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Rikärret vid Ambricka var tidigare en del av de omfattande slåttermarker som fanns längs
stränder och öar i Storfjärden. I samband med anläggandet av kraftverket vid Lanforsen på
1930-talet dämdes Storfjärden upp och stora delar av slåttermarkerna dränktes. En del av
dessa marker har med tiden ombildats till rikkärr. I början av 2000-talet kunde en igenväxning
av våtmarkerna iakttas och stora delar av de öppna fågelrika rikkärren vid Ambricka hotade
att helt beskogas. Upplandsstiftelsen inledde av den anledningen en dialog med markägarna
Fortum och Bergvik Skog som ställde sig positiva till att försöka rädda rikärret. Under år
2016 och 2017 röjdes ett ca 23 ha stort område för att möjliggöra ett återupptagande av
våtmarksslåtter, se karta. Röjningarna finansierades med stöd av Fortums miljöfond samt
medel från Länsstyrelsens Åtgärdsprogram för rikkärr.
För att dokumentera och möjliggöra uppföljning av slåtter genomfördes inventeringar av
områdets kärlväxter, marklevande skalbaggar, fåglar, trollsländor samt fjärilar. Arbetet har
erhållit bidrag från Länsstyrelsens Åtgärdsprogram för rikkärr.
Pär Eriksson Upplandsstiftelsen

Karta över det inventerade området vid Ambricka.

KÄRLVÄXTINVENTERING
Ambricka rikkärr
Inventering 30/6–1/7 & 8/8 2018

Evelina Rostö och Stephanie Jonsson

Inventeringsmetodik
Området inventerades genom transekter över ”kortsidorna” med tre meters mellanrum.
Artbestämmning gjordes med hjälp av Krok och Almquists Svensk flora (2012).

Resultat
Målet med inventeringen var att få en översiktlig bild av områdets arter samt att med GPS
markera ut förekomster av orkidéerna gulyxne (Tabell 2) och knottblomster. Gulyxne hittades
på en plats i områdets norra del. Uppskattningsvis fanns 200–300 individer. Knottblomster
hittades inte under inventeringen.
I hela området fanns trådstarr, sjöfräken, vass, slåtterblomma och vattenklöver i stora
mängder. Förekomsten av de olika arterna varierade över kärret och kunde därför delas in i
fyra olika områden beroende av vegetation (Figur 3). Arter som vi upplevde vanliga i alla fyra
områden utan att vara dominerande var fackelblomster, strandlysing, kråkklöver och kärrsilja.
Ängsnycklar och sumpnycklar fanns utspridda i hela rikkärret. Både i söder och norr fanns
många unga träd och buskar såsom gråvide, glasbjörk och klibbal. Ett fåtal granar och tallar
observerades också. På blötare delar fanns även pors och vitmossatuvor med rundsileshår,
tranbär och dvärgbläddra. En komplett artlista med frekvensbedömning finns i (Tabell 1).
Under andra delen av inventeringen som utfördes i augusti blommade arter som ängsvädd och
gullris. Ängsvädd förekom sparsamt längs kanten av kärret mot sumpskogen och ca tio meter
ut där vegetationen var mer skyddad. Då blommade även slåtterblomma och det var tydligt att
den var en av de dominerande arterna.
Förutom alla växter observerades några fåglar: trana, brun kärrhök, fiskgjuse, tre havsörnar
och två enkelbeckasiner.

Figur 1. Gulyxne

Figur 2. Myggblomster

Figur 3. Ambricka rikkärr. De orangea strecken visar inventerat område och de vita strecken
markerar de fyra områdena beskrivna i texten.

Område 1
I den norra delen av rikkärret hittades gulyxne där det periodvis var mycket blött. Där fanns
också vass som gradvis minskade västerut och sjöfräken som istället ökade västerut när det
blev mer vatten. Vattenklöver, kråkklöver och kärrsilja var allmänt förekommande.
Fackelblomster och strandlysing förekom också i mindre antal. Gulyxnens placering var fri
från vass och hade mindre mängd trådstarr än kringliggande mark. Orkidéen växte jämsides
med vattenklöver.
Område 2
Större delen av Ambricka rikkärrs mittdel dominerades av hög vass. Andra arter inom detta
område var få och de arter som förekom var inte i stora bestånd. Antalet ängsnycklar och
sumpnycklar var också lägre i mittdelen av kärret. Mittdelen var också torrare än norra och
södra delarna.
Område 3
Längre söderut i kärret minskade vassen och det blev blötare. Sjöfräken och trådstarr var
starkt dominerande här med inslag av vattenklöver. Ängsnycklar och sumpnycklar ökade i
antal i denna del jämfört med område 2. På en lite torrare kulle med vitmossa hittades
myggblomster växande tillsammans med rosling. Det var även i detta område som ängsvädd
förekom i anslutning till sumpskogen och ca tio meter ut i i kärret, omkring 350 individer
noterades. Mer exakt position finns i tabell 4 som anger koordinater för platserna .
Område 4
Södra spetsen på rikkärret var torrt i öster och blött i väster. Vass fanns i stort antal, men var
inte lika dominerande och hade lägre höjd än beståndet i mittdelen. Mycket glasbjörk
observerades. Här hittades även kärrfräken och älggräs vilket förstärkte intrycket av att det
var torrare mark.
Tabell 1. Artlista med frekvensbedömning i fyra nivåer. Dominant > 10/m2; Allmän 5002000; Sparsam 100- 500; Sällsynt < 100.
Artnamn
Blodrot
Blåbär
Blåtåtel
Dvärgbläddra
Dyblad
Dystarr
Fackelblomster
Flaskstarr
Frossört
Glasbjörk
Gran
Granbräken
Gråvide
Gräsull
Gullris
Gulyxne
Gökblomster

