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Inledning 
I den här rapporten beskrivs resultaten av de eftersök som gjorts på Gotland inom 
åtgärdsprogrammet för dynglevande skalbaggar. Två arter har varit fokus för 
inventeringarna: oxhorndyvel Onthophagus illyricus och ribbdyngbagge Euheptaulacus 
sus. Inventeringarna har bedrivits vid flera tillfällen under en följd av år – vid olika tider 
under året och med varierande metodik. 

I rapporten beskrivs först oxhorndyveln följt av en kortare redogörelse för 
ribbdyngbaggen, sedan följer en diskussion kring historiska trender för dynglevande 
skalbaggar, en diskussion av de två arternas framtidsutsikter och några 
rekommendationer inför framtiden. Andra arter av intresse omnämns kort. Alla fynd 
från inventeringarna är inrapporterade till Artportalen. 

 

Oxhorndyvel 
Oxhorndyvel tillhör släktet Onthophagus, som kännetecknas av en starkt kullrig och 
knubbig kroppsform, att skutellen inte är synlig och att täckvingarna är avskurna baktill 
så att sista ryggplåten är blottad. Oxhorndyveln (7–11 mm) är den största svenska arten 
i släktet. Kroppen är svart med ett grönt eller bronsaktigt metallskimmer, tydligast på 
framkroppen och längs täckvingesömmen. Täckvingarna är ofta liksom benen 
kastanjebruna, men saknar kontrasterande ljus teckning. Halsskölden är glest och 
relativt svagt punkterad, medan täckvingarna är tydligt punkterade och håriga över 
större delen av ytan (behåringen nöts dock bort med tiden). De likaledes helmörka 
arterna Joannas dvärgdyvel O. joannae och matt dvärgdyvel O. ovatus är mycket mindre 
(< 6 mm), saknar horn och har tät, grov punktur på halsskölden. Resterande svenska 
Onthophagus-arter har åtminstone spår av gulbrun färgteckning på täckvingarna. Fram 
till 1950-talet var oxhorndyvel sammanblandad med den närstående arten tjurhorndyvel 
O. taurus, och var känd under detta namn både i Sverige och i resten av Europa 
(Ljungberg 2002a). Ox- och tjurhorndyvel är mycket svåra att skilja åt, men 
tjurhorndyveln är som regel mer ometalliskt svart (se foto i Ljungberg & Hall 2009) och 
har svagare punktur i halssköldens främre del och på täckvingarna, vilka oftast bara är 
behårade längs sidorna. Säkrast skiljs arterna på hanens genitalier (Ljungberg 2002a).  

Honor av oxhorndyvel har två tvärgående lister i pannan (Figur 1). Hos hanar saknas den 
främre pannlisten, och den bakre listen är hos stora individer (storleken beror till stor 
del på födotillgången under larvutvecklingen) utdragen i två långa horn, som kröker sig 
utåt/bakåt över halsskölden (Figur 1). Ingen annan svensk skalbagge har horn liknande 
oxhorndyvelns. Utvecklingen av hornen styrs endokrinalt, och är beroende av 
populationstätheten. Vid höga individtätheter (där intensiv konkurrens råder) utvecklar 
endast de största hanarna horn, vid låga tätheter har även de mindre hanarna horn 
(Kijimoto m.fl. 2013).   
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Figur 1. Välutvecklad hane (ovan) och hona (nedan) av oxhorndyvel Onthophagus illyricus. 
Hanar utan horn skiljs från honor på att de saknar den främre pannlisten. Foto: Krister Hall. 
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Utbredning och historiska svenska fynd 
Oxhorndyvel är i hela Nordeuropa endast funnen på Gotland. Världsutbredningen 
sträcker sig från Iberiska halvön norrut till Belgien och österut över Europa och norra 
Mellanöstern till Afghanistan (Löbl & Löbl 2016). Nordgränsen går genom östra Tyskland, 
där arten påträffades senast 1954 (Rössner 2012) och sydöstra Polen, där arten är 
funnen även efter 2000 (Polish Biodiversity Information Network, Adam Byk pers. 
komm.). Den gotländska populationen är alltså helt isolerad, mer än 650 kilometer från 
artens huvudutbredning. Märkligt nog så är den närstående arten tjurhorndyvel O. 
taurus utbredd längre mot norr, och är funnen nära Östersjökusten i norra Polen (Byk 
2012) och Kaliningrad (Alekseev & Nikitsky 2008). Längre söderut i Europa hittas ibland 
ox- och tjurhorndyvel tillsammans (Rössner 2012). 

På Gotland påträffades arten redan i mitten av 1800-talet, av G.W. Belfrage. Under 
1900-talet återfanns den först i Sanda (nordväst om Klintehamn) 1926, senare vid 
Klintehamn och Tofta 1947 och i Fröjel (Djauvik) 1948 (Kinnmark 1950, fynd i 
Artportalen). I Tofta eftersöktes den under 1949 och 1950 av Folke Kinnmark, och 
påträffades då på flera lokaler med ca 5 km mellan ytterpunkterna. I artikeln hemlighöll 
Kinnmark de exakta lokalerna, och omnämnde i stället några byar som ”X, Y och Z” – en 
nyckel till koden lär ska ha överlämnats till Olov Lundblad, dåvarande redaktör för 
Entomologisk Tidskrift. Arten eftersöktes också på fler platser: ”Då marker liknande dem 
i Tofta-området funnos lite varstädes på andra platser, som besöktes: Fårön (trakten av 
kyrkan, Sudersand), Visby (omgivningarna i nordost och norr upp mot 
Snäckgärdsbaden), Tingstäde (”alvarterrängen” nordost om träsket), Slite (betesmarker) 
och Burgsvik (ängarna kring stationen, ”parken” vid kyrkan), hade man väntat sig, att 
också där finna taurus [dåtidens namn på oxhorndyvel, förf. anm.] men förgäves, och 
dock ägnades mycken tid åt sökandet” (Kinnmark 1950). Det senast insamlade 
exemplaret från Gotland är från Tofta 1956. Efter detta följde hela 50 år utan fynd. 

Fynden från 1920-, 1940- och 1950-talen kan tolkas som att arten vid denna tid förekom 
åtminstone längs Gotlands västkust från Fröjel i söder till Tofta i norr. Det är tydligt att 
arten förgäves eftersökts även på andra platser, t.ex. runt Burgsvik där den idag har flera 
starka populationer. Trots detta måste man understryka att den gotländska 
dyngbaggefaunan (även beaktat Kinnmarks eftersök) under 1800- och 1900-talen har 
varit så dåligt utforskad att det inte kan uteslutas att arten förbisetts, särskilt där den 
levt i individfattiga populationer. Oxhorndyveln kan alltså mycket väl ha förekommit 
inom ett större område än det kända. 

