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Vedharkrankar i Norrland
ROGER MUGERWA PETTERSSON
Vedharkrankar kallas några stora och
iögonfallande tipulider i underfamiljen
Ctenophorinae. Benämningen omfattar nio
svenska arter, vilka i fullbildat stadium som
regel kan artbestämmas utifrån ett fotografi.
Det finns också en mycket bra bestämningsnyckel tillgänglig på internet (Oosterbroek m fl 2006) som gör att imago av
snarlika arter kan identifieras. Fyra arter har
ett utbredningsområde som omfattar stora
delar av Sverige, två arter av vedharkrankar
är bara kända från södra Sverige och tre arter
är främst rapporterade från Norrland. Dessa
tre arter är rödlistade med ett fåtal rapporter
från faunistiska provinser i norra Sverige och
är de vedharkrankar som behandlas här (Tab.
1).
Gulprickig
Gulprickig vedharkrank (Ctenophora
guttata) är känd från lövträdsrika områden i
Dalarna där larverna förmodligen utvecklas
i ved eller hålträd av asp och björk
(ArtDatabanken 2017a). Det finns fyra
inrapporterade fynd 2012–2017 från Västerbotten och Lycksele lappmark, som är från

de tre högst klassade lövvärdetrakterna i
Västerbottens län (Garpebring 2010). Två
exemplar i fönsterfällor inom Vindelns
lövvärdetrakt, tre individer insamlade mha
eklektorfälla på ihålig asp i Tjäderbergets
lövvärdetrakt och ett fotografi av en hona på
björk i Lycksele lövvärdetrakt. Artens kända
förekomster i Sverige sammanfaller med
lövvärdetrakter i Dalarna och Västerbotten
(Fig. 1) och den vuxna insekten är
karakteristisk med parvisa gulvita fläckar på
bakkroppen (Fig. 2).
Gulfläckig
Gulfläckig vedharkrank (Ctenophora
nigriceps) har hittats i fyra individ i
Norrland. Två äldre fynd i form av en hona
från subalpin zon i Jämtland 1935 (Tjeder
1949) och en hane vid Haparanda 1966
(Mannheims 1967). Enligt ArtDatabanken
(2017b) har arten ett otillräckligt faktaunderlag pga avsaknad av sentida fynd och
är rödlistad som kunskapsbrist (DD) i
Sverige. Sentida fynd finns från 2008 i form
av en hane vardera från en fönsterfälla på
Muddus brandfält och en trädfönsterfälla på

Tabell 1. Faunistiska provinsfynd, antal rapporterade fynd i Artportalen och kategori för rödlistade arter
av vedharkrankar påträffade i Norrland. NT – nära hotad, DD – kunskapsbrist. Antal rapporterade fynd
hämtade från Artportalen 2017-12-01.
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märgborretall i Lainio sandtallskog (Fig. 3),
men det behövs säkert fler rapporterade fynd
innan artens status kan bedömas i Sverige.
Förutom tallskogar i norra Sverige så har en
hona av arten påträffats i en barrdominerad
skog med riklig förekomst av död ved vid
Lieksa i östra Finland (Salmela 2012). Enligt
Salmela (2012) är gulfläckig vedharkrank
bara känd från Finland, Sverige och
Slovakien, och är den mest okända och
sällsynta av våra fennoskandiska vedharkrankar.
Arten har två underarter C. nigriceps
nigriceps och C. nigriceps miyamotoi, varav
den senare är funnen vid Moskva och österut
i Sibirien till Japan. Larven är okänd, men
antas utvecklas i död ved av lövträd som

björk (ArtDatabanken 2017b). Ett antagande
som dock inte får stöd av sentida fynd i
barrdominerad skog i Finland och Sverige.
Vedharkrankar som Tanyptera atrata har
hittats i tallsandskogar som domineras av
död tallved och fynden i Muddus och i
Lainio tallsandskog 2008 tyder på att
gulfläckig vedharkrank kan ha sin
larvuveckling i barrträd. Sentida fynd av
arten i Finland och Sverige visar att
gulfläckig vedharkrank bör eftersökas i äldre
barrskogar med riklig förekomst av död ved.

Figur 1. Fynd av gulprickig vedharkrank (Ctenophora
guttata) i Sverige 1931-2017. Karta från Artportalen
2017-12-01.

Figur 2. Hane (över) och hona (under) av gulprickig
vedharkrank (Ctenophora guttata) från Tjäderbergets
mångfaldspark 2017. Foto: förf.

Svartstrimmad
Svartstrimmad vedharkrank (Phoroctenia
vittata) är i Sverige känd från Västerbotten,
Lycksele och Lule lappmark (ArtDatabanken 2017c). I Artportalen finns bara ett
fynd från Västerbotten från en fönsterfälla
utplacerad av Anders Nilsson och Henrik
Sporrong i Gransjöbäckens naturreservat
1992. Gransjöbäcken är ett naturreservat i
Vindelns lövvärdetrakt med riklig förekomst
av asp, björk och sälg där det i sluttningen
finns rikligt av död ved av både asp och
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björk. Äldre fynd av svartstrimmad
vedharkrank från Lycksele och Lule
lappmark (Messaure 1990) saknar rapporter
i Artportalen.
Enligt ArtDatabanken (2017c) är larven
av svartstrimmad vedharkrank känd från
björkved, främst från basala delar av stam
och rötter av död björk. De flesta fynd av
den vuxna insekten är från juni månad och
svartstrimmad vedharkrank tillhör ett eget
släkte av vedharkrankar där hanen är
karakteristisk med utskott på antennerna
som är av likartad längd som antennernas
segment (Fig. 4). Arten är känd från sex
faunistiska provinser i mellersta och norra
Finland (Salmela 2012) och bör eftersökas
på lokaler med döende grov björk i
Norrland.
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Figur 3. Hane av gulfläckig vedharkrank (Ctenophora nigriceps) från Lainio sandtallskog (vänster) och Muddus
brandfält (höger) 2008. Foto: förf.

