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SYFTE 
I denna rapport redovisas resultatet av en inventering av spillningslevande bladhorningar 
(familjerna Geotrupidae och Scarabaeidae bland skalbaggarna, Coleoptera) på Gotland. 
Inventeringen är ett led i åtgärdsprogrammet för spillningslevande insekter (Forshage 
opubl.). 
 
Övervakning av dyngbaggar föreslås dels som ett led i arbetet med typiska arter i Natura 
2000, dels som ett instrument för fortlöpande miljöanalys i betesmarker (Glimskär m.fl. 
2005) och dels som ett led i åtgärdsprogrammet för spillningslevande insekter. Ett förslag 
till övervakningsmetodik för dyngbaggar har tagits fram av Naturvårdsverket och finns 
tillgänglig på deras hemsida (Bergman 2003).  
 
Syftet med inventeringen är att: 

1. Kartlägga de viktigaste lokalerna för rödlistade dyngbaggar på Gotland. 

2. Skaffa kännedom om dyngbaggefaunans nuvarande status på dessa lokaler – en 
”baslinje” inför fortsatta uppföljningar. 

3. Utvärdera den föreslagna övervakningsmetodiken. 

4. Studera djurslagets betydelse för förekomst av vissa arter. 

5. Skaffa ett underlag för förslag till eventuella naturvårdsåtgärder. 
 
 
INTRODUKTION 
Dyngbaggar (här använt om alla de spillningslevande arterna i skalbaggsfamiljerna 
Geotrupidae och Scarabaeidae) är en djurgrupp som på senare år kommit att 
uppmärksammas allt mer i naturvården. 29 av våra 66 dyngbaggar är rödlistade 
(Gärdenfors 2005), vilket är en påfallande stor andel. I släktet Onthophagus står så många 
som 8 av de 9 svenska arterna på rödlistan. Bland dyngbaggarna återfinns också några av 
de skalbaggar som uppvisar den mest drastiska tillbakagången — arter vilka under 1900-
talets senare hälft har gått från att ha varit utbredda och lokalt allmänna till att nu vara 
rödlistade. Hoten mot dyngbaggarna är många, men ett av de viktigaste är utan tvekan den 
starka minskningen av arealen betesmark. Från 1927 till 1989 minskade arealen betesmark 
i Sverige från 1 268 000 ha till 550 000 ha (Statistiska centralbyrån 1990). Rena 
populationskrascher hos flera arter antyder dock att minskningen av arealen betesmark inte 
är den enda faktorn. Gemensamt för så gott som alla våra rödlistade arter är att de är 
sydliga, värmekrävande arter som hos oss befinner sig nära sin nordgräns, och det har 
framförts att förändringar i betesmarkernas karaktär har lett till sämre förhållanden för just 
denna grupp av arter. 
 
Förutom en minskning av arealen har det också skett en förflyttning av betet från 
naturbetesmarker med varierad topografi på delvis lättdränerade grus- och sandjordar till 
strukturellt homogena, konstgödslade beteshagar på ler- eller torvjordar. Beskuggning, 
topografi (syd- eller nordsluttning) och jordart påverkar flera viktiga egenskaper hos 
spillningen: bildandet av en hård skorpa, uttorkningen och temperaturen i spillningen 
(Vessby 2001). Även fältskiktets höjd kan ha samma effekt, eftersom högt gräs både 
vindskyddar och beskuggar spillningen. Eftersom olika dyngbaggar skiljer sig åt 
beträffande temperaturpreferens (Landin 1961) är det rimligt att förvänta sig att olika arter 
påverkas olika av dessa omvärldsfaktorer. När grässvålen i en betesmark (antingen som en 
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följd av ett lågt betestryck eller p.g.a. gödsling) blir tät och frodig kan man anta att både de 
mest värmekrävande arterna och de grävande arterna missgynnas. Jordart och 
markfuktighet är mycket viktiga särskilt för de arter som gräver ner spillning i marken åt 
sina larver (släktena Geotrupes, Onthophagus och Copris samt Aphodius erraticus) eller 
vistas i gränsskiktet mellan spillning och jord (t.ex. Aphodius granarius och A. luridus), 
men kan även ha betydelse för de arter som förpuppas i jorden (se t.ex. Vessby 2001). 
Hittills är det endast för ett litet antal av våra dyngbaggar som vi har tillförlitliga data om 
habitatpreferens. För de flesta av våra rödlistade arter saknas vetenskapliga studier i 
Sverige, och vi har endast entomologers fälterfarenhet att gå efter. Flera inventeringar och 
kunskapssammanställningar (Ljungberg 2002b, Isaksson & Vessby 2006a) indikerar dock 
att torra, lättdränerade sand-, grus- eller moränjordar med gles och kort vegetation hyser en 
betydligt artrikare dyngbaggefauna än ler- och torvjordar, och att de flesta av de rödlistade 
arterna är knutna till sådana miljöer. 
 
Huruvida olika dyngbaggearter föredrar eller rentav är beroende av en viss typ av spillning 
är även det ofullständigt utrett. Landin (1961) kunde bland våra dyngbaggar inte finna 
något entydigt exempel på preferens för spillning från ett visst djurslag, men 
faktaunderlaget bakom slutsatsen består av isolerade observationer och kvantitativa studier 
saknades. När Isaksson & Vessby (2006a) sammanställer vad som är känt om preferens för 
olika slags spillning hos våra dyngbaggar, framgår det tydligt hur mycket av vår kunskap 
som är rent anekdotisk. Att skillnader finns mellan arter är dock helt klart. I en kvantitativ 
studie i Uppland jämfördes nöt- och hästspillning, och flera arter visade en signifikant 
preferens för en av de två spillningstyperna (Isaksson & Vessby 2006b). I en studie i 
Tyskland jämfördes spillning av får och nöt. Av 32 testade arter uppvisade 13 en 
signifikant preferens för en av de två spillningstyperna (Wassmer 1995). För åtminstone ett 
par av våra rödlistade arter (Aphodius merdarius och Heptaulacus sus) har ett mer eller 
mindre starkt beroende av hästspillning anförts som en tänkbar förklaring till deras kraftiga 
tillbakagång (Ljungberg 2002b). 
 
Dyngbaggar uppvisar en utpräglad metapopulationsdynamik, med ett mönster av lokala 
utdöenden och återkolonisationer (Hanski & Cambefort 1991). De är starkt rörliga djur, 
beroende av en kortvarig och nyckfullt uppträdande födoresurs. Majoriteten har en ettårig 
livscykel, vilket innebär att ett år utan bete kan slå ut en lokal population. För arter med en 
begränsad aktivitetsperiod kan det räcka med ett sent betespåsläpp eller ett längre uppehåll 
i betet för att reproduktionen på platsen det året ska spolieras. Även betesdjuren (som 
producerar födoresursen) flyttar ofta runt i landskapet. Det är därför svårt att använda 
lokalbegrepp för dyngbaggar på samma sätt som man kan göra för t.ex. djur knutna till ett 
bestämt växtsamhälle. Det är snarare så att dyngbaggarna i ett område bildar en artpool, 
vars sammansättning och storlek bestäms av habitat- och substrattillgång inom ett större 
område och sett över en längre tid. Flertalet arter kräver betes- och habitatkontinuitet i ett 
landskapsperspektiv snarare än på den enskilda lokalen. Storleken på detta landskap är 
naturligtvis olika från art till art, beroende på deras spridningsförmåga och hur kräsna de är 
med hänsyn till olika omvärldsfaktorer. Särskilt utsatta är arter med specifika krav på 
vegetation, jordart, lokalklimat eller typ av spillning; arter vilka även under de bästa 
förhållanden är begränsade till ett fåtal lokaler inom ett område. Fragmentering av 
betesmarker har slagit särskilt hårt mot små habitat- eller substratspecifika arter med 
begränsad spridningsförmåga som t.ex. Aphodius merdarius (Pitkänen & Roslin 2001). 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att minskat bete på magra marker i kombination med 
lägre betestryck och konstgödsling för flertalet av våra rödlistade dyngbaggar framstår som 
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de viktigaste hoten, eventuellt för vissa arter i kombination med minskat häst- och fårbete. 
Slutligen kan ett senare betespåsläpp ställa till problem för arter med tidig aktivitetsperiod 
(de flesta av våra rödlistade arter är vår- eller försommaraktiva). För arter som idag lever 
kvar i små populationer på ett fåtal glest spridda lokaler kan naturligtvis avmasknings-
medel utgöra ett mycket påtagligt hot, som i olyckliga fall kan ha stora negativa 
konsekvenser. Betydelsen av ivermektin och andra preparat diskuteras ingående i en 
litteratursammanställning av Isaksson & Vessby (2006a). 
 
 
Dyngbaggar på Gotland 

Åtgärdsprogrammet för spillningslevande insekter (Forshage opubl.) omfattar bland 
bladhorningarna fem arter: månhornsbagge (Copris lunaris, rödlistad som sårbar enligt 
Gärdenfors 2005), streckdyngbagge (Aphodius merdarius, rödlistad som starkt hotad), 
fyrfläckig dyngbagge (Aphodius quadriguttatus, rödlistad som starkt hotad) köldyngbagge 
(Aphodius putridus, rödlistad som akut hotad) och ribbdyngbagge (Heptaulacus sus, 
rödlistad som starkt hotad). Av dessa är det endast Aphodius merdarius som har aktuella 
förekomster på Gotland. Av de övriga är visserligen alla utom Aphodius quadriguttatus 
funna på Gotland, men fynden är gamla eller mycket gamla. De senaste fynden av 
Heptaulacus sus gjordes 1961 på Fårö, medan Copris lunaris och Aphodius putridus ej är 
funna på Gotland sedan 1800-talet. Trots att flertalet av de i åtgärdsprogrammet ingående 
arterna saknas på Gotland hör den gotländska dyngbaggefaunan till de absolut rikaste i 
landet, med förekomst av flera rödlistade arter (Gärdenfors 2005). Av 61 svenska arter av 
spillningslevande bladhorningar (Lundberg & Gustafsson 2006) är 48 funna på Gotland. 
Detta gör Gotland tillsammans med Skåne (57 arter) och Öland (50 arter) till ett av de 
artrikaste svenska landskapen vad gäller denna grupp av skalbaggar. I Skåne är det framför 
allt den nederbördsfattiga östra delen av landskapet som har en artrik dyngbaggefauna. Här 
finns stora sandfält som fortfarande hävdas genom bete (Ljungberg 1999). På Öland och 
Gotland är det flera faktorer som samverkar för att skapa förutsättningar för en artrik 
dyngbaggefauna. Södra Skandinaviens milda klimat är särskilt utpräglat på Öland och 
Gotland. Årsnederbörden är låg, och i det öppna landskapet bidrar dessutom 
vindexponering och ett stort antal soltimmar till en ökad avdunstning. Magra, steniga 
jordar i kombination med sommartorka har gjort att stora arealer inte har lämpat sig till 
något annat än extensiv boskapsskötsel (Martinsson 1999).  
 
Tre andra rödlistade dyngbaggar har eller har haft sina starkaste förekomster i landet på 
Gotland: oxhorndyvel (Onthophagus illyricus, rödlistad som försvunnen), matt dvärgdyvel 
(Onthophagus ovatus, rödlistad som starkt hotad) och alvardyngbagge (Aphodius 
immundus, rödlistad som akut hotad). Onthophagus illyricus är i Sverige (och i hela norra 
Europa) endast känd från Gotland, medan de andra två även påträffats på Öland. 
Onthophagus ovatus är alltjämt utbredd på Gotland, men för de övriga två gjordes de 
senaste fynden 1956 (Onthophagus illyricus) respektive 1948 (Aphodius immundus). Det 
var inför denna inventering av stort intresse att undersöka om någon av de två sistnämnda 
arterna möjligen kan finnas kvar på ön. Även de rödlistade arterna vårtordyvel (Geotrupes 
vernalis, rödlistad som missgynnad), Joannas dvärgdyvel (Onthophagus joannae, rödlistad 
som sårbar) och likgul dyngbagge (Aphodius luridus, rödlistad som sårbar) har starka 
populationer på Gotland. Sammantaget kan man konstatera att det är av stor vikt för det 
fortsatta bevarandearbetet att identifiera och inventera de värdefullaste av de gotländska 
betesmarkerna. 
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Glänta i gles, får- och hästbetad alvarskog (lokal 8). Stenig mark med torrängsvegetation. Bland arterna i 
hästspillning: Aphodius merdarius, A. porcus, Geotrupes vernalis, Onthophagus fracticornis, O. nuchicornis 
och O. ovatus. Fårö, Verkegards, den 11 juni 2005. 
 
 
Andra inventeringar 

Trots den artrika faunan har få inventeringar av dyngbaggar gjorts på Gotland, och 
merparten av våra kunskaper baseras på strödda insamlingar av amatörer. Landin (1961) 
tillbringade mycket tid på Fårö, men någon sammanställning i form av fullständiga artlistor 
har ej publicerats. Wiktelius (1998) inventerade en lokal på Fårö (Dämba). Insamlingarna 
gjordes vid två tillfällen (”försommar” resp. ”högsommar”, närmare tidpunkt angavs ej), så 
resultatet är ej direkt jämförbart med föreliggande studie. Totalt noterades 15 arter. 
 