Ekologi 
Liksom övriga Onthophagus-arter lever oxhorndyveln i spillning: de fullbildade 
skalbaggarna lever av vätskan i dyngan, medan larverna äter växtmaterialet i 
densamma. Livscykeln är välstuderad hos den närstående tjurhorndyveln O. taurus, och 
skiljer sig förmodligen inte så mycket mellan arterna. Hanen och honan gräver 
tillsammans tunnlar i marken under spillningshögen, och i tunnlarna placerar honan 
serier av avlånga spillningskulor med ett ägg i varje, varefter tunneln försluts (Figur 2). 
När honan formar dyngkulorna överförs också den bakterieflora som larven behöver för  
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Figur 2. Schematisk bild av tjurhorndyvelns livscykel. Övervintringen sker som fullbildad. 
Källa: http://dungbeetle.org.nz/what-are-dung-beetles/. 
 

att kunna bryta ner växtmaterialet i spillningen (Estes m.fl. 2013). Någon ytterligare 
yngelvård likt den hos månhornsbagge Copris lunaris förekommer inte utan larverna 
lämnas åt sitt öde i sina spillningsförråd. Larvutvecklingen sker under sommaren och tar 
under laboratorieförhållanden ca 30 dagar från ägg till fullbildad (Moczek 1998). Särskilt 
under kalla somrar kan det förmodligen vara knappt om tid för oxhorndyveln att hinna 
fullborda livscykeln i svenskt klimat. De fullbildade individerna är aktiva under 
sensommaren-hösten, och födosöker innan de övervintrar. Möjligen kan de också 
stanna kvar i puppkammaren och övervintra där.  

Arten har på Gotland två tydliga aktivitetstoppar: dels i maj-juni när fortplantningen 
sker, dels i augusti-september, när de nykläckta individerna ur årets generation kommit 
fram (Figur 3). Om skalbaggarna övervintrar och fortplantar sig mer än en gång är för 
mig okänt, men tunnelgrävandet sliter hårt på kutikulan och förmodligen sker det bara i 
undantagsfall. 

När oxhorndyvel hittades kring Tofta i slutet av 1940-talet beskrevs omständigheterna 
enligt följande: ”[Arten] fanns litet varstädes i kospillningshögarna, men […] föredrog 
kortvuxen [avbetad], myllrik, sandblandad, torr mark i skogens närhet – den bästa 
fyndplatsen var en vall, på tre sidor omgärdad av barrskog, och varifrån det blott var ett 
10-tal meter till närmaste skogsbryn. Däremot hittade man den aldrig på marker med 
enbart sand, t.ex. utefter kusten, icke heller på åkerrenar med ”styvare” jord eller på 
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kulturvallar med rikligare växtlighet, [trots att det] också där fanns både färsk och 
gammal spillning” (Kinnmark 1950, förtydliganden inom hakparentes). Erfarenheterna 
från de senaste årens eftersök stämmer ganska väl överens med Kinnmarks iakttagelser. 

 

Figur 3. Fenologidiagram för oxhorndyvel Onthophagus illyricus på Gotland. Data från 
Artportalen 2018-12-01. 

 
De viktigaste egenskaperna hos betesmarker med förekomst av oxhorndyvel kan 
sammanfattas som följer: 

• Lokalerna är vanligen öppna betesmarker, även om det finns enstaka fynd i 
skuggiga lägen i anslutning till öppnare hagmarker. Talrikast hittas arten i 
vindskyddade lägen såsom gläntor omgivna av skog, alternativt hagmarker med 
spridda träd och buskar som skapar små vindskyddade ytor. Från stora, trädlösa 
alvarmarker finns det färre fynd, och på sjömarkerna saknas arten. Alla de 
svenska fynden har dock gjorts inom 5 km från havet. 

• Jordmånen är oftast sandig men ibland av alvartyp (märgel) eller siltig/lerig 
morän. Arten verkar varken trivas på ren flygsand eller på tyngre lerjordar. 

• Avgörande är att det finns ytor av blottad jord. Vegetationen är vanligen kort 
och gles av torrängstyp med markblottor t.ex. längs stigar. På vissa lokaler är 
vegetationen mer kvävepåverkad med bredbladiga gräs, men även då finns 
upptrampade ytor med gles vegetation, t.ex. runt vattenkar eller foderplatser. 

• Lokalerna är under sommaren torra, men ibland vinterfuktiga (t.ex. är 
Halshageträsk en utdikad f.d. våtmark med vegetation av fuktängstyp (Figur 4). 

• Huvudsakligen – och talrikast – påträffas oxhorndyvel i spillning av ko. Häst- och 
fårspillning utnyttjas av födosökande adulter men verkar vara mindre attraktiv 
som föda åt larverna. I det avseendet skiljer sig arten från de andra svenska 
Onthophagus-arterna, som alla föredrar fårspillning. 
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Figur 4. En av de individrikaste populationerna av oxhorndyvel finns vid Halshageträsk nära 
Burgsvik, en utdikad och torrlagd f.d. våtmark. Andra intressanta arter på lokalen är mindre 
horndyvel Onthophagus similis och matt dvärgdyvel O. ovatus. Foto: Håkan Ljungberg.  

 

Ett av de mer överraskande resultaten är den stora individtäthet som konstaterades på 
flera av de undersökta lokalerna (Figur 5). Som mest har 63 individer noterats i en mocka 
(Halshageträsk). Uppenbarligen är oxhorndyvel (liksom månhornsbagge i östra Skåne 
och på Öland) en art som under gynnsamma omständigheter kan vara en till såväl 
individantal som biomassa dominerande art i dyngbaggesamhället. 

Oxhorndyvel är en dagaktiv art, som i varmt och soligt väder gärna tar till vingarna. 
Artens spridningsförmåga är troligen god; den närstående och jämnstora arten 
tjurhorndyvel har i USA (där den oavsiktligt infördes på 1970-talet) spridit sig snabbt 
(Hanski & Cambefort 1991). I närheten av optimala habitat med starka populationer kan 
enstaka individer påträffas även i andra miljöer, ibland i mer ordinära betesvallar med 
tät grässvål. Kanske representerar sådana individer ett resultat av kortdistansspridning 
från kärnpopulationerna, snarare än permanenta populationer (Figur 5). 
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Figur 5. Lokaler på södra Gotland med fynd av oxhorndyvel. Cirklarnas yta är proportionell mot 
antalet funna individer per fyndtillfälle; den största cirkeln motsvarar 122 individer. Cirklarnas 
färg saknar betydelse i sammanhanget. Enstaka individer på perifera lokaler kan möjligen vara 
mer eller mindre tillfälligt uppträdande p.g.a. kortdistansspridning från de individrika 
förekomsterna. Data från Artportalen 2018-12-01. 

 

Observationer 2000–2017 
Under 2000 inventerades dyngbaggar på 15 lokaler från Fårö i norr till Rone (Änggårde) i 
söder, som en del av en inventering av gotländska skogsbeten (Ljungberg 2001). Flera av 
de undersökta lokalerna var glesa tallskogar på sandjordar med en artrik 
dyngbaggefauna (t.ex. Änggårde i Rone). Oxhorndyvel påträffades inte under denna 
inventering, som huvudsakligen utfördes med handplockning. 

Under 2005 gjordes inför framtagandet av Åtgärdsprogrammet en översiktlig 
inventering av gotländska dyngbaggar, för att utreda de rödlistade arternas utbredning 
och var de värdefulla lokalerna fanns (Ljungberg 2006). Sammanlagt undersöktes 25 
lokaler fördelade över en stor del av Gotland, med den flotteringsmetodik som beskrivs i 
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åtgärdsprogrammet (Ljungberg 2007). I anslutning till denna inventering gjordes också 
ett riktat sökande efter oxhorndyvel (som då ännu inte var med i åtgärdsprogrammet) 
på ett antal till synes lämpliga lokaler i det då kända utbredningsområdet, utan att den 
kunde återfinnas. För att undvika alltför långa körsträckor hade dock beslutet tagits att 
inte inkludera Storsudret i inventeringen – den sydligaste lokalen låg på Näsuddens yttre 
del. Därmed så berörde inte inventeringarna 2000 och 2005 någon av de senare 
upptäckta oxhorndyvellokalerna, även om de kom snubblande nära. 

