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Sammanfattning 
Gaddsteklar och andra insekter har inventerats inom fyra olika delområden på hävdade 
ljunghedar i naturreservatet Sandsjöbacka. Stora hedrestaureringar har gjorts i området under 
de senaste 25 åren och här finns idag ett av landets största betade och brända hedområden på 
ca 182 hektar. Småskalig ljungbränning på våren har skett vid flera tillfällen under senare år 
och ett område var nybränt när inventeringen genomfördes. Bränningen hade tagit hårt och 
skapat goda boplatser för sandbin och andra marklevande insekter. 
 
Totalt har 344 arter insekter artbestämts och inventeringens huvudgrupp gaddsteklarna utgör 
129 arter. Bin är den största gaddstekelgruppen med 62 arter. Antalet rödlistade arter är åtta (6 
gaddsteklar och 2 skalbaggar) och 24 arter är nya för Halland (10 gaddsteklar, 13 tvåvingar 
och 1 nyckelpiga). När det gäller gaddsteklarna är Sandsjöbacka det mest artrika området av 
de elva naturreservat som hittills har undersökts i Halland (fem ljunghedar och sex 
sanddynsreservat). Inventeringsinsatsen har dock inte varit lika stor i alla områden och i 
synnerhet Fjärås bräcka har goda förutsättningar att matcha, och kanske rent av överträffa, 
Sandsjöbacka i artrikedom om mer noggranna undersökningar görs. 
 
Resultaten bekräftar med all tydlighet bilden att de västsvenska ljunghedarna har ett artrikt 
och intressant insektsliv med många rödlistade arter samt att restaurering av ljunghedar är en 
meningsfull och angelägen naturvårdsåtgärd. Dessutom understryks resultaten av tidigare 
undersökningar att variationerna är mycket stora i insektslivet mellan olika hedar och mellan 
skilda delar i samma hedområde. Totalt har 209 arter gaddsteklar hittats på Sandsjöbacka och 
de fyra tidigare undersökta hedarna och hela 44 procent (91 arter) har bara noterats i ett av 
områdena. Sammantaget har 15 rödlistade gaddsteklar hittats på de fem hedarna. 
 
Variation och mångformighet är nyckelord för att bevara de västsvenska hedarnas rika 
insektsliv och alla successionsstadier från nybränd hed till grov ljung och igenväxningsstadier 
med enbuskar, löv och tall bör eftersträvas i större hedområden. Sommarbetet bör vara 
extensivt så att det finns en rik tillgång på pollen och nektar, men betessäsongen får gärna 
vara lång. Bristen på boplatser är idag akut för många insekter i Sandsjöbacka och på de flesta 
andra hedar och det behövs större arealer blottad sand och grus och mer död ved i varma, 
solexponerade miljöer för att lösa bostadsbristen. 
 

 
 

Varierade hedar i Sandsjöbacka med nybrända områden, partier med grov ljung och ett inslag av 
vedväxter i vissa delar gynnar ett artrikt insektsliv. 
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Bakgrund 
 

Inventeringens syfte 
Gaddsteklar är en insektsgrupp som tidigare har varit försummad i naturvårdsarbetet, men 
som under de senaste åren har uppmärksammats alltmer i Halland och på flera andra håll i 
landet. Många gaddsteklar är starkt specialiserade och är mycket känsliga för 
miljöförändringar, vilket gör att de kan fungera som indikatorer exempelvis på om 
naturskyddade områden har en gynnsam skötsel för biologisk mångfald knutna till strukturer 
som blommande växter, solexponerad död ved och störd mark med blottad grus eller sand. 
Ökade kunskaper om gaddsteklar är därför ett värdefullt underlag för att ta ställning till 
framtida skötselåtgärder i naturskyddade områden. 
 
Denna inventering har genomförts på uppdrag av Länsstyrelsen Halland med syftet att öka 
kunskaperna om gaddsteklar på halländska ljunghedar och hur Sandsjöbacka och andra 
hedreservat bör skötas i framtiden. Även djur av andra insektsgrupper som påträffats under 
inventeringen har så långt möjligt artbestämts. Kontaktpersoner på Länsstyrelsen har varit 
Örjan Fritz och Jeanette Hansson. 
 

Kort om gaddsteklar 
Gaddsteklarna är en mångformig insektsgrupp med drygt 730 svenska arter. Eftersom många 
av dem är starkt specialiserade i sina miljökrav och dessutom är stationära med förhållandevis 
liten aktionsradie speglar de direkt förhållandena på insamlingsplatsen, till skillnad från vissa 
andra insektsgrupper som kan migrera långa sträckor (exempelvis många arter blomflugor). 
 
En mer ingående presentation av gaddsteklarna som grupp och deras generella miljökrav har 
redovisats i en tidigare rapport om gaddsteklar i sex halländska sanddynsreservat (Abenius & 
Larsson 2004). Ytterligare två rapporter om steklar i naturskyddade områden i Halland har 
tidigare publicerats; en om fyra ljunghedar (Abenius & Larsson 2005) och en om vedlevande 
arter (Abenius 2004). 
 
Under senare år har intresset för gaddsteklar fått ett uppsving i Sverige och ambitiösa 
inventeringar har även genomförts på flera andra håll i landet, vilket lett till ett rejält 
kunskapslyft. 
 

Den västsvenska ljungheden 
Den västsvenska ljungheden är ett praktexempel på en artrik naturtyp som tidigare har haft en 
mycket stor utbredning i Sydsverige, men som under de senaste 100-150 åren har 
fragmenterats och minskat drastiskt i areal. Öppna sandmarker, ädellövskogar och slåtterängar 
är exempel på andra naturtyper som har haft en liknande utveckling. Samtliga dessa 
naturtyper är livsmiljöer för en lång rad rödlistade arter, varav många är specialiserade till en 
av de nämnda livsmiljöerna, men en del även beroende av flera av dem. 
 
Under senare delen av 1800-talet fanns närmare 500 000 hektar ljunghed i Västsverige, 
medan det under ängs- och hagmarksinventeringarna ca 1980 endast karterades drygt 2 000 
hektar hävdad ljunghed (Stenström & Forshed 2004). Den vårbränning som förr gjordes 
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regelmässigt med ett antal års mellanrum på hedarna för att förbättra betet när ljungen blivit 
grov är en nyckelfaktor för många av hedarnas arter och bidrar bland annat till en ökad 
örtrikedom och till att skapa blottor av sand och grus där marklevande arter, som flertalet 
gaddsteklar, kan gräva sina bon. Idag sker bränning av ljunghedar endast i liten omfattning, 
främst på ett antal hedreservat i Halland, bland annat Sandsjöbacka, och som 
skyddsavbränning på några militära övningsfält.  
 
Ljunghedarna är bristfälligt undersökta vad gäller insekterna, men de undersökningar som har 
gjorts visar att det finns ett rikt och mångformigt insektsliv med många rödlistade arter och att 
det är stora variationer mellan olika hedar (bl. a. Abenius & Larsson 2005 och Gunnarsson & 
Götmark 1998). Under arbetet med ett åtgärdsprogram för Västsvenska ljunghedar har 101 
rödlistade arter knutna till denna livsmiljö listats och det verkliga antalet är sannolikt betydligt 
högre (Larsson 2006). Halland är det län som har i särklass flest kända förekomster av 
rödlistade hedarter vilket antagligen dels beror på att kunskaperna är större om de halländska 
hedarnas växt- och djurliv, dels att flertalet av de ljunghedar som fortfarande bränns 
regelbundet finns i Halland. 
 
 
 
 
 

 
 
Återkommande vårbränning är en nyckelfaktor för många av den västsvenska hedens växter och djur. 
Det var förr en självklar del av ljunghedsskötseln, men sker numera endast på ett mindre antal 
naturreservat och militära övningsområden, framförallt i Halland. Bilden visar den första bränningen 
i modern tid på en nyrestaurerad hed i Äskhult i norra Halland. 
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Inventeringens genomförande 

Inventeringsmetoder 
Under 2002 testades en inventeringsmetodik för gaddsteklar som innebär en kombination av 
färgskålar och manuell håvning i sex halländska dynreservat. Metodiken beskrivs närmare i 
Abenius & Larsson (2004). Under 2003 användes samma metodik för inventering av 
gaddsteklar i fyra halländska hedreservat (Abenius & Larsson 2005) och denna gång 
kompletterades metodiken med malaisefällor som var utplacerade i två områden under maj-
augusti. På marken i varje malaisefälla placerades även två vitskålar. Eftersom 
malaisefällorna bara vittjades 1-2 gånger per månad användes propylenglykol som 
konserveringsmedel. 
 
Under denna inventering har vitskålar varit utplacerade under 2-3 dagar per månad under maj-
augusti vid Sandsjöbacka, manuell håvning har gjorts vid ett flertal tillfällen och två 
malaisefällor (inkl. två vitskålar på marken i varje fälla) har varit utplacerade under maj-
augusti. Störst inventeringsinsats har gjorts i delområde 1 och 2 med en malaisefälla i vardera 
området och vitskålar vid fem tillfällen under maj-augusti. Kompletterande fångst med 
vitskålar och håv har även gjorts i delområde 3 och 4 vid några tillfällen, men inte lika 
systematiskt som i de andra båda områdena. 
 
Gaddsteklar är svårinventerade och den redovisade metodiken kan inte förväntas ge mer än ett 
fylligt stickprov av den totala gaddstekelfaunan på hedarna vid Sandsjöbacka. För att komma 
närmare en totalinventering krävs mer intensiva insamlingsmetoder, helst under några år i 
följd. 
 

