finns svar på idag (Kristina Nyström pers. komm. 2019-
04-01).

Figur 1 Änggårdsbergens position i Göteborgsområdet

 Grundkarta från Open Street maps

Syfte
Syftet med denna pilotstudie är att undersöka vilka skillnader det finns i fauna och flora mellan 
Finnsmossen i Änggårdsbergen där TBEV påträffats och tre andra områden i Änggårdsbergen där 
det inte har påträffats (figur 2). Resultatet från pilotstudien kommer i framtida undersökningar att 
analyseras närmare för att bättre förstå vilka faktorer som möjliggör en viruspopulation just vid 
Finnsmossen. 
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Metod 
Inventeringsområden
För att undersöka faunan och floran genomfördes sommaren 2019 en inventering i fyra områden i 
Änggårdsbergen. Dessa var Finnsmossen där viruset påträffats, Axlemossen, Trinde mosse och 
på åsen mellan Övre Torbjörnsmossen och Trinde mosse (kallas fortsättningsvis Syd ljungheden). 
I de tre senare områdena har inga smittade fästingar påträffats. Områdenas läge i Änggårdsbergen 
framgår av figur 2. Koordinater för områdenas hörn visas i tabell 1. 
Tabell 1 Koordinater för områden (hörn) och insektsfällor

Finnsmossen Axlemossen Syd Ljungheden Trindemossen

Områdets 
placering

NV:6396403; 
318303 
NO:6396411; 
318317 
SV:6396390; 
318305 
SO:6396388; 
318323

NV:6396071; 
318223 
NO:6396046; 
318234 
SV:6396041; 
318211 
SO:6396032; 
318220

NV:6395850; 
318906 
NO:6395850; 
3185925 
SV:6395829; 
318906 
SO:6395838; 
318927

NV:6395502; 
319070 
NO:6395506; 
319082 
SV:6395479; 
319064 
SO:6395492; 
319092

Fönsterfälla 6396402; 318306 6396049; 318224 6395838; 318911 6395503; 319086

Malaisefälla 6396389; 318319 6396057; 318215 6395838; 318924 6395492; 319074

Fallfälla 1 6396404; 318310 6396031; 318222 6395831; 31891 6395500 319074

Fallfälla 2 6396388; 318301 6396048; 318224 6395847; 318910 6395496; 319084

Fallfälla 3 6396392; 318310 6396047; 318227 6395849; 318906 6395488; 319087

Fallfälla 4 6396401; 318316 639060; 318223 6395850; 318909 6395484; 319067

Alla inventeringsområden var på 20x20 m, varav ett område där tidigare insamling av fästingar 
visat på TBEV, två områden där TBEV inte påträffats och ytterligare ett område som var 
potentiellt rikt på fästingar, men där sannolikheten för TBEV var liten (Kristina Nystöm 
muntligen). Samtliga hörn på respektive område markerades med träkäppar och på dessa fästes 
skyltar för att informera om projektet för allmänheten som rör sig i Änggårdsbergen. Områdena 
vid Finnsmossen och Axlemossen ligger i Göteborgs kommun medan områdena Syd Ljungheden 
och Trindemossen ligger i Mölndals kommun. 
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Figur 2 Karta över Änggårdsbergen med de undersökta områdena markerade

Grundkarta från Open Street maps

TBE 
Förekomst av TBEV undersöktes närmare genom att analysera blodsugande insekter, fästingar 
och smågnagare för att se om de bar på viruset. Smågnagare enbart i området vid Finnsmossen. 
Analysen utfördes av Kristina Nyström och Anette Roth på Institutionen för Biomedicin, 
Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet.
De blodsugande insekterna (stickmyggor och svidknott) kom från fönsterfällorna och 
malaisefällorna. Delar av djuren (i huvudsak ben och delar av mellankroppen) lades i magna 
lyze-rör. Dessa innehåller keramikkulor som slår sönder insekternas hudskelett så att virusets 
DNA blir tillgängligt för analys. 
Fästingarna som analyserades för förekomst av TBEV var sådana som fastnat på mig vid mina 
besök i områdena. Dessa analyserades på samma sätt som de blodsugande insekterna. 
Smågnagarna fångades vid Finnsmossen i samband med insamling till Göteborgs Naturhistoriska 
Museum, i enligt med deras tillstånd om jakt för forskningsändamål (NV-04849-17). De är 
bevarade i museets samlingar (Gen.Kat 2019-23162). Vid fångsten deltog Magnus Gelang från 
museet. Fällor med en blandning av frön och nötter satt ute från tidig kväll till morgonen dagen 
efter då de vittjades. Djuren som fångades avlivades i en burk med etylacetat och dissekerades 
senare samma dag. Från djuren togs levern, njurar, tarmar, bitar av hjärnan samt eventuella 
fästingar och foster.
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Vegetationskartering
I områdena undersöktes vegetationen genom att skatta täckningsgraden för växter i 42 smårutor 
om 1 m2 jämnt fördelade över området. Dessa rutor täckte ca 1/10 av områdets area. Till hjälp för 
skattningen användes en ram på 1 m2 (figur 3) samt en mindre på 0,09 m2. Endast de växtarter 
som i en delruta hade en täckning på mer än 10 % eller mer togs med i skattningen. I 
Finnsmossen skedde denna skattning i slutet av juli, i Syd Ljungheden månadsskiftet 
augusti/september, i Axlemossen i mitten av september och Trindemossen i mitten av september.

Figur 3 En ram av plaströr användes för att avgränsa rutan där vegetationen skattades. I rutan syns även de lappar som 
användes för att hålla räkningen på rutorna

Fällfångst
I varje område sattes en malaisefälla (figur 4A), en fönsterfälla (figur 4B) och fyra fallfällor 
(figur 4C) ut för att fånga insekter. Dessa kompletterades med aktiv insamling genom håvning. 
Malaisefällor liknar till utseendet ett tält, men har en längsgående mittvägg och öppna sidor. 
Insekterna flyger in under taket och krockar med mittväggen. De söker sig därifrån upp till en 
öppning i översta hörnet där en fångstburk med sprit eller propylenglykol finns ansluten 
(Karlsson et al., 2005). Även fönsterfällor fångar flygande insekter, här krockar insekterna istället 
med en genomskinlig vägg och trillar ned i en fångstburk (Sveriges entomologiska förening). 
Genom att fönsterfällor och malaisefällor fångar insekter på olika sätt lämpar de sig för olika 
grupper av insekter. Fönsterfällor är lämpliga för skalbaggar eftersom dessa ofta faller nedåt när 
de stöter på ett hinder (Matthews & Matthews, 1971). Malaisefällor är effektiva för att fånga 
steklar (Noyes, 1989); (Lamarre et al., 2012) tvåvingar och halvvingar (Lamarre et al., 2012). För 
att fånga de insekter som rör sig på marken används ofta fallfällor (Sveriges entomologiska 
förening). I studien bestod fallfällan av ett nedgrävt plastglas med en plexiglasskiva över för att 
skydda mot regn. Koordinater angavs i SWREF99. 
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Fönsterfällorna var av typen IBL-2 och satt uppe från 16/5 till den 20/7 (fällan i Trindemossen 
mellan 8/7-20/7) och var ställda med fönstren mot norr och söder, med undantag för Syd 
Ljungheden där fällan hängde med fönstren mot väster och öster. Malaisefällorna var av typen 
svart och vit (180111) från NBHS och satt uppe från den 10-12/7 till den 2/8 och var ställda i ost-
västlig riktning med burken mot öster. Fallfällorna satt ute från den 31/5 till den 23/7. För att 
bevara djuren som fångades i fällorna användes propylenglykol. 

Bestämning/sortering av fällfångst
Det insamlade materialet från fällorna visade sig vara mycket omfattande. På grund av detta 
fanns inte tid att gå igenom fångsten från alla fällor utan fokus lades på fönsterfällorna och 
enstaka grupper från malaisefällorna. Fångsten från fallfällorna hann inte undersökas. 

