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Sammanfattning
På uppdrag av Orust kommun har viveln Ceutorhynchus pumilio eftersökts på 10 sandkrassinglokaler
på Orust.
På två av dessa konstaterades förekomst av viveln.
I Artportalen finns 88 lokaler för sandkrassing registrerade från Orust.
Slutsatsen blir att denna vivelart sannolikt förekommer på minst fem lokaler inom Orust kommun.
Rekommendationer ges om åtgärder så att vivelns livsmiljö kan bevaras inom området för detaljplanen
i Svanesund.

Uppdraget
Orust kommun har beställt en inventering av viveln Ceutorhynchus pumilio på 10 lokaler för
sandkrassing på Orust.
Inventeringen har utförts under v 20, 2021.
Inventeringen har gjorts av biologerna Tore Mattsson och Olle Molander, OM´s Naturtjänst. Tore
Mattsson har även fungerat som uppdragsledare.

Bakgrund
2018 gjordes en naturvärdesinventering (NVI) inför en detaljplan i Svanesund. Denna utfördes av
Niklas Franc, Naturcentrum AB.

Vid inventeringen påträffades viveln Ceutorhynchus pumilio inom det inventerade området. Detta
var det första dokumenterade fyndet av arten i Orust kommun. Arten är rödlistad i kategori NT.
Som ett första steg i en kompensationsåtgärd föreslås i NVI-rapporten att inventera sandkrassinglokaler på främst Orust, Tjörn och även i Uddevallaområdet för att utröna om denna vivel finns på fler
lokaler och i så fall få en uppfattning om hur pass vanlig den är.
Enligt uppgift från uppdragsgivaren anser Naturcentrum att om viveln återfinns på fem eller fler
platser kan den betraktas som vanlig.
Ceutorhynchus pumilio (bild se omslaget)
Är en drygt millimeterstor vivel med bred, kullrig kroppsform, långt krumböjt snyte och långa ben.
Kroppen är brun eller svart med kort, gles hårbeklädnad, benen är rödbruna. Arten är mycket
svårbestämd och identifieringen bör kontrolleras av en specialist.
Utbredningen har varit dåligt känd p.g.a. sammanblandning med den närstående arten C. posthumus,
från vilken den är mycket svår att skilja.
Lever på korsblommiga örter, och har i Sverige konstaterats på sandkrassing. Livsmiljön är torr, öppen
sandmark såsom dynsvackor, betad sandmark med borsttåtelvegetation, trädesåkrar, slänter i grustag,
väg- och åkerslänter och på sandig skräpmark av olika slag. Fullbildade skalbaggar påträffas främst
under våren och försommaren. Larvutvecklingen sker i värdväxtens fruktskidor under sommaren, med
förpuppning i jorden.
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Sandkrassing (Teesdalia nudicaulis)
Är en liten korsblommig, vårblommande ört som i Sverige har sin huvudutbredning i de sydvästra
landskapen. I Bohuslän betecknas den som vanlig i kustlandet i söder, i övriga delar av landskapet är
den ovanlig eller saknas.
Den växer exponerat på näringsfattig, torr eller frisk mark med glest växttäcke.
Den har en mot marken tilltryckt bladrosett från vilken det växer upp stjälkar med blomsamlingar i
toppen. Blomningstiden i maj är kort och blommorna avlöses av platta, trekantigt rundade fruktskidor.

Figur 1. Sandkrassing. Foto: Tore Mattsson

Metodik
Kontakt togs med skalbaggsexperten Niklas Franc för att få närmare information om vivelns
artkaraktärer, levnadsvanor och lämplig inventeringsmetodik.
Vi valde ut 10 sandkrassinglokaler på Orust. Kriterierna var att dessa skulle vara
1) rika på sandkrassing
2) naturliga öppna marker med förmodad lång kontinuitet
Det senare kriteriet valdes därför att vi antog att den eftersökta arten i likhet med många andra vivlar
saknar eller har dålig flygförmåga och därför har svårt att sprida sig till nya lokaler.
På varje lokal dammsögs sandkrassing-bestånd, dels i blommorna, dels på och omkring bladrosetterna.
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Vi använde oss av en handdammsugare Ryobi R18HV, där filterinsatsen utbyttes mot en tygpåse, som
samlade upp det uppsugna materialet. Detta placerades i förslutna plastaskar, som togs med och
genomsöktes under stereolupp.
Påträffade vivlar, som stämde med beskrivningen av Ceutorhynchus pumilio, lämnades för
kontrollbestämning till Niklas Franc.