Vid en inventering av dyngbaggefaunan i betade skogar på Gotland (Ljungberg 2001) 
besöktes 15 lokaler från Fårö i norr till Rone i söder. I denna studie valdes lokalerna inte ut 
med tanke på dyngbaggefaunan, utan utifrån andra kriterier såsom t.ex. trädskiktets 
beskaffenhet, förekomst av död ved etc. Lokalerna var därför heterogena med avseende på 
beskuggning, jordart, markvegetation och betestryck. Sammanlagt påträffades 28 arter. De 
artrikaste lokalerna var alla relativt öppna, talldominerade skogar på utpräglat magra, 
sandiga eller steniga jordar, oftast med en gles markvegetation med talrika markblottor. I 
mer slutna, friska, grandominerade skogar var faunan betydligt artfattigare. Lokalerna 
besöktes vid tre tillfällen; 29-31/5, 18-22/7 och 7-9/9. Brist på färsk spillning inom 
provytorna var ett genomgående problem, och gjorde att endast en av de 15 lokalerna 
kunde provtas vid alla tre tillfällena. På denna lokal noterades 20 arter. Förekomst i 
skogsbetesinventeringen noteras under respektive art i Appendix. 
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MATERIAL OCH METODIK 
Urval av lokaler 
Efter en rekognoscering gjord i mitten av maj togs en lista med 40 lämpliga lokaler fram av 
Lena Almqvist, Länsstyrelsen, i samråd med författaren. Ur denna lista valdes sedan ett 
mindre antal lokaler ut för undersökning. Vid valet av lokaler var följande faktorer viktiga: 

1. Jordmån. Lokaler på lätta, väldränerade jordar (sand- eller grusmark, morän, 
alvarjordar) prioriterades. 

2. Hävdstatus. Välhävdad mark utan sentida kontinuitetsbrott prioriterades. 

3. Beteskontinuitet på landskapsnivå. 

4. Förekomst av rödlistade/sällsynta spillningslevande insekter enligt 
litteraturuppgifter. 

5. Djurslag. En så jämn fördelning som möjligt mellan de tre djurslagen får, nöt och 
häst eftersträvades. 

 
Insamlingarna gjordes under tre perioder 2005: från 2/6 till 11/6, från 14/8 till 21/8 och 
från 25/9 till 2/10. De tre perioderna benämns i fortsättningen för enkelhets skull juni, 
augusti och september. Sammanlagt provtogs 25 lokaler (Tabell 1). Frånvaro av betande 
djur under delar av säsongen ledde till att endast 4 av de 25 lokalerna kunde provtas vid 
alla tre tillfällena. 9 lokaler provtogs endast i juni, 2 lokaler endast i augusti, 4 lokaler 
endast i september, 3 lokaler i juni och augusti, 1 lokal i juni och september och 2 lokaler i 
augusti och september. Provtagningstillfälle(n) anges i tabell 1 med siffror (6 = juni, osv.). 
Översiktliga insamlingar av spillningslevande skalbaggar gjordes på ytterligare några 
lokaler men utan användande av kvantitativ metodik. Fynd av rödlistade arter på dessa 
lokaler omnämns under respektive art i Appendix.  
 
 
Omvärldsfaktorer 
Eftersom denna inventering var fokuserad på arterna i åtgärdsprogrammet och andra arter 
med liknande habitatkrav, valdes alla lokaler utifrån samma förutsättningar, vilket innebär 
att de är relativt likartade. Skuggiga eller fuktiga betesmarker ingick ej, inte heller 
extensivt hävdade marker med tät grässvål och frodig markvegetation. Förekomst av träd- 
och buskskikt noterades och är omnämnt i lokalbeskrivningarna. De provtagna 
spillningshögarna låg dock utan undantag helt öppet. Jordarten noterades i fält dels utifrån 
markvegetationen, dels genom en besiktning av blottade ytor och vid grävningen under 
varje spillningshög. Framför allt gjordes åtskillnaden mellan de rena sandjordarna och de 
med inslag av finkornigare minerogent material. Några rena lerjordar förekom inte bland 
de undersökta lokalerna, inte heller några organogena jordar (kärrtorv el. dyl.). Förekomst 
av kalkhällar utan eller med mycket tunt jordtäcke noterades också, liksom graden av 
stenighet. Vegetationens täckningsgrad och grässvålens karaktär skattades. De 25 lokalerna 
beskrivs i Tabell 1. 
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Tabell 1. Lokalerna i alfabetisk ordning. 

Nr lokal koord tid djur jordart träd buskar mark- och vegetationstyp 

1 Bunge, 
Hultungs 

169127/
641692 6,8,9 får sten/grus saknas glest 

Flack, starkt stenig mark, kortbetad torrängsveg. med brutet 
vegetationstäcke, ställvis ruderatpräglad veg. 

2 Burs, 
Vanges 

166387/
634680 6,8 nöt sand saknas saknas 

Flack sandmark med kortbetad torrängsveg., sammanhängande 
grässvål, fläckvis öppen sand. 

3 Fårö, 
Marpes 

169390/
642691 6,8,9 får sten/grus saknas glest 

Alvarmark i svag NO-sluttning, starkt stenigt, kortbetad 
torrängsveg., betet fortsätter in i gles alvarskog. 

4 Fårö,       
Nors 

170249/
643273 6 får sten/grus saknas saknas 

Överbetat hägn vid gård, flack, stenig mark, trampskadat med 
gles kvävepåverkad veg. 

5 Fårö, 
Verkegards 

169532/
642470 6,9 häst sten/grus glest glest 

Öppet parti i gles alvarskog, kuperat, starkt stenigt, kortbetad 
torrängsveg., brutet vegetationstäcke, sambete får+häst. 

6 Grötlingbo, 
Ronnings 1 

165594/
633797 6 nöt sand glest saknas 

Öppet parti i gles betad skog, flack sandmark med kortbetad, ngt 
kvävegynnad torrängsveg. 

7 Grötlingbo, 
Ronnings 2 

165586/
633809 8 nöt 

sand/ 
stenigt saknas saknas 

Bete på gammal åker, flack stenig sandmark med kortbetad, ngt 
ruderatpräglad torrängsveg. 

8 Hablingbo, 
Petes 1 

164414/
634204 6 får 

morän/ 
stenigt glest saknas 

Flackt öppet parti i gles betad skog, stenigt, kortbetad, tuvig 
torrängsveg., trampskadat med brutet vegetationstäcke.  

9 Hablingbo, 
Petes 2 

164339/
634206 8 får 

morän/ 
stenigt saknas saknas 

Efterbete på slåttervall med gles veg. av lusern, bredbladiga 
gräs. 

10 Hablingbo, 
Petes 3 

164390/
634195 9 får 

morän/ 
stenigt saknas glest 

Öppna partier i nyröjd enbuskmark med slån, starkt upptrampat, 
gles veg. 

11 Hangvar, 
Gullauser 

166907/
640831 6 nöt 

morän/ 
stenigt/ 
lerigt saknas saknas 

Överbetat hägn vid gård, trampskadat med gles kvävepåverkad 
veg. 

12 Hangvar, 
Tajnungs 1 

167024/
641811 6,8 

nöt (6), 
häst (8) sand saknas saknas 

Flack sandmark med kortbetad, ngt kvävepåverkad torrängsveg., 
brutet vegetationstäcke. 

13 
Hangvar, 
Tajnungs 2 
 

167049/
641870 
 

9 
 

nöt 
 

häll/sand 
 

glest 
 

glest 
 

Flackt öppet parti i gles alvarskog, ställvis hällar med tunt 
jordtäcke, annars sandig mark med kortbetad torrängsveg., 
brutet vegetationstäcke. 

14 
Lärbro, 
L. Bjärs 
 

167786/
640727 
 

6 
 

häst 
 

morän 
 

saknas 
 

saknas 
 

Svag SV-sluttning med kortbetad, kvävepåverkad torrängsveg. 
med brutet vegetationstäcke, sambete får+häst, betet fortsätter in 
i skog. 

15 
Lärbro, 
Röcklinge 
backe 

167839/
641118 
 

6,8,9 
 

häst 
 

häll/sand 
 

saknas 
 

glest 
 

V-sluttning, ställvis hällar med tunt jordtäcke, däremellan grusig 
sandmark med kortbetad torrängsveg., fläckvis rator med frodigt 
gräs (här samplat). 

16 Näs, 
Skåls 1 

164613/
632974 6 nöt 

morän/ 
stenigt saknas glest 

Flack öppen mark, kortbetad torrängsveg., sammanhängande 
grässvål, på steniga ryggar brutet veg.-täcke. 

17 Näs, 
Skåls 2 

164593/
632931 8,9 nöt 

morän/ 
stenigt saknas glest 

Flack öppen mark, kortbetad torrängsveg., sammanhängande 
grässvål, på steniga ryggar brutet veg.-täcke. 

18 Rone 
Gullgårde 

166259/
634468 9 nöt sand saknas saknas 

Flack sandmark med kortbetad kvävepåverkad torrängsveg., 
sammanhängande grässvål, fläckvis öppen sand. 

19 Rone, 
Änggårde 1 

166119/
634414 6,8 häst sand saknas saknas 

Öppen hästhage i svag S-sluttning, sandmark med kortbetad 
kvävepåverkad veg., brutet vegetationstäcke. 

20 Rone, 
Änggårde 2 

166183/
634373 9 häst sand saknas saknas 

Flack öppen hästhage, sandmark med kortbetad kvävepåverkad 
veg., brutet vegetationstäcke, kort gräs, fläckvis öppen sand. 

21 Rute, 
Bräntings 1 

168724/
641708 6 nöt sten/grus glest saknas 

Flackt öppet parti i gles alvarskog med kortbetad torrängsveg., 
sambete får+nöt. 

22 Rute, 
Bräntings 2 

168862/
641648 8,9 får+nöt sten/grus saknas saknas 

Flack öppen betesmark, kortbetad, kvävepåverkad torrängsveg., 
sambete får+nöt. 

23 Stenkumla, 
Kube 

164727/
638250 6 häst 

häll/grus/
lerigt saknas glest 

Överbetat hägn vid gård, starkt kuperat, kalkterrasser med tunt 
jordtäcke, annars starkt stenigt, gles ruderatveg. 

24 Vall, Roleks 
 

165159/
638187 6,8,9 häst 

morän/ 
stenigt saknas glest 

Flack öppen betesmark med kortbetad torrängsveg., brutet 
vegetationstäcke, betet fortsätter in i skog. 

25 Östergarn, 
Herrvik 

168636/
636999 6 får häll/grus saknas saknas 

Öppet parti i delvis trädklädd betesmark, starkt kuperat, 
kalkterrasser med tunt jordtäcke, kortbetad torrängsveg., brutet 
vegetationstäcke. 
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Figur 1. De undersökta lokalernas läge. 
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Insamlingsmetodik 
Vid inventeringen följdes i huvudsak den metodik som utarbetats av Naturvårdsverket 
(Bergman 2003). På var och en av de utvalda lokalerna togs stickprov ur ett antal 
spillningshögar, varvid även jorden närmast under spillningen samlades in. Om gångar av 
tordyvlar (Geotrupes spp.) påträffades i jorden under spillningen följdes dessa till sitt slut 
och eventuella djur artbestämdes direkt i fält. Bergman (2003) rekommenderar att 15 
prover per lokal samlas in, men detta bedömdes leda till en alltför stor arbetsinsats per 
lokal, vilket hade medfört att färre lokaler hade kunnat provtas. I denna studie var därför 
målsättningen att ta 10 prover per lokal. Även detta antal fick modifieras p.g.a. brist på 
färsk spillning på vissa lokaler. 
 
Provernas storlek var ca 1 liter spillning exkl. jord. För nöt- och hästspillning innebar det 
att delar av enskilda spillningshögar provtogs. För får däremot innebar det att flera enskilda 
spillningshögar lades samman. Dessa insamlades så långt möjligt inom en yta av några få 
m2, varvid det eftersträvades att hålla de sammanlagda spillningshögarna så likartade som 
möjligt med avseende på spillningens ålder samt marktyp och vegetationstäckning. En viss 
variation var dock oundviklig. Proverna av fårspillning representerar alltså inte stickprov 
ur enskilda spillningshögar, och kan inte användas för att uppskatta variationen i art- och 
individförekomst mellan enskilda spillningshögar. Detta är över huvud taget svårt att göra 
för fårspillning, eftersom den varierar så påtagligt i karaktär – från små kulor till större och 
lösare högar. 
 
Spillningen insamlades i 5-liters plasthinkar och bars till en uppsamlingsplats där 
genomgången gjordes. Vid genomgången sönderdelades spillningen först med en planter-
spade, varefter vatten försiktigt hälldes på till ca 2/3 av hinkens volym. De uppflytande 
individerna skummades av med en liten tesil, och fördes över till baljor med rent vatten, 
där de rengjordes och fördes över till 70% sprit i plastburkar märkta med lokal, datum och 
provnummer. När inga fler individer flutit upp till ytan under loppet av ca 10 minuter, 
rördes innehållet i hinkarna om försiktigt och processen upprepades till dess att inga djur 
flöt upp. Hela genomgången tog vanligen 30-45 minuter per prov, men kunde också ta 
betydligt längre tid när individtätheten var hög. Proverna samlades in och gicks igenom 
parallellt 5 åt gången (att gå igenom alla 10 proverna samtidigt blir ofta alltför stressigt för 
en person). Av tidsskäl begränsades insamlingen till de spillningslevande bladhorningarna, 
övriga skalbaggsgrupper lämnades därhän. 
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Författaren med undersökningsutrustning.  