Fälltömning
Vätskan i fönsterfällorna sållades i fält genom ett tyg som lades i ett rör med T-sprit. Vid 
genomgången av proven från fönsterfällorna blötlades tyget med djuren i en vanna eller en större 
glasskål (petriskål) så att de lossnade. Vätskan med djuren hälldes därefter antingen över i en 
mindre petriskål eller så plockades djuren direkt från vannan eller glasskålen. Ett par av fällorna 
innehöll mycket skräp i form av mindre växtdelar. När de större djuren plockats ut från dessa 
prov sållades de därför ett par gånger genom en sil för att få ut de mindre djuren. 

Sortering/bestämning
Under en stereolupp (Leica MZ6) med 40x förstoring grovbestämdes djuren och delades in i olika 
taxa (ex. bladlöss, gallmyggor och parasitsteklar) (Figur 5A). Dessa grupper studerades därefter 
igen under samma förstoring för att dela upp individerna efter utseende i så kallade morfotyper, 
vilket här betyder djur som starkt liknar varandra i utseende och som därför kan misstänkas 
tillhöra samma art (Figur 5B). Därefter räknades antalet individer i varje typ. Vid sorteringen 
lades fokus på form (habitus) och utseende på olika kroppsdelar snarare än färg och storlek då de 
senare antogs kunna variera inom arten. Individer som skiljde sig åt i utseende, men där 
skillnaden berodde på att de tillhörde olika kön räknades som en typ. Varje typ i ett område lades 
i ett eget eppendorfrör som märktes med en unik kod (fjädermyggor som bar på kvalster lades i 
egna rör, men numren är samma). (Larver och nymfer som är mer svårbestämda än vuxna 
individer lades i egna rör, men de jämfördes inte mot eventuella vuxna individer och ingår inte i 
jämförelsen mellan områdena).

Figur 4A. Malaisefälla. Fångar 
flygande insekter.

Figur 4B. Fönsterfälla. Fångar 
flygande insekter.

Figur 4C. Fallfälla. Fångar 
marklevande insekter.
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Rören fylldes med etanol, för fällorna i Axlemossen, Finnsmossen och Syd Ljungheden 70 % 
eller 80 %. (80 % användes för blodsugande myggor, gallmyggor, kvalster, larver, nymfer, 
hudskelett och vissa skadade individer). Dessa rör märktes med en prick. Rören för fällan vid 
Trindemossen fylldes med 95 % etanol. Fångsten från malaisefällorna och från besöken i området 
bevaras i 95 % etanol. Löpande gjordes mer noggrann identifiering av djuren från fönsterfällorna. 
För vissa grupper av mindre insekter (parasitsteklar, flugor, stövsländor, gallmyggor och 
sorgmyggor) gjordes denna bestämning under en stereolupp (Bresser, No 58-0400) med en 
förstoring på 80 eller 160 x. Ett par bladlöss och tripsar studerades under ett ljusmikroskop 
(Olympus CH-2). De flesta skalbaggar som fångades i fönsterfällorna bestämdes av Oskar Gran 
vid Institutionen för Biologi och Miljövetenskap, Göteborgs universitet och vissa flugor 
bestämdes av Johan Ennerfelt. Resultaten från uppdelningen och bestämningen ligger till grund 
för jämförelsen mellan områdena. 
Med undantag för blodsugande insekter (svidknott och stickmyggor) undersöktes inte om en och 
samma typ förekom i mer än ett område. Vid undersökningen av svidknott användes utseendet på 
en plåt på mellankroppen (storlek och form), benens utseende (klornas relativa längd, färg och 
förekomst av taggar på låren), storlek, vingens utseende (vingribbor, förekomst av eventuella 
mönster och hår) och utseendet på antennerna (relativ längd på olika segment) för att dela upp de 
i olika typer. Inga stickmyggor fångades i Finnsmossen. 
Fångstburkarna till malaisefällorna togs med hela från Änggårdsbergen. Innehållet i fallfällorna 
hälldes i fält över i 2 l plastburkar. Från malaisefällorna plockades svidknott och stickmyggor för 
att testas för TBEV samt jämföras med svidknotten och stickmyggorna från fönsterfällorna och 
besöken i områdena. I övrigt ingår inte materialet från dessa fällor i arbetet. 

Fig 5A. Del av fångsten från fönsterfällan i Trinde 
mosse innan sortering  

Fig 5B. Gallmyggor från fönsterfällan i Trinde 
mosse innan uppdelning i typer
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Övrig insamling
För att komplettera fångsten från fällorna samt undersöka vilka växter, lavar, mossor och 
svampar som fanns i områdena genomfördes flera besök i områdena. Antalet besök varierade från 
0,6 besök i veckan, i Axlemossen, till 1,1 i Finnsmossen och skedde från slutet av april till mitten 
av september. I Axlemossen, Finnsmossen och Syd Ljungheden samlades mossor, lavar, svampar 
och/eller insekter i snitt vartannat besök, i Trinde mossen vid vart tredje besök. Insekterna 
fångades då med en sugburk eller en slaghåv. De avlivades antingen i en frys eller i ett rör med 
sönderklippta/sönderrivna lagerhäggsblad. De senare utsöndrar vätecyanid när de går sönder 
(Frohne och Pfänder, 2005) vilket dödar insekterna. Under arbetet låg fokus på att bestämma 
insekterna, detta i kombination med tidsbrist gjorde att lavar, svampar och mossor bestämdes i 
mån av tid. Bestämningen skedde med hjälp av stereolupp (Bresser No 58-0400) och mikroskop 
(Olympus CH-2). Många lavar kan bestämmas med hjälp av kemisk reagens, en av lavarna som 
samlades in bestämdes på detta sätt med hjälp av klorkalklösning.

Resultat
TBE
Inga av de gnagare, blodsugande insekter eller fästingar som analyserades för förekomst av 
TBEV bar på viruset.
Vegetationen
Vegetationen i bottenskiktet i Finnsmossen dominerades helt av mossor (Figur 6B). Mossorna 
täckte 10 % av marken, resten av marken utgjordes av jord, förna och berg. Även i Axlemossen 
och Syd Ljungheden utgjordes vegetationen i bottenskiktet helt av mossor (Figur 6A och 6C). I 
Trinde mosse bestod vegetationen i bottenskiktet också nästan helt av mossor, men här fanns 
också små områden av lavar av släktet Cladonia (Figur 6D).  Liksom i Finnsmossen täckte 
mossorna i Axlemossen 10 % av marken, resten utgjordes av jord, förna och berg. Betydligt 
större markytor täcktes i Syd Ljungheden och Trindemossen där mellan 40 och 50 % av marken 
täcktes av mossa, resten var jord, förna och berg. Den vanligaste mossan i bottenskiktet i 
Finnsmossen, Axlemossen och Trindemossen var cypressfläta Hypnum cupressiforme medan 
väggmossa Pleurozium schreberi var den vanligaste mossan i bottenskiktet i Syd Ljungheden. 
Vegetationen i fältskiktet var rikast Finnsmossen (Figur 7B) och därefter Axlemossen (Figur 7A). 
I dessa områden täckte vegetationen i fältskiktet 70 % av ytan. I de två övriga områdena täckte 
vegetationen i fältskiktet 50 % av ytan (7C & 7D). Finnsmossen skiljde sig från övriga områden 
genom att det fanns fler växtarter i fältskiktet samt att den hade en rik förekomst av örnbräken 
Pteridium aquilinum som täckte 10 % områdets yta. Den dominerande växten i fältskiktet i 
Finnsmossen liksom i övriga områden var annars blåbär Vaccinium myrtillus. I Axlemossen, 
Finnsmossen och Syd Ljungheden täckte blåbär 40 % av ytan. I Trindemossen 30 %. Andra arter 
som förekom i större mängd var kruståtel Avenella flexuosa som i Axlemossen, Finnsmossen och 
Syd Ljungheden täckte 20 % av ytan. I Trindemossen förekom till skillnad från övriga områden 
inte bara blåbärsris i stor mängd utan även andra ris som lingon Vaccinium vitis-idaea, kråkbär 
Emeptrum nigrum, odon Vaccinium uliginosum och ljung Calluna vulgaris. Dessa arter täckte 
sammantaget 20 % av ytan i Trindemossen. 
Buskskiktet var bäst utvecklat i Axlemossen där 10 % av området täcktes. Den mest utbredda 
arten här var brakved Frangula alnus (8A). Av de övriga områdena hade Finnsmossen bäst 
utvecklat buskskikt med brakved och rönn Sorbus aucuparia som de vanligaste arterna (8B). I 
Syd Ljungheden och Trindemossen var björk Betula sp. respektive tall Pinus sylvestris de 
vanligaste arterna i buskskiktet (8C & 8D). 
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Figur 6A . Täckningsgrad för arter i bottenskiktet i 
Axlemossen angett i procent %