Året efter – 2006 – gjorde Marie Jacobsson den överraskande återupptäckten av 
oxhorndyvel, under en exkursion med en grupp biologilärare på en lokal nära Vamlingbo 
kyrka (Figur 6). I samband med en pressträff i augusti 2006 gjordes ett begränsat 
eftersök, som resulterade i ytterligare några lokaler mellan Vamlingbo och Burgsvik. 
Trots de många åren utan fynd verkar det – p.g.a. det stora avståndet till närmaste 
europeiska förekomst – osannolikt att arten skulle ha dött ut helt på Gotland, för att 
senare återinvandra. En troligare förklaring är i stället att arten försvunnit från 
merparten av sina lokaler men levt kvar i någon eller några få små isolerade 
restpopulationer. Återupptäckten föranledde att oxhorndyvel lyftes in i åtgärds-
programmet för dynglevande skalbaggar (Ljungberg 2007). 

 

 
Figur 6. Oxhorndyvel återupptäcktes 2006 strax norr om Vamlingbo kyrka, där den har en 
individrik population. Andra intressanta dynglevande insekter på lokalen är likgul dyngbagge 
Aphodius luridus, snyltdyngbagge A. porcus, getingrovfluga Asilus crabroniformis och 
stumpbaggen Chaetabraeus globulus. Lokalen, ”Storms backe”, är också en välkänd växtlokal 
med rik orkidéflora. Foto: Håkan Ljungberg.  
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För att klarlägga artens utbredning gjordes inventeringar av oxhorndyvel 21/5–29/5 och 
18/8–24/8 2007 samt 31/5–1/6 2008. Förutom på Storsudret visade sig arten också ha 
individrika förekomster på Näsudden. En biotopkartering av kända och potentiella 
lokaler i september 2007 resulterade i upptäckten av ytterligare två lokaler (Marie 
Jacobsson, data i Artportalen). Under åren 2009–2015 gjordes ingen inventering, men 
ett riktat eftersök 28/5–2/6 2011 resulterade i ytterligare några nya lokaler (Håkan 
Ljungberg, Artportalen). Oxhorndyvel observerades dessutom 2009–2017 av olika 
personer på några av de kända lokalerna på Storsudret och Näsudden, bland annat 
under Lunds universitetskurser i Fältfaunistik. Under 2016 och 2017 observerades arten 
dessutom också på några nyrestaurerade lokaler (David Lundgren m.fl., Artportalen), 
vilket bekräftade att den har förmågan att kolonisera nya betesmarker åtminstone inom 
nära avstånd från starka populationer. 

Avsaknaden av fynd i närområdet norr om förekomsten på södra Gotland trots eftersök 
på ett antal till synes lämpliga lokaler under 2000–2011 stärkte bilden av att 
oxhorndyveln var begränsad till detta område (Figur 7). 2017 upptäcktes dock av ren 
slump en förekomst av oxhorndyvel vid Bendes i Anga socken, ca 50 km från närmaste 
då kända förekomst (Håkan Ljungberg, Artportalen). Därmed väcktes frågan om det 
kunde ha skett en sentida spridning från södra Gotland. Detta föranledde en inventering 
under 2018 med fokus på att undersöka artens status i området runt den nyupptäckta 
lokalen i Anga, samt i området mellan denna och de kända förekomsterna i söder. 

 

Inventeringen 2018 – metodik och resultat 
Inventeringen utfördes under tiden 17–26 augusti. Inför fältarbetet hade en lista med 
tänkbara lokaler tagits fram av Länsstyrelsen. Vid fältbesiktning bedömdes vissa av dessa 
som mindre lämpliga habitat, medan andra var omöjliga att provta p.g.a. brist på färsk 
spillning (se nedan). Därför lades stor energi på att lokalisera andra lämpliga lokaler, 
särskilt i kustsocknarna mellan Fide och Anga. Fokus låg på lokaler med nötbete, som 
(enligt de ovan beskrivna kriterierna) föreföll vara lämpliga oxhorndyvelhabitat. Det 
bedömdes som viktigt att hinna undersöka så många lokaler som möjligt, vilket styrde 
valet av metodik. Vid flottering provtas vanligen ca 1 liter ur varje mocka och 5–10 
mockor per lokal. Eftersom dyngbaggar generellt uppträder aggregerat så kan antalet 
individer per prov variera starkt, och särskilt om antalet prov närmar sig 5 finns risken 
att lågfrekventa arter missas. Å andra sidan blir provtagningen tidskrävande om 10–15 
prover ska tas på varje lokal, vilket påverkar antalet besökta lokaler. Eftersom 
oxhorndyvel är en stor dyngbagge som ofta uppehåller sig i gränsskiktet mellan spillning 
och jord så är den lätt att upptäcka. Därför prioriterades manuellt eftersök, med vilket 
ett större antal mockor (upp till 15–20) kan genomsökas på relativt kort tid, och fler 
lokaler hinnas med per dag. På det sättet undersöktes sammanlagt 44 lokaler, varav 4 
med flotteringsmetodik och resterande med handplockning. 
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Figur 7. Lokaler på södra och mellersta Gotland där dyngbaggefaunan inventerats under åren 
2000–2011. Lokaler med fynd av oxhorndyvel markerade med rött. Historiska fynd (före 1960) 
markerade med kors. Data från Artportalen 2018-12-01. 

 
Alla observationer av dynglevande skalbaggar (sammanlagt 429 artfynd) är 
inrapporterade på Artportalen. För oxhorndyvel kan resultatet sammanfattas enligt 
följande: 

• Inom och i nära anslutning till det kända förekomstområdet (i norr begränsat av 
socknarna Näs och Fide) undersöktes 10 lokaler. Oxhorndyvel påträffades på 3 
av dem, och observerades senare på ytterligare en (David Lundgren, 
Artportalen). 

• I området runt den nyupptäckta förekomsten undersöktes 12 lokaler i 
Kräklingbo (7), Anga (3) och Norrlanda (2). Oxhorndyvel påträffades på 7 av dem 
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(Figur 8). Mellan de två lokalerna i Anga socken och de fem lokalerna i 
Kräklingbo socken ligger ca 3,5 km av skogsmark. 

• I området mellan Fide och Kräklingbo undersöktes 18 lokaler i socknarna 
Grötlingbo (2), Rone (1), Burs (2), När (3), Lau (2), Alskog (5), Ardre (1) och 
Gammelgarn (2). I området finns flera områden med värdefulla betesmarker och 
artrik dyngbaggefauna, inklusive lokaler som ser ut att vara lämpliga 
oxhorndyvelhabitat. Oxhorndyvel påträffades inte på någon av lokalerna. 

• Längs Gotlands västkust undersöktes 4 lokaler (Hablingbo, Eskelhem, Stenkumla, 
Visby). Oxhorndyvel påträffades inte, och av lokalerna så var det egentligen bara 
två (Hablingbo och Stenkumla) som var tänkbara oxhorndyvelhabitat. 

 
Figur 8. Lokaler på södra och mellersta Gotland där dyngbaggefaunan inventerats under år 2018. 
Lokaler med fynd av oxhorndyvel markerade med rött. Data från Artportalen 2018-12-01. 
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En begränsande faktor vid inventeringen var att den utfördes i augusti efter en av de 
varmaste och torraste somrarna i mannaminne. Oxhorndyveln i sig missgynnas troligen 
varken av värme eller av sommartorka – snarare tvärtom. Vad som däremot hänt var att 
betet blivit för dåligt och/eller vattenförsörjningen för besvärlig i många av de naturligt 
torra betesmarkerna, och att betesdjuren därför i stor utsträckning hade flyttats till 
andra marker, t.ex. vallar eller strandbeten. Brist på färsk spillning gjorde därmed att 
flera potentiella lokaler inte kunde undersökas. 