 
 
RESULTAT OCH DISKUSSION 
Totalt artbestämdes 23 900 individer av spillningslevande bladhorningar, fördelade på 34 
arter (Tabell 2, Tabell 5). Det insamlade materialet (inklusive icke rödlistade arter och fynd 
från lokaler utanför inventeringen) är digitaliserat och inrapporterat till ArtDatabankens 
fynddatabas. 
 
Tabell 2. Översikt över antal provtagna lokaler, antal prover, antal individer och antal arter per djurslag och 
provtagningstillfälle. 

 

  
JUNI 

  

  
AUGUSTI 

  

  
SEPTEMBER 

  

  
Totalt 

  

 får nöt häst får nöt häst får nöt häst 

Lokaler 5 6 6 4 4 4 4 4 4 25

Prover 38 60 51 37 40 38 28 36 33 361

Individer 5004 2780 2675 1322 982 1342 1194 1980 6621 23900

Arter 20 22 25 21 17 21 15 16 16 34
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Säsongsvariation 
Säsongsvariationen i dyngbaggefaunans sammansättning är mycket stor, och överskuggar 
alla skillnader mellan olika typer av betesmarker och djurslag (Gustavsson 1998). För att 
på ett fullständigt sätt täcka in hela faunan på en lokal krävs egentligen minst fem 
insamlingstillfällen, där det första bör ligga redan i slutet av april/början av maj och det 
sista i slutet av oktober/början av november. Denna inventering begränsades av tids- och 
kostnadsskäl till tre insamlingstillfällen (början av juni, mitten av augusti och 
månadsskiftet september/oktober). Som en följd kan både de tidiga vårarterna och de sena 
höstarterna förväntas vara underrepresenterade. Hur de olika arterna fördelar sig mellan 
provtagningstillfällena i denna inventering visas i Figur 2. Resultatet visar tydligt att endast 
en minoritet av arterna kan påträffas under hela säsongen. De flesta arterna påträffas under 
en begränsad tidsperiod, medan några arter har två aktivitetstoppar. Även för arter som 
påträffas under en större del av säsongen är det ofta så att reproducerande individer endast 
uppträder under en begränsad tid (Vessby, pers. komm.). Artens livscykel och säsongs-
variation är därför viktig att känna till inte bara vid riktade sökningar efter arten, utan 
också vid studier av habitat- och substratpreferens. 
 
 

 
Hårt hästbetad, upptrampad hage med ruderatpräglad vegetation (lokal 23). Bland arterna i hästspillning: 
Aphodius luridus, A. merdarius (talrik), A. sordidus och A. granarius (massvis). Stenkumla, Kube, den 10 
juni 2005. 
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Figur 2. Fördelningen mellan provtagningstillfällen för arterna funna i denna studie, uttryckt som andelen i % av det totala antalet funna individer av respektive art (n). 
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I Figur 3 visas antalet arter insamlade under de tre olika perioderna. Av 30 arter (de mest 
lågfrekventa är ej medtagna) är 14, d.v.s. nästan hälften, unika för någon av perioderna. 
Härav följer att insamlingar bedrivna vid endast ett tillfälle alltid ger endast en del av 
artsamhället. Det framgår också att om målsättningen är att med minsta möjliga 
inventeringsinsats erhålla så många arter som möjligt (och största möjliga underlag för att 
detektera förändringar i arters frekvens) är det försommaren som är det bästa valet. 
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Figur 3. Antal arter insamlade vid tre olika provtagningstillfällen 2005 fördelade på unika och gemensamma 
arter. Unika arter förekommer bara vid ett provtagningstillfälle, gemensamma arter vid två eller tre. I figuren 
är endast de arter med som är funna i fler än 10 individer vid respektive provtagningstillfälle. Anledningen är 
att sannolikheten för att lågfrekventa arter detekteras vid ett enskilt provtagningstillfälle är låg. Totalt har 30 
arter beaktats. 
 
 
Preferenser för spillning från olika djurslag 
Vid studier av dyngbaggars substratval måste man hålla i minnet att det avgörande inte är 
var de fullbildade skalbaggarna uppträder, utan i vilka substrat larverna kan överleva och 
framgångsrikt konkurrera med andra arter. Naturligtvis kan man förvänta sig att de 
fullbildade skalbaggarna företrädesvis näringssöker i samma sorts spillning där äggen läggs 
och larverna utvecklas, men alldeles självklart är inte detta. I väntan på mer omfattande 
studier av larvutvecklingen så är emellertid de vuxna skalbaggarnas uppträdande det bästa 
vi har att gå efter. 
 
I tabell 3 visas det genomsnittliga antalet individer per prov för de olika djurslagen i juni, 
augusti och september. Höga medelvärden och stor variation mellan prover för fårspillning 
i juni beror på massförekomst i vissa prover av Aphodius punctatosulcatus, medan höga 
medelvärden och stor variation mellan prover för hästspillning i september beror på 
massförekomster i vissa prover av A. contaminatus och A. prodromus. 



 16

Tabell 3. Medelvärden ± standardfel för antal individer/prov, motsvarande ca 1 liter spillning. Prov från nöt- 
och hästspillning kommer från enskilda spillningshögar, medan fårspillning är samlat från flera 
spillningshögar för att få ihop en liter/prov. 

 FÅR NÖT HÄST Totalt 

JUNI 131,7 ± 23,5 46,3 ± 4,7 52,5 ± 9,3 70,2 ± 7,6 

AUGUSTI 35,7 ± 2,6 24,6 ± 2,2 35,3 ± 6,1 31,7 ± 2,4 

SEPTEMBER 42,6 ± 4,5 55,0 ± 14,9 200,6 ± 32,4 101,0 ± 14,3 

 
 
I denna inventering är skillnaden mellan djurslagen liten beträffande det totala antalet arter: 
31 i fårspillning mot 29 i nötspillning och 32 i hästspillning. Det genomsnittliga antalet 
arter per prov varierar men skiljer sig inte mycket åt beroende på djurslag (Tabell 4). 
Däremot är det uppenbart att åtskilliga arter föredrar en viss typ av spillning framför andra. 
I Tabell 5 visas hur de funna individerna fördelar sig på djurslag och insamlingstillfällen 
för de enskilda arterna. I Tabell 6 visas fördelningen mellan djurslag uttryckt dels som 
procentandelen av det totala antalet individer, dels som andelen av undersökta prov där 
arten påträffades med mer än 1 individ. Att utesluta prover med endast 1 individ ger en 
tydligare och mer rättvisande bild av hur arterna fördelar sig, eftersom dyngbaggarna är 
mycket rörliga djur och kan uppträda i enstaka individer på lokaler och i substrat där arten 
inte reproducerar sig. Aftondyngbaggen Aphodius rufipes kan illustrera detta. Ser man till 
hur det totala antalet funna individer fördelar sig mellan djurslagen får man följande siffror: 
får 10%, nöt 40%, häst 50%. Tittar man på andelen prover av en viss spillningstyp med 
förekomst av arten (alltså även enstaka exemplar) är skillnaderna mellan djurslagen relativt 
små: får 54%, nöt 73%, häst 61%. Begränsar man sig däremot till prover med 2 eller fler 
individer så får man en betydligt lägre andel för fårspillning: får 14%, nöt 63%, häst 45%. 
Andelen prov av respektive spillningstyp med 2 eller fler individer står i bättre överens-
stämmelse med hur det totala antalet individer fördelar sig mellan spillningstyperna, och 
det framgår tydligt att artens uppträdande i fårspillning främst handlar om enstaka 
individer. 
 
Preferensen för spillning från olika djurslag diskuteras under varje enskild art i Appendix. 
Materialet kommer att underställas en statistisk analys och publiceras i annat sammanhang. 
I väntan på denna är några brasklappar befogade. Antalet funna individer kan inte utan 
vidare jämföras mellan djurslag, eftersom antalet prover inte är detsamma (se tabell 2). 
Aggregation (massförekomster i enskilda spillningshögar) kan också påverka resultatet. I 
Appendix diskuteras en del av dessa komplicerande faktorer. 
 
 
Tabell 4. Medelvärden ± standardfel för antal arter/prov, motsvarande ca 1 liter spillning. Prov från nöt- och 
hästspillning kommer från enskilda spillningshögar, medan fårspillning är samlat från flera spillningshögar 
för att få ihop en liter/prov. 

 FÅR NÖT HÄST Totalt 

JUNI 6,8 ± 0,4 7,0 ± 0,3 7,6 ± 0,4 7,2 ± 0,2 

AUGUSTI 5,5 ± 0,3 5,2 ± 0,3 4,5 ± 0,3 5,1 ± 0,2 

SEPTEMBER 5,2 ± 0,3 4,1 ± 0,3 5,5 ± 0,3 4,9 ± 0,2 
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Tabell 5. Arternas fördelning mellan spillningstyp och insamlingstillfälle, uttryckt som antal insamlade 
individer. Arterna i bokstavsordning. 

 FÅR NÖT HÄST TOTALT 

 JUN AUG SEP S:A JUN AUG SEP S:A JUN AUG SEP S:A JUN AUG SEP S:A 

Aphodius ater 533 6 0 539 368 0 0 368 74 0 0 74 975 6 0 981 

Aphodius borealis 4 0 0 4 10 0 0 10 2 0 0 2 16 0 0 16 

Aphodius conspurcatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 0 0 21 21 

Aphodius contaminatus 0 28 392 420 0 14 1246 1260 0 935 2610 3545 0 977 4248 5225 

Aphodius distinctus 18 0 220 238 15 2 66 83 115 1 393 509 148 3 679 830 

Aphodius equestris 54 7 0 61 157 7 5 169 179 3 461 643 390 17 466 873 

Aphodius erraticus 370 137 8 515 325 21 3 349 94 21 0 115 789 179 11 979 

Aphodius fimetarius/pedellus 7 25 275 307 44 25 103 172 26 15 35 76 77 65 413 555 

Aphodius foetens 0 9 0 9 1 44 1 46 6 59 5 70 7 112 6 125 

Aphodius fossor 3 0 0 3 155 21 0 176 68 1 0 69 226 22 0 248 

Aphodius granarius 19 0 0 19 40 0 0 40 210 0 0 210 269 0 0 269 

Aphodius haemorrhoidalis 20 9 1 30 208 6 0 214 41 27 1 69 269 42 2 313 

Aphodius ictericus 0 393 7 400 0 257 14 271 0 1 0 1 0 651 21 672 

Aphodius luridus 166 0 0 166 43 0 0 43 78 0 0 78 287 0 0 287 

Aphodius merdarius 4 5 0 9 4 0 0 4 102 4 1 107 110 9 1 120 

Aphodius paykulli 0 0 7 7 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 10 10 

Aphodius porcus 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 8 8 

Aphodius prodromus 50 0 223 273 206 0 430 636 339 1 2956 3296 595 1 3609 4205 

Aphodius punctatosulcatus 2645 2 0 2647 63 0 0 63 352 1 0 353 3060 3 0 3063 

Aphodius pusillus 791 1 0 792 1004 0 0 1004 846 0 0 846 2641 1 0 2642 

Aphodius rufipes 0 35 1 36 1 146 1 148 8 171 6 185 9 352 8 369 

Aphodius rufus 0 556 35 591 0 372 32 404 0 15 0 15 0 943 67 1010 

Aphodius sordidus 0 3 0 3 0 11 0 11 1 21 0 22 1 35 0 36 

Aphodius sphacelatus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 

Aphodius zenkeri 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

Geotrupes spiniger 0 4 2 6 0 23 17 40 0 30 21 51 0 57 40 97 

Geotrupes stercorarius 1 1 1 3 4 17 6 27 4 7 2 13 9 25 9 43 

Geotrupes stercorosus 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

Geotrupes vernalis 0 1 0 1 28 0 0 28 7 0 0 7 35 1 0 36 

Onthophagus fracticornis 10 29 16 55 71 2 50 123 21 6 95 122 102 37 161 300 

Onthophagus joannae 0 0 0 0 1 0 3 4 76 20 0 96 77 20 3 100 

Onthophagus nuchicornis 14 5 0 19 0 0 1 1 5 1 0 6 19 6 1 26 

Onthophagus ovatus 291 63 5 359 18 3 0 21 18 0 0 18 327 66 5 398 

Onthophagus similis 2 0 0 2 14 11 0 25 2 2 6 10 18 13 6 37 

Antal individer 5004 1322 1194 7520 2780 982 1980 5742 2675 1342 6621 10638 10459 3646 9795 23900 

Antal arter 20 21 15 31 22 17 16 29 25 21 16 32 26 26 22 34 
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Tabell 6. Arternas fördelning mellan spillningstyp, uttryckt som andel av det totala antalet insamlade 
individer (vänstra delen av tabellen) och som andel prov med minst 2 individer av arten (högra delen av 
tabellen). Andelen prov med fynd anges dels av det totala antalet prover, dels av antalet prover från 
respektive djurslag. Som underlag vid beräkning av andelen prov med fynd har endast data från den eller de 
insamlingsperioder under vilken arten uppträdde som mest frekvent använts.  

