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Sammanfattning

Föreliggande rapport redovisar resultatet av en in-
ventering av skalbaggsfaunan i de halländska natur-
reservaten Hökafältet, Tönnersa, Gullbranna, Hagön,
Haverdal och Vesslunda. Fältarbetet utfördes från
maj till september 2003. Markfaunan inventerades
på utvalda provytor med fallfällor. För övrigt bedrevs
översiktliga manuellt eftersök, slaghåvning i vegeta-
tionen, sållning av förna och växtrötter och nattliga
insamlingar med hjälp av pannlampa. Målsättningen
var dels att skapa en översiktlig bild av skalbaggs-
faunan på de öppna, hedartade markerna, dels att
genom riktade eftersökningar lokalisera förekomster
av rödlistade arter.

Följande naturtyper omfattas av inventeringen:

1. Exponerade havsstränder med relativt lågt slitage
(bäst utbildade vid Hökafältet, Tönnersa och
Gullbranna).

2. Åmynningar med strandbrinkar i tidig successions-
fas (bäst utbildade vid Hökafältet (Lagaoset),
Gullbranna (Genevadsåns mynning) och Vesslunda
(Suseåns mynning)).

3. Vita och grå dyner (bäst utbildade vid Tönnersa,
Gullbranna och Hagön).

4. Sandgräshed (bäst utbildad vid Hagön).
5. Ljunghed (bäst utbildad vid Hagön och Haverdal).

Sammanlagt påträffades 240 arter, varav 20 röd-
listade. Resultaten visar klart att dynområdenas skal-
baggsfauna är artfattig, men också att den innehåller
åtskilliga starkt specialiserade arter med begränsad
förekomst i landet. För flera av dessa är de halländ-
ska flygsandfälten det viktigaste eller enda förekomst-
området i Sverige.

De mest värdefulla skalbaggsmiljöerna inom de un-
dersökta lokalerna är alla präglade av störning, men
typen av störning skiljer sig åt. Följaktligen skiljer sig
också graden och typen av hot, liksom också de rele-
vanta naturvårdsåtgärderna. På de exponerade, av
våg-, vatten- och vinderosion präglade ytorna längs
havsstranden, vid åmynningar och i de yttersta (vita)
dynerna är faktiskt det största hotet ett alltför inten-
sivt slitage. Detta eftersom många arter i den
vegetationsfattiga miljön lever nere i sanden, och miss-
gynnas av en alltför kraftig eller ofta återkommande
omrörning av markens ytskikt. Vissa av dessa arter
är nu så hårt trängda av det rörliga friluftslivet att
akuta åtgärder krävs för att rädda kvar dem i den
halländska faunan.

I de inre (grå) dynerna finns snarare en igenväx-
ningsproblematik, som härrör från tidigare åtgärder
för att binda sanden, men nu förvärrats av den at-
mosfäriska kvävedepositionen. Tidiga successions-
stadier vidmakthålls här ofta av trampslitage, som
alltså kan vara positivt till viss del. Alltför intensivt
slitage (som längs de mest frekventerade badsträn-
derna) är dock negativt även i denna miljö.

På sandgräshed och ljunghed krävs en mer målmed-
veten skötsel med störning i form av bete eller tramp-
slitage (i friskare partier i kombination med återkom-
mande röjning och/eller bränning) för att hålla he-
darna öppna och bibehålla kontinuerlig tillgång till ytor
i tidig successionsfas. Den flacka heden innanför dyn-
landskapet är på de flesta ställen hårt trängd av tall-
plantering, och det är mycket viktigt att öppna hed-
partier röjs fram genom avverkning av tallskog och
efterföljande skötselåtgärder.

Möjligheten att använda vissa av de större jordlöpa-
rna i miljöövervakningen berörs i korthet. Särskilt inom
släktet Carabus finns flera arter med stark knytning
till hedartade miljöer, som ställer krav på tillräcklig
areal och dessutom har begränsad spridningsförmåga.
En art som absolut bör övervakas är strandsand-
jägaren Cicindela maritima, som har sina sista
tynande sydsvenska populationer inom området.