Hedarna vid Sandsjöbacka - undersökningsområdet 
Sandsjöbacka-reservatet tillhör med sina 1 790 hektar de största naturskyddade områdena i 
länet och mer eller mindre igenvuxna hällmarkshedar upptar stora arealer. Området ligger på 
en urbergsplatå med grunda jordar som är genombruten av sprickdalar. I terrängsvackor finns 
sjöar och våtmarker. Invid E6 i den nordöstra delen av reservatet ligger den s. k. bräckan, som 
är en stor moränhöjd (drumlin) och det var på denna som restaurering av betade och brända 
hedar inleddes omkring 1980. Därefter har det hävdade hedområdet successivt utvidgats med 
hällmarkshedar söderut och västerut och utgör idag ett öppet hedområde på 182 hektar.  
 
De restaurerade hedarna känns idag magnifika, inte minst från E6 i öster, men är trots allt 
endast en spillra av de vidsträckta hedar som fanns här för 100-150 år sedan. I angränsande 
delar av Sandsjöbacka-reservatet finns betydligt större arealer igenväxande hedar som har en 
mycket stor framtida restaureringspotential. Den senaste ljungbränningen i området gjordes på 
bräckan i början av 1940-talet och därefter avtog betet alltmer på hedarna och hade helt 
upphört innan restaureringarna inleddes 1980. 
 
De storslagna hällmarkshedar som förr bredde ut sig över tiotusentals hektar i norra Halland 
och Bohuslän hade närmast karaktären av ett kulturskapat fjäll-landskap med ett särpräglat 
växt- och djurliv. Ringtrasten som numera endast häckar i fjällområdena i norra Sverige 
häckade fram till mitten av 1900-talet på de stora, bergiga hedarna i Bohuslän och norra 
Halland och den fanns även i Sandsjöbacka-området. Det sista paret i Halland häckade 1962 
vid Kyrkobyn-Dala i sydvästra delen av reservatet (Wirdheim & Carlén 1986). 
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Karta 1. Naturreservatet Sandsjöbacka är 1 790 hektar stort (grön linje) och ligger nordväst om 
Kungsbacka, som skymtar nederst t. h. Den blåa linjen i nordost visar det 182 hektar stora öppna 
hedlandskap som idag betas, och där det i norra delen också sedan 1980 har gjorts småskaliga 
ljungbränningar. På 1970-talet förekom i stort sett inte något bete i området och stora delar var starkt 
igenvuxna. Därefter har restaurering av öppen hed gjorts i flera omgångar. Senaste restaureringen 
gjordes 2000-2005 med restaureringsstöd (EU-medel) och omfattade 37 hektar i norr och väster inom 
den blåa linjen. © Lantmäteriet, 2007. Ur GSD Terrängkartan, 106-2004/188-N 
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Bilden visar hällmarkshedar i delområde 2 i förgrunden och moränhöjden i delområde 1 i 
bakgrunden. Det nybrända området (B på kartan nedan) är svartfärgat. Det var en relativt hård 
bränning som skapade goda bomiljöer för bland annat sandbin och parasiterande gökbin. 
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Karta 2 visar områden som 
har bränts (och när) under 
senare decennier på heden 
vid Sandsjöbacka. Samtliga 
brända områden ligger på 
den s.k. bräckan (drumlinen) 
i delområde 1. © Lant-
mäteriet, 2007. Ur GSD 
Terrängkartan, 106-
2004/188-N 
 

A (3,7 ha) 1980, 1992, 2003 

B (2,7 ha) 1993, 2004 

C (3,5 ha) 1994 

D (2,0 ha) 2005 

Område B var nybränt när 
denna inventering gjordes. 

Uppgifter om bränning har 
lämnats av Lars Strandberg, 
Västkuststiftelsen. 
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Karta 3. Undersökta delområden på Sandsjöbacka-heden är rödmarkerade. Blå linje visar den betade 
ljunghedens utbredning (182 hektar) och den är indelad i två stora betesfållor.Område 1 och 3 ligger 
inom en fålla som betas med får, medan område 2 och 4 betas av nötkreatur. 
 © Lantmäteriet, 2007. Ur GSD Terrängkartan, 106-2004/188-N 
 

Område 1 (17,6 hektar, RN 6386109/1274505) ligger på en moränhöjd (drumlin) med ett nybränt 
hedparti i södra delen (se karta 2). 13 vitskålar har satts ut i området vid fem tillfällen under maj-
augusti. En malaisefälla (M1, RN 6386229/1274393) har stått i norra delen under hela perioden.  

Område 2 (10,7 hektar, RN 6385550/1274614) utgörs av en betad hällmarkshed med grunt jordtäcke. 
13 vitskålar har satts ut vid fem tillfällen under maj-augusti. En malaisefälla (M2, RN 
6385340/1274452) har stått i södra delen av området under hela perioden. 

Område 3 (0,1 hektar, RN 6385856/1274408)är ett mindre område med blottad grus och sand vid 
foten av en solexponerad sydsluttning. 5 vitskålar har varit utplacerade vid två tillfällen (juni, juli och 
augusti). 

Område 4 (0,1 hektar, RN 6385225/1274632) är en sydlänt och solexponerad hällmarkshed omgiven 
av tall- och blandskog, med inslag av solexponerad död ved. 5 vitskålar har varit utplacerade vid ett 
tillfälle (augusti). 
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Resultat 

Art- och variationsrika hedar 
Totalt har 344 arter insekter bestämts under inventeringen (Tabell 1), varav gaddsteklarna 
utgör 129 arter, se artlistor i bilaga 1 och 2. Antalet rödlistade arter är åtta och 24 arter är nya 
för Halland, varav 10 gaddsteklar, se lista längre fram. 
Tabell 1. Artbestämda insekter från Sandsjöbacka. Från malaisefällorna erhölls ett stort material blomflugor 
och andra tvåvingar, och en ganska grov sortering har skett av dessa med målet att få med alla urskiljbara arter 
av blomflugor och så långt möjligt även övriga flugfamiljer som vi kunnat få bestämningshjälp med. 
 
 Antal exemplar Antal arter 
Bin och humlor 537   62 
Vägsteklar 108   14 
Rovsteklar 136   29 
Guldsteklar     8     5 
Getingar   48     9 
Övriga gaddsteklar 132   11 
Blomflugor    38 
Övriga tvåvingar    42 
Skalbaggar 418 116 
Parasitsteklar     7     2 
Skinnbaggar    16 
Summa  344 
 
Resultaten från Sandsjöbacka bekräftar den bild som tidigare inventeringar av ljunghedar gett 
(Abenius & Larsson 2005), nämligen att hedarnas insektsliv är art- och variationsrikt och att 
gaddsteklarna är en särskilt intressant grupp. Bin är den artrikaste gruppen och utgör nästan 
hälften av de påträffade arterna gaddsteklar, se tabell 2. Dessutom är skillnaderna i 
artförekomst förvånansvärt stor mellan olika delområden och hälften av arterna har bara 
hittats i ett delområde. Detta kan troligen delvis förklaras med att flertalet arter bara har 
fångats i ett fåtal individer och att den använda metodiken inte ger en totalbild av 
stekelfaunan, utan främst ger ett fylligt stickprov. Det blir då lite mer slumpmässigt vilka arter 
som fångas i respektive delområde. Det är knappast troligt att detta är hela förklaringen. Det 
ligger nära till hands att dra slutsatsen att det faktiskt är en stor skillnad i artinnehåll mellan 
olika delar av heden, och att det då också är viktigt att bevara och restaurera större 
sammanhängande hedar av skiftande karaktär som kan hysa en mer komplett uppsättning 
arter. 
Tabell 2. Antal arter gaddsteklar i Sandsjöbacka, fördelade på delområden. Siffran inom parentes anger antalet 
arter som endast påträffades i respektive delområde. Största inventeringsinsatserna gjordes i delområde 1 och 2 
(4 fällomgångar med vitskålar och en malaisefälla i vardera området). I delområde 3 genomfördes två 
fällomgångar med vitskålar (juli och augusti) medan endast en fällomgång (augusti) genomfördes i delområde 4. 
 

 Delområde 1 Delområde 2 Delområde 3 Delområde 4 Totalt 
Bin och humlor 51  (19) 33    (6) 19    (3)   8    (1)   62 
Vägsteklar 11    (2)   9    (2)   2    (0)   7    (1)   14 
Rovsteklar 19    (9) 11    (4) 11    (4)   4    (0)   29 
Guldsteklar   3    (2)   1    (0)   1    (1)   2    (1)     5 
Getingar   8    (4)   4    (0)   0    (0)   2    (1)     9 
Spindelsteklar   1    (1)   0    (0)   0    (0)   0    (0)     1 
Myrsteklar   2    (1)   1    (0)   0    (0)   0    (0)     2 
Dvärggaddsteklar   0    (0)   0    (0)   1    (1)   0    (0)     1 
Stritsäcksteklar   6    (1)   6    (1)   0    (0)   0    (0)     7 
Summa 101  (39)   65  (13) 34    (9) 23    (4) 130 
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Huvuddelen av de påträffade gaddsteklarna är marklevande (78 arter), men det finns även ett 
rikt inslag av vedlevande arter. Av de fem ljunghedar som hittills undersökts i Halland är de 
vedlevande gaddsteklarna rikast företrädda i Sandsjöbacka med 35 arter, jämfört med drygt 20 
arter på Tönnersjömålet och Ringenäs, 13 arter på Fjärås bräcka och bara två arter på 
Mästocka ljunghed. De är också sannolikt att en del marklevande arter gynnas av att det finns 
löv- och blandskogar i anslutning till heden eftersom det blir ett tillskott av bytesdjur som 
produceras i skogen och i de solbelysta brynmiljöerna mellan skog och hed. Dessutom bidrar 
skogsdungarna till att skapa ett mycket gynnsamt lokalklimat på vindskyddade och solbelysta 
delar av heden, något som gynnar värmekrävande arter. Just sådana övergångszoner mellan 
naturtyper har ofta ett rikt insektsliv och var ett vanligt inslag på de vidsträckta hedar som 
fanns i Västsverige tidigare. 
 