Undersökta sandkrassinglokaler
Lokal Lokal
nr
1 Åker
2 Hogen
3 Holm (Ängholmen)
4 Haga (Rörholmen)
5 Lalleröd Nedergård
6 Brattholmen
7 Holmen, Hals
8 Hals
9 Varefjäll åt S
10 Borgkullen, Ström

Biotop

Hällmark i
betesmark
Hällmark i
betesmark
Hällmark i
betesmark
Hällmark i
betesmark
Hällmark i
betesmark
Hällmark,
bergsbrant
Hällmark
Hällmark i
betesmark
Hällmark
Hällmark i
betesmark

N-koord. E-koord. C. pumilio
SWEREF
SWEREF funnen
99TM
99TM
6453613 299965
6451734

300870 x

6447280

299295 x

6447940

300057

6444958

297587

6445702

308616

6446901
6447166

311971
312242

6461832
6461753

307852
308654

Bestämd
av

Kontrollbestämd
av

Tore
Mattsson
Tore
Mattsson

Niklas
Franc
Niklas
Franc

Resultat och slutsats
På två av de 10 undersökta lokalerna påträffades flera exemplar av Ceutorhynchus pumilio.
.
Arten är därmed funnen på tre av 11 undersökta lokaler i Orust kommun (inklusive fyndet i samband
med NVI:n i Svanesund).
I Artportalen finns 88 lokaler för sandkrassing registrerade från Orust kommun. Se karta sid. 6.
Rimligtvis bör viveln då även finnas på några av de återstående och ej undersökta 78
sandkrassinglokalerna i kommunen.
Av detta kan slutsatsen dras, att Ceutorhynchus pumilio sannolikt finns på fem eller fler lokaler
inom Orust kommun.
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Figur 2. Gula punkter markerar alla lokaler för sandkrassing på Orust som är registrerade på Artportalen. Blå punkter markerar lokaler som undersökts utan fynd och röda lokaler där den aktuella
viveln påträffades.

Rekommendationer
Vid den NVI som gjorts i detaljplaneområdet i Svanesund klassades hällmarksmiljöerna som
naturvärdesobjekt med beteckningen 1A-E. Det var i dessa som det konstaterades förekomst av
sandkrassing och den till denna växt knutna viveln Ceutorhynchus pumilio.
I NVI:n föreslås som kompensationsåtgärd att så många vivlar som möjligt samlas in från dessa
områden och flyttas till andra lokaler med sandkrassing i kommunen.
Vid ett besök i området 2021-05-26 konstaterades att de naturvärdesobjekt som i NVI:n betecknas 1A,
1C och 1D ligger utanför det område som är tänkt att exploateras enligt illustrationskartan på sid 47 i
planförslaget. Objekten 1B och 1E kommer däremot att bli berörda.
I de senare objekten växer sandkrassing i spridda bestånd i sydvästra hörnet av 1B och i östra kanten
av 1E. Dessutom noterade vi flera bestånd av sandkrassing i ett stråk mellan 1E och 1D.
På dessa berghällar växer sandkrassingen huvudsakligen på mycket tunt jordlager i kanten mellan
gräsvegetation och öppen hällmark och på tuvor med gamla myrbon.
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Figur 3. Sandkrassing som växer på tunt jordlager
intill öppen hällmark. Foto: Olle Molander.

Figur 4. Sandkrassing som växer i en tuva med ett
gammalt myrbo. Foto: Olle Molander.

En alternativ kompensationsåtgärd, som vi föreslår, är att

1) bestånden av sandkrassing i de delar av området som berörs av exploateringen märks ut
2) det tunna jordlagret, där de växer, skalas av och placeras på annan lämplig plats inom
området
En sådan lämplig plats är östra delen av NVI-objektet 1D och hällmarken öster om detta. Här finns
idag inga bestånd av sandkrassing.
Utmärkningen bör göras av botaniskt sakkunnig person, som även bör medverka med råd och
anvisningar vid grävningen/flytten.
Denna kompensationsåtgärd kan utföras när som helst och behöver inte vara tidsmässigt kopplad till
anläggningsarbetena på platsen.

Kallor
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