BILD 2. Guldlöpare Carabus nitens - en tänkbar
indikatorart för ljunghedar. Verklig storlek är ungefär
15 mm. Foto: förf.
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Inledning

Våra kustnära flygsandfält är en av naturvården länge
försummad naturtyp. Att flygsanden i det gamla
bondelandskapet var en fruktad och hatad företeelse
är i och för sig inget att förundras över. Det över-
utnyttjade landskapet var på många håll nästan helt
avskogat, och den okontrollerbara sandflykten kunde
bokstavligen rycka undan den ekonomiska basen för
människors existens. Däremot är det kanske lite
märkligare att denna syn på sandflykten som ett gis-
sel fortfarande lever kvar i människors medvetande
och till och med har färgat synen hos biologer och
naturvårdare ända fram till för några tiotal år sedan.
Inte ens en auktoritet som Sten Selander, som annars
gjorde så mycket för att lyfta fram det svenska kultur-
landskapets värden, kunde se några försonande drag
hos flygsandfälten. Han ondgjorde sig förvisso över
de omfattande bergtallsplanteringarna, men rekom-
menderade i nästa andetag vresros som ett lämpligt
sätt att binda sanden (Selander 1957). Samma nega-
tiva inställning till den förhatliga sanden lyser igenom
i vegetationsinventeringar i naturreservaten (t.ex.
Malmberg 1976, 1979) och på många reservatstavlor.
Även i sen tid har man också i skyddade områden
fortsatt att plantera sandbindande vegetation eller lagt
ut ris i dynerna för att hindra sandflykten.

Som en följd av denna långvariga ”förföljelse” har
flygsandfältens areal minskat dramatiskt under de
senaste hundrafemtio åren. De spillror som i dag åter-
står hotas från flera håll. Igenväxning p.g.a. upphörd
hävd är ett alltmer uppmärksammat problem, som
försvåras av det atmosfäriska kvävenedfallets gö-
dande effekt i dessa naturligt näringsfattiga marker.
Dessutom är de kustnära flygsandfälten nästan utan
undantag hårt utnyttjade av friluftslivet; kringskurna
av stugbyar och golfbanor, och utsatta för ett tillta-
gande markslitage från tiotusentals badgäster. Det
är alltså hög tid att agera kraftfullt, om vi skall lyckas
rädda kvar något åt eftervärlden.

I Centraleuropa har dynernas naturvärden varit fö-
remål för många studier, och man har också kommit
till insikt om att det inte räcker att skydda dyn-
områdena, utan att aktiva skötselåtgärder behövs. I
Sverige har dynerna hittills inte rönt samma intresse.
Det nuvarande kunskapsläget sammanfattas i rap-
porten ”Övervakning av kustnära sanddyner” (Lars-
son 2002). Här framhålls bl.a. vikten av inventeringar,
särskilt då av evertebratfaunan, som är mycket då-
ligt känd. Föreliggande rapport redovisar resultatet

av en inventering av skalbaggsfaunan i de halländska
naturreservaten Hökafältet, Tönnersa, Gullbranna,
Hagön, Haverdal och Vesslunda. Fältarbetet utför-
des från maj till september 2003.

Undersökningsområdet

De undersökta lokalernas läge framgår av översikts-
kartan (fig. 1). Hökafältet, Tönnersa, Gullbranna och
Hagön är alla belägna längs Laholmsbukten söder
om Halmstad; Haverdal i Harplinge socken och
Vesslunda i Eftra socken strax söder om Falkenberg.
Dessa sex områden innefattar i stort sett allt vad som
finns kvar av någorlunda oförstörda kustdyner i Hal-
land. Alla andra längre sandstränder (Skummeslövs-
strand, Mellbystrand, Västra stranden i Halmstad, Ty-
lösand, Skrea strand) är starkt påverkade av
stugbebyggelse och intensiv badturism. De få områ-
dena längre norrut (Glommen, Morups Tånge, Apel-
viken vid Varberg) är mindre och har inte samma
välutvecklade dynlandskap.