Vetenskapligt namn
Potentilla erecta
Vaccinium myrtillus
Molinia caerulea
Utricularia minor
Hydrocharis morsus-ranae
Carex limosa
Lythrum salicaria
Carex rostrata
Scutellaria galericulata
Betula pubescens
Picea abies
Dryopteris cristata
Salix cinerea
Eriophorum latifolium
Solidago virgaurea
Liparis loeselii
Lychnis flos-cuculi

Förekomst
Sällsynt
Sällsynt
Allmän
Allmän
Sparsam
Allmän
Allmän
Allmän
Sällsynt
Allmän
Sällsynt
Allmän
Sparsam
Sparsam
Sällsynt
Sparsam (200-300 ex)
Sparsam

Gökärt
Hirsstarr
Hundstarr
Jolster
Klibbal
Knagglestarr
Kruståtel
Kråkklöver
Kärrbräken
Kärrdunört
Kärrfräken
Kärrsilja
Kärrtistel
Linnea
Majbräken
Myggblomster
Myskgräs
Nysört
Näbbstarr
Odon
Piprör
Pors
Rosling
Rundsileshår
Sjöfräken
Slokstarr
Slåtterblomma
Smultron
Stor vattenmåra
Strandklo
Strandlysing
Strätta
Sumpnycklar
Tall

Lathyrus linifolius
Carex panicea
Carex nigra
Salix pentandra
Alnus glutinosa
Carex flava
Deschampsia flexuosa
Comarum palustre
Thelypteris palustris
Epilobium palustre
Equisetum palustre
Peucedanum palustre
Cirsium palustre
Linnaea borealis
Athyrium filix-femina
Hammarbýa paludosa
Hierochloe odoráta
Achillea ptarmica
Carex lepidocarpa
Vaccinium uliginosum
Calamagrostis arundinacea
Myrica gale
Andromeda polifolia
Drosera rotundifolia
Equisetum fluviatile
Carex pseudocyperus
Parnassia palustris
Fragaria vesca
Galium elongátum
Lycopus europaeus
Lysimachia vulgaris
Angelica sp.
Dactylorhiza ssp traunsteineri
Pinus sylvestris

Tranbär
Trådstarr
Tuvtåtel
Vass
Vattenklöver
Vattenmåra
Vit näckros
Vitpyrola

Vaccinium oxycoccos
Carex lasiocarpa
Deschampsia cespitosa
Phragmites australis
Menyanthes trifoliata
Galium palustre
Nymphaea alba
Pyrola rotundifolia

Älggräs
Ängsgröe

Filipendula ulmaria
Poa pratensis

Sällsynt
Allmän
Sparsam
Sällsynt
Allmän
Sparsam
Sparsam
Dominant
Sparsam
Sällsynt
Sällsynt
Dominant
Allmän
Sällsynt
Sällsynt
Sällsynt (20 ex)
Sparsam
Sällsynt
Sällsynt
Sällsynt
Sparsam
Allmän
Sällsynt
Dominant
Dominant
Sparsam
Dominant
Sällsynt
Sällsynt
Sparsam
Allmän
Sällsynt
Sparsam
Sällsynt
Dominant (i blötare
områden)
Dominant
Sparsam
Dominant
Dominant
Sällsynt
Sällsynt
Sällsynt (1 ex)
Allmän (på torrare
områden)
Sällsynt

Ängsnycklar
Ängssyra
Ängsvädd

Dactylorhiza incarnata
Rumex acetosa
Succisa pratensis

Sparsam
Sällsynt
Sparsam (ca 350 ex)

Tabell 2. Anger koordinater på platsen där vi fann gulyxne, samt antalet individer.
Koordinater
N6710949
N6710950
N6710952
N6710952
N6710956
N6710954

Antal
E0632367
E0632365
E0632368
E0632362
E0632371
E0632362

10
20
150
43
10
7

Tabell 3. Anger koordinater för platsen där vi fann myggblomster, samt antal individer.
Koordinater
N6710349 E0633002

Antal
20

Tabell 4. Anger koordinater för platser där vi fann ängsvädd, samt antalet individer.
Koordinater
N6710544
N6710506
N6710477

Antal
E0632925
E0632988
E0633005

Figur 4. Ängsvädd

50
70
200

FJÄRILSINVENTERING
Ambricka 2017–2018
JAN-OLOV BJÖRKLUND

Violettkantad guldvinge

Lite historik
Under några år i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet gjordes ingående inventeringar
av fjärilsfaunan i stora delar av Älvkarlebytrakten. Bl a. gjordes riktade undersökningar vid
Marma skjutfält och omgivande områden. Ett stort antal rödlistade fjärilsarter påträffades (se
artikel i Entomologisk tidskrift), många knutna till den rika torrängsfloran som finns i trakten.
Arter knutna till exempelvis backnejlika, gulmåra, knytling, gråbinka, kattfot, skogsklöver
och bockrot finns i artlistan.
En kraftigt minskande art är Bockrotsskärmmal Epermenia profugella VU som påträffades på
värdväxten bockrot vid kraftledningen i Ambricka 1999 och 2001. På artportalen finns från
landet därefter en enda notering från Nordkoster 2015.

