
Förändringar av utbredningen av 
spindlar i Sverige

Från: European Environment Agency, 2016. 
Distribution shifts of plant and animal species. 



Klimat och vegetationszoner i Sverige



Troliga orsaker för förändringar i utbredningen

• Klimatförändring - Climate change, Global 
warming

”Det varmare klimatet drar sig norrut mellan en halv och en 
mil per år”.

• Förändringar av markförhållanden
a. Färre naturbetesmarker
b. Ökning av skogsplanteringar
c. Ökning av åkerarealen
d. Ökningar av gödningsämnen och därpå 

följande ändring av växtlighet och 
växtstrukturer

• Förändrade spindelsamhällen, t.ex. nya arter
• Genetiska  förändringar inom populationer
• (Okunskap om de verkliga utbredningen)



Många fåglar och fjärilar har förändrade utbredningar  

• För inte så länge sedan var det 
vanligt att utbredningen av arter 
ansågs stabil och mycket sällan 
förändrades. 

• Förändringar har dock alltid skett –
naturen är dynamisk. 

• Miljöförändringar kan förändra 
utbredningen hos vissa arter, och i 
olika grad. 

• Förändringarna bra kända hos bl.a. 
fåglar, däggdjur och dagfjärilar.  



Den svenska spindelfaunan

• Ca 735 reproducerande arter kända
• Många spindelfamiljer, 32 st
• Täckvävarspindlar, Linyphiidae: 313 sp
• Klotspindlar, Theridiidae: 60 sp
• Vargspindlar, Lycosidae: 58 sp 
• Plattbukspindlar, Gnaphosidae: 52 sp
• Hoppspindlar, Salticidae: 47 sp
• Hjulspindlar, Araneidae: 40 sp
• Krabbspindlar, Thomisidae: 29 sp
• Snabblöpare, Philodromidae: 21 sp
• Käkspindlar, Tetragnathidae: 15 sp

Walckenaeria spp, ett 
släkte i Linyphiidae. 



Tidigare samlare gör en jämförelse möjlig
• Carl Clerck (1709-1765)
• Charles De Geer (1720-1778)
• Carl Sundevall (1801-1875)
• Niklas Westring (1797-1882)
• Tamerlan Thorell (1830-1901)
• Albert Tullgren (1874-1958)
• Hans Lohmander (1896-1961)
• Åke Holm (1909-1989)
• Sven Almquist (1918-2007)
• Torbjörn Kronestedt (1942-) 
• Egna observationer före 1990
• och många andra



Jämförelse kan göras med sentida fynd
• Detta tack vare säkra observationer 

publicerade på Artportalen -
https://www.artportalen.se/

• Diskussioner på facebook-gruppen 
Spindelnätet -
https://www.facebook.com/groups/4113522
22330158/

• Bra bilder från fotografer
• Personliga kontakter

En jämförelse av utbredningen 
av spindelarter i Sverige: fynd 
1757-1989 jämfört med den 
2010-2019. 

https://www.artportalen.se/
https://www.facebook.com/groups/411352222330158/


Utvärderade arter
• Mer eller mindre vanliga arter utvärderade. 

Rariteter inte med. 
• Spindelarter som kan kännas igen från foton. 
• Någorlunda stora arter.
• Arter med en utbredningsgräns i Sverige.  
• Helst där utbredningen i våra grannländer är känd.   
• 100 arters tidigare och nuvarande utbredning 

analyserade. (Kanske bör minskas något.)
• Detta ger en översiktlig kunskap om de 

förändringar som skett. Ingen prognos. 
• Ofta svårt att veta vilka enskilda arter som har fått 

förändrad utbredning och vilka som är förbisedda? 
• Mängden arter analyserade ökar säkerheten i 

allmänna slutledningar. 

Hona av presentspindeln Pisaura mirabilis
som bär på äggkokong. 



Landskapsfynd, provinsfynd

Gamla fynd ofta oprecisa, 
ibland bara provinsen. Här 
räcker det dock oftast. 

Nya fyndlokaler mycket 
mer noggrant 
rapporterade.  

Fynd av Pisaura mirabilis i 
Artportalen. Äldre fynd som 
trianglar, nyare som cirklar. 



Ökningar av utbredningen

Arterna har grupperats i fem 
kategorier:
a. Ingen förändring
b. Mindre ökning < 400 km
c. Kraftig ökning > 400 km
d. Minskning
e. Antagligen enbart förbisedd 

tidigare
Sammetshjulspindel Agalenatea redii
har expanderat från bara i Skåne till 
norrut till Stockholm, ca 500 km.