 

 Individer (% av n)  Andel prov med >1 individ av arten (% av n) 

 FÅR NÖT HÄST n  TOT n FÅR n NÖT n HÄST n Underlag

Aphodius ater 54,9 37,5 7,5 981  59,1 149 81,6 38 71,7 60 27,5 51 jun

Aphodius borealis 25,0 62,5 12,5 16  2,7 149 5,3 38 3,3 60 0 51 jun

Aphodius conspurcatus 0 0 100 21  5,2 97 0 28 0 36 15,2 33 sep

Aphodius contaminatus 8,0 24,1 67,8 5225  88,7 97 92,9 28 77,8 36 97 33 sep

Aphodius distinctus 28,7 10,0 61,3 830  29,3 246 30,3 66 14,6 96 45,2 84 jun+sep

Aphodius equestris 7,0 19,4 73,7 873  15,0 246 7,6 66 13,5 96 22,6 84 jun+sep

Aphodius erraticus 52,6 35,6 11,7 979  54,4 149 71,1 38 60,0 60 35,3 51 jun

Aphodius fimetarius/pedellus 55,3 31,0 13,7 555  51,5 97 82,1 28 47,2 36 30,3 33 sep

Aphodius foetens 7,2 36,8 56,0 125  26,1 115 8,1 37 25,0 40 44,7 38 aug

Aphodius fossor 1,2 71,0 27,8 248  28,9 149 2,6 38 48,3 60 25,5 51 jun

Aphodius granarius 7,1 14,9 78,1 269  5,4 149 5,3 38 5,0 60 5,9 51 jun

Aphodius haemorrhoidalis 9,6 68,4 22,0 313  30,2 149 13,2 38 55,0 60 13,7 51 jun

Aphodius ictericus 59,5 40,3 0,1 672  52,2 115 94,6 37 62,5 40 0 38 aug

Aphodius luridus 57,8 15,0 27,2 287  29,5 149 52,6 38 16,7 60 27,5 51 jun

Aphodius merdarius 7,5 3,3 89,2 120  11,4 149 0 38 1,7 60 31,4 51 jun

Aphodius paykulli 70,0 20,0 10,0 10  1,0 97 3,6 28 0 36 0 33 sep

Aphodius porcus 12,5 0,0 87,5 8  1,0 97 0 28 0 36 3,0 33 sep

Aphodius prodromus 6,5 15,1 78,4 4205  47,6 246 42,4 66 35,4 96 65,5 84 jun+sep

Aphodius punctatosulcatus 86,4 2,1 11,5 3063  47,0 149 76,3 38 26,7 60 49,0 51 jun

Aphodius pusillus 30,0 38,0 32,0 2642  89,3 149 89,5 38 95,0 60 82,4 51 jun

Aphodius rufipes 9,8 40,1 50,1 369  40,9 115 13,5 37 62,5 40 44,7 38 aug

Aphodius rufus 58,5 40,0 1,5 1010  65,2 115 97,3 37 92,5 40 5,3 38 aug

Aphodius sordidus 8,3 30,6 61,1 36  6,1 115 0 37 2,5 40 15,8 38 aug

Aphodius sphacelatus 0 0 100 1  0 149 0 28 0 60 0 51 jun

Aphodius zenkeri 100 0 0 3  0,9 115 2,7 37 0 40 0 38 aug

Geotrupes spiniger 6,2 41,2 52,6 97  9,9 212 0 65 13,2 76 15,5 71 aug+sep

Geotrupes stercorarius 7,0 62,8 30,2 43  4,3 115 0 37 7,5 40 5,3 38 aug

Geotrupes stercorosus 100 0 0 2  0,7 149 2,6 38 0 60 0 51 jun

Geotrupes vernalis 2,8 77,8 19,4 36  7,4 149 0 38 15,0 60 3,9 51 jun

Onthophagus fracticornis 18,3 41,0 40,7 300  15,8 361 14,6 103 16,9 136 15,6 122 jun+aug+sep

Onthophagus joannae 0,0 4,0 96,0 100  5,4 149 0 38 0 60 15,7 51 jun

Onthophagus nuchicornis 73,1 3,8 23,1 26  3,4 149 10,5 38 0 60 2,0 51 jun

Onthophagus ovatus 90,2 5,3 4,5 398  14,8 149 31,6 38 8,3 60 9,8 51 jun

Onthophagus similis 5,4 67,6 27,0 37  2,7 264 0 75 7,0 100 0 89 jun+aug
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Skillnader mellan lokaler  
Denna studie är inte utformad som en jämförelse mellan ”bra” och ”dåliga” dyngbagge-
lokaler. Istället kan man se inventeringen som ett mått på hur stor variation som kan finnas 
mellan olika lokaler som alla åtminstone till det yttre förefaller ha goda förutsättningar för 
att hysa en artrik fauna. Denna variation kan ge information om vilka ytterligare 
omvärldsfaktorer som kan vara avgörande, men också om hur stor den stokastiska 
variationen och ”mätfelet” i stickprovstagningen är. Sådan kunskap är viktig om liknande 
inventeringar ska utföras i övervakningssyfte och behöver analyseras vidare. 
 
Liksom det är uppenbart att vissa arter inte fördelar sig likformigt mellan spillning från 
olika djurslag, är det sannolikt att det finns skillnader mellan lokaler som är oberoende av 
djurslag. Det genomsnittliga antalet arter per lokal varierar något beroende på 
provtagningstillfälle, men varierar mindre beroende på djurslag (Tabell 7). Troligen visar 
sig olikheter mellan lokaler inte främst i det totala antalet arter, utan som skillnader i olika 
arters frekvens. Faktorer som kan misstänkas vara viktiga för många arter är t.ex. jordart 
och vegetationstäckets karaktär. Materialet i denna studie är dock inte tillräckligt för att 
kunna analysera detta, bl.a. eftersom djurslaget har en så stor inverkan på arters förekomst. 
Betydelsen av dessa och andra omvärldsfaktorer behöver studeras för varje enskild art. 
Idealet vore att utforma studier där intressanta omvärldsfaktorer kan studeras en och en och 
annan variation så långt som möjligt uteslutas. Dessutom är det viktigt att inte bara studera 
hur de fullbildade individerna uppträder, utan också hur reproduktionsframgång och 
därigenom förmågan att upprätthålla stabila populationer varierar mellan olika habitat för 
olika arter. Intressanta i det avseendet är t.ex. Aphodius luridus och Onthophagus-arterna; 
kräsna arter vilka alla uppvisar en påtaglig variation i frekvens mellan lokaler. 
 

 
Glänta i gles alvarskog, betad av får och nöt (lokal 21). Kortbetad torrängsvegetation. Bland arterna i 
nötspillning: Geotrupes vernalis, Onthophagus fracticornis och O. ovatus. Rute, Bräntings, den 11 juni 2005. 
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Tabell 7. Medelvärden för antal arter per lokal för olika djurslag och provtagningstillfällen under 2005. I 
tabellen är endast lokaler med minst åtta prover inkluderade. Standardfel har ej beräknats eftersom materialet 
är så litet (3-6 lokaler per djurslag och provtagningstillfälle). 

 FÅR NÖT HÄST Totalt 

JUNI 13,3 13,0 13,8 13,4 

AUGUSTI 12,0 11,0 12,0 11,7 

SEPTEMBER 8,8 10,0 9,3 9,3 

 
 
Kommentarer till ej påträffade arter 
I denna studie påträffades 34 av de 48 spillningslevande bladhorningar som är kända från 
Gotland. Av de resterande 14 är inte mindre än 12 arter ej funna på Gotland efter 1965: 
 

• Aphodius depressus (ej rödlistad) 
• Aphodius foetidus (rödlistad som försvunnen) 
• Aphodius immundus (rödlistad som försvunnen) 
• Aphodius putridus (rödlistad som akut hotad) 
• Aphodius subterraneus (rödlistad som akut hotad) 
• Aphodius tomentosus (rödlistad som försvunnen) 
• Aphodius uliginosus (ej rödlistad) 
• Aphodius varians (rödlistad som försvunnen) 
• Caccobius schreberi (rödlistad som försvunnen) 
• Copris lunaris (rödlistad som sårbar) 
• Heptaulacus sus (rödlistad som starkt hotad) 
• Onthophagus illyricus (rödlistad som försvunnen) 

 
Av dessa 12 arter hör 10 till samma kategori, starkt minskande, sydliga arter som är 
sällsynta även i övriga landskap. 6 av dem är troligen försvunna från landet som helhet, 
medan 3 (Aphodius subterraneus, A. putridus och Heptaulacus sus) är ytterst sällsynta. 
Endast Copris lunaris är något mer utbredd. Troligen är alla dessa 10 arter försvunna från 
Gotland (om de någonsin har funnits här; någon eller några av arterna på listan kan 
representera tillfälligt uppträdande individer eller felaktiga fyndortsangivelser), med det 
möjliga undantaget av Heptaulacus sus som behöver eftersökas ytterligare.  
 
De arter som sticker ut i listan är Aphodius depressus och Aphodius uliginosus, som på 
fastlandet är allmänna, utbredda och ganska anspråkslösa arter. Aphodius depressus är 
dock redan på Öland förhållandevis ovanlig, och på Gotland finns endast några få fynd, det 
senaste från 1949 (Forshage, opubl. databas). Också för Aphodius uliginosus finns endast 
några få fynd på Gotland, från Stora Karlsö och Fårö (Forshage, opubl. databas). Flera 
Aphodius-arter är starka flygare, som ibland påträffas i uppspolad tång på havsstränder 
(s.k. vinddrift). Möjligen utgörs de gotländska fynden av Aphodius uliginosus av sådana 
tillfälligt uppträdande individer. Både Aphodius depressus och Aphodius uliginosus lever 
främst på skuggig mark, och ofta i älgspillning, även om de också påträffas i mer öppna 
betesmarker. Kanske är frånvaron av älgstam på Gotland anledningen till att de tycks 
saknas på ön. Det kan nämnas att den rena skogsarten Aphodius nemoralis, som 
huvudsakligen påträffas i älgspillning och är utbredd över hela landet ända ner i Skåne, 
saknas helt på Gotland. 
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Av de 14 arterna återstår då 2 arter: 
• Aphodius brevis (ej rödlistad) 
• Oxyomus silvestris (ej rödlistad) 

 
Aphodius brevis är ej ovanlig på Gotland och påträffades utanför inventeringen bl.a. vid 
Bräntings (lokal 21), men den lever till skillnad från övriga dyngbaggar i torr spillning, 
vilket förklarar att den inte finns med i materialet. Oxyomus silvestris är främst funnen i 
fårspillning på Fårö, där den påträffades så sent som 1997 (Wiktelius 1998). Arten föredrar 
skuggiga miljöer, vilket kan vara en anledning till att den ej dök upp i denna studie. 
Sammanfattningsvis så omfattar inventeringen med dessa två undantag troligen alla de 
dyngbaggar som går att påträffa i gotländska betesmarker. Möjligen kan ett frågetecken 
sättas för Heptaulacus sus, som bör göras till föremål för riktat eftersök (se nedan). 
 
Hur står sig då den gotländska dyngbaggefaunan i en jämförelse med andra svenska 
landskap? Av de 57 arterna i Skåne är det 45 (79%) som har aktuella förekomster. På 
Öland är motsvarande siffra 41 av 50 arter (82%). Detta ska då jämföras med Gotlands 36 
av 48, dvs 75%. Alarmerande är att 20-25% av arterna har försvunnit i alla tre landskapen. 
 
 

 
Hästbetad hagmark med omväxlande sandiga partier och hällmark (lokal 16). Marken är upptrampad, men 
den mesta spillningen läggs i partier med frodigt gräs. Bland arterna i hästspillning: Aphodius foetens, A. 
merdarius, A. porcus och A. sordidus. Lärbro, Röcklinge backe, den 2 oktober 2005. 
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Kommentarer till övervakningsmetodiken 
Glimskär m.fl. (2005) beräknade hur den statistiska styrkan (d.v.s. sannolikheten att en 
förändring i förekomst hos en viss dyngbaggeart blir statistiskt signifikant) påverkades dels 
av antalet undersökta objekt (hagar), dels av antalet prover (spillningshögar) per objekt. De 
drar slutsatsen att möjligheten att detektera förändringar påverkas mycket mer av antalet 
objekt än av antalet prover, och rekommenderar därför att övervakning av dyngbaggar 
utförs i ett så stort antal objekt som möjligt, och med ett lägre antal prover per tillfälle än 
vad som rekommenderas av Bergman (2003).  
 
Kolonisationen av en nylagd spillningshög sker snabbt och under stark konkurrens. 
Dyngbaggarna är som en följd av detta utpräglat aggregerade och det sker en snabb 
succession där olika arter avlöser varandra allteftersom spillningen torkar ut och ändrar 
karaktär. Om man inte vid provtagningen kan försäkra sig om att spillningen i de olika 
proverna är av samma ålder blir variationen i art- och individantal mellan prover 
betydande. I övervakningsmetodiken (Bergman 2003) anges att spillningen bör vara 
”nästan färsk”, d.v.s. ha en ålder mellan 1 och 4 dagar, och att den då ”har en tunn brun 
skorpa med ett mjukt innehåll”, men detta är högst subjektivt och i praktiken är 
spillningens ålder mycket svår att uppskatta utifrån yttre utseende. Spillningens fuktighet 
och förekomsten av en torr skorpa är starkt beroende av temperatur och nederbörd, och i 
fält är det därför ofta svårt för att inte säga omöjligt att uppskatta åldern hos en 
spillningshög. Det är troligt att åtminstone en del av variationen i artsammansättning och 
individantal mellan spillningshögar beror på skillnader i spillningens ålder som 
inventeraren inte förmår urskilja. Det är knappast överraskande att de spillningslevande 
insekterna själva är betydligt bättre på att skatta spillningens ålder och lämplighet som 
yngelsubstrat än vad vi är. Också Glimskär m.fl. (2005) framhåller vikten av att 
spillningshögarna som provtas är enhetliga. 
 