Metodik

Fältarbetet utfördes från början av maj till slutet av
september. Målsättningen var dels att skapa en över-
siktlig bild av skalbaggsfaunan på de öppna, hedartade
markerna, dels att genom riktade eftersökningar lo-
kalisera förekomster av rödlistade arter. I de hed-
artade naturtyperna utfördes insamlingarna huvud-
sakligen med hjälp av markfällor, bestående av glas-
burkar (innerdiameter ca 8 cm) vilka grävdes ned så
att mynningen befann sig i nivå med markytan. Fällan
fylldes till ca hälften med en mättad koksaltlösning
med några droppar diskmedel tillsatt. Över fällan pla-
cerades ett tak av masonit som skydd och kamou-
flage. På var och en av de nedan namngivna prov-
ytorna användes 5 fällor, som sattes ut i början av
maj, vittjades med ca 4 veckors intervall och togs in i
slutet av september, om ej annat angivits. Fäll-
fångsterna kompletterades med slaghåvning i vege-
tationen och sållning av förna och växtrötter. På de
mest vegetationsfattiga sandmarkerna studerades
markfaunan också genom nattliga insamlingar med
hjälp av pannlampa.

På exponerade, vegetationsfattiga å- och havs-
stränder användes ej fallfällor (undantaget vid
Vesslunda). I stället praktiserades manuell sökning

Skalbaggar i halländska sanddyner och kusthedar
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under uppspolad tång och andra växtlämningar, samt
vattenbegjutning för att tvinga fram de djur som le-
ver nere i sanden. Insamlingarna i de rena strand-
miljöerna kan emellertid ej betraktas som annat än
smärre stickprov.

De med fällor undersökta provytornas läge framgår
av detaljkartorna (Fig. 2-6). På kartorna är också de
områden där manuella insamlingar bedrivits marke-
rade.

Undersökta lokaler och deras fauna

Hökafältet
Hökafältets naturreservat omfattar dynlandskapet
söder om Lagans mynning, men inkluderar också ett
litet parti av havsstranden omedelbart norr om den-
samma, gränsande till Tönnersa. Söder om Lagaoset
placerades fällor ut i två ytor i den nyligen röjda ljung-

heden (Hk1 resp. Hk2 i fig. 2 och i artlistan). Hk1
domineras av sandytor med sparsam borsttåtel-
vegetation kring en flack kulle, som mot norr flanke-
ras av en tidvis vattenfylld sänka omgiven av ljunghed.
På sandmarken påträffades dynfrölöpare Harpalus
neglectus, vid fuktsänkan gulkantad kärrlöpare
Agonum marginatum. Hk2 är belägen i en öst-väst-
lig fuktsvacka omgiven av ljunghed. Inga rödlistade
arter påträffades här.

I övrigt bedrevs stickprovsvisa insamlingar i den yttre
dynkanten och längs havsstranden (såväl söder som
norr om Lagaoset). I dynkanten påträffades Harpa-
lus neglectus, på havsstranden Phaleria cadaverina.
Den välbetade strandängen längs Lagans strand un-
dersöktes ej, men gjorde ett mycket tilltalande intryck
och bör inventeras närmare. På fuktängen växer stor
käringtand (Lotus pedunculatus), värdväxt för
spetsviveln Apion modestum, som påträffades ome-
delbart intill reservatsgränsen och säkert förekommer
också inom reservatet.