Figur 6B. Täckningsgrad för arter i bottenskiktet i Finnsmossen 
angett i procent %

Figur 6C . Täckningsgrad för arter i bottenskiktet i Syd 
Ljungheden angett i procent %

Figur 6D . Täckningsgrad för arter i bottenskiktet i 
Trinde mosse angett i procent %
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Figur 7A. Täckningsgrad av växter i fältskiktet i 
Axlemossen angett i procent %

Figur 7B. Täckningsgrad av växter i fältskiktet i 
Finnsmossen angett i procent %

Figur 7C. Täckningsgrad av växter i fältskiktet i Syd 
Ljungheden angett i procent %

Figur 7D. Täckningsgrad av växter i fältskiktet i Trinde 
mosse angett i procent %
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Kärlväxter (Tracheophyta)
Flest arter av kärlväxter noterades i Finnsmossen där 37 arter noterades (av dessa var minst 3 
planterade). I Axlemossen noterades 19 arter. I Syd Ljungheden 18 arter och i Trindemossen 13 
arter.
Kryptogamer
Lavar, mossor och svampar bestämdes i mån av tid och inventeringen av dessa är långt ifrån 
heltäckande, framför allt vad gäller svampar och lavar. Flest typer av mossor noterades i 
Axlemossen. Flest typer av lavar noterades i Trindemossen. Flest svamptyper hittades i 
Axlemossen och Finnsmossen. 

Figur 8A. Täckningsgrad av växter i buskskiktet i 
Axlemossen angett i procent %

Figur 8B. Täckningsgrad av växter i buskskiktet i 
Finnsmossen angett i procent %

Figur 8C. Täckningsgrad av växter i buskskiktet i Syd 
Ljungheden angett i procent %

Figur 8D. Täckningsgrad av växter i buskskiktet i Trinde 
mosse angett i procent %
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Evertebrater
I tabellerna 2-10 visas skillnader i antalet individer och typer mellan områdena fördelat på 
familjenivå. För komplett information om skillnaden i antalet individer och typer mellan de olika 
områdena hänvisas till appendix 1. 
I Finnsmossen hittades flest individer av evertebrater. Näst flest individer hittades i Axlemossen, 
därefter Syd Ljungheden och lägst antal i Trindemossen (Tabell 2) (Figur 9). Flest typer av 
evertebrater hittades i Axlemossen, därefter i Finnsmossen, Syd Ljungheden och lägst antal i 
Trindemossen (figur 10). Vetenskapligt namn och taxonomi har kontrollerats i Dyntaxa, Svensk 
taxonomisk databas (2019).

Tabell 2. Sammanställning över insamlade evertebrater från de fyra olika områdena. För respektive grupp presenteras både 
antal individer totalt och antalet identifierade typer.

Finnsmossen

(individer/typer)

Axlemossen

(individer/typer)

Syd Ljungheden

(individer/typer)

Trinde mosse

(individer/typer)

Totalt 2553/270 1903/366 1506/229 330/196

Halvvingar 
(Hemiptera)

57/42 118/62 43/31 37/29

Hoppstjärtar 
(Collembola)

123/10 14/8 2/2 11/8

Steklar 
(Hymenopetera)

48/14 33/15 35/17 37/13

Myggor 
(Nematocera)

150/41 405/87 42/33 62/42

Skalbaggar 
(Coleoptera)

237/86 409/116 260/90 109/56

Flugor 
(Brachycera)

17/16 19/18 4/4 4/4

Stövsländor 
(Psocoptera)

10/6 20/2 77/8 6/3

Tripsar 
(Thysanoptera)

1829/5 814/5 981/6 6/4

Fjärilar 
(Lepidoptera)

16/16 16/16 14/12 10/8

Kvalster (Acari) 51/21 32/16 44/14 30/14

Övriga 15/13 23/21 16/12 18/15
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Halvvingar Hemiptera
I fönsterfällorna hittades många nymfer och vinglösa former av framför allt bladlöss. Jag kunde 
inte avgöra om några av dessa också fanns bland de adulta individerna med vingar. I tabell 3 
anges därför både antalet individer totalt och antalet individer med vingar. Antalet typer i tabell 3 
och 4 visar antalet typer med vingar. 
I Axlemossen hittades flest individer av ordningen halvvingar. Antalet individer här var knappt 
hälften av det totala antalet i alla områden tillsammans. Jämfört med Finnsmossen var antalet 
individer dubbelt så högt. Skillnaderna mellan Finnsmossen och de två andra områdena (Syd 
Ljungheden och Trindemossen) var mindre, flest individer hade Finnsmossen. Även antalet typer 
var dubbelt så många i Axlemossen som i Finnsmossen. Mellan Finnsmossen och övriga 
områden var skillnaderna små. En uppdelning av halvvingarna i tre underordningar (skinnbaggar 
Heteroptera, stritar Auchenorrhyncha och växtlöss Sternorrhyncha) visade följande. 

Tabell 3. Sammanställning över insamlade halvvingar från de fyra områdena.  För respektive grupp redovisas både antalet 
individer totalt och antalet identifierade typer

I Axlemossen hittades flest individer av skinnbaggar. Antalet utgjorde 2/3 av det totala antalet 
individer i områdena. Jämfört med Finnsmossen var antalet individer fyra gånger högre. 
Skillnaden mellan övriga områden var mindre, men något fler individer fanns i Finnsmossen 
jämfört med Trinde mosse. Antalet typer skiljde sig lite åt mellan områdena, flest hittades i 
Axlemossen. 
I Axlemossen hittades flest individer av växtlöss. Antalet utgjorde 40 % av det totala antalet 
individer i områdena. Antalet individer här var dubbelt så många som i Finnsmossen. 
Skillnaderna mellan Finnsmossen och övriga område var mindre, flest individer hittades i 
Finnsmossen. Även antalet typer var högst i Axlemossen. Jämfört med Finnsmossen var antalet 
typer här dubbelt så högt. Skillnaderna mellan Finnsmossen och övriga områden var små. 
Stritar förekom fåtaligt i fångsten och det är svårt att dra några slutsatser om skillnader mellan 
områdena. 

