Åsnebyns
Naturliga nyttodjursslinga
En vandring i naturlandskapet med information om några av de nyttodjur som
finns där och vilka miljöer som gynnar dem

Till detta häfte finns också
en ljudfil med guidning att
lyssna på. Du hittar den på
Hushållningssällskapet och
Åsnebyns hemsida!

Jordlöpare
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En åkerholme sticker upp i odlingslandskapet.
Åkerholmar ger skydd och skapar boplats åt flera
nyttoinsekter. Här trivs jordlöpare som är allätande.
De är skalbaggar som är duktiga på att ta sig fram
på marken. Jordlöparna gynnas av obesprutade ytor
längs fältkanter och av att marken inte plöjs. I
moderna odlingssystem med stora arealer kan man
gynna jordlöparna genom att anlägga skalbanksåsar.
Detta är en upphöjd bädd som går genom åkern där
blommor och tuvbildande gräs sås in. På så sätt kan
jordlöparna övervintra eller söka skydd för att sedan
ge sig ut på jakt i fälten. Försök har visat att angreppen
från havrebladlus blev 50 % lägre där marklevande
nyttodjur fanns, jämfört med om dessa stängdes ute med barriärer.
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Spindlar

Några enar står vid foten av bergsknallen. I barrträd finns gott
om spindlar som både jagar och söker skydd där. De flesta
spindlar är rovdjur och jagar med nät eller genom att smyga
på sitt byte. Spindlarna är allätare och äter
både nyttoinsekter och skadeinsekter.
De är snabba och bland de första
nyttodjuren som är på plats i
odlingen på våren. På ett hektar
åker kan det finnas 3 miljoner
spindlar! De är känsliga för
bekämpningsmedel och gynnas av att
det finns obrukad mark, dikeskanter,
skogskanter och barrträd.
Röda stolpar visar vägen.
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Vitryggig hackspett

En gammal ek står i skogskanten. Många arter är
beroende av död ved, vissa för föda andra för
boplats eller skydd. Många vedlevande arter har
speciella krav på vedens nedbrytningsgrad, stammen
tjocklek eller trädslag. Andelen död ved i våra skogar
har minskat och det är därför viktigt att låta stubbar
och nedfallna träd vara kvar då det finns möjlighet.
Vitryggig hackspett är akut hotad i Sverige och
exempel på en art som är beroende av död ved. Den
lever av insekter som finns i veden.
Död ved är livsviktigt för många arter
som är beroende av den för att
fullfölja sin livscykel.

Stockvargspindel
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Humlor

Tittar man ut åt höger ser man sjön glimta fram
mellan träden. Precis som för människor så är
vatten livsviktigt även för djur och insekter.
Grodor och fåglar är djur som trivs kring vatten.
Men också insekter behöver vatten, en liten
damm eller ett vattenbad i trädgården kan göra
att pollinerare och andra
nyttodjur trivs.
Humlor är viktiga
pollinerare som jobbar
redan vid fem
plusgrader. I Sverige
I Sverige finns 37 stycken
finns 37 stycken
humlearter vilket är relativt
humlearter vilket är
mycket i jämförelse med övriga
relativt mycket i
Europa.
jämförelse med övriga
Europa. Honan och
hanen parar sig på
hösten sedan dör
hanen. Honan
övervintrar och på våren
samlar hon nektar och pollen till sin första kull med larver. Sedan stannar honan kvar i boet och
arbetarna sköter insamlingen till alla kommande syskon. Det är därför man kan se stora humlor på
våren, som är honor, och små humlor på sommaren som är arbetare.
Många humlor är specialister och beroende av vissa blomarter för att skaffa föda. Svenska studier
visa på att trädgårdshumla, åkerhumla och klöverhumla han minskat kraftigt under de senaste 70
åren. Flera av de långtungade humlearterna är utrotningshotade. Dessa är anpassade till att
samla nektar från djupa blommor till exempel rödklöver och åkerböna. Humlor gynnas av att det
finns tidigt blommande växter så som salix och en stor variation av blommande växter. De gynnas
också av åkerholmar, stenrösen och stenmurar där de kan söka skydd och övervintra.
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Parasitsteklar