Denna inventering visar att det i betesmarker med normal betesbeläggning inte är möjligt 
att ta 15 prover per lokal om man ska upprätthålla kravet på att dyngan ska vara av samma 
ålder. I betesmarker av mindre storlek kan det till och med vara svårt att vid ett 
provtagningstillfälle leta upp 10 spillningshögar av lämplig ålder. Man bör här också 
betänka att provtagningen är destruktiv. Om betesmarken är liten är det en stor andel av de 
lämpliga spillningshögarna som provtas vid varje enskilt tillfälle. Detta kan ha stor 
inverkan eftersom man inte bara avlivar de insamlade djuren, utan också vid flotteringen 
gör den provtagna spillningen olämplig som larvsubstrat. 
 
En annan svårighet i metodiken är att upprätthålla kontinuiteten i provtagningen under en 
hel säsong. Särskilt de torra och magra marker som är de bästa dyngbaggehabitaten 
används ofta på ett extensivt sätt, och utnyttjas endast under en del av betessäsongen. Detta 
kan för bonden vara en nödvändighet, föranledd av markens låga produktionsförmåga. Om 
och när betesdjuren flyttas kan vara beroende av årsmånen, och därmed svårt att förutsäga. 
Trots att målsättningen i denna inventering var att provta varje utvald lokal vid alla tre 
tillfällena så gick detta bara att genomföra på fyra lokaler. Betesmarker som under 
försommaren var välbetade var senare under sommaren helt obetade, eftersom betesdjuren 
flyttats till andra fållor. 
 
Konkreta svårigheter med övervakningsmetodiken är således: att kunna avgöra 
spillningens ålder; att kunna provta tillräckligt antal spillningshögar på en lokal; och att 
kunna provta en och samma lokal under hela säsongen. Andra metodproblem är t.ex. 
vädrets påverkan på kolonisationen av spillningshögar och att hästar ofta lägger sin 
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spillning aggregerat i så kallade hästtoaletter, vilket gör det svårt att avgöra var en 
spillningshög slutar och en annan tar vid (Isaksson & Vessby 2006b). 
 
 

 
Hästbetad hagmark med kort, upptrampad torrängsvegetation (lokal 24). Bland arterna i hästspillning: 
Aphodius luridus, A. merdarius, A. sordidus och Onthophagus joannae. Vall, Roleks, den 5 juni 2005. 
 
 
Förslag till åtgärder inom åtgärdsprogrammet för spillnings-
levande insekter 
Aphodius merdarius – övervakning av populationsutvecklingen 
Den enda av åtgärdsprogrammets arter som påträffades under inventeringen är Aphodius 
merdarius. För denna art har vi nu betydligt bättre kunskap både om substratval och om 
förekomsten på Gotland. Den tidigare misstanken om att arten är starkt knuten till spillning 
av häst (Ljungberg 2002b) finns det nu säkra belägg för (se Appendix). Samtidigt har arten 
visat sig vara betydligt mer utbredd på Gotland än vad som tidigare var känt. Innan 
inventeringen under säsongen 2005 fanns sentida fynd (efter 1980) endast från tre lokaler 
på Gotland (Artdatabankens fynddatabas och egna obs.). Nu känner vi till ytterligare 15 
lokaler (Figur 4), och även om flera av dessa fynd är enstaka individer och därmed 
knappast representerar reproducerande populationer på lokalen är det sannolikt att arten är 
spridd över så gott som hela Gotland. Lokalerna i denna studie är alla torra, öppna 
betesmarker på lätta jordar. Sentida fynd av arten på fastlandet indikerar emellertid att den 
inte är strikt knuten till sådana marker. I Stockholmstrakten uppträder A. merdarius även i 
hårt betade hästhagar på styv lerjord (egna obs.), och troligen gäller detta även på Gotland. 
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Figur 4. Karta över gotländska fynd av Aphodius merdarius från 1980 och framåt. Data från denna 
inventering och ArtDatabanken.  
 
 
Artens relativt starka ställning på Gotland gör att riktade åtgärder för att öka populationen 
inte är nödvändiga i dagsläget. Däremot är det viktigt att övervaka populations-
utvecklingen. Vid nuvarande praxis för avmaskning av hästar uppskattar Isaksson & 
Vessby (2006a) sannolikheten för att A. merdarius ska utsättas för avmaskningsmedel i 
hästspillning under reproduktionsperioden till drygt 10%. Avmaskningsmedel i spillningen 
kan i värsta fall leda till att all spillning blir helt oduglig för larvutveckling under ett antal 
veckor efter behandling. Eftersom A. merdarius är lätt att känna igen i fält, kan en 
övervakning av arten göras med icke-destruktiv metodik, enligt följande modell: 

• Ett stort antal gårdar med hästar väljs ut, så att en geografisk spridning över hela ön 
erhålls. Urvalet behöver ej begränsas till torra, öppna marker på lätta jordar. 

• Varje år slumpas ett antal gårdar (ca 30-40) ut för provtagning. Information om 
behandling med avmaskningsmedel under månaden innan provtagningen samlas in 
från djurhållaren. 

• Provtagning utförs i sista veckan av maj eller i första veckan av juni. 
• På varje lokal (hage) samlas 5 liter spillning in (ur 5 spillningshögar) och flotteras. 

Data om beskuggning, jordart och markvegetation noteras för varje prov.  
• Antalet individer av A. merdarius per prov räknas i fält. Övriga dyngbaggar räknas 

ej. 
 
Det bör vara möjligt för en person med kännedom om arten och lokalerna att provta mellan 
5 och 10 lokaler per arbetsdag. Arten är inte svår att lära sig att känna igen, om ett 
illustrerat material som beskriver den tas fram. Problem vid provtagningen är att bedöma 
dels vad som är en enskild spillningshög och dels hur gammal spillningen är. 
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Heptaulacus sus – eftersök och inventering 
Denna art har haft en markant negativ populationsutveckling i landet som helhet och är 
rödlistad som starkt hotad. Reproducerande populationer är i nuläget endast kända från 
östra Skåne och norra Öland. Det finns misstankar om att H. sus liksom Aphodius 
merdarius är knuten till hästspillning, men detta är inte säkerställt (Ljungberg 2002b). På 
Gotland gjordes de senaste fynden av arten 1961 (Fårö). Den påträffades inte i denna 
inventering, men då arten är utpräglat sporadisk i sitt uppträdande är den svårinventerad. 
Det behövs således riktade eftersök för att kunna hitta arten. Man bör inventera främst på 
Fårö, främst på sandmark och främst i hästspillning, men man bör ha ett bredare fokus 
eftersom det inte är helt säkert hur denna art lever. H. sus är liten och brun, vilket den delar 
med flera andra dyngbaggar, och är därmed inte helt enkel att känna igen för den ovane. 
Även denna art går dock att bestämma säkert redan i fält, om bara ett illustrerat material tas 
fram. 
 
 
 

 
Öppet parti i gles fårbetad skog. Kort, upptrampad torrängsvegetation (lokal 9). Bland arterna i fårspillning: 
Aphodius luridus (talrik), A. granarius och Onthophagus ovatus (mycket talrik). Hablingbo, Petes, den 8 juni 
2005. 
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Restaurering av betade sandmarker 
Något som framkom under arbetet med denna inventering är bristen på hårt betad gräshed 
av borsttåteltyp på rena sandmarker. På Gotland finns idag så gott som ingen hårt betad 
sandmark av den typ som återfinns på de bästa lokalerna i östra Skåne (Ljungberg 1999) 
eller på västra Öland (Ljungberg 2002b). Denna naturtyp är helt nödvändig för en av 
arterna i åtgärdsprogrammet, Aphodius quadriguttatus, och är även det viktigaste habitatet 
för de flesta övriga: Copris lunaris, Aphodius putridus och Heptaulacus sus. Dessutom var 
det troligen i denna typ av miljö som såväl Onthophagus illyricus och Aphodius immundus 
förekom när de ännu fanns på Gotland. En av anledningarna till att O. illyricus försvunnit 
från Gotland kan vara just att stora arealer betad sandmark togs ur drift när Tofta skjutfält 
anlades. En restaurering har nyligen genomförts på Tofta skjutfält och betesdrift har 
återupptagits på vissa områden, men det behövs fler sådana områden. Hävden måste också 
vara tillräcklig för att skapa en lämplig mark- och vegetationsstruktur. Det krävs ett 
intensivt bete för att vidmakthålla denna naturtyp. Vid svagt betestryck och efter 
konstgödsling övergår sandgräsheden till mer sluten gräsmark. Lämpliga områden för 
restaurering bör tas fram utifrån jordartskartor och uppgifter om befintlig betesmark 
inklusive mark som i sen tid varit betad, främst på Fårö och längs Gotlands västra kust. 
Fyndet 2001 av Aphodius quadriguttatus på Öland – där arten aldrig tidigare påträffats – 
visar att även krävande sandmarksarter kan återhämta sig och sprida sig till nya områden, 
om bara habitatet finns (Ljungberg 2002b). 
 
 
Slutsatser 
I korthet kan resultaten av inventeringen sammanfattas i följande punkter: 
 
Om Gotlands dyngbaggefauna: 

• Dyngbaggefaunan på Gotland hör med 36 arter med aktuell förekomst (fynd efter 
1980) till de artrikaste i landet, strax efter Skåne med 45 och Öland med 41 arter. 
Alarmerande är att 20-25% av arterna har försvunnit i alla tre landskapen sedan 
1800-talets slut. 

• Även hotade arter som Aphodius luridus, A. merdarius, Onthophagus joannae och 
O. ovatus har en stor utbredning på ön, och förefaller ha livskraftiga populationer. 

• Arterna Aphodius immundus, Heptaulacus sus och Onthophagus illyricus förefaller 
ha försvunnit från Gotland under sen tid (efter 1950). Alla tre är värmekrävande 
arter knutna till hårt betad sandmark. 

• Hårt betade sandgräshedar finns det mycket lite kvar av – ett stort restaurerings-
behov! 

 
 
Om inventeringen: 

• Av 36 arter dyngbaggar med aktuell förekomst på Gotland påträffades 34 arter. 

• Åtskilliga arter i denna studie uppvisar en tydlig preferens för spillning från ett 
visst djurslag, och flera arter saknas nästan helt i spillning från ett eller två av de 
undersökta djurslagen. 

• För streckdyngbaggen Aphodius merdarius har misstanken om att arten är beroende 
av hästspillning fått ett mycket starkt stöd. 
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• Stor säsongsvariation i betesbeläggning och artsammansättning gör det svårt att 
jämföra lokaler även efter en stor inventeringsinsats. 

• För att undersöka arters habitatkrav och –specificitet behövs annorlunda utformade 
studier, där t.ex. variation beroende på spillningstyp kompenseras för. 

 
 
Om övervakningsmetodiken: 

• Att inventera hela dyngbaggesamhället på ett stort antal lokaler med den av 
Naturvårdsverket föreslagna metodiken blir mycket tids- och kostnadskrävande. 

• Ska övervakningen pågå under en följd av år kan den dessutom ha negativa effekter 
på känsliga arter och på hela artsamhället i små, isolerade betesmarker, eftersom 
insamlingen är destruktiv. 

• Att vid en given tidpunkt provta 15 spillningshögar av lämplig och enhetlig ålder är 
i en betesmark med normal djurtäthet ej möjligt. 

• Vid val mellan många undersökta lokaler och ett stort antal prover per lokal är även 
ur en statistisk synvinkel det förstnämnda att föredra. 

• Övervakning av dyngbaggar i naturvårdssammanhang bör i huvudsak fokuseras på 
artnivå snarare än hela artsamhället. 

• Valet av art eller arter måste dikteras av vilken miljö eller vilka omvärldsfaktorer 
man vill studera. 

• Det förslag till övervakning som här skisserats för Aphodius merdarius är ett 
exempel på hur en enskild art kan följas upp och studeras till en lägre kostnad, 
under kortare tid och med en icke-destruktiv metodik. 

• Sådana förslag går att utarbeta för flera andra arter, så att övervakningen går ett 
skräddarsy för t.ex. olika geografiska regioner eller typer av betesmarker. 

• Samtidigt är studier av hela artsamhället viktiga, eftersom det finns tecken på att 
även allmänna arter minskar i frekvens eller utbredning. 

• Vid sådan övervakning kan lämpligen ett mindre antal referenslokaler eller 
områden följas under längre tidsserier. 
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Appendix — Kommentarer till alla funna arter 
I texten anges först antal funna individer av arten, och hur dessa fördelade sig på de tre 
provtagningstillfällena och på de tre djurslagen. Antal lokaler som arten är funnen på anges 
därefter. Andelen prov med minst 2 individer av arten anges dels i % av det totala antalet 
undersökta prov, dels i % av det antalet undersökta prov av respektive djurslag (hämtat ur 
Tabell 6). Arterna är presenterade i alfabetisk ordning. De svenska namnen följer Forshage 
(2000). 
 