Finnsmossen 
(Individer (varv 
vingade)/typer)

Syd Ljungheden 
(Individer (varav 
vingade)/typer)

Axlemossen 
(Individer (varav 
vingade)/typer)

Trinde mosse 
(Individer (varav 
vingade)/typer)

Totalt 57(22)/15 43(27)/17 118(77)/29 37(23)/18

Skinnbaggar 
(Heteroptera)

8(8)/3 7(4)/4 33(28)/7 2(2)/2

Stritar 
(Auchenorrhyncha)

6(2)/2 2(1)/1 5(1)/1 3(1)/1

Växtlöss 
(Sternorrhyncha)

43(12)/10 34(22)/10 79(47)/20 31(20)/15

-varav bladlöss 
(Aphidoidea)

37(6)/5 29(17)/8 74(45)/19 29(20)/15
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Många av växtlössen hörde till överfamiljen bladlöss Aphidoidea varför dessa analyseras separat. 
Högst antal individer av bladlöss fanns i Axlemossen (tabell 4). Antalet individer härifrån 
utgjorde 50 % av det totala antalet individer i alla områden. Antalet individer i Axlemossen var 7 
gånger fler än i Finnsmossen. I Syd Ljungheden och Trinde mosse fanns 3 gånger fler individer 
än i Finnsmossen. Flest typer fanns i Axlemossen. Antalet var 4 gånger fler än antalet typer i 
Finnsmossen. I Trinde mosse fanns 3 gånger fler typer än i Finnsmossen. En närmare studie av 
familjerna som noterades visade att antalet individer av långrörsbladlöss Aphididae var högst i 
Axlemossen. Antalet individer här utgjorde 60 % av det totala antalet individer i alla områden. 
Jämfört med Finnsmossen fanns det 12 gånger fler individer i Axlemossen. I Syd Ljungheden och 
Trinde mosse hittades 3 gånger fler individer jämfört med Finnsmossen. Sett till antalet typer var 
det högst i Axlemossen. Antalet var 4 gånger så högt som i Finnsmossen. Antalet typer i Syd 
Ljungheden och Trinde mosse låg mellan Axlemossen och Finnsmossen. Av övriga familjer 
hittades bara ett fåtal individer och typer. Flest individer och typer av barkbladlöss Lachnidae 
hittades i Trinde mosse. Flest individer och typer av pungbladlöss/lövträdsbladlöss 
Pemphigidae/Thelaxidae hittades i Axlemossen. I Finnsmossen hittades bara enstaka individer av 
dessa familjer. 
Tabell 4. Sammanställning av insamlade bladlöss från de fyra områdena. För respektive grupp redovisas både antalet 
individer totalt och antalet identifierade typer

Finnsmossen 
(Individer/typer)

Axlemossen 
(Individer/typer)

Syd Ljungheden 
(Individer/typer)

Trinde mosse 
(Individer/typer)

Totalt 6/5 45/19 17/8 20/15

Långrörsbladlöss 
(Aphididae)

3/3 36/12 11/5 9/8

Barkbladlöss (Lachnidae) 2/1 4/3 5/2 7/4

Pungbladlöss/Lövsträds-
bladlöss 
(Pemphigidae/Thelaxidae)

1/1 5/4 1/1 4/3

Hoppstjärtar Collembola
Finnsmossen var området med flest individer av ordningen hoppstjärtar (tabell 5). Här hittades 90 
% av det totala antalet individer i alla områden. Av dessa utgjordes majoriteten av två typer av 
klothoppstjärtar Symphypleona. Antalet individer i Finnsmossen var 10 gånger fler än i 
Axlemossen och Trinde mosse. I Syd Ljungheden hittades bara enstaka individer. Sett till antalet 
typer var det ungefär samma i Finnsmossen som i Axlemossen och Trinde mosse. Skillnaden var 
större mot Syd Ljungheden där bara ett par typer noterades. De två underordningar som hittades 
var klothoppstjärtar Symphypleona och ledhoppstjärtar Arthropleona. Flest individer hittades av 
klothoppstjärtar, men antalet typer var lika mellan de två underordningarna. Flest individer av 
klothoppstjärtar hittades i Finnsmossen. Jämfört med Axlemossen var antalet individer 10 gånger 
fler. I Syd Ljungheden och Trinde mosse hittades bara ett fåtal individer. Antalet typer var högst i 
Finnsmossen. Ledhoppstjärtar var talrikast i Finnsmossen och än i de övriga områdena, sett till 
antalet individer. Däremot fanns det fler typer i Trinde mosse än i de övriga områden. 
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Tabell 5. Sammanställning över insamlade hoppstjärtar från de fyra olika områdena. För respektive grupp presenteras både 
antal individer och antalet identifierade typer.

Finnsmossen 
(Individer/typer)

Axlemossen 
(individer/typer)

Syd Ljungheden 
(Individer/typer)

Trinde mosse 
(Individer/typer)

Ledhoppstjärtar 
(Arthropleona)

12/3 4/4 1/1 8/7

Klothoppstjärtar 
(Symphypleona)

111/7 10/4 1/1 3/1

Totalt 123/10 14/8 2/2 11/8
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Steklar Hymenoptera
Flest individer av steklar (tabell 6) hittades i Finnsmossen, här hittades knappt 30 % av alla 
individer i områdena totalt. Skillnaden var störst mot Axlemossen. Antalet typer var ungefär 
detsamma mellan områdena. Majoriteten av alla stekelindivider i samtliga områden hörde till 
infraordningen gaddsteklar Aculeata och av dessa utgjordes majoriteten av myror Formicidae. 
Högst antal individer av gaddsteklar fanns i Finnsmossen (30 % av totala antalet) och lägst antal 
fanns i Axlemossen. Sett till antalet typer var det däremot högre i Syd Ljungheden än i 
Finnsmossen. Antalet typer var lika mellan Finnsmossen och de två övriga områdena. Den andra 
infraordningen av steklar som hittades i större antal i områdena var parasitsteklar Parasitica. I 
Finnsmossen och Axlemossen fanns ungefär lika många individer och typer, i de två övriga var 
antalen något lägre. 
Tabell 6 Sammanställning av insamlade steklar från de fyra områdena. För respektive grupp presenteras både antalet 
individer totalt och antalet identifierade typer.

Finnsmossen 
(Individer/typer)

Axlemossen 
(individer/typer)

Syd ljungheden 
(Individer/typer)

Trinde mosse 
(Individer/typer)

Gaddsteklar 
(Aculeata)

37/4 23/5 32/10 30/5

Varav myror 
(Formicidae)

34/1 20/3 28/6 28/3

Parasitsteklar 
(Parasitica)

11/10 10/10 10/4 7/7

Symphyta 0/0 0/0 5/3 1/1

Totalt 48/14 33/15 47/17 38/13
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Myggor Nematocera
Området med flest individer av underordningen myggor var Axlemossen (tabell 7). Här hittades 
60 % av alla individer. Antalet individer var knappt tre gånger fler än i Finnsmossen. Även 
antalet typer var högst i Axlemossen. Här hittades dubbelt så många typer jämfört med 
Finnsmossen. Antalet typer i Finnsmossen var ungefär detsamma som i Trindemossen, men den 
senare lokalen hade betydligt färre individer. Lägst antal individer och typer hade Syd 
Ljungheden. Huvuddelen av myggorna, både typer och individer utgjordes av tre familjer 
(gallmyggor Cecidomyiidae, svidknott Ceratopogonidae och fjädermyggor Chironomidae).
Tabell 7. Sammanställning över insamlade myggor från de fyra områdena. För respektive grupp presenteras både antalet 
individer totalt och antalet identifierade typer.