Rakt fram på höger sida om stigen står en stor
hassel. Hassel är en växt som producerar pollen
tidigt på säsongen och är därför viktig för
många nyttodjur. Ett exempel är
parasitsteklar. Det är en grupp med insekter
som består av flera tusen arter, bara i
Sverige. Parasitsteklar är specialiserade på
att parasitera på olika insekter. De vuxna
individerna lever av pollen och nektar och
är därför beroende av att det finns gott
om blommande växter hela säsongen.
Parasitsteklarna som förekommer i vårt
odlingslandskap är små, 15 millimeter eller
mindre. De har långa antenner som de letar
efter sitt byte med. När de hittat ett byte
använder de sitt långa äggläggningsrör på

bakkroppen som den sticker in i bytet och lägger ett eller flera ägg i. När ägget kläcks äter larven
av sitt värddjur inifrån tills det dör.
Parasitsteklar, som är viktiga för bekämpningen i odlingslandskapet, övervintrar strax under
markytan i plöjningsfria marker. När de övervintrande larverna kläcks till fullbildade individer på
våren behöver de nektar och pollen. Tidigt blommande arter så som sälg, hassel och gran är
därför viktigt. Parasitstekeln gynnas också av blommande remsor med till exempel honungsört,
bovete, hundkäx och ringblomma.
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Tvestjärt

Tvestjärtar är en insekt som har oförkänt dåligt rykte. I själva verket är den ett nyttodjur som trivs
i fleråriga grödor så som frukt- och bärodlingar där de gör stor nytta. På dagen söker de efter
trånga, mörka utrymmen där de kan gömma sig och på natten är de aktiva och jagar. Tvestjärten
äter bladlöss, blodloppor, kvalster, små ägg och larver.
Tvestjärten är känslig för jordbearbetning eftersom den ofta övervintrar i en jordhåla i marken.
Den gynnas av dikeskanter, åkerholmar och andra obrukade marker. Som många andra nyttodjur
är den känslig för insektsmedel, man ska därför undvika att använda bredverkande insektsmedel,
speciellt i början av juli, då nymferna lämnar boet.

En tvestjärtshona. Hanen och honan
kan skiljas åt genom ”klon” på
bakkroppen. Hanens är mer böjda.
Honan tar hand om de nykläckta
ungarna. Tvestjärtar har inga
larvstadier utan genomgår så kallade
nymfstadier.
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Blomfluga

Blomflugan påminner om en stekel i
utseendet men den flyger lite annorlunda
och har bara ett par vingar istället för två.
Varma sommardagar är blomflugorna aktiva
och letar efter pollen och nektar.
En äng med många olika blommor erbjuder
mat åt blomflugorna och solbelysta, artrika
gläntor och skogskanter är bra
övervintringsplatser.
Det finns drygt 300 arter av blomflugor i
Sverige och mer än hälften av dem har
larver som lever av bladlöss. De vuxna
individerna livnär sig på pollen och nektar
och precis som för många andra nyttodjur
är de därför beroende av blommande växter
under hela säsongen.

En gul solblomfluga är i full gång med att leta
nektar och pollen.
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Solitärbin

Pollinerare har blivit allt mer
uppmärksammade på senare år och vi blir
mer medvetna om vilken viktig
ekosystemtjänst de utgör. En viktig
pollinerare är solitärbiet. Till skillnad från
honungsbiet så lever den inte i samhällen
utan honan tar själv hand om hela boet.
I Sverige finns minst 250 arter och de
varierar i storlek, färg och vilken tid på
säsongen de är som mest aktiva. Ute i
naturen bor de flesta arter i marken där de
gräver gångar med frambenen. Andra arter
bygger bo i håligheter. Många solitärbin är
specialister och därmed effektiva
pollinerare men det gör dem också sårbara
när landskapet förändras och mat och boplatser försvinner.
Solitärbin gynnas av öppna, betade, blomrika marker av alla slag, blommande kantzoner och
ängar. De övervintrar i sandbäddar i söderläge, vasstak, äldre timmerväggar, slagna vägkanter,
sandiga körvägar nära gården, ladugårdsvägg, snäckskal, under stenar och i håligheter.
Fjärilar är andra viktiga
pollinerare i vår natur. Många
fjärilslarver är skadedjur på det vi
odlar, medan de vuxna fjärilarna
är pollinerare som levar av nektar
och pollen.