Trots eftersökningar har arten inte kunnat återfinnas i Ambricka men värdväxten växer
fortfarande mycket talrikt på torrängarna och i kraftledningsgatan.

Ambrika rikkärr
Fjärilar som noterats under inventering 2018.
Hästskräppedystermal Monochroa palustrellus
En mal som förekommer lokalt och sällsynt från Skåne utmed ostkusten upp till Västerbotten.
Larven lever i rotstocken på främst krusskräppa.

Blekt ugglemott Eudonia pallida
En art som förekommer tämligen sällsynt i fuktiga marker från södra delarna av landet upp till
Gästrikland. Larven lever från oktober till maj på mossa.
Spetssävmott Donacaula mucronella
Arten förekommer från Skåne till Norrbotten. Larven lever från september till maj i stjälken
av starr, vass, mannagräs m.fl, där förpuppning sker i stjälken.
Dvärgmottfly Hypenodes humidalis
Arten förekommer relativt allmänt på fuktmarker oh myrar från Skåne till Torne lappmark.
Det är vår minsta art i gruppen nattflyn med en vingbredd av bara 14-15 mm och är därför
ganska okänd bland fjärilsfolk. Larvens näringsväxt är okänd.
Kärrspireblomvecklare Gynnidomorpha minimana
Förekommer på kärrmarker med kärrspira. Larven lever i två generationer juni och september
i fröhusen av kärrspira, förpuppning i en kokong på marken.
Rödpudrad lövmätare Idaea muricata
En liten vacker mätare som man kan stöta upp på dagen på myrmarker och i fuktiga
lövskogar.
Den förekommer ganska sällsynt från Skåne upp till Hälsingland. Vingbredd 16-17 mm.
Larven lever på diverse örter, förpuppning på marken. Håvades ute på rikkärret.
Violett blåvinge Agriades optilete förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd
25-29 mm. Larven lever på bl.a. blåbär, odon och lingon. Flög ute på rikkärret.

Jättesvampmal Scardia boletella NT
Den största malarten i Sverige. Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Förekommer
mycket lokalt i gammal naturskog med björk där larven lever främst på fnöskticka Fomes
fomentarius, rnen borrar sig iäven in i den murkna veden. Påträffas sällsynt från Skåne till
Västerbotten men saknas på Öland och Gotland. Den kan räknas som en karaktärsart i
svämskogar med björk utmed Dalälven.

Lövskogen intill rikkärret
Ligusterfly Craniophora ligustri
förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 33-40 mm. Larven lever på ask och
liguster, förpuppning i en kokong på marken.
Större tibastmal Anchinia daphnella
En spektakulär fjäril som förekommer mycket lokalt på marker med tibast från Småland upp
till Åsele lappmark. Larven lever i sammanspunna blad av tibast och förpuppas på
värdväxten.

Ängsmarken
Arter påträffade under inventering 2017
Violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe NT
Detta är en art som flyger mycket lokalt på fuktiga ängsmarker med ängssyra. Den har
minskat kraftigt i stora delar av landet på grund av igenväxning och ändrade jordbruksformer.
Vitfläckig guldvinge Lycaena virgaureae.
Även denna guldvinge har minskat mycket i det svenska jordbrukslandskapet. Från att ha
varit en mycket allmän fjäril så har den i stort sett helt försvunnit från stora landområden.

Fågelinventering av Ambricka rikkärr 2018
Owe Rosengren och Tor Jonzon

Ambricka våtmark april 2017. Foto Pär Eriksson

Inledning
Ambricka rikkärr ligger nära Dalälvens södra strand vid ett deltaliknande område inte långt från
älvens utlopp i Gävlebukten. Området, som är på ca 7 hektar (ca 500 m i östvästlig riktning och ca
150 m i nordsydlig riktning), har under de senaste två åren rensats från mindre träd och buskar, och
det har även slagits, så att det nu utgör en öppen yta innanför Dalälvens strandzon. I hela den
nordvästra tredjedelen finns fortfarande ett tätt vassbestånd.
På uppdrag av Upplandsstiftelsen gjorde vi under våren en inventering av fågellivet på Ambricka
rikkärr. Tidigare har ingen sådan inventering utförts i området. Projektledare har varit Pär Eriksson.
Vi har gjort en revirkartering av häckande fåglar enligt gängse metodik från mitten av maj till mitten
av juni. Den sena starten beror på att vi fick uppdraget först i början av maj. Under perioden gjorde vi
åtta besök på lokalen. De flesta besöken gjordes under tidig morgon-förmiddag, men vi gjorde även
besök på sen kvällstid. På grund av högt vattenstånd var det inte möjligt att vandra över hela
området, men då området är relativt litet och lättöverskådligt bedömer vi att vi ändå kunnat göra en
heltäckande inventering av fågellivet. Alla fåglar noterades vid varje besök och möjliga häckningar
prickades in på karta. Även fåglar i omgivningen noterades.