Finnsmossen 
(Individer/typer)

Axlemossen 
(Individer/typer)

Syd Ljungheden 
(Individer/typer)

Trinde mosse 
(Individer/typer)

Hårmyggor 
(Bibionidae)

0/0 3/2 1/1 0/0

Gallmyggor 
(Cecidomyiidae)

2/2 23/15 10/7 18/16

Svidknott 
(Ceratopogonidae)

5/5 35/16 4/4 5/5

Fjädermyggor 
(Chironomidae)

130/28 333/46 14/12 29/17

Stickmyggor 
(Culicidae)

0/0 0/0 0/0 0/0

Savmyggor 
(Mycetobiidae)

0/0 1/1 0/0 0/0

Svampmyggor 
(Mycetophilidae)

3/2 1/1 0/0 1/1

Fjärilsmyggor 
(Psychodidae)

0/0 1/1 0/0 0/0

Dyngmyggor 
(Scatopsidae)

0/0 2/1 0/0 0/0

Sorgmyggor 
(Sciaridae)

9/3 6/4 5/3 9/3

Harkrankar 
(Tipulidae)

1/1 0/0 1/1 0/0

Totalt 150/41 405/87 42/33 62/42

Gallmyggor Cecidomyiidae var vanligast i Axlemossen. Här hittades 40 % av alla gallmyggor. I 
Finnsmossen noterades bara ett par individer. Både Syd Ljungheden och Trinde mosse hade klart 
fler individer än Finnsmossen. Antalet typer var högst i Trinde mosse och Axlemossen. Lägst 
antal i Finnsmossen.
Fjädermyggor Chironomidae var den dominerande myggfamiljen i alla områden både sett till 
antalet individer och typer. Flest individer hittades i Axlemossen, 60 % av alla individer totalt. 
Många fjädermyggor hittades även i Finnsmossen, men antalet var bara 1/3 av det i Axlemossen. 
Betydligt färre individer fanns i Syd Ljungheden och Trindemossen. I Finnsmossen hittades 4 
gånger så många individer som i Trinde mosse. Jämfört med Syd Ljungheden var antalet 
individer i Finnsmossen nästan 10 gånger så många. I både Axlemossen och Finnsmossen 
utgjorde fjädermyggorna långt över hälften av det totala antalet individer av myggor. I Syd 
Ljungheden och Trindemossen, knappt hälften. 
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Även sett till antalet typer var fjädermyggor i alla områden den dominerande gruppen bland 
myggorna. I synnerhet i Finnsmossen där 70 % av alla myggtyper var en fjädermygga. Flest typer 
hittades däremot i Axlemossen. Jämfört med Finnsmossen fanns det 1.5 gånger så många typer i 
Axlemossen. Både Syd Ljungheden och Trinde mosse hade lägre antal typer än Finnsmossen 
(ungefär hälften så många). 
Svidknott Ceratopogonidae var vanligast i Axlemossen sett till antalet individer. Här hittades 70 
% av alla individer. Jämfört med Finnsmossen var antalet individer 7 gånger fler. Antalet 
individer i Finnsmossen och de övriga områdena var lika. Även antalet typer är högst i 
Axlemossen. Jämfört med Finnsmossen är antalet typer 3 gånger fler. Antalet typer var lika 
mellan Finnsmossen och de övriga områden. 
Fångsten från malaisefällorna av svidknott och stickmyggor Culicidae var störst i Syd 
Ljungheden. Här fångades fler individer och typer än i de övriga områdena tillsammans. Jämfört 
med fönsterfällorna fångades fler stickmyggor i malaisefällorna; flest fångades i Syd Ljungheden.
Jämförelsen mellan områdena av de olika typerna av blodsugare inkluderade bara svidknott då 
inga stickmyggor fångades i Finnsmossen. Totalt hittades fem svidknott i Finnsmossen varav fyra 
ingick i jämförelsen (den femte var mycket svårt skadad). Av dessa hittades tre i Axlemossen. 
Inga av typerna i Finnsmossen hittades i Syd Ljungheden eller Trindemossen. 
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Flugor (Brachycera)
Underordningen flugor (Tabell 8) var överlag fåtalig i fångsten. I Axlemossen påträffades drygt 
40 % av alla individer. Ungefär lika många flugor fanns i Axlemossen, medan antalet var tydligt 
lägre i Syd Ljungheden och Trinde mosse. I Finnsmossen och Axlemossen påträffades ungefär 
lika många typer, medan antalen var betydligt lägre i Syd Ljungheden och Trinde mosse. 

Tabell 8. Sammanställning över insamlade evertebrater från de fyra olika områdena. För respektive grupp presenteras antalet 
individer totalt och antalet identifierade typer.

Finnsmossen 
(Individer/typer)

Axlemossen 
(Individer/typer)

Syd Ljungheden 
(Individer/typer)

Trinde mosse 
(Individer/typer)

Minerarflugor 
(Agromyzidae)

1/1 0/0 0/0 0/0

Blomsterflugor 
(Anthomyiidae)

2/2 3/3 0/0 0/0

Rovflugor 
(Asilidae)

2/1 1/1 0/0 1/1

Svävflugor 
(Bombyliidae)

0/0 0/0 0/0 1/1

Träflugor 
(Clusiidae)

0/0 1/1 0/0 0/0

Styltflugor 
(Dolichopodidae)

1/1 1/1 0/0 0/0

Dansflugor 
(Empididae)

1/1 3/3 2/2 2/2

Lusflugor 
(Hippoboscidae)

0/0 0/0 1/1 0/0

Lövflugor 
(Lauxaniidae)

1/1 2/2 0/0 0/0

Husflugor 
(Muscidae)

1/1 0/0 0/0 0/0

Puckelflugor 
(Phoridae)

3/3 5/4 0/0 0/0

Kolvflugor 
(Scathophagidae)

0/0 1/1 0/0 0/0

Svängflugor 
(Sepsidae)

0/0 1/1 0/0 0/0

Hoppflugor 
(Sphaerocidae)

0/0 1/1 0/0 0/0

Blomflugor 
(Syrphidae)

5/5 0/0 1/1 0/0

Totalt 17/16 19/18 4/4 4/4
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Skalbaggar Coleoptera
Flest individer av ordningen skalbaggar hittades i Axlemossen (tabell 9). Här hittades 40 % av 
alla individer. I Finnsmossen fanns drygt hälften så många individer. Något fler individer fanns i 
Syd Ljungheden. Området med lägst antal individer var Trinde mosse. Finnsmossen hade dubbelt 
så många individer. Antalet typer var också högst i Axlemossen. Hälften så många typer fanns i 
Trinde mosse, medan antalen i Syd Ljungheden och Finnsmossen låg mellan dessa områden. De 
flesta skalbaggar bestämdes av Oskar Gran.
Majoriteten av skalbaggarna som fanns i områdena hörde till underordningen Polyphaga. Den 
andra underordningen av skalbaggar som hittades i områdena var Adephaga. Av denna 
underordning hittades bara enstaka exemplar. 
Tabell 9. Sammanställning över insamlade skalbaggar i de olika områdena. För varje grupp presenteras både antalet individer 
totalt och antalet identifierade typer.

Finnsmossen 
(Individer/typer)

Axlemossen 
(Individer/typer)

Syd ljungheden 
(Individer/typer)

Trinde mosse 
(Individer/typer)

Plattnosbagar 
(Anthribidae)

1/1 1/1 0/0 0/0

Spetsvivlar 
(Apionidae)

0/0 1/1 1/1 3/2

Praktbaggar 
(Buprestidae)

1/1 1/1 0/0 0/0

Blomängrar 
(Byturidae)

0/0 1/1 0/0 0/0

Flugbaggar 
(Cantharidae)

4/4 3/2 0/0 2/2

Jordlöpare 
(Carabidae)

2/2 2/2 3/2 0/0

Långhorningar 
(Cerambycidae)

0/0 0/0 0/0 1/1

Gångbaggar 
(Cerylonidae)

3/2 4/1 2/2 0/0

Bladbaggar 
(Chrysomelidae)

0/0 0/0 0/0 1/1
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Trädsvampborrare 
(Ciidae)

16/11 9/7 8/7 3/3

Nyckelpigor 
(Coccinellidae)

11/4 7/4 2/1 0/0

Fuktbaggar 
(Cryptophagidae)

3/3 13/4 6/2 1/1

Vivlar 
(Curculionidae)

10/7 11/10 11/7 1/1

Borstbaggar 
(Dasytidae)

2/1 1/1 0/0 0/0

Ängrar 
(Dermestidae)

0/0 0/0 1/1 0/0

Knäppare 
(Elateridae)

29/5 38/9 26/7 4/3

Trädsvampbaggar 
(Erotylidae)

4/2 45/4 35/3 18/1

Halvknäppare 
(Eucnemidae)

0/0 3/3 5/3 2/1

Halsrandbaggar 
(Helophoridae)