Hagön

Gullbranna

Tönnersa

Höka

Haverdal

Vesslunda

Figur 1. Översiktskarta över studerade sanddynsreservat i södra Halland 2003.
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Tönnersa/Gullbranna
De båda naturreservaten Tönnersa och Gullbranna
gränsar till varandra, och behandlas här tillsammans.
Vid Tönnersa placerades fällor ut i en yta (T1 i fig. 3
och i artlistan), belägen i en sänka mellan höga dyner
i dynlandskapets inre del (nära tallskogen). Vegeta-
tionen är dominerad av borsttåtel och sandstarr, med
tuvor av sandrör på dynryggarna. Här noterades kul-
lerlöpare Carabus convexus, dynfrölöpare Harpa-
lus neglectus och knäpparen Dicronychus
equisetoides. Fallfällorna kompletterades med flera
nattliga vandringar i dynerna kring fällorna och även
längre norrut (BILD 3). Även här påträffades
Carabus convexus, och dessutom oval frölöpare
Harpalus servus samt (nära den yttre dynkanten)
röd sandkrypare Aegialia spissipes.

I övrigt bedrevs stickprovsvisa insamlingar i den yttre
dynkanten och längs havsstranden. I dynkanten no-

terades Aegialia spissipes och Anthicus
bimaculatus, på havsstranden Phaleria cadaverina.

I Gullbrannareservatet gjordes insamlingar vid Gen-
evadsåns stränder nära mynningen, och i de an-
slutande dynerna. Längs en 100 m lång sträcka av
Genevadsåns strand konstaterades ca 20 larvgångar
av strandsandjägaren Cicindela maritima, på vad
som möjligen kan vara den sista kvarvarande lokalen
i Sydsverige. Åns båda stränder undersöktes från
denna punkt och till mynningen (längre uppströms är
stränderna alltför igenvuxna), med negativt resultat.
Vid åstranden förekommer också dyngrävare
Dyschirius impunctipennis, gulkantad kärrlöpare
Agonum marginatum och snabbaggen Anthicus
bimaculatus. På havsstranden vid åmynningen hit-
tades havsstrandlöparen Bembidion andreae, också
den en starkt minskande art som är på väg att för-
svinna från de halländska dynområdena. På

Hk2

Hk1

Figur 2. Naturreservatet Höka (blå linje), undersökta områden (gul linje) och särskilda fällplatser Hk1-2.
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beskuggade slamsandbankar vid ett dike som rinner
ut i ån strax innanför åmynningen påträffades kort-
vingarna Stenus guttula och Ischnopoda constricta.

Hagön
Vid Hagön placerades fällor ut i tre ytor (Hg1, Hg2
resp. Hg3 i fig. 4 och i artlistan). Hg1 och Hg2 är
belägen i den norra, obetade delen av heden, i torr
sandgräshed, dominerad av borsttåtel med visst in-
slag av ljung. Här noterades blålöpare Carabus
problematicus, ljungkornlöpare Amara infima, dyn-
skulderlöpare Cymindis macularis, knäpparen
Dicronychus equisetoides och viveln Hypera
plantaginis. Också Hg2 är belägen i den norra,
obetade delen av heden, men i mer renodlad ljunghed
med högre markfuktighet och viss torvbildning i mark-
ytan (BILD 4). Här noterades guldlöpare Carabus
nitens och asbaggen Silpha carinata. Fällor sattes
också ut i den av nöt betade delen av heden, men de

förstördes snabbt av kreaturen och fick tas in. Innan
dess hann dock guldlöpare Carabus nitens trilla ner
också här. Spillning av nöt och får undersöktes vid
ett par tillfällen, varvid mindre krokhorndyvel
Onthophagus similis kunde konstateras. Den betes-
hävdade delen av heden gränsar i öster mot en vass-
bevuxen kärrmark invid Fylleån. Här finns en välbetad
strandzon med rik kärrvegetation som ger ett mycket
intressant intryck. Hg3 är belägen i svackor med borst-
tåtelhed i det mest välutvecklade dynlandskapet i
Hagöns södra del. Här sattes först fällor ut, men de
togs senare in då problemen med översandning och
förstörelse p.g.a. tramp var alltför stora. Fallfällorna
kompletterades i stället med flera nattliga vandringar
i dynerna kring fällorna och även i dynkanten längre
norrut mot Hg1. Här noterades oval frölöpare Harpa-
lus servus och Cymindis macularis.