De små stritsäcksteklarna utgjorde en hög andel av de insamlade gaddsteklarna med över 100 
individ fördelade på 7 arter, huvuddelen fångade i malaisefällorna. Detta resultat överraskade 
eftersom inga stritsäcksteklar alls samlades in på de fyra hedar som undersöktes året innan. 
Stritsäcksteklar (familjen Dryinidae) är högt specialiserade rovdjur, endast cirka 2-3 mm 
stora, vars honor har frambenens fotleder ombildad till en specialiserad gripklo. Med hjälp av 
denna hålls bytet, som utgörs av larvstadier av stritar, fast under äggläggningen. Efter 
kläckningen lever stekelns larv först inne i den angripna striten, men tar sig senare ut på 
kroppsytan, där dess larvhudar successivt bildar en skyddande säck för den växande 
stekellarven. Hos de olika släktena förekommer olika variationer av detta levnadssätt. I 
Sverige är 34 arter av stritsäcksteklar kända, varav endast sju tidigare har rapporterats från 
Halland (Olmi 1994), att jämföra med t.ex. 28 arter i Skåne. Sandsjöbacka är tydligen en 
gynnsam lokal för dessa små rovdjur och en trolig anledning till detta är skogsdungarna, som 
är gynnsamma för deras bytesdjur. Även vindskydd och ett bra lokalklimat som dungarna 
bidrar till är gynnsamt för dessa små bräckliga djur som ofta lever i fältskiktet. 
 
Den rika vildbifaunan är tillsammans med stritsäcksteklarna de mest anmärkningsvärda 
resultaten och andelen blodbin, gökbin och andra bin som lever som boparasiter är hög. Av de 
62 funna biarterna var 18 arter boparasiter, medan rovsteklarna endast representeras av 2 
boparasiter och vägsteklarna inte av någon. Det är uppenbart att Sandsjöbacka är en gynnsam 
livsmiljö för många vildbin medan vägsteklar och rovsteklar har glesare populationer och mer 
spridda boplatser som gör det svårt att hitta eventuella boparasiter av dessa grupper på heden. 
Troligen är även förekomsten av boparasiter generellt sett lägre hos gaddsteklar som har glesa 
populationer i ett område än hos sådana som har stor lokal utbredning. 
 

Rödlistade och andra intressanta arter 
Förekomsten av rödlistade arter och andra arter av särskilt naturvårdsintresse ger samma bild 
som resultaten i övrigt, nämligen att insektslivet är mångformigt och att det är stora skillnader 
mellan hedens olika delar. Samtliga tjugo arter som behandlas närmare i detta avsnitt har bara 
hittats i ett av delområdena. Flest naturvårdsintressanta arter hittades i delområde 1 som är 
heden på själva moränhöjden (drumlinen), men även hällmarksheden i delområde 2 hyste 
många intressanta arter. 
 
Resultaten ska ses som en tydlig indikation på att här finns ett rikt och intressant insektsliv 
och att det säkerligen finns fler spännande fynd att göra i området både vad gäller 
gaddsteklarna och andra insektsgrupper. Insektsgrupper som kan vara särskilt intressanta att 
undersöka närmare är jordlöpare, spindlar, fjärilar och vissa grupper tvåvingar. Dessutom 
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antyder resultaten att det kan finnas en rik och intressant fauna av vedlevande insekter i 
området, något som också är väl värt fördjupade studier. 
 
Tabell 3. Rödlistade och andra intressanta arter i de undersökta delområdena i Sandsjöbacka. Den största 
insamlingsinsatsen gjordes i delområde 1 och 2. I delområde 3 och 4 gjordes mindre insamlingar med håv och 
vitskålar, men dessa resulterade inte i några arter av särskilt naturvårdsintresse. 
 
 Delområde 

1 
Delområde 

2 
Delområde 

3 
Delområde 

4 

Bin     
Dufourea dentiventris ängssolbi (NT) 1ha    
Halictus confusus bronsbandbi (DD)  3ho   
Andrena coitana fröjdsandbi 1ho    
Osmia inermis stenmurarbi 1ha    

Vägsteklar     
Arachnospila abnormis finmovägstekel (NT) 1ho    
Priocnemis gracilis stäppvägstekel (VU)  1ha   

Guldsteklar     
Elampus panzeri 1ho    

Spindelsteklar     
Mutilla europaea stor spindelstekel (NT) 1ho 1ha    

Myrsteklar     
Tiphia minuta (VU) 4ha    

Skalbaggar     
Anthribus fasciatus (DD) 1ex    
Mordellistena variegata gulhornad gaddbagge (NT)  1ex   
Carabus arvensis  5ex   
Dissoleucas niveirostris  1ex   
Leptura nigra rödbukad blombock  2ex   
Meloe violaceus violett majbagge 1ex    
Silpha carinata  3ex   

Blomflugor     
Chalcosyrphus valgus  1ex   
Microdon analis 1ex    
Paragus tibialis 1ex    
Volucella inanis  1ex   
     

Bin 
Dufourea dentiventris, ängssolbi  NT 
Ängssolbiet lever främst i torra och örtrika marker med rik förekomst av liten blåklocka, vars 
pollen den samlar som föda åt larven. Igenväxning och kvävenedfall har medfört att den typen 
av marker minskat i utbredning och fragmenterats kraftigt under senare decennier. En hane 
fångades i malaisefällan i delområde 1 under första halvan av augusti. 
 
Halictus confusus, bronsbandbi  NT 
Bronsbandbiet lever i olika typer av sandmarker och har tidigare hittats i de öppna dynerna 
inne i bergtallsnåren vid Skummeslöv i juli-augusti 2002 (Abenius & Larsson 2004). Den 
lever främst på sandiga och örtrika marker norrut till Uppland och har få kända aktuella 
lokaler. Tre honor fångades med vitskålar i delområde 2 den 13-15 juni. 
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Andrena coitana, fröjdsandbi 
Sparsamt förekommande art med många äldre fynd från Västkusten och med spridda 
förekomster upp till Västerbotten, men den är troligen förbisedd på grund av sin litenhet. Den 
bor i soliga slänter och torrbackar. En hona fångades i malaisefällan i delområde 1 under 
första halvan av augusti. 
 
Osmia inermis, stenmurarbi 
Ett relativt ovanligt bi som förekommer över en stor del av landet, men fynden är få. Honan 
samlar pollen från framförallt blåbär, lingon och käringtand. En hane fångades i malaisefällan 
i delområde 1 under första halvan av juni. 

Vägsteklar 
Arachnospila abnormis, finmovägstekel  NT 
Finmovägstekeln trivs bäst i ett småskaligt landskap där det kontinuerligt skapas blottad mark 
med finsand, där den kan anlägga sitt bo. Den förekommer bl. a i sydvända slänter längs 
skogsvägar i tallhedar och solexponerade erosionshak längs vattendrag och har en minskande 
trend åtminstone sedan 50 år tillbaka. Har spridda förekomster upp till Norrbotten, men i 
senare tid har den troligen försvunnit från Skåne och Öland. Denna vägstekel hittades även 
2002, i början av augusti, utmed en bred sandstig genom tallskogen i Haverdals-reservatet. 
 
En hona fångades i i en vitskål inne i malaisefällan i delområde 1 första halvan av augusti. I 
närheten av fällan finns solexponerade grus- och sandblottor dels utmed en stig i öster och 
dels i äldre grustäkter i öster och söder där markstörning skett genom betesdjurens tramp. 
 
Priocnemis gracilis, stäppvägstekel  VU 
Stäppvägstekeln är en av de mest sällsynta vägsteklarna i landet med aktuella förekomster i 
Värmland, Småland och Halland samt äldre fynd från Närke. Den verkar ha en del av sina 
bästa förekomster på atlantiska ljunghedar och har troligen minskat sedan länge i takt med att 
arealen ljunghed minskat. Arten påträffades 2003 på Tönnersjömålet i Halland och beskrivs 
närmare i Abenius & Larsson (2005). En hane av denna vägstekel fångades i en vitskål inne i 
malaisefällan i delområde 2 under första halvan av augusti. 

Guldsteklar 
Elampus panzeri 
Denna guldstekel lever troligen som boparasit på vedlevande rovsteklar (t. ex. Pemphredon 
inornata) och verkar vara relativt sparsamt förekommande i Sverige. Den hittades som ny för 
Halland på ljungheden vid Tönnersjömålet under 2003. En hona fångades nu även i 
Sandsjöbacka i malaisefällan i delområde 1 under första halvan av augusti. 

Spindelsteklar 
Mutilla europaea, stor spindelstekel  NT 
Denna stora stekel lever som boparasit på humlor. Den var förr ganska väl spridd på torrängar 
och hedmarker från Skåne till Dalsland, men den har i senare tid gått starkt tillbaka. Enligt 
artfaktabladet finns i dagsläget bara ett tiotal kända lokaler längs Västkusten, i Skåne, 
Blekinge och på Gotland. Honan saknar flygförmåga varför man bör räkna med att 
förekomsterna är isolerade och starkt fragmenterade. 
 