 

En tolkning av resultaten 
Utifrån inventeringsresultat 2018 är det nu säkerställt att oxhorndyvel har en population 
i området Kräklingbo-Anga. De olika fyndplatserna står troligen i förbindelse med 
varandra och åtminstone några av dem verkar kunna hysa relativt individrika 
populationer. Liksom på södra Gotland så varierar betesmarkernas kvaliteter från 
marker med höga naturvärden (Figur 9) till trampstörd mark med mer trivial flora – de 
viktiga egenskaperna för oxhorndyveln ligger snarare på landskapsnivå. Att arten skulle 
ha en sammanhängande utbredning mellan dessa förekomster och det södra 
förekomstområdet verkar osannolikt – den borde i så fall ha påträffats i några av de flera 
välhävdade och till synes helt lämpliga betesmarker som undersöktes. Det talar också 
emot att förekomsten skulle vara ett resultat av en sentida spridning från södra Gotland.  
 

 
 

Figur 9. En av de 2018 nyupptäckta lokalerna för oxhorndyvel, vid Stora Hammars i Kräklingbo. 
Området beskrivs i TUVA (Objekt A0B-880) som ”Mycket fint, stort, varierande beteslandskap 
med mycket höga kulturhistoriska och biologiska värden. Hundratals klappade askar, fossila åkrar, 
gamla, betespräglade enar, betade strandängar. Fin flora. Mosaik av naturtyper.”  
Foto: Håkan Ljungberg.  



16 

Däremot är det svårt att utifrån denna inventering utesluta att enstaka ytterligare 
förekomster kan finnas i det mellanliggande området. Dessutom är det inte klarlagt hur 
den nordöstra förekomsten är avgränsad. I området Kräklingbo-Anga påträffades arten 
på en ganska stor andel av de undersökta lokalerna, men tiden tillät inte ett fortsatt sök i 
angränsande områden. 

 

 
Figur 10. Medeltemperatur under månaderna juni-september i Europa under tiden 1920–2018, 
uttryckt som avvikelsen från medelvärdet för 1910–2000. Notera sviten av övervägande varma år 
mellan 1930 och 1955, och skillnaden mot den efterföljande 30-årsperioden fram till 1980-talets 
slut. Källa: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). 

 
Det är svårt att se någon naturgeografisk egenskap som förenar de två nuvarande 
förekomstområdena för oxhorndyvel och särskiljer dem från det mellanliggande 
området. En troligare förklaring är att historiska faktorer gjort att arten klarat sig kvar i 
just dessa två begränsade områden. Det går att urskilja två viktiga faktorer: klimatet och 
tillgången på lämpligt habitat. De två hänger delvis samman, eftersom vad som är 
lämpligt habitat för en värmekrävande art delvis beror på klimatiska faktorer. På Gotland 
befinner sig oxhorndyveln på randen av sin utbredning, och fluktuerar troligen starkt 
mellan varmare och svalare perioder. Kanske är det så att den på 1900-talet under år 
med svala och regniga somrar endast lyckades reproducera sig framgångsrikt på de 
mikroklimatiskt mest gynnsamma lokalerna, för att sedan återhämta sig under varmare 
somrar. 

En temperaturkurva över sommarmånaderna juni-september visar att 25-årsperioden 
1930–1955 i Europa var varmare än såväl 1900-talets början som den efterföljande 30-
årsperioden, med fler somrar varmare än genomsnittet (Figur 10). Under perioden 
1955–1990 skedde sedan tre saker: 
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• Klimatet blev mindre gynnsamt, med lägre temperaturer under 
sommarmånaderna och fler somrar kallare än genomsnittet (Figur 10). 

• Jordbruket genomgick en strukturrationalisering, med ökad användning av 
konstgödsel, övergång till större produktionsenheter och nedläggning av 
småjordbruk, ett minskat antal betesdjur (Figur 11) och en minskning av arealen 
betesmark (Figur 12). Arealminskningen har särskilt slagit mot de marginella, 
magra betesmarkerna. I områden med svagt betestryck kan också vegetationen 
ha blivit tätare med färre markblottor, vilket missgynnar en grävande art som 
oxhorndyveln. 

• Avermektiner började användas under 1980-talet. Deras negativa effekter på 
artantal, individantal och biomassa av dynglevande insekter är väl 
dokumenterad (Verdú m.fl. 2018). Vilken konkret påverkan avmaskningsmedlen 
har haft på enskilda arters förekomst i Sverige är svårt att uttala sig om, men 
utan tvekan har de utgjort en belastning för populationer som redan varit hårt 
trängda av fragmentering, minskad habitatkvalitet och klimat. 

 

 

Figur 11. Antalet kor på Gotland från 1927 till 1995. Notera den stadiga minskningen från 1930-
talet fram till ca 1970. Källa: Jordbruket i siffror. Jordbruksverkets statistikdatabas. 

 

Troligen har förändringar i klimat och markanvändning samverkat och lett till att 
lämpliga habitat kommit att ligga allt glesare i både tid och rum. Detta har försvårat för 
arten att fortleva i ett område, och att återkolonisera habitat efter lokala utdöenden. 
Kanske har oxhorndyveln under den svala perioden fram till 1980-talets slut bara kunnat 
leva kvar i landskapsavsnitt där mikroklimatiskt särskilt gynnsamma lokaler legat 
tillräckligt tätt eller varit tillräckligt stora till ytan, så att individsvaga populationer kunnat 
överleva även under de sämsta åren. Förändringar i betesdriften har gjort att sådana 
landskap blivit allt mindre och färre. 
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Figur 12. Arealen betesmark på Gotland från 1927 till 1995. Notera den stadiga minskningen fram 
till 1980-talet, följd av en återhämtning. Källa: Jordbruket i siffror. Jordbruksverkets 
statistikdatabas. 

 

Sedan slutet av 1980-talet har två saker skett: 

• Den antropogena uppvärmningen har slagit igenom på allvar, och kurvan pekar 
brant uppåt (Figur 10). 

• Arealen betesmark på Gotland har sedan mitten av 1990-talet ökat igen från 
1980-talets bottennivå (Figur 12). Igenväxningen av landskapet har delvis brutits, 
och betesmarker åter restaurerats.  

Vid en uppföljning av ängs- och hagmarksinventeringen i tre gotländska socknar 
(Edelstam 2001) hade arealen värdefulla ängs- och hagmarker i Fide socken minskat med 
23 % mellan 1989 och 2000, främst beroende på att skog som saknat betesprägel 
räknats bort. Samtidigt hade dock den hävdade arealen ökat med 25 %, och 
hävdkoefficienten – ett uttryck för hur stor andel av den hävdade arealen som befinner 
sig i god hävd – ökat från 0,49 till 0,80. Hävden hade alltså i många fall blivit bättre i de 
marker som redan tidigare hävdades, t.ex. genom ett högre betestryck eller röjning av 
enbuskar och slån (Edelstam 2001). Sedan 2000 har antalet betesdjur ökat ytterligare, 
och den positiva trenden med röjningar och återupptagen eller förbättrad hävd av 
värdefulla marker har fortsatt – delvis som en direkt följd av arbetet med 
åtgärdsprogram. Avermektiner används nu med större försiktighet, och i skötselavtal av 
de värdefullaste betesmarkerna ingår ofta restriktioner kring när avmaskning får ske.  