Inventerade arter:
Enkelbeckasin Gallinago gallinago
Som mest noterades 8 spelande enkelbeckasiner under häckningstid. Det är svårt att utifrån
spelande individer utröna hur många av dessa som egentligen gick till häckning.
En försiktig bedömning är att minst 5 par häckade.
Ängspiplärka Anthus pratensis
Inga observationer av ängspiplärka gjordes under inventeringen trots att biotopen verkar lämplig.
Gulärla Motacilla flava
2 ex. noterades den 8/5. Därefter gjordes inga observationer.
Buskskvätta Saxicola rubetra
Som mest 3 sjungande eller observerade hanar under häckningstid. Troligen innebär det tre
häckande par.
Sävsparv Emberiza schoeniclus
Minst 8 ex sjungande under häckningstid varav vi bedömer att fyra av dessa hade stadigvarande
revir.

Övriga intressanta obsar i och intill inventeringsområdet
Sångsvan Cygnus cygnus
Hörs vid flera tillfällen från Storfjärden. Även 2 ex. förbiflygande den 7/6.
Grågås Anser anser
19 ex. förbiflygande den 6/6.

Gräsand Anas platyrhynchos
Två par noterades vid kanalen intill båtbryggan i söder vid flera tillfällen.
Vigg Aythya fuligula
Ett par förbiflygande 17/5.
Storskrake Mergus merganser
1 hane förbiflygande 21/5.
Storskarv Phalacrocorax carbo
23 ex. sträckande mot NO 7/6.

Rördrom Botaurus stellaris
1 tutande långt i väster 21/5. Troligen från Storfjärden.

Gråhäger Ardea cinerea
En eller flera ses regelbundet förbiflygande under inventeringsperioden.
Havsörn Haliaeetus albicilla
Ett ex. förbiflygande 17/5.

Brun kärrhök Circus aeruginosus
Hane och hona ses vid flera tillfällen födosökande över området. Troligtvis fanns ett häckande par i
vassarna SV-V om Ambricka rikkärr.
Fiskgjuse Pandion haliaetus
Ses vid några tillfällen förbiflygande.
Lärkfalk Falco subbuteo
Ett par ses regelbundet födosökande över området. Slog sig gärna ner i en skogsdunge ut mot Granö
i väster vilket kan tyda på häckning.

Trana Grus grus
Ett par ses och hörs ropa i väster ut mot Storfjärden vid flera tillfällen.

Tofsvipa Vanellus vanellus
Ett ex. förbiflygande 21/5.
Morkulla Scolopax rusticola
Två ex. spelflög delvis över området på kvällen 6/6.

Storspov Numenius arquata
Som mest två spelande i väster ut mot Storfjärden, men noterades även förbiflygande och spelande
över Ambricka rikkärr.

Skogssnäppa Tringa ochropus
Ett ex. ljudligt förbiflygande 21/5.

Gluttsnäppa Tringa nebularia
Ett ex. förbiflygande 21/5.
Dvärgmås Hydrocoloeus minutus
Två ad. födosökande långt i väster ut mot Storfjärden 21/5.

Göktyta Jynx torquilla
Höll revir alldeles utanför inventeringsområdet nära bryggan i söder.

Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus
Ett sjungande ex. långt ut i SV 6/6. Hörs från södra delen av inventeringsområdet.

Rörsångare Acrocephalus scirpaceus
Två sjungande ex. långt ut i SV 6/6. Hörs från södra delen av inventeringsområdet.

Diskussion
Det saknas systematiska iakttagelser av fågellivet på Ambricka rikkärr sedan tidigare. Inte heller i
Artportalen finns det mer än några enstaka rapporter att jämföra med från tidigare år.
Årets inventering genomfördes efter en snörik vinter som följdes av en kraftig vårflod. Detta innebar
att vattenståndet var högt på många håll och så även på Ambricka rikkärr. I delar av kärret gick
vattnet under större delen av maj över stövelskaften. I slutet av maj sjönk vattenståndet med
närmare 15 cm och då var det möjligt att vada fram över den största delen av området.
Eftersom Dalälven är reglerad vet vi dock inte om det var ovanligt högt vattenstånd denna vår. Vi vet
inte heller om det lägre vattenståndet under slutet av maj och början av juni hade naturliga orsaker
eller var resultat av reglering av älven. Tilläggas kan att det ovanligt varma majvädret gjorde att
markerna på många andra håll i Uppland torkade upp snabbt efter snösmältningen.
Sammantaget gör dessa förhållanden att det är svårt att göra antaganden om huruvida vattenståndet
har påverkat häckningsresultatet i kärret. Vi har ju funnit endast några få arter som med säkerhet har
hävdat revir under inventeringen. Några andra arter saknas som häckande, trots att de kan betraktas
som förväntade i denna biotop.

Samtliga påträffade arter under inventeringen:
Knölsvan Cygnus olor

Havsörn Haliaeetus albicilla

Sångsvan Cygnus cygnus

Brun kärrhök Circus aeruginosus

Grågås Anser anser

Sparvhök Accipiter nisus

Gräsand Anas platyrhynchos

Ormvråk Buteo buteo

Vigg Aythya fuligula

Fiskgjuse Pandion haliaetus

Storskrake Mergus merganser

Lärkfalk Falco subbuteo

Storskarv Phalacrocorax carbo
Rördrom Botaurus stellaris
Gråhäger Ardea cinerea

Trana Grus grus
Tofsvipa Vanellus vanellus
Enkelbeckasin Gallinago gallinago
Morkulla Scolopax rusticola