Figur 3. Naturreservaten Tönnersa och Gullbranna (blå linje), undersökta områden (gul linje) och särskild
fällplats T1.

T1
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BILD 3. Tönnersareservatets norra del med Genevadsån till höger. Här är dynlandskapet särskilt välutveck-
lat. Typiska arter i de inre dynerna är Carabus convexus, Amara quenseli, Harpalus servus, Anomala
dubia, Apalus bimaculatus och Dicronychus equisetoides, i den yttre dynranden Aegialia spissipes.
Foto: Jan Augustsson, Bergslagsbild AB.

BILD 4. Hagön, vy mot sydost över den kaninbetade ljungheden vid provyta Hg2. Inslaget av tidiga succes-
sionsstadier är betydande, men uppslaget av sly kräver återkommande röjning. Typiska arter är bl.a. Carabus
arvensis och C. nitens. Foto förf.
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I övrigt bedrevs begränsade stickprovsvisa insam-
lingar längs havsstranden. Under tång noterades
Phaleria cadaverina. Strandsandjägaren Cicindela
maritima eftersöktes förgäves längs den strand-
sträcka där den påträffades 1994. Också den sträcka
av Fylleåns strand där larvgångar observerades 1993
(ca 15 st) och 1994 (endast en!) undersöktes med
negativt resultat. Åstranden tycks ha ändrat karak-
tär och har nu en tätare kärrvegetation än vad jag
kan minnas, med betydligt mindre ytor av vegetations-
lös sand.

Haverdal
Vid Haverdal placerades fällor ut i två ytor (Hv1 resp.
Hv2 i fig. 5 och i artlistan) söder om Skintans utlopp.
Hv1 är belägen i något fuktig ljunghed (liknande Hg2)
med stort inslag av tidiga successionsstadier (BILD
5). Här noterades guldlöpare Carabus nitens, ljung-
kvicklöpare Bembidion nigricorne och asbaggen

Silpha carinata. Alldeles intill men på något torrare
ljungbevuxen sandmark insamlades ljungkornlöpare
Amara infima och viveln Strophosoma fulvicorne.
Hv2 är belägen i en sänka mellan höga dyner i dyn-
landskapet inre del. Vegetationen är dominerad av
borsttåtel och sandstarr, med tuvor av sandrör på dyn-
ryggarna. Här påträffades dynfrölöpare Harpalus
neglectus. Fällfångsterna kompletterades med natt-
liga vandringar längs den inre dynkanten från i höjd
med Hv1 till Hv2, och dessutom i dynerna norr om
Skintans utlopp.

I övrigt bedrevs stickprovsvisa insamlingar i den yttre
dynkanten, längs havsstranden och vid Skintans ut-
lopp. I dynkanten påträffades dynfrölöpare Harpa-
lus neglectus och sotsvampbaggen Phalacrus
dieckmanni, på havsstranden Phaleria cadaverina.
Vid Skintans utlopp noterades gulkantad kärrlöpare
Agonum marginatum. På nästan exakt samma ställe

Figur 4. Naturreservatet Hagön  (blå linje), undersökta områden (gul linje) och särskilda  fällplatser Hg1-3.

Hg3

Hg2

Hg1
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förekom 1994 dyngrävare Dyschirius
impunctipennis, men utloppet har idag ett annat läge
och förutsättningar för arten ser inte längre ut att fin-
nas på platsen (även om detta snabbt kan förändras
när sanden omlagras). På beskuggade slamsand-
bankar längre upp längs Skintan påträffades kort-
vingen Ischnopoda constricta.