Aphodius ater (mattsvart dyngbagge). 
Totalt 981 individer. Juni-augusti-september: 975-6-0;  
får-nöt-häst: 539-368-74. 
Funnen på 17 av 21 undersökta lokaler i juni+augusti. 
Andel av prov i juni med minst 2 individer: 59%;  
får-nöt-häst: 82%-72%-27%. 
I denna studie uppvisar arten en tydligt lägre frekvens i 
hästspillning. Isaksson & Vessby (2006a) anger en preferens för 
nöt- och fårspillning. Isaksson & Vessby (2006b) noterar en viss  
men ej statistiskt säkerställd preferens för nötspillning gentemot hästspillning (fårspillning 
undersöktes ej). Studierna stöder alltså varandra. I skogsbetesinventeringen påträffades 
arten på samtliga 7 lokaler som undersöktes i maj. 
 
 
 
Aphodius borealis (nordlig dyngbagge). 
Totalt 16 individer. Juni-augusti-september: 16-0-0;  
får-nöt-häst: 4-10-2. 
Funnen på 4 av 17 undersökta lokaler i juni. 
Andel av prov i juni med minst 2 individer: 3%;  
får-nöt-häst: 5%-3%-0%. 
En art som främst uppträder i skuggiga miljöer. Det sparsamma materialet i denna studie 
tillåter inga närmare slutsatser om preferens för spillningstyp. I skogsbetesinventeringen 
påträffades arten på samtliga 7 lokaler som undersöktes i maj. 
 
 
 
Aphodius conspurcatus (skogsdyngbagge). 
Totalt 21 individer. Juni-augusti-september: 0-0-21;  
får-nöt-häst: 0-0-21. 
Funnen på 3 av 11 undersökta lokaler i september. 
Andel av prov i september med minst 2 individer: 5%;  
får-nöt-häst: 0%-0%-15%. 
I denna studie uteslutande funnen i hästspillning, men det ringa antalet individer tillåter 
inga säkra slutsatser. Arten är en sen höstart, som troligen hade påträffats i större antal om 
insamlingar gjorts även i slutet av oktober. Vid en inventering i Uppland uppträdde arten i 
signifikant högre individantal i hästspillning jämfört med nötspillning (Isaksson & Vessby 
2006b). Påträffades ej i skogsbetesinventeringen. 
 
 



 30

Aphodius contaminatus (fransdyngbagge). 
Totalt 5225 individer. Juni-augusti-september: 0-977-4248;  
får-nöt-häst: 420-1260-3545. 
Funnen på 13 av 16 undersökta lokaler i augusti+september. 
Andel av prov i september med minst 2 individer: 89%;  
får-nöt-häst: 93%-78%-97%. 
Är funnen på samtliga lokaler i september. Uppvisar en avsevärt 
större individtäthet i hästspillning, men liksom för A. puncta-
tosulcatus och A. prodromus varierar individantalet kraftigt  

mellan lokaler. Hör liksom A. punctatosulcatus, A. sphacelatus och A. prodromus till de 
arter vars larvutveckling inte bara sker i spillning utan även (kanske t.o.m. främst) i andra 
multnande växtrester, t.ex. i komposter eller i gödselstackar. Massuppträdanden på vissa 
lokaler kan alltså bero på närheten till stora populationer i sådana substrat. A. 
contaminatus uppträder ofta i fantastisk individtäthet, och kan på kort tid sönderdela en 
spillningshög fullständigt (och därmed göra den olämplig som larvsubstrat för 
dyngbaggar). I skogsbetesinventeringen påträffades arten på 6 av 9 lokaler som 
undersöktes i september. 
 
 
 
Aphodius distinctus (fläckig dyngbagge). 
Totalt 830 individer. Juni-augusti-september: 148-3-679;  
får-nöt-häst: 238-83-509. 
Funnen på 20 av 25 undersökta lokaler. 
Andel av prov i juni+september med minst 2 individer: 29%;  
får-nöt-häst: 30%-15%-45%. 
I denna studie uppvisar arten en tydligt lägre frekvens i 
nötspillning. Arten påträffades vid en inventering av 6 gårdar i 
Uppland i hästspillning men ej i nötspillning (Isaksson & Vessby  
2006b). De två studierna stöder alltså varandra. I en tysk studie uppvisade arten en 
signifikant preferens för fårspillning framför nötspillning (Wassmer 1995). Arten hör till 
de arter vars larvutveckling inte sker i spillning utan främst (eller uteslutande) i andra 
multnande växtrester, t.ex. i komposter eller i gödselstackar (Forshage 2003). Påträffades 
ej i skogsbetesinventeringen. 
 
 
 
Aphodius equestris (hästdyngbagge). 
Totalt 873 individer. Juni-augusti-september: 390-17-466;  
får-nöt-häst: 61-169-643. 
Funnen på 17 av 25 undersökta lokaler. 
Andel av prov i juni+september med minst 2 individer: 15%;  
får-nöt-häst: 8%-14%-23%. 
Uppvisar en tydlig preferens för hästspillning, men förekomsten är 
ojämnt fördelad mellan lokaler vilket gör materialet svårtolkat. 
Arten föredrar skuggiga miljöer, vilket kan yttra sig som att den är  
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överrepresenterad på lokaler belägna i större närhet till skog. De tre lokaler där >100 
individer påträffades har alla det gemensamt att hagen omfattar även betad skog. I en tysk 
studie uppvisade arten en signifikant preferens för fårspillning framför nötspillning 
(Wassmer 1995). Den tydliga aktivitetstoppen i september avviker från Forshage (2003) 
och Isaksson & Vessby (2006a), vilka beskriver arten som en försommarart. I skogs-
betesinventeringen påträffades arten på 3 lokaler. 
 

 
 
Aphodius erraticus (slät dyngbagge). 
Totalt 979 individer. Juni-augusti-september: 789-179-11;  
får-nöt-häst: 515-349-115. 
Funnen på 20 av 25 undersökta lokaler. 
Andel av prov i juni med minst 2 individer: 54%;  
får-nöt-häst: 71%-60%-35%. 
I denna studie ses en tydligt lägre frekvens i hästspillning. Vid 
en inventering i Uppland uppträdde arten i signifikant högre 
individantal i nötspillning än i hästspillning (Isaksson & Vessby  
2006b). De två studierna stöder alltså varandra. I skogsbetesinventeringen påträffades 
arten på 7 av 15 lokaler. 
 
 
 
Aphodius fimetarius/pedellus (rödvingad dyngbagge). 
Totalt 555 individer. Juni-augusti-september: 77-65-413;  
får-nöt-häst: 307-172-76. 
Funnen på 21 av 25 undersökta lokaler. 
Andel av prov i september med minst 2 individer: 52%;  
får-nöt-häst: 82%-47%-30%. 
I denna studie uppvisar arten en viss preferens för fårspillning, 
och lägst frekvens i hästspillning. Vid en inventering i Uppland 
uppträdde arten i signifikant högre individantal i nötspillning än   
i hästspillning (Isaksson & Vessby 2006b). Aphodius fimetarius har nyligen visat sig bestå 
av två ytterst svårskilda arter, A. fimetarius och A. pedellus (Wilson 2001). Det svenska 
materialet är inte reviderat i sin helhet, men allt som hittills har granskats har visat sig 
tillhöra A. pedellus (egen obs.). Detta gäller även materialet i denna inventering. I 
skogsbetesinventeringen påträffades ”A. fimetarius” på 10 av 11 lokaler som undersöktes 
i maj och september. Det materialet är dock inte granskat efter att de två arterna skiljdes 
åt. 
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Aphodius foetens (rödbukig dyngbagge). 
Totalt 125 individer. Juni-augusti-september: 7-112-6;  
får-nöt-häst: 9-46-70. 
Funnen på 10 av 25 undersökta lokaler. 
Andel av prov i augusti med minst 2 individer: 26%;  
får-nöt-häst: 8%-25%-45%. 
I denna studie uppvisar arten en tydligt lägre frekvens i 
fårspillning, och en viss preferens för hästspillning. Isaksson & 
Vessby (2006a) anger en preferens för nöt- och hästspillning. En  
preferens för sandmark anges ofta (Forshage 2003). I denna studie påträffades arten på 6 
av 6 sandmarkslokaler undersökta i augusti. I skogsbetesinventeringen påträffades arten 
på 3 av de mer öppna lokalerna. 
 
 
 
Aphodius fossor (stor dyngbagge). 
Totalt 248 individer. Juni-augusti-september: 226-22-0;  
får-nöt-häst: 3-176-69. 
Funnen på 13 av 21 undersökta lokaler i juni+augusti. 
Andel av prov i juni med minst 2 individer: 29%;  
får-nöt-häst: 3%-48%-25%. 
Arten är en av de dyngbaggar i denna studie som uppvisar en 
markant lägre frekvens i fårspillning. Dessutom syns en viss 
preferens för nötspillning framför hästspillning. På lokaler med   
nötspillning var arten alltid närvarande, medan den varierade mer i frekvens på lokaler 
med hästspillning och ibland saknades helt. Vid i en inventering i Uppland uppträdde 
arten i signifikant högre individantal i nötspillning än i hästspillning (Isaksson & Vessby 
2006b). De två studierna stöder alltså varandra. I en tysk studie uppvisade arten en 
signifikant preferens för nötspillning framför fårspillning (Wassmer 1995). I skogsbetes-
inventeringen påträffades arten på 7 av 15 lokaler. 
 
 
 
Aphodius granarius (jorddyngbagge). 
Totalt 269 individer. Juni-augusti-september: 269-0-0;  
får-nöt-häst: 19-40-210. 
Funnen på 6 av 17 undersökta lokaler i juni. 
Andel av prov i juni med minst 2 individer: 5%;  
får-nöt-häst: 5%-5%-6%. 
Noterad utanför inventeringen vid Eksta, Tomsarve (i nötspillning på sandmark). Artens 
speciella krav (se nedan) gör det svårt att uttala sig om preferens för någon spillningstyp. 
Den stora övervikten för hästspillning är definitivt en tillfällighet, förorsakad av mass-
förekomst (52 resp. 148 individer) i två prover vid Kube, i hästspillning som låg på eller i 
nära anslutning till ansamlingar av multnande halm. Ser man till andelen prov med minst 2 
individer av arten så är det ingen skillnad mellan djurslagen. I en tysk studie uppvisade 
arten en signifikant preferens för fårspillning framför nötspillning (Wassmer 1995), och 
även i Skåne och på Öland är arten vid flera tillfällen funnen i stort antal i fårspillning 
(egna obs.). Som det svenska namnet antyder är jorddyngbaggen en av de Aphodius-arter 
som påträffas både i spillning och i multnande växtämnen, t.ex. på gyttjiga stränder vid 
sötvatten. 
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Larven uppges leva av multnande växtämnen eller rentav levande växtrötter (Hanski & 
Cambefort 1991). Detta gör artens uppträdande i betesmarker lite svårtolkat. Typiskt är att 
A. granarius nästan uteslutande uppträder i spillning som ligger direkt an mot 
mineraljorden, och då framför allt anträffas i gränsskiktet mellan spillning och jord eller i 
jorden direkt under spillningen. I naturbetesmarker är arten därför associerad med 
förekomst av markblottor, t.ex. på grusalvar eller hårdbetad mark med trampskador, och 
uppträder ofta i sällskap med A. luridus och andra rödlistade arter. Samtidigt hör den till de 
arter som kan bygga upp stora populationer i andra substrat än dynga, vilket även fynden i 
denna studie visar. Arten påträffades ej i skogsbetesinventeringen. 
 
 
Aphodius haemorrhoidalis (rödspetsad dyngbagge). 
Totalt 313 individer. Juni-augusti-september: 269-42-2;  
får-nöt-häst: 30-214-69. 
Funnen på 16 av 25 undersökta lokaler. 
Andel av prov i juni med minst 2 individer: 30%;  
får-nöt-häst: 13%-55%-14%. 
Arten har i denna studie liksom A. fossor en tydlig preferens för 
nötspillning framför både häst- och fårspillning. Isaksson & 
Vessby (2006a) anger en preferens för både nöt- och häst 
spillning. Vid i en inventering i Uppland uppträdde arten i högre 

 

individantal i nötspillning än i hästspillning (Isaksson & Vessby 2006b), men resultatet 
var ej statistiskt signifikant. I en tysk studie uppvisade arten en signifikant preferens för 
nötspillning framför fårspillning (Wassmer 1995). I skogsbetesinventeringen påträffades 
arten på 6 av 15 lokaler. 
 
 
 
Aphodius ictericus (glansdyngbagge). 
Totalt 672 individer. Juni-augusti-september: 0-651-21;  
får-nöt-häst: 400-271-1. 
Funnen på 9 av 16 undersökta lokaler i augusti+september. 
Andel av prov i augusti med minst 2 individer: 52%;  
får-nöt-häst: 95%-63%-0%. 
I denna studie tillsammans med A. rufus en av de arter som 
tydligast undviker hästspillning. Preferensen för fårspillning 
framgår också tydligt. Isaksson & Vessby (2006a) uppger att   
arten föredrar nötspillning framför spillning av får och häst. I skogsbetesinventeringen 
påträffades arten endast på en av de mest öppna lokalerna. 
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Aphodius luridus (likgul dyngbagge). 
Totalt 287 individer. Juni-augusti-september: 287-0-0;  
får-nöt-häst: 166-43-78. 
Funnen på 13 av 17 undersökta lokaler i juni. 
Andel av prov i juni med minst 2 individer: 30%;  
får-nöt-häst: 53-17%-27%. 
Noterad utanför inventeringen vid Tofta, Dyple (i hästspill-
ning på sandmark). Uppvisar i denna studie en tydlig pre-
ferens för fårspillning, men förekomsten är ojämnt fördelad  
mellan lokaler vilket gör materialet svårtolkat. Isaksson & Vessby (2006a) anger en 
preferens för både nöt- och fårspillning. Tidigare känd från spridda landskap norrut till 
Uppland, på senare år endast funnen i Skåne samt på Öland och Gotland. Arten är rödlistad 
som sårbar. Enligt Hanski & Cambefort (1991) läggs äggen under spillningen, och larven 
rör sig fritt mellan spillningen och jorden under densamma. Ett sådant levnadssätt gör 
naturligtvis arten beroende av att växttäcket ej är alltför tätt, något som också stöds av 
fältobservationer (Ljungberg 2002b). Arten är en lämplig indikator på habitatkvalitet (läs: 
högt betestryck) i flera olika typer av torrmarker och föreslås som sådan av Gärdenfors 
m.fl. (2002). I skogsbetesinventeringen påträffades arten på 2 av de mest öppna lokalerna, i 
fårspillning. Innan dessa inventeringar var arten inte funnen på Gotland på mer än 100 år. 
De i nuläget kända lokalerna visas i Figur 5. 