En hona påträffades på en liten berghäll i delområde 1, en bit söder om malaisefällan, den 30 
juni och en hane sågs invid öppningen till ett humlebo (troligen ljunghumla) den 28 juli i 
norra delen av samma delområde. 
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Myrsteklar 
Tiphia minuta  VU 
Gamla fynd av denna lilla myrstekel finns från 14 landskap från Skåne till Hälsingland, men 
den tycks ha försvunnit från många områden under senare tid. Enligt artfaktabladet finns 
endast fem kända aktuella områden: Brösarp i Skåne (betade sandiga kullar), Fjärås bräcka 
och Mästockaheden i Halland (betade ljunghedar), i Vansbrotrakten i Dalarna (sandig, 
nedlagd åker) samt vid Ekshärad i Värmland (sandig ruderatmark). Artens biologi är till stora 
delar okänd, men larven lever troligen som parasitoid på små dyngbaggar. På Sandsjöbacka 
fångades fyra hanar med håv över fårspillning i den nordvästra delen av delområde 1 den 13 
juni. 
 

Skalbaggar 
Anthribus fasciatus  DD 
En plattnosbagge vars larv utvecklas i honor av sköldlöss på ek, lönn, hagtorn och andra 
lövträd. En individ av arten fångades i malaisefällan i delområde 1. Den har tidigare påträffats 
i spridda landskap från Skåne till Väsmanland, men sentida fynd finns endast från Skåne och 
Öland, och nu även Halland. I Danmark är den rödlistad som VU och där finns bara två fynd 
efter 1960. 
 
Mordellistena variegata, gulhornad gaddbagge  NT 
En 4 mm lång tornbagge vars larv utvecklas i vitrötad död lövved. Ett exemplar av arten 
fångades i malaisefällan i delområde 2. Den förekommer mycket lokalt från Skåne och norrut 
till Hälsingland. Bortstädning av döda grenar, kvistar och klena stammar av lövträd 
missgynnar arten. Beskrivs närmare i Ehnström & Axelsson (2002). 
 
Carabus arvensis 
En jordlöpare som förekommer lokalt från Skåne till Hälsingland och som noterades med 5 
exemplar i malaisefällan i delområde 2. Den lever på solöppen sand- och grusmark och är en 
karaktärsart för ljunghedar. Gunnarsson & Götmark (1998) hittade den på tre av de fyra 
ljunghedar där man undersökte förekomsten av jordlöpare, men inte på Sandsjöbacka. I 
Danmark är den rödlistad som hänsynskrävande (NT) där den fortfarande uppges vara vanlig 
på vissa hedar, men med hänsyn till att den har dålig spridningsförmåga, fragmenteringen av 
ljunghedarna och en trolig negativ beståndsutveckling har den rödlistats. 
 
Dissoleucas niveirostris 
En 4 mm lång plattnosbagge som enligt Ehnström & Axelsson (2002) betraktas som tämligen 
sällsynt norrut till Dalarna, men förmodligen är förbisedd på många platser. Den var tidigare 
rödlistad som hänsynskrävande men avfördes 2005 från rödlistan. Arten hittades med ett 
exemplar i malaisefällan i delområden 2. Larven lever främst i ganska klena döda grenar och 
stammar av lövträd. Den föredrar ved som varit död i några år och är angripen av 
dynsvampar. 
 
Leptura nigra, rödbukad blombock 
Rödbukad blombock är en 8 mm lång långhorning som enligt Ehnström & Axelsson (2002) 
förekommer lokalt och tämligen sällsynt i Sydsverige. Två baggar fångades i malaisefällan i 
delområde 2. Larven utvecklas i klen död lövved, bl. a. i ca 5 cm grova stammar i 
hasselbuketter med torr, vitrötad ved. Larvutvecklingen tar två år. 
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Meloe violaceus, violett majbagge 
Violett majbagge förekommer i en stor del av landet, men den har minskat under 1900-talet 
och förekommer numera oftast i individsvaga och geografiskt mycket begränsade 
populationer (Gärdenfors m. fl. 2002). En majbagge sågs i mitten av maj på en brännfläck 
efter riseldning på den västra delen av ljungheden inom delområde 1. Majbaggens larv lever 
som boparasit på marklevande, solitära bin. 
 
Silpha carinata 
En asbagge som förekommer från Skåne till Gästrikland och med en isolerad förekomst i 
Norrbotten. Den påträffades med tre individ i en vitskål i malaisefällan i delområde 2. Arten 
var tidigare rödlistad som sårbar, men har utgått från den nya rödlistan eftersom den verkar 
vara vanligare än man tidigare trott. Ljungberg (2004) hittade den i stora antal i några 
dynreservat i fallfällor där innehållet börjat ruttna. Den är främst ett rovdjur, men lever även 
på kadaver. 

Blomflugor 
Inga rödlistade blomflugor påträffades, men de 38 påträffade arterna tyder på att här finns en 
artrik fauna av blomflugor. De fyra arter som beskrivs närmare nedan är sällsynta och 
rödlistade i Danmark och även Orthonevra intermedia, Parasyrphus vittiger och Xylota 
jakutorum beskrivs av Torp (1994) som relativt sällsynta och lokalt förekommande i 
Danmark. De fyra arterna och flertalet övriga blomflugor fångades i malaise-fällorna. 
 
Chalcosyrphus valgus 
Flugan är främst knuten till skogsmarker med förekomst av gamla träd. Ett exemplar av arten 
fångades i malaisefällan i delområde 2 i månadsskiftet juni-juli. Rödlistad som starkt hotad 
(EN) i Danmark där den är mycket sällsynt och lokal, med få sentida fynd. 
 
 

  
Violett majbagge och stor spindelstekel  från Sandsjöbacka-heden (delområde 1). 
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Microdon analis 
Lever främst i trädbevuxna myrmarker med förekomst av död ved. En blomfluga av arten 
fångades i malaisefällan i delområde 1 under första halvan av augusti. Rödlistad som sårbar 
(VU) i Danmark, med få sentida fynd. 
 
Paragus tibialis 
Lever i framförallt i sanddyner utmed kusten och får nog ses som en tillfällig besökare i 
området. En blomfluga av arten fångades i malaisefällan i delområde 1 i mitten-slutet av juli. 
Rödlistad som starkt hotad (EN) i Danmark, där den uppges vara en mycket lokal och sällsynt 
art som minskat i utbredning under senare år. 
 
Volucella inanis 
Denna blomfluga lever som boparasit på getingar. Ett exemplar av arten fångades i 
malaisefällan i delområde 2 i mitten-slutet av juli. Rödlistad som sårbar (VU) i Danmark där 
den endast förekommer med en stadig population på Laesö, i övrigt finns bara tillfälliga fynd. 

Nya landskapsfynd för Halland 
Under inventeringen har följande 24 nya arter för Halland noterats: 
 
Bin 
Dufourea dentiventris, Nomada tormentillae, Osmia inermis och Sphecodes ferruginatus 
 

Rovsteklar 
Mimumesa dahlbomi 
 

Guldsteklar 
Chrysis solida 
 

Stritsäcksteklar 
Anteon pubicorne, Aphelopus querceus, Gonatopus pedestris och Lonchodryinus ruficornis 
 

Köttflugor 
Blaesoxipha plumicornis 
 

Parasitflugor 
Actia pilipennis, Admontia grandicornis, Campylocheta inepta, Drini lota, Gymnosoma 
nudifrons, Lydina aenea och Phryxe nemea 
 

Blomflugor 
Chalcosyrphus nemorum, Eupeodes latifasciatus, Eupeodes nitens, Orthonevra intermedia 
och Parasyrphus vittiger 
 

Nyckelpigor 
Scymnus limbatus 

Malaisefällorna gav bästa fångsten 
De två malaisefällorna har under denna inventering gett en betydligt rikare fångst av 
gaddsteklar jämfört med de två ljunghedar där de tidigare använts. På Ringenäs och 
Tönnersjömålet var vitskålarna den fångstmetod som tillförde flest arter gaddsteklar medan 
håvning och malaisefällor hade karaktären av kompletterande metoder. Utbytet från de totalt 
fyra malaisefällorna i dessa båda hedområden blev tillsammans 60 arter gaddsteklar, vilket 
kan jämföras med de två malaisefällorna på Sandsjöbacka som resulterade i hela 81 arter. Det 
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är svårt att hitta en enkel förklaring till dessa skillnader, men en slutsats som kan dras är att 
vitskålar, malaisefällor och håvning verkar komplettera varandra bra som fångstmetoder för 
gaddsteklar och att det kan variera från år till år och område till område vilken metod ger bäst 
utbyte. 
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Figur 1. Antal arter gaddsteklar 
insamlade med olika fångstmetoder i 
Sandsjöbacka. Den mörka delen 
visar antal arter som endast fångats 
med respektive metod. 

 
 

 
 
Malaisefällan i delområde 2 syns i kanten mot talldungen, innanför stängsel som skyddar mot betande 
kor. 
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Dessutom kan olika lokalers egenskaper säkert spela en viktig roll för fångstresultaten med 
olika typer av fällor. Vitskålarna ger sannolikt bäst utbyte på mindre lokaler där boplatser och 
näringssök sker inom ett begränsat område med täta populationer. Sandsjöbacka är en stor 
lokal utan tydliga koncentrationer i boplatser eller näringssök vilket gör det svårt att hitta bra 
placeringar för vitskålar, med ett sämre utbyte som följd. Däremot är Sandsjöbacka en bra 
lokal för fångst med malaise-fällor eftersom där finns tydliga ledlinjer för flygande 
gaddsteklar längs höjdryggar och skogsbryn. 
 