Sannolikt har både klimat, förbättrad habitatstatus och en minskad användning av 
avmaskningsmedel samverkat till att förbättra situationen för oxhorndyveln, som på nytt 
har kunnat bygga upp individrika populationer, och sprida sig. Enligt detta resonemang 
ser vi i dagens splittrade förekomst resterna av en tidigare sammanhängande 
utbredning, vilken – även om en sentida ökning och spridning har skett – inte hänger 
ihop. Det blir intressant att följa den framtida utvecklingen.  
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Ribbdyngbagge 
Ribbdyngbagge är en relativt liten (3,5–5 mm), slank och långbent dyngbagge med 
karakteristisk skulptur och färgteckning (Figur 13). Framkroppen och benen är rödbruna, 
halsskölden något mörkare på mitten, täckvingarna ljusare smutsgula med spridda 
långsträckta bruna fläckar. Främsta kännetecken är förutom färgteckningen den 
hårkantade halsskölden och täckvingarnas struktur med omväxlande upphöjda, håriga 
ribbor och nedsänkta, kala fåror. Förväxling är främst tänkbar med fransdyngbagge 
Aphodius contaminatus, som är något större (5–7 mm) och har metallglänsande 
framkropp samt punktur och behåring på täckvingarna som inte är lika tydligt radvis 
ordnad. Taxonomiskt har ribbdyngbaggen genom åren omväxlande förts till släktena 
Aphodius, Heptaulacus och Euheptaulacus. Rockaden är antagligen inte avslutad. 

 

Figur 13. Ribbdyngbagge Euheptaulacus sus. Foto: Göran Liljeberg. 

 

Utbredning och historiska svenska fynd 
Ribbdyngbaggens svenska utbredning omfattar Skåne, västra Blekinge, östra Småland, 
Öland och Gotland. Den svenska förekomsten är idag uppsplittrad i sinsemellan 
isolerade delpopulationer. Från Gotland (Figur 14) finns det ett antal äldre fynd utan 
närmare lokaluppgift, bl.a. kring mitten av 1800-talet av samme Belfrage som också 
hittade oxhorndyvel. Fynd med lokaluppgift finns dels från Storsudret (Hoburgen 1848 
och Burgsvik 1924), dels från Fårö, där det finns många observationer (Landin 1961). 
Ribbdyngbaggen har dock under 1900-talet varit så pass dåligt eftersökt – i ännu högre 
grad än oxhorndyveln – att arten troligen förbisetts på många lokaler, och troligen har 
den förekommit inom ett större område än det kända. När Bengt-Olof Landin gjorde sitt 
avhandlingsarbete i slutet av 1950-talet verkar ribbdyngbagge ha förekommit talrikt på 



20 

flera lokaler på Fårö (Landin 1961). Redan kort därefter verkar dock arten ha minskat 
snabbt, och när åtgärdsprogrammet skrevs hade inga fynd gjorts på Fårö (eller Gotland) 
sedan 1961. Ribbdyngbaggen är närmast funnen i Danmark och i Baltikum. Världs-
utbredningen sträcker sig från Mellaneuropa och angränsande delar av Sydeuropa till 
Iran, Kazakstan och östra Sibirien (Löbl & Löbl 2016). I Danmark är den inte funnen efter 
1960 och är rödlistad som försvunnen (RE). I Baltikum finns enstaka sentida fynd på 
öarna i västra Estland: efter 2010 på Ösel/Saaremaa och Ormsö/Vormsi, kring 1970-
1971 även på Dagö/Hiiumaa – övriga baltiska fynd är från 1960-tal eller tidigare (Ilmar 
Süda, Dmitry Telnov och Vytautas Tamutis, pers. medd.). Arten har minskat även i 
Centraleuropa: i Frankrike finns endast få observationer efter 1950 (Lumaret 1990), i 
östra Tyskland är det senaste fyndet från 1954 (Rössner 2012), och i Polen finns det fynd  

 

 

Figur 14. Lokaler för historiska gotländska fynd av ribbdyngbagge. På södra Gotland gjordes det 
senaste fyndet 1924. På Fårö påträffades arten regelbundet fram till 1961, följt av ett återfynd 
2007 (röd prick). Data från Artportalen 2018-12-01. 
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efter 2000 endast i den sydöstra delen (Adam Byk, pers. komm.). Den svenska 
förekomsten är alltså idag inte bara splittrad utan förefaller även ha blivit isolerad från 
artens huvudutbredning. 

Ekologi 
Ribbdyngbaggens ekologi har varit och är fortfarande bristfälligt känd. Larven lever i 
jorden och äter förmodligen döda växtdelar (Frolov 2009, Rössner 2012). De fullbildade 
skalbaggarna påträffas i spillning på torr, öppen betesmark – både på alvartorrängar och 
på rena flygsandmarker. Arten är i ännu högre grad än oxhorndyvel knuten till områden 
med hög medeltemperatur och låg årsnederbörd (Rössner 2012). I Skåne och östra 
Blekinge lever ribbdyngbagge på flygsandfält med borsttåtelhed, sandstäpp eller 
torrängsvegetation, och samexisterar med månhornsbagge Copris lunaris, 
humlekortvinge Emus hirtus och flera av de mest hotade dyngbaggarna, t.ex. fyrfläckig 
dyngbagge Aphodius quadriguttatus, hårdyngbagge A. scrofa och skoveldyngbagge A. 
coenosus. På norra Öland är habitatet mer alvartorrängar, och arten hittas tillsammans 
med bl.a. matt dvärgdyvel Onthophagus ovatus. I samma område finns också äldre fynd 
(1950- och 1960-talen) av de extremt sällsynta arterna fårad dyngbagge A. subterraneus, 
alvardyngbagge A. immundus och stumpbaggen Atholus praetermissus. 

 
Figur 15. Fenologidiagram för ribbdyngbagge. Data från Artportalen 2018-12-01.  

 
Arten uppgavs förr förekomma i spillning av både nöt, får och häst (Landin 1961), men 
det är värt att notera att de lokaler på Fårö som studerades av Landin sambetades av 
får, nöt och häst (Landin 1961). Talrikast är den påträffad i hästspillning och flertalet av 
de sentida fynden är gjorda i detta substrat (Frolov 2009, Ljungberg 1999, 2002b). Arten 
övervintrar sannolikt som larv i sista larvstadiet, förpuppas på försommaren och kläcks 
på högsommaren. Fullbildade individer påträffas från slutet av juni till början av oktober 
med en topp från slutet av juli till slutet av augusti (Figur 15). Som flera andra 
dyngbaggar flyger ribbdyngbagge på kvällen, och den har flera gånger påträffats lockad 
till ljus (bl.a. fynd i Artportalen). Arten är utpräglat sporadisk i sitt uppträdande, och den 
kan ibland påträffas i stor individtäthet (Ljungberg 1999, 2002b). 



22 

Observationer 2000 och framåt  
Ribbdyngbagge påträffades inte under de inventeringar som gjordes 2000 (Ljungberg 
2001) och 2005 (Ljungberg 2006). I båda inventeringarna ingick två lokaler på Fårö. Som 
beskrevs i åtgärdsprogrammet var artens status på Gotland vid denna tidpunkt osäker. 

