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Invasiv bladbagge tog tåget – andra fyndet 
av Chrysolina americana (L.) i Sverige (Col., 
Chrysomelidae)

Lars J. Jonsson

Inledning
På Pågatåget den 26 november 2015, 
på väg mellan Hässleholm och Höör, 
ser jag en mörk fläck på den ljusa väg-
gen i tågvagnen. När tåget saktar in för 
att stanna i Tjörnarp går jag fram till 
väggen och ser att det är en bladbagge. 
Den samlar jag naturligtvis in i medhavd 
burk. Så glöm inte att alltid ha med åt-
minstone en burk! Man vet aldrig när 
den kan behövas. Det fanns inga växter 
eller annat i närheten som skulle kunna 
förklara hur bladbaggen hamnat på tåget. 

Dagen efter hade Entomologiska säll-
skapet i Lund föredrag med efterföljande 
julbord. Bladbaggen är med, och utan 
att misstänka att den är något särskilt 
visar jag den för några coleopterologer, 
utan att någon av dem känner igen den. 
En av dem studerar den i sin medhavda 
lupp och påpekar att den är randig. Alla 
som ser den tycker att den är ovanligt 
tjusig. Tyvärr lät jag inte fler titta på den. 

Den relativt stora bladbaggen, 6-9 mm 
lång, har täckvingar och halssköld randiga 

i två metallglänsande färger, med många 
smala ränder på varje täckvinge. Oftast är 
varannan rand metalliskt grön och varan-
nan i en rödaktig-rödlila färg. Varje ljusgrön 
rand har en dubbelrad av smågropar (Fig. 
1-2). Benen är bruna, liksom buksidan. 

Vid sök på internet går det gans-
ka snabbt att finna en art av bladbagge 
som är smalrandig och som stämmer 
perfekt, nämligen den sydeuropeiska 
arten Chrysolina americana (Linnaeus, 
1758). Bra bilder och beskrivning av 
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The Mediterranean leaf beetle Chrysolina americana (L.) has been found for the second time 
in Sweden, this time on a train in southernmost Sweden, in Scania, on the 26th of November 
2015.

Fig. 1. Den på tåget funna bladbaggen Chryso-
lina americana (L.). Foto: förf.
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arten hittades på Kerbtier.de (Benisch 
2007-15). Trots namnet är arten från Syd-
europa. Carl von Linné hade alltså fel 
för sig när han namngav den (Linnaeus 
1758). I Nordamerika finns den inte. 

Utbredning och levnadssätt
Arten lever på rosmarin och lavendel men 
har även hittats på andra kransblommiga 
växter (Lamiaceae), bl.a. timjan och sal-
via. Enligt Royal Horticultural Society 
(u.å.) är de flesta vuxna individer inaktiva 
under juli och augusti. I slutet av augusti 
och i september börjar de åter bli aktiva, 
para sig och lägga ägg, vilket de fortsätter 
med så länge det är tillräckligt varmt. De-
ras förökning är snabb. Äggen kläcks inom 
två veckor, och larven äter av värdväxten 
under en kort tid, bara ca tre veckor, för 

att sedan gräva ner sig i marken och för-
puppa sig. Puppstadiet varar 2-3 veckor 
innan den vuxna skalbaggen kommer ut. 
Livscykeln med sommardvala verkar vara 
en anpassning till ett mediterrant klimat. 

Från Sydeuropa har C. americana på 
senare tid spridit sig norrut i Europa och 
räknas idag som en invasiv art. Bladbag-
gen har följt med sina värdväxter som 
har blivit populära att ha i trädgårdar, 
t.ex. med lavendel i krukor importerade 
från Italien till Nederländerna (Beenen & 
Roques 2010). De flesta fynden norr om 
medelhavsområdet är västliga: Belgien, 
Nederländerna och England. I England 
har den spridit sig ordentligt och finns 
nu i stora delar av landet (Royal Hor-
ticultural Society u.å.). Fåtaliga, nyare 
fynd finns från många andra länder, 

Fig. 2. Bladbaggen Chrysolina americana (L.) på en planta av lavendel i Italien. Foto: S. A. Fos-
sili. 
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bl.a. Irland, Skottland och Tyskland. Det 
finns också två fynd från Riga i Lett-
land (Bukejs & Telnov 2010). Även där 
är den nog tillfällig. Klimatförändringen 
har säkert betydelse för att den spridit 
sig norrut, men det verkar också vara 
viktigt att det finns lämpliga värdväxter. 

I England påträffades C. americana 
för första gången i närheten av London 
år 1994. Därefter har den spridit sig och 
räknas nu som ett skadedjur (Royal Hor-
ticultural Society u.å.). Många växtod-
lare i England gör nästan vad som helst 
för att bli av med baggen, som kan kaläta 
sina värdväxter; se t.ex. Alford (2012). 
Det finns dock några som uppskattar den 
för dess vackra yttre och anser att väx-
ter finns till för att vara föda åt insekter 
(Telfer 2011). Intressant är hur den ini-
tialt (år 2000) bedömdes att inte kunna 
föröka sig i England, för att bara ett par 
år senare anses som ett skadedjur som 
inte går att bli av med (MacLeod 2005). 

I Sverige är C. americana tidigare, 
så vitt jag vet, bara funnen en gång, och 
då på vintern. Den påträffades i januari 
2004 inomhus i ett kök i Göteborg utan 
att man fick någon klarhet i hur den ham-
nat där (Lindelöw 2004; Lundberg 2006). 
Troligtvis är det en art som kommer att 
utvidga sitt utbredningsområde och bli 
mer frekvent. Det ska bli intressant att 
se om den, som i några andra länder i 
västra Europa, kommer att etablera sig 
hos oss. Likt dess släkting colorado-
bagge Leptinotarsa decemlineata (Say, 
1824) klarar den nog inte stränga vin-
trar. Dess vanligaste värdväxter är i alla 
fall populära som trädgårdsväxter för 
tillfället. Ett passande svenskt namn 
skulle kunna vara rosmarinbladbagge.
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