En del av förklaringen till det rika utbytet av malaisefällorna på Sandsjöbacka kan således 
vara att båda fällorna var placerade invid skogskanter som dels kan ha fungerat som ledlinjer 
för kringflygande insekter på heden, dels att det har tillkommit ett flertal vedlevande arter 
eftersom det finns ett inslag av död ved i båda skogspartierna. Malaisefällorna har dessutom 
tillfört ett rikt och intressant material av framför allt skalbaggar och tvåvingar. 

Jämförelse mellan olika hedar 
De fyra tidigare undersökta hedarna (Abenius & Larsson 2005) är grus- och moränmarker och 
någon hällmarksljunghed har tidigare inte närmare undersökts i landet vad gäller gaddsteklar. 
Ett av syftena med denna undersökning var därför även att försöka få veta om det finns arter 
som är särskilt knutna till hällmarksheden (delområde 2). Lite förenklat kan den ses som 
någon slags ”urhed”, som även utan människans påverkan lättare hålls öppen genom naturliga 
störningar som torka, bränder och betande vilda djur jämfört med andra hedtyper. 
 
Moränheden i delområde 1 hade den mest artrika gaddstekelfaunan med 101 arter jämfört 
med 65 arter på hällmarksheden i delområde 2. Hällmarksheden har förmodligen i vissa 
skyddade lägen, t. ex. vid sydlänta bergbranter, ett extremt gynnsamt lokalklimat under 
sommaren. Samtidigt måste det vara svårt för många marklevande arter att hitta boplatser, och 
det är sannolikt detta som är avgörande för den större artrikedomen på moränheden. Båda 
delområdena är extensivt betade och har ett rikt utbud av blommande örter. 
 
Vad gäller rödlistade och andra särskilt intressanta arter så är det en jämn fördelning mellan 
de båda hedarna och ingen av de 20 angivna arterna (9 gaddsteklar och 11 skalbaggar-
tvåvingar) har hittats i båda delområdena. Även vid en jämförelse med de tidigare undersökta 
hedarna är det svårt att urskilja några speciella hällmarksarter i vårt material. Hedarnas 
variationsrikedom är överhuvudtaget mycket stor när det gäller gaddstekel-faunan och det 
behövs fler undersökningar av hällmarkshedar för att kunna avgöra hällmarkshedarnas värden 
och om det finns en särskild fauna knuten till just den hedtypen. 
 
Denna undersökning bekräftar med all tydlighet bilden från de fyra tidigare undersökta 
ljunghedarna i Halland, nämligen att hedarna har en mycket intressant och rik 
gaddstekelfauna. Sammantaget har 15 rödlistade gaddsteklar hittats på de fem hedarna och det 
finns med all säkerhet fler intressanta arter att upptäcka. Dessutom har två rödlistade 
skalbaggar och tre rödlistade tvåvingar påträffats, dock utan att dessa grupper har undersökts 
mer noggrant. Antalet funna gaddsteklar på hedarna är totalt 209 arter, varav bin är den 
talrikaste gruppen med 89 arter. Variationsrikedomen är, som tidigare framhållits, stor mellan 
hedarna och hela 44 procent (91 arter) av gaddsteklarna har bara hittats i ett av de fem 
undersökta områdena. Det är bara på Mästocka ljunghed som det inte har påträffats någon art 
som inte hittats på någon av de andra hedarna. 
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Figur 2. Antal arter gaddsteklar och 
tvåvingar i undersökta halländska 
hedområden 2003 och 2004. 
 
I samtliga områden har fångst med 
vitskålar och håv skett, medan 
malaisefällor också har använts i 
Sandsjöbacka, Ringenäs och 
Tönnersjömålet (2 fällor i vardera 
området). Detta innebär att Fjärås 
bräcka och Mästocka inte är helt 
jämförbara med övriga områden. 
 
För tvåvingarna (vita stapeln) har 
även insatsen vid grovsortering varit 
lite olika mellan åren. Allmänt sett 
har den varit lite mer noggrann för 
Sandsjöbacka eftersom vi visste att 
vi kunde få bestämningshjälp även 
med parasitflugorna. 

 
 
Som framgår av figur 2 är Sandsjöbacka den hittills artrikaste heden när det gäller 
gaddsteklar, men den bilden kan komma att förändras om fördjupade undersökningar görs på 
Fjärås bräcka. På Fjärås bräcka har ännu inte malaisefällor använts och det undersökta 
området är betydligt mindre än på övriga undersökta hedar. Den norra delen av bräckan, som 
ännu inte undersökts, är en fin stekelmiljö med god tillgång på blommor och grusblottor.  
 

Skötselsynpunkter 
Det extensiva betet, förekomsten av löv- och blandskogar på eller i nära anslutning till heden 
och en mosaikartad skötsel med bränning och slåtter av grov ljung som skett i vissa delar av 
delområde 1 är faktorer som är positiva för artrikedomen. Dessutom är storleken på detta 
magnifika hedområde och variationen med olika typer av betade hedar gynnsamma för 
artrikedomen. Den största bristfaktorn för marklevande arter på Sandsjöbacka är förmodligen 
den sparsamma förekomsten av blottad sand och grus. Schaktningar på några gynnsamma, 
solexponerade ställen i området för att skapa lämpliga boplatsmiljöer skulle säkert snabbt 
resultera i större bestånd av ett flertal arter gaddsteklar, och även andra marklevande insekter. 
Diskussioner har under senare år förts om att avverka bland annat blandskogsdungen vid 
malaisefälla 2 för att skapa en ännu mer storslagen öppen hed, men dungen bidrar till en ökad 
mångfald av insekter på heden och bör åtminstone delvis sparas, liksom lövskogen i 
sluttningen mot Sandsjön.  
 
I den tidigare rapporten om gaddsteklar på hedar (Abenius & Larsson 2005) redovisades 
övergripande synpunkter på hedarnas skötsel för att gynna gaddsteklar, och många andra 
insekter. Vår inventering på Sandsjöbacka förstärker ytterligare bilden av en stor artrikedom 
på hedarna och slutsatsen att det behövs en mångfald av olika typer av hedar. Undersökningen 
bekräftar därmed även de skötselsynpunkter som framförts i den tidigare rapporten och som 
sammanfattas nedan. När det gäller mer detaljerade skötselförslag i övrigt för hedar hänvisas 
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därför i första hand till den rapporten och till skriften ”Ljunghedar. Historia, ekologi och 
arter” (Stenström & Forshed 2004). 
 
Sammanfattande skötselsynpunkter: 
 
- Ljunghed har blivit ett samlingsbegrepp för ett flertal olika vegetationstyper på öppna, 
betade utmarker och variationerna i hedarnas utseende, klimat och geologi är stora mellan 
hedar i olika trakter. Dessutom hade ljunghedarna för något sekel sedan en mycket stor 
utbredning i Västsverige. Det är därför inte förvånande att insektslivet på de hedar som 
undersökts är rikt och att det finns stora skillnader i artinnehållet av gaddsteklar. För att 
bevara hedarnas samlade mångfald behövs därför ett större antal hedområden utspridda i 
hedarnas gamla utbredningsområde och flera olika skötselmodeller anpassade till de enskilda 
områdenas särdrag. De restaurerade hedarna vid bl. a. Sandsjöbacka och Fjärås bräcka visar 
också att det finns en mycket stor restaureringspotential, och att en positiv respons från många 
arter kan komma snabbt. 
 
- Förr var det ett extensivt bete på heden, vilket innebär att heden aldrig gödslades och att den 
inte intensivbetades under sommarhalvåret. Däremot var det samlade betestrycket under året 
hårt genom att betesdjuren gick ute på heden och ”betade knopp” även under vinterhalvåret 
när det var barmark. Ett alltför intensivt sommarbete är negativt för många insekter och bör 
undvikas. Det blir helt enkelt för lite mat kvar i form av pollen, nektar, smakliga blad och 
andra växtdelar åt insekterna vid intensivbete. 
 
- Vårbränning i mars-april var förr en rutinåtgärd för att förbättra betet på hedarna. En 
småskalig bränning där alla hedens stadier finns med i en mosaikartad struktur ger det 
jämnaste och bästa betet över året och är också bäst för insektslivet. Vissa arter trivs bäst på 
de nybrända ytorna medan andra arter lever i den grova ljungen. Bränningen gynnar många av 
hedens växter och djur och för flera rödlistade arter är bränningen rentav viktigare än betet. 
 
- Partier med blottad grus och sand är ett livsvillkor för många marklevande arter och var förr 
vanligt på hedarna bland annat utmed de talrika färdstråken där hovar och järnskodda hjul 
blottade gruset och på torra, nybrända ytor där elden tog extra hårt. Idag är sand- och 
grusblottor en stor bristvara på flertalet hedar och sådana ytor bör skapas maskinellt på 
lämpliga, solexponerade ställen. 
 
- Inslaget av träd och buskar varierade stort på de forna utmarkshedarna och övergången 
mellan hed och gles, betad skog var inte skarp. Vedväxterna bidrar till en rikare mångfald på 
många hedar dels genom att de bryter vinden och skapar ett gynnsamt lokalklimat, dels 
genom att solexponerade träd och buskar är värdväxter för ett rikt insektsliv. Det behövs både 
helt öppna, karga hedar och mer träd- och buskrika hedar för att bevara hela mångfalden 
knuten till denna miljö. Solexponerad död ved var också ett vanligt substrat på många hedar 
förr och idag städas ofta för mycket vedväxter bort vid skötselåtgärder i hedreservat.  
 