Under 2007 eftersöktes ribbdyngbagge 18/8–24/8, delvis kombinerat med inventering 
av oxhorndyvel. Eftersöket omfattade både norra och södra Gotland. Strax efter detta 
framkom det att ribbdyngbagge under augusti 2007 påträffats vid Norsholmen på Fårö 
(Niklas Franc, Artportalen). Under 2009 eftersöktes arten på Fårö 2/8-7/8. Bland annat 
besöktes lokalen från 2007, dock utan att arten kunde återfinnas. Lokaler undersökta 
under 2007 och 2009 visas i figur 16. Under inventeringen 2018 låg fokus på 
oxhorndyvel, och något eftersök riktat på ribbdyngbagge hanns inte med. 

 

Figur 16. Lokaler där dyngbaggefaunan inventerats under juli-augusti 2007–2009. Några fynd av 
ribbdyngbagge gjordes inte vid dessa eftersök. Data från Artportalen 2018-12-01. 
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Fynd av andra intressanta arter 2000–2018 
 

Likgul dyngbagge Aphodius luridus (NT) 

Hittad på flera lokaler med oxhorndyvel på Storsudret och Näsudden. Finns annars på 
”bättre” lokaler över hela Gotland (vid inventeringen 2005 hittad på 13 av 17 lokaler 
undersökta i juni), gärna på alvarliknande mark och främst i fårspillning. Innan arten 
återfanns 2000 så fanns inga gotländska fynd efter 1900. 

Heddyngbagge Aphodius sordidus (NT) 

Hittad på flera lokaler med oxhorndyvel på Storsudret och Näsudden, och även den en 
indikator på ”bättre” lokaler över hela Gotland (vid inventeringen 2005 hittad på 7 av 11 
lokaler undersökta i augusti-september). 

Snyltdyngbagge Aphodius porcus (NT) 

En art som oftast bara hittas enstaka och därför lätt missas. Hittad på enstaka lokaler 
med oxhorndyvel på Storsudret och Näsudden, utöver det känd från spridda lokaler över 
hela Gotland (vid inventeringen 2005 hittad på 3 av 11 lokaler undersökta i augusti-
september). Innan arten återfanns 2005 så fanns inga gotländska fynd efter 1904 (då 
arten hittades på Fårö). 

Alvardyngbagge Aphodius immundus (CR) 

Denna vår kanske sällsyntaste dyngbagge hittades 1948 vid Jauvik i Fröjel, tillsammans 
med oxhorndyvel. Det är den enda kända gotländska lokalen; övriga svenska fynd är från 
alvar och alvartorrängar på Öland. Det senaste svenska fyndet gjordes 1974, och det är 
oklart om arten fortfarande finns kvar i landet. 

Krokhorndyvel Onthophagus fracticornis (NT) 

Krokhorndyvel verkar ha en tydlig negativ korrelation med oxhorndyvel – arten har inte 
noterats på någon av de >40 lokalerna för oxhorndyvel (tabell 1). Vid inventeringen 2005 
hittades arten på 14 av 25 undersökta lokaler, särskilt på norra Gotland men även på 
flera platser i söder (tabell 2). Man kan spekulera i om det råder någon slags 
konkurrensförhållande mellan arterna.  

Mindre horndyvel O. similis (LC), rakhorndyvel O. nuchicornis (NT) 

Till skillnad från krokhorndyvel O. fracticornis är båda dessa arter snarast positivt 
korrelerade med oxhorndyvel (tabell 1 och 2). Mindre horndyvel är endast funnen på 
södra Gotland, och verkar saknas nästan helt på Fårö, där krokhorndyvel är frekvent. 
Rakhorndyvel å andra sidan finns både på norra och södra Gotland. 
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Tabell 1. Frekvens (angiven som antal individer/10 prov) vid flottering av kospillning (antal 
literprover per lokal angivet) på sju lokaler på Storsudret med förekomst av oxhorndyvel 
(Vamlingbo k:a, Bilds, Sallmunds, Linhatte, Storms, Lilla Simunde, Halshageträsk). Oxhorndyvel 
grön, övriga Onthophagus-arter markerade med grått. Arterna i tabellen är sorterade efter 
avtagande frekvens. Enstaka lågfrekventa arter är uteslutna ur denna och följande tabell. 
Provtagningsdatum 23–27 maj 2007. Data från Ljungberg (opubl.). 

 
Vaml. 
(n=6) 

Bilds 
(n=7) 

Sallm. 
(n=8) 

Linh. 
(n=8) 

Storms 
(n=6) 

L. Sim. 
(n=5) 

Halsh. 
(n=3) 

Medel 
(n=43) 

Aphodius pusillus 108 89 43 4 53 84 513 128 

Aphodius erraticus 45 77 9 178 67 158 290 118 

Onthophagus illyricus 32 3 3 5 17 82 407 78 

Aph. haemorrhoidalis 23 34 166 8 113 24 87 65 

Aph. punctatosulcatus 8 3 11 6 58 36 283 58 

Onth. similis 0 0 14 29 18 18 183 37 

Onth. nuchicornis 10 140 0 1 2 0 67 31 

Aphodius fossor 52 29 28 4 32 14 23 26 

Aphodius prodromus 7 10 0 3 3 16 100 20 

Aphodius distinctus 2 64 10 18 12 2 23 19 

Aphodius ater 5 4 0 10 18 34 20 13 

Aphodius pedellus 2 10 11 1 13 26 7 10 

Aphodius granarius 5 0 16 1 0 40 0 9 

Aphodius sticticus 0 0 0 0 2 14 3 3 

Onth. ovatus 0 0 0 0 2 2 7 1,5 

Aphodius luridus 2 0 0 0 0 0 0 0,2 

Onth. fracticornis 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Matt dvärgdyvel Onthophagus ovatus (VU) 

Denna annars mycket sällsynta art är utbredd både på nordöstra och södra Gotland. Den 
förekommer tillsammans med oxhorndyvel på flera lokaler på Storsudret och Näsudden, 
och påträffades också på en av de nyupptäckta lokalerna i Anga. Också på en av de 
historiska lokalerna (Fröjel, Jauvik) hittades oxhorndyvel och matt dvärgdyvel 
tillsammans.  

Matt dvärgdyvel Onthophagus joannae (VU) 

Denna nära släkting till den föregående hittas oftast på karga, steniga eller grusiga 
marker av alvartyp och samexisterar varken med oxhorndyvel eller med matt dvärg-
dyvel. Den finns på norra och västra Gotland, samt längst i söder på Storsudret.  
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Tabell 2. Frekvens (angiven som antal individer/10 prov) vid flottering av kospillning (antal 
literprover per lokal angivet) på tre lokaler på södra Gotland (Skåls, Ronnings, Vanges) och tre 
lokaler på norra Gotland (Gullauser, Tajnungs, Bräntings) utan förekomst av oxhorndyvel (grön). 
Övriga Onthophagus-arter markerade med grått. Arterna i tabellen sorterade efter avtagande 
frekvens. Enstaka lågfrekventa arter är uteslutna ur denna och föregående tabell. 
Provtagningsdatum 3–7 juni 2005. Data från Ljungberg (2006). 

 
Skåls 

(n = 10) 
Ronn. 