0/0 0/0 0/0 1/1

Stumpbaggar 
(Histeridae)

0/0 1/1 0/0 0/0

Mögelbaggar 
(Latridiidae)

62/4 33/2 34/5 12/3

Mycelbaggar 
(Leiodidae)

7/2 3/3 2/2 0/0

Brunbaggar 
(Melandryidae)

1/1 2/1 1/1 0/0

Gråbaggar 
(Monotomidae)

1/1 9/3 7/2 1/1

Vedsvampbagaar 
(Mycetophagidae)

1/1 2/1 3/1 0/0

Glansbaggar 
(Nitidulidae)

1/1 9/1 3/2 3/3

Fjädervingar 
(Ptiliidae)

21/3 26/1 12/4 8/6

Trägnagare 
(Ptinidae)

0/0 8/1 0/0 5/5

Rhynchitidae 0/0 0/0 2/1 0/0

Trädbasbaggar 
(Salpingidae)

0/0 1/1 0/0 0/0

Bladhorningar 
(Scarabaeidae)

2/2 6/2 8/4 4/2
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Mjukbaggar 
(Scirtidae)

6/1 15/1 4/3 0/0

Ristbaggar 
(Scraptiidae)

0/0 6/3 1/1 0/0

Smalplattbaggar 
(Silvanidae)

0/0 0/0 1/1 0/0

Slemsvampbaggar 
(Sphindidae)

7/1 2/1 2/1 0/0

Kortvingar 
(Staphylinidae)

38/23 116/39 51/23 33/18

Svartbaggar 
(Tenebrionidae)

2/1 29/4 27/2 6/2

Skinnsvampbaggar 
(Tetratomidae)

0/0 0/0 1/1 0/0

Småknäppare 
(Throscidae)

0/0 1/1 1/1 0/0

Flatbaggar 
(Trogossitidae

1/1 0/0 0/0 0/0

Totalt 237/86 406/116 260/90 109/56

Kommentarer för vissa familjer:
Flest individer av familjen trädsvampbaggar Ciidae hittades i Finnsmossen. Här hittades 40 % av 
alla individer. Hälften så många individer hittades i Axlemossen och Syd Ljungheden. Även 
antalet typer var högst i Finnsmossen. Lägst antal typer och individer av trädsvampborrare fanns i 
Trindemossen. Många av trädsvampborrarna i Finnsmossen hörde till släktet Cis som nästan helt 
saknades i de övriga områdena. 
Flest individer av nyckelpigor Coccinellidae hittades i Finnsmossen där 50 % av alla individer 
totalt hittades. Näst flest nyckelpigor fanns i Axlemossen. Antalet typer var samma mellan 
Finnsmossen och Axlemossen. I de två övriga områdena saknades nyckelpigor nästan helt. 
Flest individer av fuktbaggar Cryptophagidae fanns i Axlemossen där drygt 50 % av alla 
individer påträffades. Jämfört med Finnsmossen fanns det 4 gånger fler individer i Axlemossen. 
Antalet individer i Syd Ljungheden av dubbelt så många som i Finnsmossen. Antalet typer skiljde 
sig lite åt mellan områdena. 
Flest individer av knäppare Elateridae fanns i Axlemossen. Här påträffades 40 % av alla 
individer. Näst flest individer fanns i Finnsmossen och Syd Ljungheden. I Trinde mosse hittades 
ett fåtal individer. Arten Ampedus balteatus var talrikare i Syd Ljungheden jämfört med de övriga 
områdena där den nästan helt saknades. Dalopius marginatus var betydligt vanligare i 
Axlemossen och Finnsmossen än i de två övriga områdena. Antalet typer var högst i Axlemossen 
följt av Finnsmossen. 
Trädsvampbaggar Erotylidae var individrikast i Axlemossen där drygt 40 % av individerna 
påträffades. Jämfört med Finnsmossen hade de övriga områdena betydligt fler individer. De allra 
flesta trädsvampbaggarna som fanns i områdena hör till arten Triplax russica. Endast några få 
typer av trädsvampbaggar hittades, flest fanns i Axlemossen.
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Flest individer av mögelbaggar Latridiidae fanns i Finnsmossen där drygt 40 % av alla individer 
påträffades. Antalet individer i Finnsmossen var dubbelt så högt som i Axlemossen och Syd 
Ljungheden vilka hade näst flest individer. De flesta individer hörde till två arter av släktet 
Enicmus (rugosus och testaceus) som båda även hittades i Axlemossen och Syd Ljungheden, men 
där i tydligt lägre antal. Antalet typer skiljer sig inte mycket åt mellan områdena. 
Flest individer av mycelbaggar Leiodidae fanns i Finnsmossen där drygt hälften av alla individer 
påträffades. De flesta mycelbaggar hörde till arten Anisotoma humeralis. Antalet typer var lika 
mellan områdena. 
Flest individer av gråbaggar Monotomidae fanns i Axlemossen (50 % av individena) följt av Syd 
Ljungheden. I Finnsmossen och Trinde mosse fanns bara enstaka individer. Antalet typer var lågt 
och skillnaderna mellan områdena små.
Området med flest glansbaggar Nitidulidae var Axlemossen där knappt 60 % av totala antalet 
individer påträffades. Alla glansbaggar i Axlemossen hör till arten Glischrochilus hortensis. 
Antalet typer var lågt och skiljde sig inte mycket mellan områdena.
Flest individer av fjädervingar Ptiliidae hittades i Axlemossen. Här hittades knappt 40 % av alla 
individer. Området med näst flest individer var Finnsmossen. Antalet individer i Finnsmossen var 
dubbelt så högt som i Syd Ljungheden och Trindemossen. Antalet typer var högst i Trinde mosse 
och dubbelt så många som i Finnsmossen. 
Flest individer av trägnagare Ptinidae hittades i Axlemossen där 60 % av alla individer 
påträffades. Trägnagare saknades i både Finnsmossen och Syd Ljungheden. Antalet typer var 
högst i Trinde mosse. 
Flest individer av mjukbaggar (Scirtidae) hittades i Axlemossen, här påträffades 60 % av alla 
individer. Knappt hälften så många individer fanns i Finnsmossen. Något färre individer fanns i 
Syd Ljungheden och gruppen saknades helt i Trinde mosse. Antalet typer var lågt och 
skillnaderna i antal mellan områdena liten.
Kortvingar (Staphylinidae) var vanligast i Axlemossen sett till antalet individer. Här påträffades 
knappt 50 % av alla individer. Jämfört med Finnsmossen var antalet individer i Axlemossen 3 
gånger fler. Antalet typer var även det högst i Axlemossen. Här hittades dubbelt så många typer 
som i Finnsmossen. Ett individrikt släkte var Bibloporus. I både Finnsmossen och Axlemossen är 
det den vanligaste typen av kortvingar. I Axlemossen fanns dock 3 gånger fler individer. 
De flesta individer av svartbaggar (Tenebrionidae) hittades i Axlemossen där knappt 50 % av alla 
individer påträffades. Ungefär lika många påträffades i Syd Ljungheden. I Finnsmossen hittades 
bara ett fåtal individer. I både Axlemossen och Syd Ljungheden var arten Diaperis boleti den 
vanligaste typen. Antalet typer var lågt och skillnaderna mellan områdena små.
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Stövsländor (Psocoptera) 
Stövsländor var talrikast i Syd Ljungheden (tabell 10) här hittades knappt 70 % av alla individer. 
Jämfört med Finnsmossen fanns det 7 gånger så många individer i Syd Ljungheden. Även 
Axlemossen hade fler individer (2x fler), medan Trinde mosse hade något färre individer än 
Finnsmossen. Bandvingad storstövstända Loensia fasciata (Psocidae) var den vanligaste arten i 
alla områden utom Finnsmossen. Antalet typer var mer lika mellan områdena, högst antal fanns i 
Syd Ljungheden följt av Finnsmossen.