Hedarna värda fler studier 
De västsvenska hedarnas rika insektsliv är helt klart värda fler studier, både när det gäller 
gaddsteklar och andra insektsgrupper som skalbaggar, spindlar och fjärilar. Att det kan finnas 
många arter gaddsteklar kvar att hitta på halländska hedar antyds av att en tredjedel (42 arter) 
av de gaddsteklar som hittades på Sandsjöbackaheden vid denna inventering inte har hittats på 
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någon av de tidigare undersökta hedarna. Sammantaget är det endast 9 av totalt 209 arter 
gaddsteklar som har hittats på samtliga fem hedar. 
 
Dessutom finns flera fina kustreservat i Halland med en mosaik av kusthedar, strandängar och 
sandmarker som ännu inte har undersökts och som kan hysa en rik gaddstekelfauna, 
exempelvis Stensjöstrand, Grimsholmen, Gamla Köpstad, Balgö, Näsbokrok, Svängehallar-
Fjärehals och Vallda Sandö. 
 
Regelbunden uppföljning av gaddstekelfaunan bör dessutom ske på sikt i några naturskyddade 
hedområden för att följa upp förändringar och effekterna av olika skötselåtgärder. I dagsläget 
bedöms det dock som mer angeläget att undersöka ytterligare några hedar för att få en bättre 
bild av den samlade hedfaunan i de skyddade ljunghedarna (basinventering). Det ger också 
större möjligheter att dra slutsatser om artinnehållet i skilda typer av hedar och vilka 
skillnader som beror på naturliga, naturgeografiska skillnader mellan lokalerna respektive 
skillnader mellan olika skötsel av hedar. Dessutom saknas i dagsläget bra metoder för 
återkommande uppföljning av gaddsteklar, något som bör utvecklas framöver. 
 
Det finns två frågor när det gäller skötseln som ännu inte besvarats: Vilken betydelse har 
hedarnas storlek för artrikedomen? Finns det arter som är specialiserade till mer öppna och 
karga hedar, och som kan missgynnas av att det finns buskar, träd och dungar på heden? Med 
tanke på den stora samlade artmångfalden som hedarna rymmer kan det vara motiverat med 
fördjupade studier för att förbättra kunskapsunderlaget. Därmed ökar också möjligheterna att 
utforma en så bra skötsel som möjligt av hedreservaten, där hänsyn kan tas till de enskilda 
reservatens särdrag. 
 

 
 
Solbelyst blottad sand är en stor bristvara för marklevande insekter på hedarna. Bilden visar en 
grusgrop efter provgrävningar inför en planerad täktverksamhet innan området skyddades som 
naturreservat. I grusslänten finns bland annat en stor bokoloni av allmän glattstekel Mellinus 
arvensis. 
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De positiva sambanden mellan antalet arter och ett undersökt områdes storlek har konstaterats 
i många biologiska studier. När det gäller naturtyper som tidigare haft stor utbredning i en 
trakt är fragmentering ett stort hot mot mångfalden. För hedar har dock även det motsatta 
förhållandet uppmärksammats i en studie av hedfragment i delar av södra England, som 
tidigare under lång tid hyst vidsträckta hedar. Denna studie av Webb (1989) visade att antalet 
arter av skalbaggar och kärlväxter var högre i provytor i mindre hedfragment jämfört med 
större hedfragment. En orsak till denna skillnad är att det blir ett tillskott av arter från 
omgivande naturtyper (skogar, ängar, myrar etc.) till små hedfragment, medan större 
hedområden främst hyser de exklusiva hedarterna. Det finns alltså en risk att mer 
specialiserade hedarter missgynnas i små hedområden genom att konkurrensen från 
generalister blir större och kanske även som en följd av att trycket från parasiter ökar. Stora 
sammanhängande och lite mer ensartade hedar kan därför vara mest gynnsamma för vissa av 
de verkliga hedspecialisterna. Detta visar att det inte är självklart att sätta likhetstecken mellan 
artantal och naturvärde. De enskilda arternas status måste också vägas in i en totalbedömning. 
Vi saknar dock tyvärr fortfarande tillräckliga kunskaper för att med säkerhet kunna avgöra 
vilka arter som är mest beroende av heden som livsmiljö. 
 
Det finns också ett annat sätt att se på detta. Historiskt sett har det funnits en stor variation i 
de vidsträckta hedarnas utseenden. Det var inte någon skarp övergång mellan helt öppen 
ljunghed och gles, betad skog på de gamla utmarkerna. Ett växlande inslag av träd och buskar 
har alltid funnits på hedarna. Vissa hedarter är bättre anpassade till de mer träd- och buskrika 
stadierna eller till myrkanter i hedlandskapet, medan andra arter är bättre anpassade till den 
mer öppna och ensartade ljungheden. I större hedområden som Sandsjöbacka finns utrymme 
att bevara alla typer av hedar och därmed hela mångfalden, men i mindre hedområden kan det 
bli nödvändigt att prioritera någon av typerna. Resultaten av våra inventeringar på halländska 
hedar tyder så här långt på att hedarnas största mångfald och även flest rödlistade arter finns 
på de hedar där träd och buskar hjälper till att skapa ett mer gynnsamt lokalklimat, medan 
specialisterna knutna till den öppna och karga heden är färre. Man skulle därför kunna 
argumentera för att den förra typen av hed bör ges något högre prioritet i naturvårdsarbetet. 
Som vi redan antytt så är detta i hög grad en värderingsfråga. Hur som helst behövs bättre 
kunskaper för att kunna göra sådana ställningstaganden, och i dagsläget får man utgå från att 
alla typer av hedar behövs.  
 
Med bättre kunskaper blir det också möjligt att i framtiden välja ut lämpliga indikatorarter för 
olika typer av hedar, vilket skulle underlätta ställningstaganden i skötselfrågor och 
jämförelser av naturvärdena mellan olika ljunghedar. 
 

Tack 
Ett varmt tack till L. Anders Nilsson, Lars Norén, Veli Vikberg, Hans Bartsch, Stanislav 
Snäll, Christer Bergström och Carl-Cedric Coulianos för bestämningshjälp. Till Örjan Fritz 
och Jeanette Hansson på Länsstyrelsen Halland vars stöd och intresse gjort inventeringen 
möjlig. Ett stort tack riktas även till Lars Strandberg och hans medarbetare på 
Västkuststiftelsen som lämnat värdefulla uppgifter om områdets skötsel och för uppsättning 
av stängsel kring malaisefällorna samt till Gunilla Simonsson för hjälp med insamling och 
tömning av fällor. 
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Bilaga 1. Gaddsteklar på ljunghedar i Sandsjöbacka 
 
Gaddsteklarna har artbestämts av Johan Abenius. Vissa bin har kontrollbestämts av L. Anders Nilsson eller Lars Norén. Dvärggaddsteklarna har 
kontrollerats av Veli Vikberg, Finland. 
 
* Anger rödlistade eller andra särskilt intressanta arter som behandlas närmare i avsnittet ”Resultat och diskussion”. I kolumnen Metod anges hur 
arten fångades och H anger håv, M anger malaisefälla och V betyder vitskål. I kolumnen Bo anger M marklevande, V ved- och stjälklevande och 
S arter som lever i håligheter i sten, murar etc. I kolumnen Larvföda anger P polylektiska arter (arter som samlar pollen från flera olika 
växtfamiljer), O oligolektiska arter (arter som enbart samlar pollen från en växtfamilj), Bp arter som är boparasiter och R arter som är rovdjur 
(inkl. parasitoider).  
 

 Sandsjöbacka 
delområde 1 

Sandsjöbacka 
delområde 2 

Sandsjöbacka 
delområde 3 

Sandsjöbacka 
delområde 4 

Metod Levnadssätt 

      Bo Larvföda 

Bin och humlor (Apoidea)        

Sandbin        
Andrena carantonica  1ho   H M P 
A. coitana* 1ho    M M P 
A. denticulata 1ha    H M O Asteraceae 
A. falsifica 1ho 1ho   HV M P (fr a Potentilla) 
A. fucata  1ho   M M P 
A. fuscipes 2ho, 6ha 2ho 3ho, 3ha  HMV M O ljung 
A. haemorrhoa 3ho, 1ha 1ho, 1ha   HV M P 
A. helvola 1ho    V M P 
A. lapponica 2ho, 1ha    HM M O Ericaceae 
A. minutula 5ho  2ho  MV M P 
A. nigroaenea  1ho   V M P 
A. praecox 2ho    H M O Salix spp 
A. subopaca 2ho, 2ha 10ho  1ho HMV M P 
A. tarsata 2ha  1ho  HV M O Potentilla 
Honungsbi        
Apis mellifera 22ho 23ho   HMV  P 
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 Sandsjöbacka 
delområde 1 

Sandsjöbacka 
delområde 2 

Sandsjöbacka 
delområde 3 

Sandsjöbacka 
delområde 4 

Metod Levnadssätt 

      Bo Larvföda 

Humlor        
Bombus hortorum 1ha    M  P 
B. hypnorum 1ho 1ha   MV  P 
B. jonellus 4ho    HM  P 
B. lucorum coll. 26ho 3ho 1ho 1ho HMV  P 
B. norvegicus  1ha   M  Bp på hushumla 
B. pascuorum 30ho, 3ha 7ho, 1ha   M  P 
B. pratorum 4ho, 2ha 4ho, 2ha   M  P 
B. sylvarum 2ho    MV  P 
Kägelbin        
Coelioxys mandibularis 2ha 2ha   HMV MV Bp fr a Megachile spp 

Dufourea        
Dufourea dentiventris* 1ha    M M O blåklockor 
Filtbin        
Epeolus cruciger 1ha    M M Bp sidenbin 
Bandbin        
Halictus confusus*  3ho   V M P 
H. rubicundus 2ho, 1ha 1ha 1ha  HMV M P 
H. tumulorum 2ho 3ho  1ho HV M P 