Figur 5. Karta över gotländska fynd av Aphodius luridus från 1980 och framåt. Data från denna inventering 
och ArtDatabanken. 
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Aphodius merdarius (streckdyngbagge). 
Totalt 120 individer. Juni-augusti-september: 110-9-1;  
får-nöt-häst: 9-4-107. 
Funnen på 12 av 21 undersökta lokaler i juni+augusti, samt en 
enstaka individ i september. 
Andel av prov i juni med minst 2 individer: 11%;  
får-nöt-häst: 0%-2%-31%. 
Den starka preferensen för hästspillning framgår tydligt i den här 
inventeringen: 89% av de funna individerna påträffades i 
hästspillning, och arten fanns i juni i mer än hälften (59%) av de 

 

undersökta proverna av hästspillning. Ingen av de i juni undersökta lokalerna med 
hästspillning saknade arten. Arten observerades i hästspillning också utanför inven-
teringen vid Bro (Nyplings), Anga (vid kyrkan), Alskog (SO kyrkan), Fröjel, (Gannarve), 
Eksta (Hajstäde) och Tofta (Dyple). På alla dessa lokaler kunde arten konstateras redan 
efter en kort tids översiktligt letande i hästspillning på hårt betad mark. Jag har aldrig vid 
manuella insamlingar funnit arten i något annat än hästspillning. Vid Gannarve gjordes 
dessutom en flottering, varvid A. merdarius påträffades i 59 individer i 2x1 liter spillning. 
A. merdarius var tidigare utbredd från Skåne till Ångermanland, men minskade dramatiskt 
under 1960-talet och har under de senaste årtiondena endast påträffats på Gotland samt i 
Öster- och Västergötland, Södermanland och Uppland. Arten är rödlistad som starkt 
hotad. Märkligt nog anger inte Landin (1961) någon preferens för hästspillning. Detta 
beror förmodligen på att arten på 1950-talet fortfarande var så pass frekvent att den kunde 
påträffas i all slags spillning, och att den högre individtätheten i hästspillning ej noterades 
av samlare. Detta understryker vikten av kvantitativa studier för att klarlägga arters 
substratkrav. 
 
 
 
Aphodius paykulli (höstdyngbagge). 
Totalt 10 individer. Juni-augusti-september: 0-0-10;  
får-nöt-häst: 7-2-1. 
Funnen på 4 av 11 undersökta lokaler i september. 
Andel av prov i september med minst 2 individer: 1%;  
får-nöt-häst: 4%-0%-0%. 
Det ringa antalet individer tillåter inga säkra slutsatser om preferenser. I en tysk studie 
uppvisade arten en signifikant preferens för fårspillning framför nötspillning (Wassmer 
1995). Liksom A. conspurcatus en sen höstart, som troligen hade uppträtt i större antal om 
insamlingar gjorts även i slutet av oktober. Arten påträffades ej i skogsbetesinventeringen. 
 
 
 
Aphodius porcus (snyltdyngbagge). 
Totalt 8 individer. Juni-augusti-september: 0-0-8;  
får-nöt-häst: 1-0-7. 
Funnen på 3 av 11 undersökta lokaler i september. 
Andel av prov i september med minst 2 individer: 1%;  
får-nöt-häst: 0%-0%-3%. 
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Det knapphändiga materialet i denna studie tillåter inga slutsatser om eventuell preferens 
för något visst djurslag. Känd från Skåne, Blekinge, Halland, Öland, Gotland och 
Östergötland. Arten är rödlistad som missgynnad. Den förmodas leva som näringsparasit 
på tordyvlar (släktet Geotrupes). Detta ofta citerade antagande tycks dock uteslutande vara 
baserat på en enda 1800-talsobservation, och ifrågasätts ibland (Forshage 2003). 
Snyltdyngbaggen är utpräglat sporadisk i sitt uppträdande och påträffas oftast enstaka 
(Gustavsson 1998). Den huvudsakliga aktivitetsperioden ligger dessutom sent på hösten, 
vilket bidrar till att göra arten lätt att förbise. Arten påträffades ej i skogsbetes-
inventeringen. 
 
 
Aphodius prodromus (vårdyngbagge). 
Totalt 4205 individer. Juni-augusti-september: 595-1-3609;  
får-nöt-häst: 273-636-3296. 
Funnen på 21 av 23 undersökta lokaler i juni+september  
samt en enstaka individ i augusti. 
Andel av prov i juni+september med minst 2 individer: 48%;  
får-nöt-häst: 42%-35%-65%. 
Uppvisar en stark preferens för hästspillning, men liksom för A. contaminatus och A. 
punctatosulcatus varierar individantalet kraftigt mellan lokaler och fördelningen påverkas 
av massuppträdanden på vissa lokaler i september. Vid Roleks förekom arten 29/9 med i 
medeltal 281 individer/prov, vilket kan jämföras med t.ex. Verkegards dagen efter, där det 
genomsnittliga antalet var 4 individer/prov i hästspillning. I en tysk studie uppvisade arten 
en signifikant preferens för fårspillning framför nötspillning (Wassmer 1995). Artens 
ekologi liknar den hos A. contaminatus, A. distinctus och A. punctatosulcatus, och 
massuppträdanden på vissa lokaler kan alltså bero på närheten till stora populationer i 
andra substrat (t.ex. gödselstackar). I denna inventering huvudsakligen under september. 
Arten uppträder lika talrikt under våren, men den aktivitetstoppen ligger för tidigt för att 
detekteras i den här studien. I skogsbetesinventeringen påträffades arten på 7 av 15 
lokaler. 
 
 
Aphodius punctatosulcatus (mörk vårdyngbagge). 
Totalt 3063 individer. Juni-augusti-september: 3060-3-0;  
får-nöt-häst: 2647-63-353. 
Funnen på 17 av 17 undersökta lokaler i juni, samt i 3 individer i 
augusti. 
Andel av prov i juni med minst 2 individer: 47%;  
får-nöt-häst: 76%-27%-49%. 

 

Övervikten för fårspillning är mycket dramatisk, men individantalet varierar kraftigt 
mellan lokaler och fördelningen påverkas av massuppträdanden på vissa lokaler. En lägre 
frekvens i nötspillning visar sig både i det totala antalet funna individer och i en lägre 
andel fynd med >1 individ. Isaksson & Vessby (2006a) anger ingen preferens för någon 
enskild spillningstyp. A. punctatosulcatus hör troligen liksom A. contaminatus, A. 
distinctus, A. sphacelatus och A. prodromus till de arter vars larvutveckling inte främst 
sker i spillning utan i andra multnande växtrester, t.ex. i komposter eller i gödselstackar. 
Dessa arter kan alltså bygga upp oerhört individrika populationer i gårdsmiljöer. 
Förmodligen beror det talrika uppträdandet på vissa lokaler på närheten till sådana 
källpopulationer. Arten anges förekomma både försommar och höst (Forshage 2003, 
Isaksson & Vessby 2006a), och den totala avsaknaden av fynd i september i denna studie 
är därför anmärkningsvärd. I skogsbetesinventeringen påträffades arten på 3 av 15 lokaler. 
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Aphodius pusillus (smådyngbagge). 
Totalt 2642 individer. Juni-augusti-september: 2641-1-0;  
får-nöt-häst: 792-1004-846. 
Funnen på 17 av 17 undersökta lokaler i juni, samt ett enstaka 
exemplar i augusti. 
Andel av prov i juni med minst 2 individer: 89%;  
får-nöt-häst: 89%-95%-82%. 
Någon preferens för ett visst djurslag finns inte i denna studie. 
Isaksson & Vessby (2006a) anger en preferens för både nöt- och 
hästspillning framför fårspillning, medan Isaksson & Vessby 
(2006b) noterar en viss men ej statistiskt säkerställd preferens   
för hästspillning gentemot nötspillning (fårspillning undersöktes ej). I en tysk studie 
uppvisade arten en signifikant preferens för fårspillning framför nötspillning (Wassmer 
1995). I skogsbetesinventeringen påträffades arten på 7 av 15 lokaler. 
 
 
 
Aphodius rufipes (aftondyngbagge). 
Totalt 369 individer. Juni-augusti-september: 9-352-8;  
får-nöt-häst: 36-148-185. 
Funnen på 14 av 25 undersökta lokaler. 
Andel av prov i augusti med minst 2 individer: 41%;  
får-nöt-häst: 14%-63%-45%. 
Arten hittades på alla lokaler som undersöktes i augusti. Är en av 
de dyngbaggar i denna studie som uppvisar en lägre frekvens i 
fårspillning. Isaksson & Vessby (2006a) anger en preferens för 
nöt- framför hästspillning, men vid i en inventering i Uppland 

 

var det i likhet med denna studie ingen signifikant skillnad mellan nöt- och hästspillning 
(Isaksson & Vessby 2006b). I en tysk studie uppvisade arten en signifikant preferens för 
nötspillning framför fårspillning (Wassmer 1995). I skogsbetesinventeringen påträffades 
arten på alla lokaler, utom en som endast undersöktes i maj. 
 
 
 
Aphodius rufus (rostbrun dyngbagge). 
Totalt 1010 individer. Juni-augusti-september: 0-943-67;  
får-nöt-häst: 591-404-15. 
Funnen på 14 av 16 undersökta lokaler i augusti+september. 
Andel av prov i augusti med minst 2 individer: 65%;  
får-nöt-häst: 97%-93%-5%. 
I denna studie överraskande nog tillsammans med A. ictericus en 
av de arter som tydligast undviker hästspillning. Någon tidigare 
uppgift i denna riktning finns ej i litteraturen. Isaksson & Vessby  
(2006b) noterar en viss men ej statistiskt säkerställd preferens för hästspillning gentemot 
nötspillning (fårspillning undersöktes ej). I en tysk studie uppvisade arten en signifikant 
preferens för fårspillning framför nötspillning (Wassmer 1995). I skogsbetesinventeringen 
påträffades arten på 9 av 15 lokaler. 
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Aphodius sordidus (heddyngbagge). 
Totalt 36 individer. Juni-augusti-september: 1-35-0;  
får-nöt-häst: 3-11-22. 
Funnen på 7 av 11 undersökta lokaler i augusti, samt en enstaka 
individ i juni. 
Andel av prov i augusti med minst 2 individer: 6%;  
får-nöt-häst: 0%-3%-16%. 
I denna studie uppvisar arten en preferens för hästspillning och 
uppträder mycket sparsamt i fårspillning, men materialet är litet. 
Isaksson & Vessby (2006a) anger en preferens för hästspillning. 
Tidigare känd från flertalet landskap norrut till Ångermanland,  

 

men idag begränsad till Skåne, Öland, Gotland Östergötland, Västergötland (Göteborgs 
skärgård) och några lokaler i Uppland. Arten är rödlistad som missgynnad. Det spar-
samma uppträdandet i denna inventering står i tydlig kontrast mot Öland, där arten ofta på 
sensommaren tillsammans med A. ictericus uppträder som en av de dominerande 
dyngbaggarna (Ljungberg 2002b). I skogsbetesinventeringen påträffades arten endast på 
en av de mest öppna lokalerna. 
 
 
Aphodius sphacelatus (brämdyngbagge). 
Totalt 1 individ. Juni-augusti-september: 1-0-0;  
får-nöt-häst: 0-0-1. 
Att endast en individ noterades av denna art är troligen en 
konsekvens av att den har sin huvudsakliga aktivitet tidigare 
under våren. Om preferens för någon spillningstyp går inget att 
säga. I en tysk studie uppvisade arten en signifikant preferens för 
fårspillning framför nötspillning (Wassmer 1995). Forshage 
(2003) anger att arten har minskat markant, och den har t.o.m. 
rödlistats i Finland. Till stor del kan detta dock bero på att den 

 

förbisetts p.g.a. sin tidiga aktivitetsperiod. Om artens status på Gotland går ej att uttala sig 
om utifrån denna studie – för det krävs insamlingar under april-maj. Artens ekologi liknar 
den hos A. contaminatus, A. distinctus, A. punctatosulcatus och A. prodromus. Arten 
påträffades ej i skogsbetesinventeringen. 
 