(n = 10) 
Vanges 
(n = 10) 

Gull. 
(n = 10) 

Tajn. 
(n = 10) 

Bränt. 
(n = 10) 

Medel 
(n = 60) 

Aphodius pusillus 440 210 95 93 69 97 100 

Aphodius ater 63 72 7 37 51 138 37 

Aphodius erraticus 29 47 22 178 47 2 33 

Aph. haemorrhoidalis 44 67 48 27 14 8 21 

Aphodius prodromus 0 138 22 45 0 1 21 

Aphodius sticticus 0 145 3 5 2 2 16 

Aphodius fossor 11 73 13 24 20 14 16 

Onth. fracticornis 0 3 0 0 20 48 7 

Aph. punctatosulcatus 13 5 7 14 10 14 6 

Aphodius pedellus 2 21 19 0 2 0 4 

Aphodius luridus 31 1 0 10 0 1 4 

Aphodius granarius 0 39 1 0 0 0 4 

Onth. ovatus 0 11 0 0 0 7 1,8 

Aphodius distinctus 2 2 6 4 0 1 1,5 

Onth. similis 0 11 3 0 0 0 1,4 

Onth. nuchicornis 0 0 0 0 0 0 0 

Onthophagus illyricus 0 0 0 0 0 0 0 
 

Humlekortvinge Emus hirtus (NT) 

Denna stora och iögonfallande skalbagge (Figur 17) återfanns överraskande på norra 
Fårö 2013 ”i nära anslutning till hästspillning i gränszonen mellan sandstranden och den 
kortbetade sandiga strandängen nära Skärsände” (Dennis Nyström, Artportalen). Innan 
dess fanns inga gotländska fynd sedan 1800-talet. Humlekortvingen var tidigare utbredd 
i södra Sverige, men var kring 1990 enbart känd från östra Skåne och enstaka lokaler på 
Öland (Ljungberg 1999, 2002b). Efter det har antalet lokaler ökat, och arten är nu ganska 
spridd i Skåne, Blekinge, östra Småland och på Öland, med ett enstaka fynd i 
Östergötland. Delvis är detta ett resultat av ökat eftersök, men det är helt klart att arten 
har ökat och återtagit en stor del av sin tappade utbredning. På rödlistan har arten 
därför successivt omvärderats från EN (2000) till NT (2015). På södra Gotland finns 
många betesmarker som verkar optimala för arten, men till skillnad från oxhorndyveln 
verkar humlekortvingen ha dött ut helt på södra Gotland och inte förmått hämta sig. 
Fyndet på Fårö kan möjligen vara resultat av en långdistansspridning. 
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Figur 17. Humlekortvinge Emus hirtus är en karaktärsart i spillning på öländska alvartorrängar, 
men är av någon anledning mycket sällsynt på Gotland. Foto (Öland, Skedeås): Håkan Ljungberg. 

 

Andra kortvingar (Staphylinidae) 

Kortvingar är en artrik grupp som bara har samlats in stickprovsvis vid dyngbagge-
inventeringarna. Den rödlistade Oxytelus piceus (NT) är hittad på flera lokaler med 
oxhorndyvel på Storsudret och Näsudden.  

Stumpbaggar (Histeridae) 

Flera rödlistade stumpbaggar lever i betesmarker, men de flesta uppträder i låg frekvens 
och ofta inte i färsk spillning, och behöver delvis andra insamlingsmetoder (t.ex. 
åtelfällor) för att fångas upp effektivt. Bland arter som regelbundet hittas i spillning är 
Chaetabraeus globulus (NT) och Margarinotus obscurus (NT) hittade på flera lokaler med 
oxhorndyvel. Också M. purpurascens (NT), Hister bissexstriatus (VU) och Chalcionellus 
decemstriatus (VU) är hittade tillsammans med oxhorndyvel. Särskilt de två sistnämnda 
är starka indikatorer på värdefulla betesmarker med mycket begränsad förekomst.  

Getingrovfluga Asilus crabroniformis (VU) 

Förekommer på några av de ”bättre” lokalerna för oxhorndyvel på Storsudret och 
Näsudden. Under 2018 påträffades den dessutom vid Stora Home i Stenkumla samt vid 
Bjärs hög i Norrlanda. Flera andra fynd har gjorts utanför inventeringarna, både på södra 
och norra Gotland. Kanske är också detta en art som återigen ökar.  
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Historiska trender för rödlistade dyngbaggar 
Bland de dynglevande skalbaggarna verkar flera av de rödlistade arterna uppvisa ungefär 
samma mönster som oxhorndyveln: ett maximum i antalet fynd och antalet lokaler 
under 1940- och 1950-talen, följt av en nedgång under 1960- och 1970-talen. 
Dyngbaggarna är emellertid en grupp som länge försummats av entomologer, och det 
historiska källmaterialet är bristfälligt. Inventeringar av dyngbaggefaunan har kommit på 
gång på allvar först under 1990-talet, och det intensifierade eftersöket under 2000-talet 
har lett till många nyfynd och återfynd av sällsynta arter. När dyngbaggefaunan i 
Blekinge inventerades noggrant så visade sig några av de sällsyntaste arterna med 
förekomst i östra Skåne – t.ex. ribbdyngbagge – också förekomma på Listerlandet i 
västra Blekinge, vilket tidigare varit helt okänt (Nilsson 2009). Onthophagus-arter som 
troddes vara helt försvunna i norra Götaland och södra Svealand visade sig ha ett antal 
förekomster (Andersson 2009, Holmberg 2010). På Gotland återfanns inte bara 
oxhorndyveln utan även flera andra arter som inte hittats på över 100 år (se ovan).  

Den ökade kunskapen försvårar jämförelser med tidigare årtionden. Återfynd under de 
senaste årens inventeringar väcker frågan om hur stor del av 1960- och 1970-talens 
synbara minskning som är ett resultat av bristande eftersök. Samtidigt är de sentida 
fynden av flera arter så många att det är svårt att förklara hur de kunnat förbises så 
totalt. Hur tolkar man då denna situation, med en historisk minskning som är svårtolkad 
p.g.a. bristande eftersök, följd av ett ökande antal fynd som sammanfaller med ett ökat 
eftersök men som kan dölja faktiska ökningar? Ett par saker tyder på att den 
observerade nedgången hos många arter är verklig: 

• Några arter har trots eftersök inte återfunnits alls – de har uppenbarligen 
kraschat totalt och dött ut. Det tydligaste exemplet är fläckdyvel Caccobius 
schreberi (RE) följt av alvardyngbagge Aphodius immundus (EN) och – bortsett 
från enstaka fynd – fårad dyngbagge Aphodius subterraneus (EN). 

• En del arter har återfunnits i vissa delar av sitt tidigare förekomstområde men 
inte i andra. De har nu en splittrad utbredning som en följd av lokala utdöenden. 
Exempel är fyrfläckig dyngbagge Aphodius quadriguttatus (EN), köldyngbagge 
Aphodius arenarius (EN) och ribbdyngbagge Euheptaulacus sus (EN).  

Det är ganska tydligt att minskningen hos vissa arter under 1900-talets senare hälft varit 
verklig, och medfört lokala, regionala eller t.o.m. nationella utdöenden. För de flesta av 
dem har det ökande antalet lokaler inte ändrat den bilden. Många rödlistade 
dyngbaggar befinner sig i Sverige på sin nordliga utbredningsgräns, och i det utsatta 
läget som det innebär har förmodligen både klimat och ändrad betesdrift samverkat i 
den historiska minskningen. Vad som starkt talar emot klimatet som huvudsaklig och 
generell faktor är att motsvarande minskning har skett hos många dynglevande 
skalbaggar, inte bara i Sverige och inte bara vid arters nordgräns, utan även längre 
söderut i Europa (Lumaret 1990, Rössner 2012). 