Storspov Numenius arquata

Rörsångare Acrocephalus scirpaceus

Skogssnäppa Tringa ochropus

Härmsångare Hippolais icterina

Gluttsnäppa Tringa nebularia

Ärtsångare Sylvia curruca

Dvärgmås Hydrocoloeus minutus

Törnsångare Sylvia communis

Skrattmås Chroicocephalus ridibundus

Trädgårdssångare Sylvia borin

Fiskmås Larus canus

Svarthätta Sylvia atricapilla

Gråtrut Larus argentatus

Gransångare Phylloscopus collybita

Havstrut Larus marinus

Lövsångare Phylloscopus trochilus

Fisktärna Sterna hirundo

Rödhake Erithacus rubecula

Skogsduva Columba oenas

Buskskvätta Saxicola rubetra

Ringduva Columba palumbus

Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca

Gök Cuculus canorus

Blåmes Cyanistes caeruleus

Nattskärra Caprimulgus europaeus

Talgoxe Parus major

Göktyta Jynx torquilla

Törnskata Lanius collurio

Gröngöling Picus viridis

Skata Pica pica

Spillkråka Dryocopus martius

Kaja Corvus monedula

Större hackspett Dendrocopos major
Trädpiplärka Anthus trivialis
Gulärla Motacilla flava
Sädesärla Motacilla alba
Järnsparv Prunella modularis
Koltrast Turdus merula
Rödvingetrast Turdus iliacus
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus

Kråka Corvus corone
Korp Corvus corax
Stare Sturnus vulgaris
Bofink Fringilla coelebs
Grönfink Carduelis chloris
Grönsiska Spinus spinus
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra
Sävsparv Emberiza schoenicl

Litteratur och referenser
Artportalen, rapportsystem för fåglar (www.artportalen.se).
Brehmer, Patrik. 1999. Fågellokaler i Uppland och Stockholms län. Stockholms ornitologiska förening.
Fredriksson, R och Tjernberg, M (red). 1996. Upplands fåglar – fåglar, människor och landskap genom
300 år. Fåglar i Uppland, supplement 2. Uppsala.

Inventering av trollsländor vid Ambricka rikkärr

Tore Dahlberg
2018-09-02

Inledning
Syftet med inventeringarna är att undersöka trollsländefaunan på Ambricka rikkärr och se hur den
påverkas av de röjningar som har ägt rum och den slåtter som planeras att äga rum.

Om området
Ambricka rikkärr är ett av många stora rikkärr som kantar Storfjärden vid nedre Daläven. Området är
beläget vid storfjärdens östra strand nordväst om Marma. Under 2016 röjdes delar av området på sly
som uppkommit under senare år (Loreth Remén et al. 2017).
Bland många andra ekologiska kvalitéer hyser området en rik trollsländefauna. Runt storfjärden är 31
olika arter rapporterade (artportalen). Vissa av dessa hör dock hemma i andra biotoper och har bara
nyttjat området för födosök innan de blivit könsmogna. Bland trollsländorna vid Storfjärden är grön
mosaikslända, citronfläckad kärrtrollslända, pudrad kärrtrollslända och bred kärrtrollslända listade i
EU:s habitatdirektiv. Dvärgflicksländan som finns talrikt på Storfjärdens rikkärr är rödlistad både i
Sverige (EN) och globalt (Bína, 2017).

Metod
Trollsländorna inventerades först utefter en sträcka som löpte genom det röjda områdets mitt i
nordvästlig riktning, därefter följdes den sydvästra kanten av området tillbaka till kraftledningsgatan i
sydost (se karta). De båda sträckorna skiljer sig en del, framförallt i hur blöta de är. Den nordöstra
delen av området är torrare än den sydvästra. Trollsländorna som sågs utefter dessa sträckor
artbestämdes och räknades. Ibland håvades mer svårbestämda arter för säker artbestämning innan de
släpptes. Området inventerades på samma sätt vid fyra tillfällen, 28 juni, 12 juli, 18 juli och 21
augusti. Vid investeringstillfällena nedtecknades också datum, tid och det aktuella väderläget.
Generellt har sommaren i området utmärkt sig genom att vara extra varm och torr och dessutom
blåsig.

Karta över Ambricka rikkärr. Det rödsträckade området visar var röjning ägde rum 2016 och de
svarta linjerna visar vart inventeraren rörde sig vid observeradet av trollsländor.

Datum
Tid
Temperatur (°C)
28/6
11:20-16:10
27
12/7
10:15-14:20
24
18/7
13:40-16:55
31
21/8
12:40-16:05
18
Väder vid de olika inventeringstillfällena.

Medelvind (m/s)
6
3
6
4

Vindriktning
SV
NO
SO
NO

Resultat
Vid de fyra inventeringarna observerades totalt femton arter; gulfläckad glanstrollslända (79),
myrflickslända (200), starrmosaikslända (115), brun mosaikslända (4), dvärgflickslända (130),
spjutflickslända (6), myrtrollslända (5), nordisk kärrtrollslända (2), fyrfläckad trollslända (5), mörk
lyrflickslända (4), blodröd ängstrollslända (4), pudrad smaragdflickslända (32), gulfläckad
ängstrollsländ (8), svart ängstrollslända (12) och tegelröd ängstrollslänga (2). Flest individer noterades
längs den sydvästra rundan, 439 jämfört med 172.