 
 
Aphodius zenkeri (skuggdyngbagge). 
Totalt 3 individer. Juni-augusti-september: 0-3-0;  
får-nöt-häst: 3-0-0. 
Funnen på 2 av 11 undersökta lokaler i augusti. 
Andel av prov i augusti med minst 2 individer: 1%;  
får-nöt-häst: 3%-0%-0%. 
Föredrar spillning av får eller vilt i skuggiga lägen (Forshage 2003). Det sparsamma 
uppträdandet i denna studie föranleds säkert av att inventeringen ej omfattade skuggiga 
lokaler. I skogsbetesinventeringen påträffades arten i fårspillning på 2 lokaler. 
 

 
 



 39

Geotrupes spiniger (sandtordyvel). 
Totalt 97 individer. Juni-augusti-september: 0-57-40;  
får-nöt-häst: 6-40-51. 
Funnen på 13 av 16 undersökta lokaler i augusti+september. 
Andel av prov i augusti+september med minst 2 individer: 10%; 
får-nöt-häst: 0%-13%-15%. 
En art som saknas helt på vår och försommar. I den här 
inventeringen är G. spiniger vanligare än G. stercorarius. Arten 
förekommer i lägre frekvens i fårspillning, vilket också Isaksson  
& Vessby (2006a) anger. I skogsbetesinventeringen påträffades arten på 4 av 15 lokaler. 
 

 
 
Geotrupes stercorarius (fälttordyvel). 
Totalt 43 individer. Juni-augusti-september: 9-25-9;  
får-nöt-häst: 3-27-13. 
Funnen på 12 av 25 undersökta lokaler. 
Andel av prov i augusti med minst 2 individer: 4%;  
får-nöt-häst: 0%-8%-5%. 
Förekommer till skillnad från föregående även under 
försommaren. Arten förekommer i lägre frekvens i fårspillning, 
vilket också Isaksson & Vessby (2006a) anger i skogsbetes- 
inventeringen påträffades arten på 6 av 15 lokaler.  
 
 
 
Geotrupes stercorosus (skogstordyvel). 
Totalt 2 individer. Juni-augusti-september: 2-0-0;  
får-nöt-häst: 2-0-0. 
Funnen på 1 av 17 undersökta lokaler (juni). 
Andel av prov i juni med minst 2 individer: 1%;  
får-nöt-häst: 3%-0%-0%. 
En skogsart som vanligen utvecklas i andra substrat än spillning. Fyndet i den här 
inventeringen är att betrakta som en tillfällighet. Arten påträffades ej i skogsbetes-
inventeringen. 

 
 
Geotrupes vernalis (vårtordyvel). 
Totalt 36 individer. Juni-augusti-september: 35-1-0;  
får-nöt-häst: 1-28-7. 
Funnen på 3 av 21 undersökta lokaler i juni+augusti. 
Andel av prov i juni med minst 2 individer: 7%;  
får-nöt-häst: 0%-15%-4%. 
I denna studie påträffades de flesta individerna i nötspillning. 
Den nästan totala avsaknaden av fynd i fårspillning är anmärk-
ningsvärd. Preferens för någon typ av spillning går dock ej att  



 40

säkerställa utifrån det sparsamma materialet i denna inventering (endast 3 lokaler med 
fynd). Vårtordyveln har ofta angetts att främst förekomma i spillning av får eller vilt 
(Landin 1957, Ljungberg 2002b, Isaksson & Vessby 2006a). Arten var för mer än hundra 
år sedan utbredd i södra och mellersta Sverige, och spridda förekomster var kända ända 
upp till Dalarna. Efter 1950 finns endast fynd från Skåne, på Öland och Gotland och i 
Södermanlands skärgård. Arten är rödlistad som missgynnad. Arten är funnen på såväl 
öppna torrmarker som i öppen skogsmark. Gemensamt för de tre lokalerna i den här 
studien är att provytornas närmaste omgivningar utgörs av gles, betad alvarskog. Arten 
påträffades dock ej i skogsbetesinventeringen. 
 
 
 
Onthophagus fracticornis (krokhorndyvel). 
Totalt 300 individer. Juni-augusti-september: 102-37-161;  
får-nöt-häst: 55-123-122. 
Funnen på 14 av 25 undersökta lokaler. 
Andel av prov med minst 2 individer (juni+augusti+september): 
16%;  
får-nöt-häst: 15%-17%-16%. 
Skiljer sig från övriga Onthophagus-arter i denna studie genom att 
ha ytterligare en aktivitetstopp, på hösten. Noterad utanför 
inventeringen vid Fårö, Norsholmen (i fårspillning på sandmark),  
Alskog, Sigsarve (i fårspillning på sandmark) och Eksta, Tomsarve (i nötspillning på 
sandmark). Totalt i den här studien finns det inte någon övervikt för någon av de tre 
spillningstyperna, däremot fördelar sig arten olika beroende på säsong. I juni är det flest 
individer i nötspillning, i augusti i fårspillning och i september i hästspillning, se Figur 6. 
Om detta mönster speglar något om biologin hos arten får ytterligare studier visa. Vid 
Bräntings, där spillning av får och nöt undersöktes i samma betesmark både i augusti och i 
september, var arten dock mer frekvent i fårspillning vid båda tillfällena (18 av 19 
individer i fårspillning). I en tysk studie uppvisade O. ”fracticornis” en signifikant 
preferens för fårspillning framför nötspillning (Wassmer 1995), men man skilde i denna 
studie inte på O. fracticornis och O. similis, och båda arterna fanns representerade i 
materialet. Tidigare känd från flertalet svenska landskap norrut till Dalarna, men 
minskande. Sentida fynd finns från Skåne till Östergötland, Västergötland och sydöstra 
Värmland. Arten är rödlistad som missgynnad. I skogsbetesinventeringen påträffades arten 
på 4 av de mest öppna lokalerna, men endast i fårspillning. 
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Figur 6. Antal funna individer av O. fracticornis i spillning av får, nöt och häst fördelat på de tre olika 
provtagningstillfällena, n=300. 
 
 
 
Onthophagus joannae (Joannas dvärgdyvel). 
Totalt 100 individer. Juni-augusti-september: 77-20-3;  
får-nöt-häst: 0-4-96. 
Funnen på 4 av 25 undersökta lokaler. 
Andel av prov i juni med minst 2 individer: 5%;  
får-nöt-häst: 0%-0%-16%. 
I denna studie påträffad talrikt endast på en lokal, vid 
Roleks (i hästspillning). Dessutom funnen enstaka vid 
Tajnungs (2 lokaler, i nötspillning) och Kube (i 
hästspillning). Utanför inventeringen noterades O. 

 

joannae också vid Hejnum, Riddare (i nötspillning i gles alvarskog). Både O. joannae och 
O. ovatus antas föredra fårspillning (Landin 1957, Ljungberg 2002b, Isaksson & Vessby 
2006). Att O. joannae skulle föredra fårspillning ger inte den här studien stöd för, men det 
är inte heller möjligt att dra slutsatsen att arten föredrar hästspillning. Det är 
överhuvudtaget svårt att dra några slutsatser baserat på fynd från en enda lokal med bara 
ett djurslag på bete. Värt att notera är att inget fårbete provtogs inom de områden på 
Gotland varifrån O. joannae är känd. I skogsbetesinventeringen (Ljungberg 2001) 
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påträffades arten talrikt i fårspillning och mer enstaka i andra spillningstyper, men även 
detta är baserat på fynd från få lokaler.  
 
Arten är rödlistad som sårbar. O. joannae och O. ovatus är ytterst snarlika, och deras 
verkliga utbredning är p.g.a. tidigare sammanblandning dåligt känd. Säkra exemplar av O. 
joannae är kända från Skåne, Blekinge, Halland, Gotland och Västergötland (Ljungberg 
2002a). I skogsbetesinventeringen drog jag slutsatsen att O. joannae var den vanligare av 
de två arterna på Gotland, men den slutsatsen baserades på ett relativt litet material. Med 
det bättre underlag som den här studien har gett så förefaller det snarast som att O. joannae 
har den mest begränsade förekomsten (Figur 7). De två arterna har (i alla fall i modern tid) 
aldrig i Sverige påträffats på samma lokal. I Blekinge finns det 1800-talsfynd av både O. 
joannae och O. ovatus med identisk etikettering, men eftersom lokaluppgiften är så oprecis 
(”Ronneby”) går det inte att säkert säga att exemplaren verkligen härstammar från samma 
lokal. Ingenstans på Gotland finns mig veterligen fynd av O. joannae och O. ovatus med 
samma lokaluppgifter, trots ett rätt omfattande material (mer än 500 individer från över 20 
lokaler; egna obs. och ArtDatabanken). Eftersom det inte går att se några uppenbara 
skillnader i arternas habitatval är detta rätt anmärkningsvärt. I Mellaneuropa uppträder de 
två arterna endast undantagsvis tillsammans, vilket har antagits bero på skillnader i 
temperaturpreferens (Rössner 1992). I skogsbetesinventeringen påträffades arten på 3 av 
de mest öppna lokalerna. 

Figur 7. Karta över säkert verifierade gotländska fynd av Onthophagus joannae (röda prickar) och O. ovatus 
(blå prickar). Eftersom felbestämningar av de två arterna är så vanligt förekommande har endast fynd 
kontrollerade av författaren inkluderats. Data från denna inventering och ArtDatabanken. 
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Onthophagus nuchicornis (rakhorndyvel). 
Totalt 26 individer. Juni-augusti-september: 19-6-1;  
får-nöt-häst: 19-1-6. 
Funnen på 4 av 25 undersökta lokaler. 
Andel av prov i juni med minst 2 individer: 3%;  
får-nöt-häst: 11%-0%-2%. 
O. nuchicornis har angetts föredra fårspillning (Ljungberg 
2002b, Isaksson & Vessby 2006a), den här studien stöder det 
men resultatet är svårtolkat eftersom arten föredrar sandmark,  
och någon fårbetad sandmark ej ingick i studien. Utanför inventeringen noterad vid Fröjel, 
Gannarve (i hästspillning på sandmark), Alskog, Sigsarve (i fårspillning på sandmark) och 
Eksta, Tomsarve (i nötspillning på sandmark). Tidigare känd från flertalet landskap norrut 
till Uppland och Värmland, men minskande på fastlandet norr om Skåne och idag utbredd 
norrut till Göteborgs skärgård och Östergötland (Ljungberg 2002b). Arten är rödlistad 
som missgynnad. Artens förkärlek för sandmark har tidigare noterats (Ljungberg 2002b, 
Isaksson & Vessby 2006a), men den påträffades i denna inventering även på alvar-
liknande, stenig mark på Fårö. I skogsbetesinventeringen påträffades arten endast på en av 
de mest öppna lokalerna, i fårspillning på sandmark. 
 
 
 
Onthophagus ovatus (matt dvärgdyvel). 
Totalt 398 individer. Juni-augusti-september: 327-66-5;  
får-nöt-häst: 359-21-18. 
Funnen på 10 av 25 undersökta lokaler. 
Andel av prov i juni med minst 2 individer: 15%;  
får-nöt-häst: 32%-8%-10%. 
För en vidare diskussion om O. ovatus och O. joannae, se ovan under O. joannae och 
Figur 7. Liksom O. joannae förmodas O. ovatus ha en preferens för fårspillning 
(Ljungberg 2002b, Isaksson & Vessby 2006a) vilket också stöds av den här studien. De 
enda två lokaler i den här studien där arten påträffades i riktigt stort antal är just fårbeten. I 
en italiensk studie uppvisade arten å andra sidan en tydlig preferens för nötspillning 
jämfört med hjortspillning (Barbero m.fl. 1999). I en tysk studie uppvisade O. ”ovatus” en 
signifikant preferens för fårspillning framför nötspillning (Wassmer 1995), men man 
skilde i denna studie inte på O. ovatus och O. joannae, och båda arterna fanns 
representerade i materialet. Arten har tidigare varit sammanblandad med O. joannae, och 
är med säkerhet känd endast från Blekinge (1800-talsfynd), Öland och Gotland 
(Ljungberg 2002a). På Öland har O. ovatus gått starkt tillbaka, och kunde vid en 
inventering 2000-2002 påträffas endast i två begränsade områden (Ljungberg 2002b). 
Arten är rödlistad som starkt hotad och har i dag sin starkaste nordiska förekomst på 
Gotland. I skogsbetesinventeringen påträffades arten på 2 av de mest öppna lokalerna, i 
fårspillning. 
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Onthophagus similis (mindre horndyvel). 
Totalt 37 individer. Juni-augusti-september: 18-13-6;  
får-nöt-häst: 2-25-10. 
Funnen på 7 av 25 undersökta lokaler. 
Andel av prov med minst 2 individer (juni+augusti): 3%;  
får-nöt-häst: 0%-7%-0%. 
I denna studie främst funnen i nötspillning, men nästan allt 
material härrör från Ronnings (22 st i nötspillning på sandmark, 
2 lokaler). Dessutom noterad utanför inventeringen vid Eksta,  

Hajstäde (i hästspillning på sandmark). O. similis har angetts föredra fårspillning 
(Isaksson & Vessby 2006a). Detta stöds inte i denna studie, men resultatet är svårtolkat 
eftersom arten föredrar sandmark, och någon fårbetad sandmark ej ingick i studien. I 
likhet med O. nuchicornis en sandmarksart, men med en sydligare utbredning. 
Utbredningen har varit dåligt känd p.g.a. sammanblandning med O. fracticornis 
(Ljungberg 2002a). I skogsbetesinventeringen påträffades arten endast på en av de mest 
öppna lokalerna, i fårspillning på sandmark. 
 
 
 