Vesslunda
Vid Vesslunda placerades fällor ut i två ytor (V1 resp.
V2 i fig. 6 och i artlistan). V1 är belägen på den san-
diga havsstranden i bukten sydost om Boabjäret i
reservatets södra del (BILD 6). På denna plats var
översandning ett återkommande problem, men fällo-
rna gav ändå ett visst utbyte. Stranden här skiljer sig
till sin karaktär ifrån övriga havsstränder i
undersökningsområdet. Det skyddade läget gör att
tångvallar kunnat ansamlas och vegetationen blir här
betydligt artrikare med baldersbrå, högvuxna Rumex-

arter, mållor och tistlar. I buktens norra del ger en
viss översilning från den ovanför belägna ljungheden
sanden en högre fuktighet och en viss humushalt. Här
har en låg vegetation av främst krypven och olika
halvgräs kunnat utbildas i strandens övre del. Här
lever kortvingen Bledius fergussoni och jordlöparna
Omophron limbatum, Dyschirius obscurus, D.
thoracicus och Bembidion pallidipenne, men också
kortvingen Bledius tricornis, en saltkrävande art som
är karakteristisk för stränder med större inslag av
finkornigt material. En av de intressantaste arterna
här är större korslöpare, Panagaeus cruxmajor. V2
är belägen i den centrala delen av ljungheden, på rätt
torr, lavrik ljunghed (BILD 7). Denna hed skiljer sig
från provytorna på Hagön och vid Haverdal dels ge-
nom att vara mindre till ytan, dels genom att ljung-
vegetationen är grövre och mer högvuxen.
Jordlöparfaunan är artfattigare, och inslaget av ren-
odlade hedarter är mindre än på de två andra loka-

Figur 5. Naturreservatet Haverdal (blå linje), undersökta områden (gul linje) och fällplatser Hv1-2.

Hv1

Hv2
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BILD 5. Haverdal, vy mot nordost över ljungheden kring provyta Hv1. Typiska arter: Carabus arvensis, C.
nitens och Bembidion nigricorne, på torrare mark liknande den i förgrunden Amara infima och Strophosoma
fulvicorne. Foto förf.

lerna. Till exempel påträffades hedlöpare Carabus
arvensis, som är en av de dominerande jordlöparna
på Hökafältets, Hagöns och Haverdals ljunghedar,
endast i enstaka exemplar. Intressant är dock ett fynd
av kullerlöpare Carabus convexus, dessutom påträf-
fades asbaggen Silpha carinata. Fällor sattes också
ut på öppna sandytor med borsttåtelvegetation längs
den tvärgående dynen i tallskogen, men gav inget an-
nat resultat än stora mängder gråmyror Formica
cinerea (BILD 1), varför de plockades in.

I övrigt bedrevs stickprovsvisa insamlingar i den yttre
dynkanten och längs havsstranden söder om Suseåns
mynning. I dynkanten noterades sotsvampbaggen
Phalacrus dieckmanni och snabbaggen Anthicus
bimaculatus.

Undersökta naturtyper och deras
fauna

Flygsandfälten längs Hallandskusten är uppbyggda
av ren, starkt urlakad sand med lågt pH (ett undan-

tag är Skummeslöv, som inte omfattas av denna in-
ventering). Att vegetationen på dessa sandfält är re-
lativt artfattig är därför knappast någon överraskning.
Också vad beträffar skalbaggsfaunan ger de sandiga
hedmarkerna ett rätt fattigt intryck, när man jämför
med likartade miljöer på de skånska sandfälten. På-
fallande är att arter som t.ex. jordlöparna Calathus
ambiguus, C. cinctus och Harpalus anxius saknas
helt i mitt material. Alla tre finns i södra Halland, och
i Skåne hör de till borsttåtelhedarnas karaktärsarter
(Ljungberg 1999). Kanske är det den extrema
näringsfattigdomen som slår igenom. Å andra sidan
innehåller de halländska flygsandfälten en rad arter
med unika specialiseringar. Framför allt gäller detta
de mest extrema miljöerna på den exponerade havs-
stranden och i de yttre dynerna.