Arter

28/6
12/7
18/7
21/8
totalt
NO
SV
NO
SV
NO
SV
NO
SV
NO
SV
Gulfläckad glanstrollslända 13
17
17
8
10
12
2
40
39
Myrflickslända
70
81
2
42
1
4
73
127
Starrmosaikslända
5
6
16
43
11
28
1
5
33
82
Brun mosaikslända
1
1
1
1
3
1
Dvärgflickslända
8
73
42
7
8
122
Spjutflickslända
4
2
6
Myrtrollslända
5
5
Nordisk kärrtrollslända
2
2
Fyrfläckad trollslända
4
1
1
4
Mörk lyrflickslända
2
2
4
Blodröd ängstrollslända
1
3
4
Pudrad smaragdflickslända
16
1
12
3
1
31
Gulfläckad ängstrollslända
6
2
6
2
Svart ängstrollslända
3
12
3
12
Tegelröd ängstrollslänga
2
2
Totalt/område
97
194 38
155 24
63
13
27
172
439
Totalt/inventeringstillfälle
291
193
87
40
611
Antal observerade individer vid nordöstra respektive sydvästra delen vid varje inventeringstillfälle.

Diskussion
Det är stora skillnader mellan områdets nordöstra och sydvästra del vad gäller antalet observerade
individer (se tabell i resultatet). Möjligtvis spelade årets torra väder in och gjorde att skillnaderna blev
större än vad de annars hade varit. Dessa skillnader var som väntat inte lika stora bland mosaiksländor,
glanstrollsländor och ängstrollsländor som ofta födosöker långt från det vatten där de reproducerar sig.
För myrflicksländorna är skillnaderna inte heller lika stora då de ofta påträffades vid viltstigar och
andra riktigt grunda vatten med små vattenytor. Dvärgflicksländorna var vanligast på de blötaste
ytorna där trådstarr ändå kunde växa relativt tätt. De största förekomsterna fanns därför i de allra
västligaste delarna av det röjda området. De få nästan öppna vattenytorna på kärret var de platser där
artrikedomen var störst, endast här hittades till exempel kärrtrollsländorna. Gemensamt för båda
områdena var stora sammanhängande ytor av vass. Dessa nyttjades bara som födosöksområden för
mosaiksländor och Gulfläckad glanstrollslända. Om dessa områden på sikt försvinner genom hävd
kommer det troligtvis att gynna trollsländorna. Tyvärr är de vassbeklädda ytorna ganska torra.
Inte bara torkan, utan också vinden kan ha påverkat inventeringsresultaten. Flicksländor i starren blir
till exempel svårare att upptäcka när stråna rör sig i vinden. Detta gäller särskilt dvärgflicksländor som
är små och huvudsakligen mörkgröna och därför smälter in bra i sin omgivning. Under de blåsigaste
dagarna hade därför slaghåvning kanske varit en bättre metod att använda. Även högre flygande arter
är svårare att upptäcka i blåsig väderlek eftersom de samlas där det är lä eller undviker att flyga. Sett

ur detta perspektiv kanske trollsländorna till viss del påverkas negativt av de röjningar som gjorts när
det blir svårare att hitta lä. Men samtidigt är nog beskuggning för trollsländorna ett mycket större
problem.
Femton arter observerades under de fyra inventeringarna. Fler arter hade observerats om området
fortsatt längre västerut där det är ännu blötare och där det finns större öppna vattenytor. Förmodligen
hade denna siffra också varit något större om en av inventeringarna gjordes tidigare på säsongen. I
slutet på juni kan vissa tidiga arter redan ha hunnit bli fåtaliga.
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Inventering av skalbaggar i ett rikkärr i
Ambricka
Joel Hallqvist (Ecocom AB)

Inledning
På uppdrag av Upplandsstiftelsen genomfördes under sommaren 2018 en insektsinventering av
rikkärret i Ambricka. Ur ett insektsperspektiv är rikkärren i Norra Uppland samt södra Gästrikland av
särskilt intresse eftersom de mycket sällsynta jordlöparna strimmig sammetslöpare (Chlaenius
quadrisulcatus) och träsksammetslöpare (Chlaenius sulcicollis) är kända från ett fåtal platser inom
detta geografiska område. Båda arterna är rödlistade i hotkategorin sårbar (VU) och förutom fynd
från 1900-talets första hälft och ett enstaka fynd av strimmig sammetslöpare från norra Gotland är
de idag enbart kända från lokaler i detta begränsade område (Artdatabanken 2018). Från rikkärr i
denna del av landet är utöver de två sammetslöparna ett antal rödlistade och andra intressanta
skalbaggar kända, exempel på sådana är jordlöparen bred groplöpare Elaphrus uliginosus (NT) och
kortvingen Stenus glabellus (NT).
Kunskapen kring arter i våtmarksbiotoper är jämfört med många andra biotoper generellt dålig.
Detta gör att man kan misstänka att en del arter antagligen betraktas som mer ovanliga än de
egentligen är. Behovet av kunskap kring insektsfaunan i denna typ av biotoper är därför stor. Även
om strimmig sammetslöpare och träsksammetslöpare verkar vara verkligt sällsynta finns mycket att
utröna kring deras utbredning, förekomst och ekologi. Sverige kan även ha ett internationellt ansvar
för dessa arter då vi möjligen har några av de största förekomsterna av arterna.