Tabell 10. Sammanställning över insamlade stövsländor från de fyra olika områdena. För respektive grupp presenteras både 
antalet individer totalt och antalet identifierade typer.

Finnsmossen 
(Individer/typer)

Axlemossen 
(Individer/typer)

Syd Ljungheden 
(Individer/typer)

Trinde mosse 
(Individer/typer)

Fransvingestövsländor 
(Caesiliusidae)

1/1 0/0 0/0 0/0

Fransgaffelstövsländor 
(Elipsocidae)

7/3 4/1 17/4 2/2

Boklöss (Liposcelididae) 0/0 0/0 1/1 0/0

Storstövsländor 
(Psocidae)

1/1 16/1 58/1 4/1

Glasvingestövsländor 
(Stenopsocidae)

1/1 0/0 1/1 0/0

Totalt 10/6 20/2 77/7 6/3

Tripsar (Thysanoptera)
I alla områden, förutom Trindemossen, var tripsar ordningen med flest individer. Flest hittades i 
Finnsmossen där nästan hittades. Hälften så många fanns i Syd Ljungheden ytterligare lite färre 
fanns i Axlemossen. I Trindemossen hittades några enstaka individer. Några individer från 
Axlemossen, Syd Ljungheden och Trindemossen studerades under mikroskop, de tillhörde 
familjerna Thripidae och Phlaeothripidae. Antalet typer var lågt (nt =5) och skiljde sig inte åt 
mellan områdena

Fjärilar (Lepidoptera)
De flesta individer och typer av ordningen fjärilar fanns i Axlemossen och Finnsmossen. Något 
lägre var antalen i Syd Ljungheden och ännu lägre i Trindemossen.

Kvalster (Acari)
Området med flest individer av underklassen kvalster var Finnsmossen. Lägst var antalet 
individer i Trindemossen där drygt hälften så många individer hittades. Även antalet typer var 
högst i Finnsmossen. I de övriga områdena låg antalen kring (nt=15), flest i Axlemossen, lägst i 
Trindemossen. 

Övriga evertebrater
Av grupperna spindlar, hopprätvingar, lockespindlar, trollsländor, dagsländor, nattsländor, 
mångfotingar, gråsuggor, snäckor, nätvingar, bäcksländor, tvestjärtar hittades bara enstaka 
individer i områdena. 
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Summering 
Resultaten visade att Finnsmossen hade de högsta individantalen bland områdena av hoppstjärtar, 
steklar (gadd- och parasitsteklar), trädsvampborrare, mycelbaggar, kvalster, mögelbaggar och 
tripsar. För hoppstjärtar, trädsvampborrare, kvalster och tripsar var även antalet typer högst i 
Finnsmossen. De grupper som var vanligare i andra områden än i Finnsmossen var bladlöss, 
gallmyggor, trädsvampbaggar och svartbaggar 

Fåglar
Flest fåglar verkade hålla revir kring områdena Axlemossen och Finnsmossen. Blåmes Cyanistes 
caeruleus, talgoxe Parus major, grönsångare Phylloscopus sibilatrix, större hackspett 
Dendrocopos major, nötväcka Sitta europaea och gärdsmyg Troglodytes troglodytes höll revir i 
Axlemossen, men saknades i de övriga områdena. Ringduva Columba palumbus, grönfink 
Chloris chloris, rödhake Erithacus rubecula, tofsmes Lophophanes cristatus och gransågare 
Phylloscopus collybita höll revir i Finnsmossen, men saknades i de andra områdena. I Syd 
Ljungheden fanns ett revir av svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca, det fanns inte i de övriga 
områdena. I Trindemossen noterades de enda reviren av lövsångare Phylloscopus trochilus och 
taltrast Turdus philomelos.

Däggdjur (Mammalia)
Fångsten av smågnagare i Finnsmossen resulterade i fyra mindre skogsmöss Apodemus sylvaticus 
(varav en bar på 4 ungar) och en skogssork Myodes glareolus. Inga fångstförsök gjordes i de 
övriga områdena. Det enda övriga däggdjur som sågs i något av områdena var en ekorre Sciurus 
vulgaris i Finnsmossen. Spår av älg Alces alces och rådjur Capreolus capreolus syntes dock i 
Syd Ljungheden.

Diskussion. 
Antalet individer och typer i olika grupper av småkryp skiljde sig tydligt åt mellan områdena. 
Axlemossen och Finnsmossen hade en klart rikare fauna både sett till antalet individer och typer. 
Om även antalet typer av kärlväxter, mossor, lavar, svampar, fåglar, däggdjur mm inkluderas blir 
antalet typer följande, i Axlemossen (nt=441), i Finnsmossen (nt=351), i Syd Ljungheden 
(nt=300) och i Trindemossen (nt=246).
Även vegetationen skiljde sig åt mellan områdena. Axlemossen och Finnsmossen var frodigare 
än Slj och Trindemossen genom ett rikt och utbrett fältskikt. I de senare var istället bottenskiktet 
utvecklat med ett rikare inslag av olika mossor. Lövträd dominerade i Axlemossen, medan 
barrträd, framför allt tall, dominerade i Syd Ljungheden. I Finnsmossen och Trindemossen var 
fördelningen mellan barr- och lövträd mer lika. 
Med undantag för blodsugande insekter från malaisefällorna bestämdes och sorterades inga djur 
från malaise- och fallfällorna. Dessa fälltyper ingår därför inte i jämförelsen mellan områdena, 
vilket man bör hålla i minnet när man läser tabellerna och analyserar resultaten.

Felkällor:
Den allvarligaste felkällan i projektet var att burken till fönsterfällan vid Trinde mosse trillade 
ned under sommaren. Den fällan har därför bara samlat i ett par veckor under juli. Resultaten kan 
även ha påverkats av fel som gjorts under arbetet med det insamlade materialet t.ex. att jag har 
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bestämt fel eller räknat fel. (Även malaisefällorna blev det problem med, för alla fällor var det 
problem med att få upp sidorna/taket från marken och hindra tältet från att säcka ihop. Framför 
allt var det ett problem i Trindemossen. Fångstbuken från fällan i Finnsmossen råkade jag tappa 
när den skulle tömmas. Uppskattningsvis försvann två tredjedelar av vätskan med fångsten.)

Typer:
Många insekter och andra mindre evertebrater är svåra att identifiera korrekt till art. För att ändå 
få ett mått på diversiteten av dessa grupper i de undersökta områdena i Änggårdsbergen delades 
de upp efter utseende i så kallade typer. En studie Oliver och Beattie (1993) visade att antalet 
typer och arter låg nära varandra, men motsatsen har också konstaterats (Derriak m fl 2002). Att 
antalet typer och arter ligger nära varandra behöver emellertid inte innebära att de flesta av 
typerna också är arter. Genom slumpen kan sammanslagning av flera arter till en typ och 
separering av en art i flera typer tillsammans väga ut varandra och antalet typer hamnar då nära 
det riktiga antalet arter. Flera faktorer kan påverka hur många av typerna som är riktiga arter, 
bland annat tidigare kunskap om gruppen och vilka stadier som ingår i materialet som typsorteras 
(Oliver och Baettie 1993). 

