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Att vakta en fälla

Sommaren 2018 kom ett upprop på Facebook om att 
bli volontär i att sköta en malaise-fälla under ett helt 

år. Syftet med projektet är att undersöka den svenska 
insektsfaunan i hela Sverige. Projektets namn är Insect 
Biome Atlas (IBA). Jag skickade in ansökan direkt.

I slutet av oktober 2018 blev jag kontaktad av 
projektansvarige om att fällan var på väg och skulle 
placeras utanför Hälleforsnäs. Jag fick guidning ut till 
fällan av 2 forskarassistenter som visade var och hur jag 
skulle sköta fällan. 

Så 5 januari 2019 var det dags att sätta dit första 
burken i fällan. Sagt och gjort ut till skogs efter kraftiga 
stormbyar. Fällan i ett virrvarr av pinnar och snöre. 
Upp med allt igen och på med burken. Äntligen igång, 
det här skulle bli spännande, men flyger nått på vin-
tern?

I början av februari var det dags igen, ut och vittja 
fällan. Tittar ut, 15 cm snö, ger upp. Meddelar att jag 
inte kan ta mig ut. Hur klarar sig fällan? Så helgen efter 
tar jag mig ändå ut för att se om skogsvägen är plogad. 
Den är plogad och, ca 2,5 km att gå. När jag kommer 
ut till fällan så hittar jag den inte, borta! Men ur snön 
sticker det upp en detalj från fällan och det är bara att 
börja gräva fram den. Pinnarna som håller upp fällan 

är knäckta och böjda. Burken med fångade insekter är 
också borta. 

Tar hem allt och ber om en ny fälla att sätta upp. 
Den kommer snabbt och helgen efter är allt på plats 
igen. Nu j------ar ska det fungera!

Från och med mars skulle allt flyta på utan större 
problem. Det skulle bytas burk varje vecka, så man var 
bunden till fällan hela perioden, mars till oktober. Dess-
utom passade jag på att leta småkryp i omgivningen i 
samband med tömningarna.

Eftersom ett av syftena med projektet är att effekti-
visera DNA-analyser av ett större material. I stället för 
att analysera en individ i taget vill man kunna analysera 
allt på en gång. Så var det viktigt att man hanterade 
proverna på ett noggrant sätt. Undvika kontamination 
och inte plocka ut nån insekt som såg spännande ut.

Om projektet Insect Biom Atlas kan man läsa mer 
om på NRM:s hemsida:
https://www.nrm.se/forskningochsamlingar/bio-
informatikochgenetik/varforskning/insectbiomeat-
las.9005521.html

Text och bild Andreas Grabs

Efter en vinterstorm.
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Burkens placering på fällan. Innehållet i burken vid tömning.

Den nya fällan.

Fällan efter snöoväder.