Metod
Inventeringen genomfördes med hjälp av nio fällor spridda över lokalen. Fällorna bestod av rännor
med plastbyttor, vilka också fungerade som fallfällor, nedgrävda under varje ända (Fig. 1).
Plastbyttorna fylldes med giftfri propylenglykol vilket fungerade som konserveringsmedel medan
fällorna stod ute. Rännorna som också grävts ner så att kanterna låg i marknivå var en meter långa,
eftersom de insekter som trillar ner i rännan följer denna tills de ramlar i byttorna ökas på ett
effektivt sätt ytan som fällorna verkar på. Denna inventeringsmetod har i flera inventeringar visat sig
vara effektiv i våtmarksmiljö, inte minst för att fånga jordlöpare, framför allt de svårdetekterade
sammetslöparna (Isaksson 2006, Jonsell m.fl. 2011, Wallin m.fl. 1999, 2000). Eftersom det finns en
misstanke om att sammetslöpare delvis har ett amfibiskt levnadssätt saknas än så länge en mer
effektiv metod än rännfällor för att påvisa dem (Ljungberg 2001). Var fällorna placerades i våtmarken
bestämdes till stor del av tillgänglighet och möjlighet att gräva ner fällor och ränna, med andra ord
där det fanns upphöjda tuvor av Sphagnum och inte var för blött. Fällorna placerades ut den 18:e
maj, tömdes första gången den 13:e juni, andra gången den 13:e juli, tredje och sista tömningen
genomfördes den 16:e augusti. Förutom fällorna användes i mindre utsträckning slaghåvning och
trampning som kompletterande metoder. Det insamlade materialet sorterades och artbestämdes
kontinuerligt under sommaren samt under september månad.

Resultat
Av insekterna i det insamlade materialet har totalt
78 arter konstaterats. Förutom en blomfluga av
släktet Microdon är alla skalbaggar, en total
förteckning över arterna bifogas efter texten. Fem
exemplar av strimmig sammetslöpare Chlaenius
quadrisulcatus noterades från fyra olika fällor. Även
om inte allt material är uppbestämt kan man
konstatera att kortvingarna tillhör den största
gruppen med 34 arter, jordlöpare hade näst flest
med 22 arter. Typiska arter i inventeringen och
några av de som förekom i störst numerärer är den
stora kortvingen Staphylinus erythropterus och
jordlöparen strandkorslöpare Panagaeus cruxmajor.
Även stora mängder jordlöpare av de halvstora
Pterostichus-arterna som P. minor och P. diligens
fanns i materialet, dessa har dock bara räknats och
artbestämts i mindre omfattning på grund av
tidsbrist.
Figur 1. Fallfällor med ränna i rikkärret i Ambricka.
Märkstolpen till vänster i bilden är till för att lättare
återfinna fällan när vegetationen växt upp.

Intressanta arter
Strimmig sammetslöpare Chlaenius quadrisulcatus VU
Som beskrivits inledningsvis är denna jordlöpare idag, förutom det enstaka fynd som gjorts på norra
Gotland, endast känd från ett fåtal platser i norra Uppland och södra Gästrikland. Även om de olika
inventeringsinsatser som detekterat arten inriktats på rikkärr kan man förmoda att både denna och
träsksammetslöparen även uppträder i andra våtmarksmiljöer. I inventeringen påträffades fem
exemplar spridda över inventeringsområdet.
Strandkorslöpare Panagaeus cruxmajor
En tidigare rödlistad jordlöpare som är knuten till fuktiga biotoper som strandängar och myrar.
Eftersom arten vill ha öppna solexponerade miljöer missgynnas den av igenväxning och upphörd
hävd. Strankorslöparen uppträdde i ganska stora numerärer i inventeringsmaterialet och verkar vara
allmän på lokalen.
Mossbrunlöpare Trechus rivularis
En sparsamt och lokalt förekommande jordlöpare som lever i fuktiga miljöer framförallt al- och
Salixkärr, björksumpskogar och liknande. Utbredningens tyngdpunkt ligger i mellersta delen av
landet.
Orthocerus clavicornis
En barkbagge med iögonfallande flaskborstliknande antenner som relativt sällsynt förekommer i
torrare marker i anslutning till mossor och filtlavar, särskilt Peltigera canina. Att arten dyker upp i
denna inventering i våtmarksmiljö bryter av mot den traditionella fyndbilden.

Quedius subunicolor
En kortvingeart som betraktats som sällsynt men som förmodligen är vanligare förekommande än
man trott. Eftersom arten har en nordlig utbredning och förekommer i magra våtmarksmiljöer kan
man förmoda att den är något förbisedd.
Svart vassbock Plateumaris braccata
Utvecklingen sker under vatten på bladvass. Förekommer i södra delen av landet främst i östra
halvan men finns även längs Västkusten, dock finns stora luckor i utbredningen och är troligen
förbisedd i delar av sitt utbredningsområde.
Longitarsus brunneus
En jordloppa som lever på rutor Thalictrum i fuktiga biotoper. Arten ger intryck av att vara östlig att
döma av de relativt få fynden i Artportalen. Detta kan dock bero på undersamling då den har
konstaterats från de flesta landskap i södra halvan av landet men det finns även spridda fynd i norra
Sverige.