Getingspindeln, Argiope bruennichi

• Första fyndet i Sverige 1995. 
• Uppmärksammas av naturintresserade 

och fotografer.
• Har spritt sig från medelhavsområdet 

till Nordeuropa under mer än 100 år.  
• Numera i södra Sverige till Limes 

Norrlandicus.
• Troligtvis beror den ökade 

utbredningen av genetiska 
förändringar som ökat köldtåligheten  
och klimatförändringar (mest pga
förlängd säsong). 



Källarspindeln, Meta menardi

• Källare, grottor och andra fuktiga 
och mörka ställen. 

• Kan överleva utan föda under en 
lång tid. 

• Livnär sig på nästan allt tillgängligt. 
• Har expanderat norrut ca 200 km. 



Husspindlarna har olika förändringar av utbredningen
• Större husspindel Eratigena atrica –

expanderar (ca 200 km)  
• Mindre husspindeln Tegenaria domestica

- ingen märkbar förändring
• Laduspindeln Tegenaria ferruginea –

minskade, sen stabil, tendens till ökning 
nu

• Luffarspindeln Eratigena agrestis –
expanderar (åtminstone 300 km)



Dallerspindlar, Pholcidae

• Nu fyra arter funna i Sverige
• Alla 4 expanderar
• Större dallerspindeln 

Pholcus phalangioides är 
vanlig inomhus  

-1990 2008-2018



Stackmyrespindeln, Myrmarachne formicaria
Årets europeiska spindel 2019
Ingen märkbar förändring. 



Arter som expanderat > 400 km norrut

• Argiope bruennichi
• Agalenatea redii
• Larinioides sclopetarius*
• Mangora acalypha
• Ostearius melanopygius*
• Pholcus phalangioides*
• Pseudeuophrys lanigera*
• Theridion hannoniae

* Arternas vanligaste
habitat är byggnader och 
liknande. 



Några nordliga arter verkar ha försvunnit i söder

• Snömattvävare, 
Bolepthyphantes index

• Mossvargspindel, Pardosa
hyperborea

• Lappkrabbspindel, Xysticus
obscurus

• Glänthuggspindel, Gnaphosa
muscorum

• Finns också en del arter som 
verkar minskat i söder av 
oklara orsaker, t.ex. 
Bolyphantes alticeps



Arter som har blivit mindre vanliga i söder

Kvistkrabbspindeln Pistius
truncatus är en spindel som var 
betydligt vanligare för 100 år 
sedan. Den finns nu endast på 
extra solvarma lokaler i sydväst. 

Utbredningminskningen
bör bero på förändringar i 
landskapet, på en minskning av 
buskrika, halvöppna 
naturbetesmarker. 



Resultat
• Spridning norrut (100-400 km)

57 sp
• Spridning långt norrut (> 400 km)  

8 sp
• Inga tydliga förändringar

31 sp
• Minskad utbredning i söder

4 sp

• De flesta arter (ca 2/3) har spridit sig 
norrut. 

• En mindre andel (ca 1/3) har inte 
förändrat sin utbredning märkbart. 

• Några har försvunnit från delar av 
deras tidigare utbredningsområde. 
Finns nog fler, men svårare visa på 
minskning. 



Fler observationer

• Många arter blir vuxna tidigare 
på året. 

• Några arter finns numera i 
biotoper där de inte fanns förr. 
De har haft en 
habitatutvidgning. 



Några eftertankar

• Den viktigaste orsaken till förändringar 
av utbredningar är klimatet.

• De flesta arters svar på 
klimatförändringar är som man kan 
förvänta sig. 

• En del arter har inte förändrat sin 
utbredning märkbart. Orsaker?

• Några arter har svarat på 
klimatförändringarna på ett oväntat 
sätt. Bör bero på att andra 
förändringar haft större påverkan.

• Svårigheter att överleva i Sverige bör 
uppkomma för högalpina arter i 
framtiden. Dessa bör rödlistas.  

Fjällkrabbspindel, Xysticus albidus, 
högfjällsart

Knopphuvudspindel, Walckenaeria
clavicornis, högfjällsart



Några jämförelser med andra organismer

• Amerikanska trädarter har spridit 
sig norrut (62%) och västerut 
(73%). Har västliga arter spridit sig 
österut i Europa?

• Arter på land har angetts ändra sin 
utbredning med 6,1 km per 
årtionde. I en senare artikel med 
17 km/årtionde. 

• I haven med 72 km/årtionde.  

• Sprider sig spindlar snabbare än de 
flesta andra organismer?

• Fågelarter i Nordamerika 
förändrade sina nordgränser för 
vinterkvarter i snitt med 14,8 
km/årtionde. Fåglar är rörligare 
och har förändringar som närmar 
sig spindlarna. 

• 81–83% av alla förändringar av 
arters utbredningar i haven 
stämmer bra med de 
klimatförändringar som skett.  
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