Exponerade havsstränder
Den flacka, exponerade havsstranden är en miljö
präglad av extrema störningar. I den salta, av vågor
och vind ständigt omrörda sanden kan inga växter
överleva. Skalbaggsfaunan på de flacka, exponerade
havsstränderna domineras därför av arter som livnär
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sig på döda djur och det organiska material som spo-
las upp på stränderna. Här återfinns stumpbaggarna
Hypocaccus rugifrons, H. metallicus och den i
Sverige mycket ovanliga H. dimidiatus, ett antal kort-
vingar som t.ex. den starkt specialiserade Phytosus
balticus, samt assvartbaggen Phaleria cadaverina.
I fuktiga sänkor mellan stranden och den yttersta dyn-
raden och på sandbankar vid åmynningar (BILD 8)
kan kortvingen Bledius fergussoni leva i kolonier av
många tusentals individer. Som rovdjur i dessa kolo-
nier uppträder jordlöparna Dyschirius obscurus, D.
thoracicus, D. impunctipennis, Omophron
limbatum och Bembidion pallidipenne samt knäppa-
ren Negastrius arenicola. Också havsstrandlöparen
Bembidion andrae och larverna av strandsandjägaren
Cicindela maritima lever i vegetationsfattig fuktig
sand. I strandens övre del finner man glesa bestånd
av saltanpassade växter som Honckenya peploides,
Salsola kali, Crambe maritima och Cakile mari-

tima. På dessa växter lever ett fåtal skalbaggsarter,
t.ex. Psylliodes marcida (på Crambe),
Ceutorhynchus cakilis (på Cakile), Cassida
flaveola och Otiorhynchus atroapterus (på
Honckenya).

De yttre dynerna
Längre från havet får strandgräsen fäste, och binder
sanden till dyner som kan bli åtskilliga meter höga.
Gränsen mot den flacka, vegetationslösa stranden är
oftast skarpt markerad som ett erosionshak. I de ”vita”
dynerna (BILD 9) alternerar renblåsta svackor med
ryggar klädda av sandrör, strandråg och sandstarr.
Krypvide (Salix repens) kan också finnas, medan
vresros (Rosa rugosa) är en sentida inplantering i
avsikt att binda dynerna. I den yttre dynradens
gräsruggar lever jordlöpare av släktena Demetrias
(t.ex. D. atricapillus som påträffades under denna
inventering som ny för Halland) och Dromius (D.

Figur 6. Naturreservatet Vesslunda (blå linje), undersökta områden (gul linje) och fällplatser V1-2.

V2
V1
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BILD 6. Vesslunda, vy mot öster över havsstranden söder om Boabjäret, vid provyta V1. Det skyddade läget
skapar förutsättning för en rikare vegetation än på de helt exponerade stränderna. Typiska arter: Omophron
limbatum, Dyschirius obscurus, Panagaeus cruxmajor, Bledius tricornis, Negastrius arenicola, Aegialia
sabuleti m.fl. Foto förf.

longiceps, D. linearis, D. sigma och D. notatus).
De är rovdjur med bladlöss som stapelföda. I övrigt
är jordlöparfaunan i de utpräglade ”klitterna” artfat-
tig, med arter som Broscus cephalotes, Calathus
mollis (ej noterad i undersökningsområdet), Amara
spreta och Harpalus neglectus. Bland marklevande
arter är annars svartbaggarna Melanimon tibiale och
Crypticus quisquilus typiska, liksom den märkliga
Notoxus monoceros och snabbaggen Anthicus
bimaculatus. Sotsvampbaggar av släktet Phalacrus,
där P. dieckmanni är begränsad till stranddyner i
Skåne och Halland, lever på rost- och sotsvampar på
strandgräsen. Levnadssättet för Leiodes ciliaris är
okänt, men sannolikt utvecklas larven i anslutning till
svampmycel vid gräsrötter. Kustsandkryparen
Aegialia arenaria och viveln Philopedon plagiatus
hör till de allmännaste skalbaggarna i dynerna, medan
röd sandkrypare A. spissipes endast är funnen ett
fåtal gånger. Alla utvecklas de som larver vid växt-
rötter. Också knäpparen Negastrius arenicola le-
ver som larv i sanden, men kan möjligen vara rov-
levande.