Diskussion
I ett försök att detektera förekomst av träsksammetslöpare fick fällorna stå ute under en lång tid av
säsongen och tömdes tre gånger. För att inte samla in för många av de sällsynta sammetslöparna
kontrollerades under tömning ett och två hur mycket av dessa arter som fångats. I och med att
endast strimmig sammetslöpare i relativt låga numerärer hamnat i fällorna fick de vid båda tillfällena
stå kvar. Den strimmiga sammetslöparen verkar utifrån detta inventeringsresultat vara spridd på
lokalen. Inga träsksammetslöpare kunde konstateras från Ambricka och arten är fortfarande i
modern tid endast känd från fyra lokaler. Som kunde konstateras efter inventeringen i norra Uppland
2011 verkar träsksammetslöparen vara sällsyntare och svårare att finna än den strimmiga
sammetslöparen.
Inom uppdragets ramar rymdes inte en fullständig genomgång av det insamlade materialet. Proverna
har dock sorterats och arter av särskilt intresse har då eftersökts. För att få en representativ bild av
områdets skalbaggsfauna har även arter ur olika grupper plockats ut och artbestämts i så stor
utsträckning som möjligt.
Noterbart är även att sommaren 2018 var extremt torr och varm. Hur detta påverkade resultatet är
svårt att säga men eftersom arterna av störst intresse som eftersöktes i inventeringen är beroende
av fuktiga habitat kan man inte utesluta att utfallet blivet ett annat vid fuktigare väderlek. Kanske var
den torra säsongen exempelvis en förklaring till att en art som Orthocerus clavicornis som normalt
föredrar torrare miljöer dök upp i fällmaterialet.
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Artlista
Namn

Svenskt namn

Byrrhidae
Cytilus auricomus
Carabidae
Agonum emarginatum
Agonum fuliginosum
Bembidion guttula
Carabus granulatus
Carabus nemoralis
Chlaenius quadrisulcatus
Cychrus caraboides
Leistus terminatus
Odacantha melanura
Oodes helopioides
Panagaeus cruxmajor
Philorhizus sigma
Platynus livens
Poecilus versicolor
Pterostichus diligens
Pterostichus melanarius
Pterostichus minor
Pterostichus niger
Pterostichus vernalis
Stomis pumicatus
Trechus rivularis
Trechus secalis
Ceramycidae
Lamia textor
Chrysomelidae
Aphthona lutescens
Aphthona nonstriata
Donacia obscura
Lochmaea caprea
Lythraria salicariae
Plateumaris braccata
Coccinellidae
Coccidula rufa
Curculionidae

Kulbaggar
Jordlöpare
Svart kärrlöpare
skogskärrlöpare
Starrstrandlöpare
bronslöpare
parklöpare
strimmig sammetslöpare
snäcklöpare
brokig kindlöpare
vasslöpare
bred dyklöpare
strandkorslöpare
Brokig gräslöpare
alskugglöpare
vårsollöpare
strandsvartlöpare
åkersvartlöpare
smal svartlöpare
brynsvartlöpare
fuktsvartlöpare
käftlöpare
mossbrunlöpare
skogsbrunlöpare
Långhorningar
videbock
Bladbaggar

matt rörbock

svart vassbock
Nyckelpigor
röd vasspiga
Vivlar

Rödlista

VU

Notaris scirpi
Hydraenidae
Hydraenus palustris
Hydrophilidae
Coelostoma orbiculare
Malachiidae
Anthocomus rufus
Ptiliidae
Acrotrichis insularis
Scarabaeidae
Protaetia metallica
Scirtidae
Cyphon kongsbergensis
Silphidae
Nicrophorus vespilloides
Phosphuga atrata
Sciodrepoides watsoni
Silpha tristis
Staphylinidae
Anotylus rugosus
Autalia rivularis
Bibloplectus ambiguus
Bolitobius cingulatus
Bryaxis bulbifer
Bryoporus cernuus
Drusilla canaliculata
Erichsonius cinerascens
Euaesthetus ruficapillus
Euryporus picipes
Gymnusa brevicollis
Ilyobates nigricollis
Ischnosoma longicorne
Lathrobium brunnipes
Lathrobium rufipenne
Ochthephilum fracticorne
Olophrum rotundicolle
Paederus riparius
Philonthus nigrita
Philonthus succicola
Philonthus varians
Platydracus fulvipes
Platydracus latebricola
Pselaphus heisei
Quedius boopoides
Quedius fuliginosus
Quedius subunicolor

Vattenbrynsbaggar
Palpbaggar
Borstbaggar
Fjädervingar
Bladhorningar
olivgrön guldbagge
Mjukbaggar
Asbaggar

Kortvingar

Staphylinus erythropterus
Stenus canaliculatus
Stenus lustrator
Stenus nitens
Tetartopeus terminatus
Xantholinus tricolor
Zyras collaris
Zopheridae
Orthocerus clavicornis
Syrphidae
Microdon analis

Strimmig sammetslöpare.

Barkbaggar
Blomflugor
jordmyreblomfluga

Rikärret vid Ambricka var tidigare en del av de omfattande
slåttermarker som fanns längs stränder och öar i Storfjärden.
I samband med anläggandet av kraftverket vid Lanforsen på
1930-talet dämdes Storfjärden upp och stora delar av slåttermarkerna dränktes. En del av dessa marker har med tiden
ombildats till rikkärr. I början av 2000-talet kunde en igenväxning av våtmarkerna iakttas och stora delar av de öppna
fågelrika rikkärren vid Ambricka hotade att helt beskogas.
Upplandsstiftelsen inledde av den anledningen en dialog med
markägarna Fortum och Bergvik Skog som ställde sig positiva
till att försöka rädda rikärret. Under år 2016 och 2017 röjdes
ett ca 23 ha stort område för att möjliggöra ett återupptagande
av våtmarksslåtter. Röjningarna finansierades med stöd av Fortums miljöfond samt medel från Länsstyrelsens Åtgärdsprogram
för rikkärr.
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