Även i dagens situation samverkar klimat och markanvändning på ett svårtolkat sätt. 
Dynglevande skalbaggar är dynamiska arter som har förmågan att spåra en kortlivad, 
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oförutsägbar resurs som flyttar runt i landskapet. När 1990- och 2000-talens 
naturvårdsarbete har brutit och vänt flera av de negativa trenderna i beteslandskapet så 
har vissa arter kunnat svara på detta och ett varmare klimat (se ovan), och kunnat öka 
på nytt och t.o.m. återtagit förlorad mark. Humlekortvingen (se ovan) är ett sådant 
exempel. För sidendyngbagge A. tomentosus (tidigare RE, nu EN) har de sentida 
återfynden i Skåne skett i ett område som tidigare inventerats grundligt, och det verkar 
troligt att arten faktiskt under en tid försvann från Sverige, för att senare ha lyckats 
återinvandra. 

Det är dock tydligt att inte alla arter uppvisar en positiv trend, och framför allt verkar 
flera av de små arterna inte ha kunnat hämta sig i samma utsträckning. Generellt kan 
mindre kroppsstorlek hos dyngbaggar medföra sämre spridningsförmåga vilket leder till 
en högre känslighet för areal och isolation av lämpliga betesmarker och en hög 
utdöenderisk hos små populationer (Roslin 1999). Köldyngbagge och ribbdyngbagge är 
troligen exempel på detta. Till och med streckdyngbagge Aphodius merdarius, som har 
hämtat sig väl och nu återigen är lokalt vanlig, har fortfarande en splittrad utbredning 
och saknas i flera områden där den tidigare fanns; t.ex. på Öland (Malmqvist m.fl. 2012). 

 

Framtidsutsikter 
Oxhorndyvel 
Oxhorndyveln förefaller nu delvis ha hämtat sig efter en historisk tillbakagång. Artens 
status kan i nuläget se betryggande ut, med delvis individstarka förekomster i två skilda 
områden och en förmåga att återkolonisera nyrestaurerade marker i närheten av dessa 
kärnförekomster. Den sviktande förekomsten på Gotland under 1900-talet har kanske 
åtminstone delvis varit klimatiskt betingad, och det är högst sannolikt att arten har 
gynnats av de generellt varmare somrarna under 2000-talet. Arten har dock inte kunnat 
återta all förlorad mark, utan utbredningen är fortfarande splittrad. 

Det stora frågetecknet för oxhorndyveln är inte artens livskraft vid bibehållen beteshävd 
på dagens nivå, och troligen inte heller hur arten påverkas av framtida 
klimatförändringar. Viktigare är nog prognosen för beteshävd på magra, marginella 
marker – och hur denna kan påverkas av bl.a. klimatförändringar. Den extrema torkan 
sommaren 2018 och de problem den medförde för lantbrukare belyser detta. Man kan 
fråga sig hur lönsamheten för småskalig betesdrift med torra, lågavkastande 
betesmarker kommer att se ut i framtiden, om somrar liknande den 2018 blir vanligare. 
Lönsamheten för djurhållare är också till stor del avhängig politiska beslut, delvis på EU-
nivå. 

Ribbdyngbagge 
Ribbdyngbaggen har tappat betydligt mer av sin historiska utbredning, utan att sedan 
visa några tydliga tecken på återhämtning. Den har trots eftersök inte kunnat återfinnas 
ens inom det gamla kärnområdet på Fårö, där den senast sågs 2007, och det är osäkert 
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om arten i nuläget är livskraftig på Gotland. En liknande bild får man på Öland, där 
ribbdyngbaggen efter att ha försvunnit från flertalet av sina kända förekomster inte 
verkar visa någon tendens till spridning och återhämtning (Ljungberg 2002b).  

Ribbdyngbaggens oförmåga till återhämtning kan vara uttryck för en större känslighet 
för fragmentering p.g.a. sämre spridningsförmåga, men kan också tyda på att någon 
avgörande faktor i dess livsmiljö har minskat eller försvunnit. Antalet hästar i jordbruket 
minskade dramatiskt mellan 1950 och 1970, och kopplingen till hästspillning kan ha varit 
en faktor vid artens snabba tillbakagång under 1960-talet – samtidig med den snabba 
minskningen hos streckdyngbagge (Ljungberg 2007). Arten har dock inte hämtat sig när 
hästhållningen åter ökat i landskapet, så som streckdyngbaggen har gjort. 

Att prognosticera ribbdyngbaggens framtid är svårt – dels på grund av att kunskapen om 
artens biologi är bristfällig, dels på grund av att dess nuvarande status är osäker. Om 
arten fortfarande finns kvar i livskraftiga populationer så hänger dess framtid – liksom 
oxhorndyvelns – på den framtida beteshävden på magra, marginella marker i stort och 
hur arten påverkas av framtida klimatförändringar. Förmodligen är inte en hävd på 
dagens nivå tillräcklig, utan arealer och konnektivitet behöver öka för att ge arten en 
chans att fortleva och sprida sig. Ytterligare en komplicerande faktor är att Fårö som 
attraktivt semestermål befinner sig i snabb förändring, vilket kan ha negativa effekter på 
framtida betesdrift. 

 

Rekommendationer för framtida naturvårds-
åtgärder 
Situationen för oxhorndyvel och ribbdyngbagge – liksom för många andra hotade 
dyngbaggar – understryker fragmentering som ett av de stora problemen i dagens 
betesmarker. Nu förefaller vissa arter ha uppvisat positiva trender under en tid, men det 
gäller inte alla och vi ska inte glömma hur snabbt situationen kan förändras om 
betesdriften på lågproduktiva marker åter minskar. Naturvård i beteslandskapet måste 
bedrivas offensivt med ett landskapsperspektiv och med inriktning inte bara på att 
bevara isolerade pärlor utan på att vidmakthålla och om möjligt restaurera en 
fungerande landskapsmosaik. 

Båda arterna är också exempel på svårigheten att nå säkra resultat vid inventering av 
insekter. Oxhorndyvel är av allt att döma en relativt lättinventerad art, som går att 
konstatera även när den uppträder i låga individtätheter. Icke desto mindre så undgick 
den upptäckt på Gotland under 50 år. Ribbdyngbagge är på grund av sin litenhet, sin 
okända biologi och sitt sporadiska uppträdande ännu svårare att få grepp om. Trots de 
eftersök som gjorts så är det därför svårt att utesluta möjligheten att oupptäckta 
förekomster fortfarande döljer sig någonstans i de många fina gotländska 
betesmarkerna. 
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I framtiden skulle man gärna vilja se en regelbunden uppföljning av oxhorndyvelns 
status – dels för att det fortfarande finns frågetecken kring hur utbredd den är, dels för 
att följa dess dynamik. Den svenska populationens status som en helt isolerad utpost 
utan kontakt med huvudutbredningen gör att detta känns angeläget. Oxhorndyveln går 
relativt enkelt att artbestämma i fält utan större erfarenhet, och skulle därför vara en 
lämplig art att ta upp i Faunaväkteriet.  

Ribbdyngbaggens splittrade och isolerade förekomst och dess minskning i alla våra 
grannländer gör att alla svenska förekomster är viktiga att slå vakt om. Trots att riktade 
eftersök hittills varit resultatlösa är det för tidigt att räkna bort ribbdyngbaggen som 
försvunnen på Gotland. Fler inventeringar behövs. Att arten dras till ljus öppnar kanske 
en ny metod och möjlighet att undersöka om den finns kvar i ett område. Kanske skulle 
ett upprop bland de många som bedriver lampfångst av fjärilar kunna ge nya fynd? En 
viss kunskap krävs för att i fält skilja ribbdyngbagge från flera andra dyngbaggar som 
också dras till ljus, men det är inte på något sätt omöjligt för normalobservatören att 
lära sig känna igen arten, eller att identifiera den från foto.  
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