Bestämning:
Själv har jag större erfarenhet av att studera och bestämma skalbaggar, steklar och skinnbaggar 
än vad jag har för t.ex. bladlöss och myggor. I arbetet separerades insekterna som olika typer i 
huvudsak genom skillnader i form (habitus) och/eller utseendet på olika kroppsdelar. Storlek och 
färg användes också för att skilja ut olika typer, men mindre vikt lades vid dessa egenskaper då 
den individuella variationen antogs vara större i dessa egenskaper. Dessutom antogs det finnas en 
risk att maginnehåll skulle kunna synas genom hudskelettet och därmed ge ett felaktigt utseende 
av djuret. För att två individer genom skillnad i storlek skulle uppfattas som olika typer behövde 
storleksskillnaden vara betydande (nära dubbelt så stor). Trots det finns en risk att individer av 
samma art (på grund av skillnad i storlek) separerats som olika typer särskilt i de fall då en av 
individerna blivit onaturligt utdragen eller hoptryckt. Genom att alla typer i en grupp studerades 
samtidigt blev överblicken över variationen i utseendet lätt att uppfatta och risken att dubbelräkna 
en och samma typ minskade. Å andra sidan godtogs även små skillnader i utseende mellan 
individer för att separera dem som olika typer, något som troligen ökade antalet registrerade 
typer. En svårighet vid uppdelningen av typer var skadade individer, då dessa ibland saknade 
kroppsdelar som användes vid jämförelsen och typuppdelningen av övriga individer i gruppen. 
Skadade individer var även ett problem vid jämförelsen av svidknott mellan Finnsmossen och 
övriga områden då dessa innan jämförelsen hade analyserats för TBEV och då fått vissa 
kroppsdelar bortplockade (se metod).  

Framtida studier
Den aktuella studien utgör bara början på ett större projekt för att bättre förstå TBE-virusets 
lokala förekomst i Änggårdsbergen och fler studier behöver därför utföras. Förutom att fortsätta 
sortera materialet från de kvarvarande fällorna, jämföra typer mellan områdena och bestämma 
djuren noggrannare bör resultaten analyseras på olika sätt för att bättre förstå varför områdena 
skiljer sig från varandra. Här bör fokus ligga på de grupper som i Finnsmossen är extra talrika 
eller ovanliga jämfört med övriga områden. Såsom hoppstjärtar, trägnagare, mycelbaggar, 
mögelbaggar, bladlöss och trädsvampbaggar. Hoppstjärtar kan nå höga tätheter i marken, på 
tiotusentals (Huhta & Ojala 2006) till uppemot hundratusen individer per kvadratmeter (Ponge et 
al 1997), och utgör därmed en viktig del i djurens biomassa (Check list of the Collembola). Att 
hoppstjärtar är vanligare i Finnsmossen än i övriga områdena skulle kunna tyda på att marken där 
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på något sätt avviker från den i de övriga områdena. Vad gäller trägnagare och mögelbaggar är 
dessa fungivorer (Lindroth 1993). Det är även trädsvampbaggar (Lindroth 1993), som emellertid 
är ovanliga i Finnsmossen jämfört med de övriga områdena. Varför trädsvampbaggar nästan 
saknas i Finnsmossen medan mögelbaggar och trägnagare är vanliga där är något som skulle 
kunna undersökas i ett framtida projekt. Bladlöss är en grupp med få typer och individer i 
Finnsmossen jämfört med övriga områden. Växtligheten i Finnsmossen är rik med många arter, 
så varför finns där så få bladlöss? När det gäller skillnaderna mellan områdena som lyfts fram här 
är det viktigt att komma ihåg att skillnaderna möjligen sett annorlunda ut om ytterligare fälltyper 
hade inkluderats i undersökningen. 
Förutom bättre kunskap om TBEV:s krav kan studier av det insamlade materialet även ge ökad 
kunskap om utbredning och ekologi för olika grupper av småkryp. Analys av materialet kan även 
ge en ökad kunskap om Änggårdsbergens småkrypsfauna och därmed skapa underlag för bättre 
en förvaltning av reservatet. Arbetet underlättas troligen om valda grupper studeras noggrant 
istället för alla grupper på en och samma gång. För vissa grupper av småkryp kan DNA-analys bli 
nödvändigt för att identifiera individerna ned till artnivå. Grupper där det kan behövas är vissa 
grupper av myggor (svidknott, gallmyggor och fjädermyggor), kvalster samt larver, nymfer och 
hudskelett. Förutom ytterligare studier av det insamlade materialet bör det göras studier kring 
olika abiotiska faktorer i områdena såsom markkemi (NE 2019) och ljusinstrålning. Dessutom 
bör fler småkryp analyseras för att se om de bär på TBE-viruset. 

Inget TBEV
Inga av de blodsugande insekter eller smågnagare som fångades bar på viruset. En möjlighet till 
att viruset saknades i smågnagarna var att för få individer fångades (Kristina Nyström pers. 
komm.2019-11-20). Det kan också vara så att infektionen läker ut och när de fångades hade 
mängden virus minskat kraftigt och kunde inte detekteras (Kristina Nyström pers. komm.2019-
11-20). Att inga virus hittades i myggorna är mindre överraskande då de inte är kända bärare av 
viruset. Det går dock inte att utesluta att det förekommer i myggorna, men för att kunna avgöra 
det hade många fler individer behövt analyseras. Det kan också vara så att de delar som 
analyserades var för små eller så förekommer viruset mest i andra regioner av kroppen (Kristina 
Nyström pers. komm.2019-11-20).
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Appendix
I appendix 1 visas de djur och växter som fanns i områdena enligt fönsterfällorna, besöken i 
områdena och malaisefällorna (gäller stickmyggor och svidknott) under fliken Artlista. Varje 
kolumn utgör ett område enligt ordningen Axlemossen, Finnsmossen, Syd Ljungheden och 
Trindemossen. Taxonen i listan delas in i ett antal större grupper, främst ordningar. De olika 
taxonen i de olika större grupperna sorteras efter hur noga de har bestämts och därefter 
bokstavordning. Grönmarkerade rutor visar det som sågs eller samlades vid besök i områdena. De 
vita rutorma visar de djur som fångades i fönsterfällorna. I de senare anges antalet individer och 
typer (gäller inte på artnivå). Dessutom anges i flera fall hur antalet individer fördelar sig på 
antalet typer. I de gröna rutorna anges hur bestämningen skedde enligt, (obs = i fält), (foto = från 
foto) och (samlad = under stereolupp/mikroskop). Gröna flikar med texten såll ingår inte i 
jämförelsen då sållning bara genomfördes i ett område. ”I föfä” i de gröna rutorna betyder att 
typen fanns i fönsterfällan i den aktuella området. ”Ej i föfä” betyder att typen inte hittades i det 
aktuella områdets fönsterfälla. Lila rutor visar de blodsugande insekter som fångades i 
malaisefällorna. Under de övriga flikarna jämförs de olika grupperna mellan områdena. 
I appendix 2 visas fångsten från fönsterfällorna, vilka rör de olika typerna från de olika områdena 
ligger i och hur de har bestämts (litteratur och förstoring). Här anges även om de har bestämts av 
någon annan än mig själv enl. JE = Johan Ennerfelt och OG = Oskar Gran. På eppendorfrören 
finns koder som visar insamlare (R = Robert Ennerfelt), område där typen kommer ifrån (A = 
Axlemossen, F = Finnsmossen, SL = Syd Ljungheden och T = Trinde mosse), fälltyp (fö = 
fönsterfälla, ma = malaisefälla). Sifferkoden är löpande och visar typerna i den ordning jag 
hittade dem i fällan (1 = första typen jag hittade i den aktuella fällan, 2 = den andra typen osv). 
Appendix 3 visar besöken i områdena i kronologisk ordning och vad som då sågs. Här anges 
litteraturen som användes och, i de fall stereolupp/mikroskop användes förstoringen. Allt som 
sågs vid besöken i områdena är inte inkluderat i Appendix 1, det som saknas är djur som bara 
setts och där man inte kan avgöra om den typen har fångats i fönsterfällan i det aktuella området 
eller inte, samt djur som setts i fält i fallfällorna. 
Appendix 4 visar data för vegetationskarteringen.

       
J ämförelse mellan 

rutorna appendix 1.xlsx
Besök i rutor 

sammanställning appendix 3.xlsx

Fällfångst appendix 
2 - kopia.xlsx

vegetationskartering 
appendix 4.xlsx

https://www.openstreeTrindemossenap.org/#map=15/57.6699/11.9594%20h%C3%A4mtad%202020-02-27
https://www.openstreetmap.org/#map=10/57.6906/11.9792