Murarbin        
Hoplitis claviventris 1ha  1ho  H V P 
Citronbin        
Hylaeus brevicornis 3ho, 4ha  1ha 1ho MV V P 
H. communis  1ha   M V P 
H. confusus 6ho 3ho, 4ha 2ho  HMV V P 
H. hyalinatus 1ho    M V P 
Smalbin        
Lasioglossum albipes 7ho 15ho   HMV M P 
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 Sandsjöbacka 
delområde 1 

Sandsjöbacka 
delområde 2 

Sandsjöbacka 
delområde 3 

Sandsjöbacka 
delområde 4 

Metod Levnadssätt 

      Bo Larvföda 
L. calceatum 6ho, 1ha 2ho  2ho HMV M P 
L. fratellus 1ho, 2ha 3ho 1ha  HMV M P 
L. leucopus 16ho 10ho 6ho, 4ha  HV M P 
L. morio 34ho, 10ha 38ho, 7ha 20ho, 3ha 4ho HMV M P 
L. semilucens 1ho    V M P 
L. sexstrigatum   1ha  V M P 
L. villosulum 1ho    H M P 
L. zonulum 5ho 2ho   MV M P 
Tapetserarbin        
Megachile versicolor 3ho, 3ha 3ha 1ho  MV V P 
Blomsterbin        
Melitta haemorrhoidalis 3ho, 3ha  1ho  MV M O blåklockor 
Gökbin        
Nomada flavoguttata 2ho, 5ha 2ha   HV M Bp sandbin 
N. goodeniana 1ho    H M Bp sandbin 
N. leucophthalma 1ho    H M Bp sandbin 
N. marshamella 1ho, 1ha 1ho, 2ha   HV M Bp sandbin 
N. panzeri 1ha    V M Bp sandbin 
N. ruficornis 3ho 1ho   HV M Bp sandbin 
N. rufipes 2ho    H M Bp sandbin 
N. striata   1ho  H M Bp sandbin 
N. tormentillae 3ho  1ho  HV M Bp sandbin 
Osmia        
Osmia inermis* 1ha    M S P 
Blodbin        
Sphecodes crassus   2ha  V M Bp smalbin 
S. ephippius  2ho 1ho  HV M Bp smal-/bandbin 
S. ferruginatus 3ho, 1ha 1ho   MV M Bp smalbin 
S. geofrellus 10ho, 6ha 1ho 4ho, 4ha 1ho HMV M Bp smalbin 
S. hyalinatus 2ho 2ho   V M Bp smalbin 
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 Sandsjöbacka 
delområde 1 

Sandsjöbacka 
delområde 2 

Sandsjöbacka 
delområde 3 

Sandsjöbacka 
delområde 4 

Metod Levnadssätt 

      Bo Larvföda 
S. monilicornis    1ha V M Bp smalbin 
S. pellucidus 1ho    H M Bp sandbin 

Vägsteklar (Pompilidae)     

Priocnemis exaltata 1ha 2ho, 4ha 1ho, 1ha 2ho, 1ha MV M R spindlar 
P. gracilis*  1ha   M M R spindlar 
P. hyalinata 8ho, 6ha 4ho, 8ha  1ho, 2ha HMV M R spindlar 
P. perturbator 13ho 9ho   MV M R spindlar 
P. pusilla   1ha  V M R spindlar 
P. schioedtei 1ho   1ho MV M R spindlar 
Caliadurgus fasciatellus  1ha   M M R spindlar 
Dipogon subintermedius 1ho    M V R spindlar 
D. variegatus 1ho  1ho  MV V R spindlar 
Agenioideus cinctellus 1ho, 1ha 1ha  2ho MV VS R spindlar 
Arachnospila abnormis* 1ho    M M R spindlar 
A. anceps 1ha 1ha   V M R spindlar 
A. spissa 3ho, 1ha 3ha   HVM M R spindlar 
Anoplius nigerrimus 5ho, 1ha 6ho, 6ha 1ho 3ho, 1ha MV MSV R spindlar 

Rovsteklar (Sphecidae)     

Ammophila sabulosa 4ha 4ho, 18ha  1ho HMV M R nattflylarver 
Argogorytes mystaceus 2ha 1ho   M M R stritar 
Astata boops   1ho, 1ha  H M R bärfisar 
Crabro cribrarius 2ho    MV M R tvåvingar 
Crossocerus annulipes 1ho    M V R skinnbaggar mm 
C. cetratus 6ho    M V R tvåvingar 
C. megacephalus 2ho    H V R tvåvingar 
C. podagricus 1ho    M V R tvåvingar 
C. subulatus  1ho   M V R tvåvingar 
C. vagabundus 1ho    M V R tvåvingar 
C. varus 3ho    M M R tvåvingar 
Ectemnius continuus 6ha 1ho, 11ha 1ho  HMV V R tvåvingar 
E. dives 1ho 1ha 5ho  MV V R tvåvingar 
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 Sandsjöbacka 
delområde 1 

Sandsjöbacka 
delområde 2 

Sandsjöbacka 
delområde 3 

Sandsjöbacka 
delområde 4 

Metod Levnadssätt 

Harpactus lunatus   2ho  HV M R stritar 
Lindenius albilabris 4ho  3ho  HMV M R skinnbaggar 
Mellinus arvensis 3ho, 2ha    HM M R tvåvingar 
Mimesa lutaria   1ho  H M R stritar 
Mimumesa dahlbomi   1ha 4ho V V R stritar 
Nysson spinosus 1ho 1ha   MV M Bp rovsteklar 
N. trimaculatus   1ho 1ha V M Bp rovsteklar 
Oxybelus uniglumis 3ho, 2ha  2ho, 2ha  HMV M R tvåvingar 
Passaloecus monilicornis  1ho   M V R bladlöss 
Pemphredon lethifer 1ho 1ha   V V R bladlöss 
P. lugubris  2ho   M V R bladlöss 
Psenulus concolor 1ho    M V R bladloppor 
Rhopalum clavipes  1ho   M V R tvåvingar 
Trypoxylon figulus 1ho    V V R spindlar 
T. medium 5ho, 9ha 2ho 1ho, 1ha 1ha HMV V R spindlar 
T. minus   1ho  V V R spindlar 

Guldsteklar (Chrysididae)     

Chrysis solida 1ho 2ho   M V Bp solitära getingar 
Cleptes semiauratus* 1ha    M M R växtsteklar 
Elampus panzeri* 1ho    M V Bp rovsteklar 
Hedychrum nobile    1ha V M Bp på Cerceris 
Trichrysis cyanea   1ho 1ho V V Bp bl.a. rovsteklar 

Getingar (Vespidae)     

Solitära arter (Eumeninae)        
Ancistrocerus parietinus 1ho    M V R fjärilslarver 
Eumenes coronatus    1ho H  R fjärilslarver 
Eumenes pedunculatus 1ha 2ho, 5ha   HMV  R fjärilslarver, 

skalbaggslarver 
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 Sandsjöbacka 
delområde 1 

Sandsjöbacka 
delområde 2 

Sandsjöbacka 
delområde 3 

Sandsjöbacka 
delområde 4 

Metod Levnadssätt 

      Bo Larvföda 

Sociala arter (Vespinae)        

Dolichovespula media 13ho 3ho   M VS R 
D. norwegica 1ho    M MVS R 
D. saxonica 1ho 1ho  1ho MV VS R 
Vespula germanica 3ho    M MS R 
V. rufa 6ho 7ho   M M R 
V. vulgaris 2ho    M MS R 

Spindelsteklar (Mutillidae)        

Mutilla europaea* 1ho, 1ha    H M Bp humlor 

Myrsteklar (Tiphiidae)        

Myrmosa atra 1ho, 9ha 1ho, 5ha   M M Bp gaddsteklar 
Tiphia minuta* 4ha    H M R skalbaggslarver 

Dvärggaddsteklar 
(Bethylidae) 

    

Goniozus distigmus   1ho  V  R fjärilslarver 

Stritsäcksteklar (Dryinidae)        

Anteon exiguum  2ho, 3ha   M  R stritar 
A. gaullei 1ho, 24ha 5ho, 24ha   M  R stritar 
A. pubicorne 1ho, 17ha 5ha   M  R stritar 
Aphelopus querceus 2ha 1ha   M  R stritar 
Gonatopus clavipes 1ho    M  R stritar 
G. pedestris 3ha 1ha   M  R stritar 
Lonchodryinus ruficornis 2ho, 9ha 4ho, 5ha   M  R stritar 
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Bilaga 2. Övriga insekter på ljunghedar i Sandsjöbacka 
 
Huvuddelen av insamlat material av övriga insekter har fångats i malaisefällorna (inkl. 
vitskålarna inne i dessa) men enstaka arter har också tagits i vitskålar (V) och med håv (H). 
Skinnbaggar har artbestämts av Carl-Cedric Coulianos, skalbaggar av Stanislav Snäll, 
parasitflugor av Christer Bergström och övriga flugor av Hans Bartsch. 
 
* Anger rödlistade eller andra särskilt intressanta arter som behandlas närmare i avsnittet 
”Resultat”. 
 