Ringblommor gynnar många
nyttodjur och pollinerare. Andra
blommor som är uppskattade är
bland annat bovete och
honungsört. Det är viktigt att
variationen är stor så att
blomningssäsongen blir så lång
som möjligt.

10 Rovsteklar

Rovsteklar gynnas av solbelysta stammar
och god tillgång på pollen och nektar. De
övervintrar i död ved av grova stammar,
på sandiga fläckar och på betesmarker
med blottor. Rovsteklar dödar eller
paralyserar sitt byte och släpar eller flyger
sedan tillbaka med det till boet. Många
arter gräver bon i sandiga miljöer medan
andra bor i död ved. Rovsteklar är viktiga
nyttodjur som jagar både fjärilslarver,
spindlar, bladlöss, stritar och skalbaggar.
Det finns 168 arter i Sverige och många
är specialiserade på att fånga en viss
insektsgrupp. Ett par arter fångar även
bin, en av dessa är bivargen som jagar
honungsbi som den paralyserar i luften
och sedan matar sina larver med.

Här på Åsnebyn är ängen täckt av
Jungfru Marie nyckar som är en
fridlyst orkidé som blommar i juni-juli.
Den är högrest och kan bli en halv
meter hög.

Glattstekel
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Dyngbaggar

I skogsbetet på Åsnebyn går det får. En insekt som gynnas av det är dyngbaggen. Den livnär sig
på spillningen från bland annat får. Dyngbaggarna är viktiga eftersom det snabbt bryter ner
spillningen från djuren. I Sverige finns runt 60 arter och de flesta är
helt svarta i färgen. Storleken varierar från de minsta
arterna som bara är några millimeter till tordyvlar
som blir nästan 3 cm. Flera arter av dyngbaggar
har speciella krav på miljö och föda och många
av dem är hotade. I USA och Australien har
dyngbaggar satts ut eftersom högar av spillning
blev kvar på betena och drog till sig flugor. I
Sverige finns inga dyngbaggar för utsättning
men man kan gynna dyngbaggarna genom
tidigt betessläpp, högt betestryck och blottor i
hagen. De övervintrar i sandfläckar, gödselhögar eller
Fårspillning
gångar i marken och under gödseln i betesmarker. Rester från
avmaskningsmedel kan skada dyngbaggarna och avmaskning ska därför helst ske
minst två veckor före betessläpp.

19 Guldögonslända

Guldögonsländans larv är ca 10
millimeter lång och kallas för
bladluslejon.

Nu är du tillbaka vid gården igen. I de gamla
byggnaderna framför dig finns många
ställen för insekter att gömma sig. Ett
nyttodjur som man ofta ser i sina
fönsterkarmar är guldögonsländan. Den
tillhör gruppen nätvingar och dess larver
kallas för bladluslejon. Larven har kraftiga
käkar och den äter bladlöss, kvalster och små larver och ägg. Hos
vissa arter är både larven och den fullvuxna individen rovdjur. Hos
andra arter lever den vuxna individen av pollen och nektar. De
övervintrar som fullvuxna men 60-90% dör under vintern.

Ägg från guldögonslända.
Guldögonsländan placerar sina ägg ett
och ett på ett litet strå en bit ovanför
bladet för att skydda det från rovdjur.

Guldögonsländan hör till gruppen
nätvingar.

Källor:
Död ved i skogslandskapet. www.naturvardsverket.se
Öka mängden död ved. www.skogsstyrelsen.se
Nyttodjur i odlingen. Rapport 2013:88.
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Gynna nyttodjuren. Jordbruksverket
Foto:

Tips!

Du kan ladda hem
Jordbruksverkets app
Nyttodjur. Appen
visar 26 grupper av
nyttodjur med
information och flera
bilder för varje grupp.

www.krypinaturen.se
L. Vimarlund
Text:
Stina Månsson, hortonom, Hushållningssällskapet Väst
Vänersborg, 2018-09-07

Lyssna också på vår ljudinspelning
om kulturreservatet Åsnebyn. Den
finns på Hushållningssällskapet och
Åsnebyns hemsida.

Hushållningssällskapet Väst
Besöksadress
Vänerparken 13, 462 35 Vänersborg
Postadress
Box 17 462 21 Vänersborg