 
 Antal Delområde Fångstmetod 

Skalbaggar 
(Coleoptera) 

   

Asbaggar    
Silpha carinata* 3 2 M 
Bladbaggar    
Asiorestia ferruginea 1 2 M 
A. transversa 1 1 M 
Crepidodera fulvicornis 1 2 M 
Cryptocephalus labiatus 1 2 M 
C. nitidus 4 1 M 
Galeruca tanaceti 1 2 M 
Lochmaea suturalis 1 2 V 
Lythraria salicariae 1 2 M 
Phyllobrotica quadrimaculata 6 2 M 
Phyllopertha horticola 3 1 och 2 M 
Serica brunnea 7 1 och 2 M 
Blombaggar    
Chrysanthia nigricornis 4 2 M 
Borstbaggar    
Dasytes coeruleus 1 1 M 
D. niger 43 1 och 2 MV 
Droppbaggar    
Scaphisoma agaricinum 5 1 och 2 MV 
Flugbaggar    
Cantharis nigricans 1 1 M 
C. obscura 3 1 M 
Malthodes guttifer 1 1 M 
Rhagonycha fulva 1 1 M 
R. lignosa 1 1 M 
R. limbata 13 1 och 2 MV 
Fuktbaggar    
Antherophagus nigricornis 1 1 M 
Glansbaggar    
Meligethes aenues 3 1 M 
Gråbaggar    
Rhizophagus dispar 1 2 M 
Jordlöpare    
Amara brunnea 1 2 M 
Bradycellus harpalinus 2 1 och 2 M 
Carabus arvensis* 5 2 M 
C. granulatus 2 1 M 
C. hortensis 2 2 M 
Dromius schneideri 1 1 M 
Pterostichus niger 7 1 och 2 M 
P. vulgaris 1 2 M 
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Kardinalbaggar    
Pyrochroa coccinea 2 2 M 
Knäppare    
Actenicerus sjaelandicus 1 2 M 
Agriotes obscurus 2 2 M 
Athous haemorrhoidalis 3 2 M 
A. subfuscus 8 1 och 2 M 
Dalopius marginatus 12 1 och 2 M 
Elater balteatus 2 2 MV 
Prosternon tesselatum 6 1 och 2 MV 
Selatosomus aeneus 2 1 M 
Sericeus brunneus 1 1 M 
Kortvingar    
Aleochara fumata 5 1 och 2 M 
Atheta longicornis 1 2 M 
Gabrius splendidulus 1 2 M 
Lordithon lunulatus 3 1 och 2 M 
Megarthrus depressus 1 1 M 
Mycetoporus lepidus 5 1 M 
Nototheca flavipes 1 2 M 
Philonthus addendus 1 1 M 
P. tenuicornis 2 1 M 
Stenus clavicornis 2 2 M 
S. impressus 1 2 M 
Tachinus marginellus 2 1 M 
Tachyporus chrysomelinus 3 2 MV 
Tachyporus solutus 1 2 M 
Långhorningar    
Anoplodera maculicornis 3 1 och 2 M 
A. rubra 6 2 M 
Leptura melanura 7 1 och 2 MV 
L. nigra* 2 3 M 
L. quadrifasciata 5 1 och 2 M 
Mjukbaggar    
Cyphon coarctatus 6 1 och 2 M 
C. padi 2 2 M 
Mossbaggar    
Dascillus cervinus 10 1 M 
Mycelbaggar    
Anisotoma axillaris 2 1 och 2 M 
A. glabra 1 2 M 
Leiodes calcarata 4 1 och 2 M 
L. obesa 2 1 och 2 M 
Sceidrepoides watsoni 6 1 och 2 M 
Mögelbaggar    
Cortinicaria gibbosa 2 1 och 2 M 
Nyckelpigor    
Coccinella hieroglyphica 1 1 M 
C. quattuordecimpustulata 1  2 M 
Neomysia oblongoguttata 1 1 M 
Scymnus limbatus 1 2 M 
Oljebaggar    
Meloe violaceus* 1 1 H 
Palpbaggar    
Sphaeridium lunatum 1 1 M 
Plattnosbaggar    
Anthribus fasciatus* 1 1 M 
Dissoleucas niveirostris* 1 2 M 
Praktbaggar    
Trachys minuta 2 1 och 2 MV 
Ristbaggar    
Anaspis frontalis 11 2 M 
A. rufilabris 2 1 och 2 M 
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A. thoracica 9 1 och 2 M 
Rullvivlar    
Cimberis attelaboides 1 1 M 
Deporaus mannerheimi 1 1 M 
Pselaphorhynchites germanicus 1 2 M 
P. nanus 4 1 och 2 M 
Slemsvampbaggar    
Arpidiphorus orbiculatus 13 2 M 
Småknäppare    
Throscus carinifrons 2 1 M 
T. dermestoides 11 1 och 2 M 
Sotsvampbaggar    
Stilbus testaceus 1 1 M 
Spetsvivlar    
Apion flavipes 1 2 M 
A. simile 2 2 M 
Svartbaggar    
Lagria hirta 1 1 M 
Tornbaggar    
Mordella aculeata 6 1 M 
M. holomelaena 2 1 M 
Mordellistena variegata* 1 2 M 
Trädsvampbaggar    
Dacne bipustulata 1 2 M 
Triplax russica  2 M 
Tritoma bipustulata 1 2 M 
Vivlar    
Anoplus plantaris 1 1 och 2 M 
Anthonomus rubi 1 2 M 
Curculio pyrrhoceras 20 1 och 2 M 
C. salicivorus 4 1 och 2 M 
Hylobius pinastri 1 1 M 
Miarus campanulae 18 1 och 2 M 
Micrelus ericae 4 1 och 2 M 
Phyllobius argentatus 2 1 och 2 M 
P. pyri 2 1 M 
Polydrusus cervinus 16 1 och 2 M 
P. undatus 5 1 och 2 M 
Rhynchaenus rusci 1 1 M 
Sitona lepidus 4 1 M 
Strophosoma capitatum 2 2 M 
S. sus 1 2 M 

Parasitsteklar 
(Parasitica) 

   

Hungersteklar    

Brachygaster minuta 3ho, 3ha 1, 2 och 3 MV 

Bisteklar    

Gasteruption assectator 1ho 3 V 

Tvåvingar 
(Diptera) 

   

Blomflugor    

Bacha elongata   M 
Chalcosyrphus nemorum   M 
C. valgus*   M 
Chrysotoxum arcuatum   M 
C. bicinctum   M 
Dasysyrphus tricinctus   M 
Eristalis interrupta   M 
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Eupeodes corollae   M 
E. latifasciatus   M 
E. nitens   M 
Ferninandea cuprea   M 
Helophilus pendulus   MV 
Melanogaster aerosa   M 
Melanostoma mellinum   M 
M. scalare   M 
Microdon analis*   M 
Neoascia tenur   V 
Orthonevra intermedia   M 
Paragus haemorrhous   M 
P. tibialis*   M 
Parasyrphus vittiger   M 
Pipzella viduata   M 
Platycheirus albimanus   M 
P. angustatus   M 
P. clypeatus   M 
P. peltatus   M 
Scaeva pyrastri   M 
S. selenitica   M 
Sericomyia lappona   M 
S. silentis   MV 
Spaerophoria scripta   MV 
S. taeniata   M 
S. sp   M 
Volucella bombylans f plumata   M 
V. inanis*   M 
V. pellucens   M 
Xylota jakutorum   MV 
X. segnis   V 

Storharkrankar    

Tanyptera atrata   M 

Snäppflugor    

Rhagio lineola   M 
R. scolopaceus   V 
Symphoromyia crassicornis   MV 

Bromsar    

Chrysops viduatus   M 
Haemotopota pluvialis   M 
Hybomitra bimaculata   M 
H. tarandina   M 

Vapenflugor    

Microchrysa flavicornis   M 

Kulflugor    

Acrocera orbiculus   M 

Stilettflugor    

Thereva inornata   MV 
T. plebeja   M 

Rovflugor    

Choerades marginatus   MV 
Dioctria hyalipennis   M 
Laphria flava   M 
Leptogaster cylindrica   M 
Neoitamus cyanurus   M 
N. socius   M 
Tolmerus atricapillus   MV 
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Dansflugor    

Empis tesselata   V 

Styltflugor    

Argyra diaphana   M 

Rotflugor    

Loxocera aristata   M 
L. ?fulviventris   M 
L. nigrifrons   V 

Stekelflugor    

Conops quadrifasciatus   M 
Myopa fasciata   M 
M. testacea   V 
Sicus ferrugineus   M 

Lusflugor    

Hybomitra tarandina   H 
Ornithomya fringillina   M 

Köttflugor    

Blaesoxipha plumicornis   M 

Parasitflugor    

Actia pilipennis   M 
Admontia grandicornis   M 
Campylocheta inepta   M 
Dinera ferina   M 
Drino lota   M 
Eriothrix rufomaculata   M 
Eurithia anthophila   M 
Gymnosoma nudifrons   M 
Lydina aenea   M 
Platymya fimbriata   M 
Phryxe nemea   M 
Tachina grossa   M 

Halvvingar 
(Hemiptera) 

   

Spottstritar    

Philaenus spumarius   M 

Strandskinnbaggar    

Saldula saltatoria   M 

Ängsskinnbaggar    

Capsus ater   MV 
Phytocoris varipes   M 
Leptopterna ferrugata   M 
Dryophilocoris flavoquadrimaculatus   M 
Criocoris crassicornis   M 

Nätskinnbaggar    

Physatocheila smreczynskii   M 

Näbbskinnbaggar    

Temnostethus pusillus   M 

Barkskinnbaggar    

Aradus cinnamomeus   M 
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Fröskinnbaggar    

Kleidocerys resedae   M 
Rhyparochromus pini   V 
Stygnocoris fuligimeus   V 
Scolopostethus decoratus   M 

Taggbärfisar    

Elasmucha grisea   M 
Cyphostethus tristriatus   M 
 



 



Foto: Bergslagsbild AB 