De inre dynerna
Innanför den yttersta dynraden vidtar de s.k. ”grå
dynerna”. Här är vinderosionen mindre påtaglig, och
sanden binds något mer framgångsrikt av de få väx-
ter som förmår uthärda den extrema torkan och
näringsfattigdomen. Topografin är oftast flackare än
i de yttre dynerna. Vegetationsbildande är borsttåtel,
sandstarr, kråkris och olika viden, medan raggmossor
och lavar spelar stor roll på vegetationsfattiga ytor.
Här är skalbaggsfaunan något rikare och mer varie-
rad. På mossor lever kulbaggarna Morychus aeneus
och Cytilus sericeus. På vide lever en rad bladbaggar
och vivlar, bl.a. Chrysomela collaris och Apion mi-
nimum, och till och med den stora videbocken Lamia
textor. På blåmonke (Jasione montana) lever
Meligethes subrugosus. Knäpparen Dicronychus
equisetoides är typisk för miljön. Jordlöparfaunan är
alltjämt artfattig, men innehåller fler arter än de yttre
dynerna. Allmänna är Cicindela hybrida, Broscus
cephalotes, Calathus erratus, Amara quenseli och
A. fulva. Harpalus neglectus finns även här, men
har fått sällskap av andra Harpalus-arter såsom H.
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smaragdinus, H. solitaris och H. servus. Bland
ovanligare jordlöpare märks C. convexus. Bland
bladhorningarna finns Aegialia arenaria även här,
tillsammans med släktingen A. sabuleti (som dock
är mer typisk för nästföljande miljö), annars är sand-
borren Anomala dubia ett karaktärsdjur. Ett udda
inslag i miljön är bibaggen Apalus bimaculatus. För-
utom i Skånes och Hallands dynlandskap, där den
har sitt rätta habitat, är bibaggen endast funnen i
sandtäkter i Mellansverige.

Torra sandgräshedar
På mer flacka sandmarker innanför dynlandskapet
är de tidiga successionsstadierna än mer beroende
av någon form av störning. Där tillräcklig störning
(bete av tamdjur eller kaniner, tramp eller annat sli-
tage) finns utvecklas en gles vegetation liknande den
i de inre dynerna; dominerad av borsttåtel med inslag
av ljung, kråkris mm, och ytor av blottad sand. Vid
alltför svag störning tar ljungen överhand, och tall och
björk kan vandra in. Där hävden är tillräcklig och ti-
diga successionsstadier är rikt representerade är ar-
ter som Carabus problematicus, C. convexus,

Cicindela hybrida, Pterostichus lepidus, Synuchus
vivalis, Amara infima, A. quenseli, Harpalus
smaragdinus, H. solitaris, Bradycellus ruficollis,
B. caucasicus, B. harpalinus, Masoreus
wetterhalli och Syntomus foveatus typiska. I
övergångszonen mot dynerna, där vegetationen är
mycket sparsam och borsttåtel/sandstarr dominerar
helt finner man krävande sandmarksarter som Harpa-
lus neglectus, H. servus och Cymindis macularis,
men i den något mer stabiliserade sandmarks-
vegetationen har dessa fallit bort. De små grävande
bladhorningarna representeras av Aegialia sabuleti
och Psammodius sulcicollis, medan den utpräglade
dynarten Aegialia arenaria saknas. Kulbaggarna
Byrrhus fasciatus, B. pilula och Porcinolus murinus
är typiska. På käringtand lever Meligethes
carinulatus, spetsviveln Apion loti och ett flertal
andra vivlar, bl. a. Hypera plantaginis och Tychius
squamulatus. På bergssyra (Rumex acetosella) le-
ver flera allmänna Apion-arter. Knutna till ljung och
andra Ericacéer är jordloppor av släktet Altica och
vivlarna Strophosoma sus, S. fulvicorne samt
Micrelus ericae.

BILD 7. Vesslunda, vy mot nordväst över ljungheden vid provyta V2. Ljungvegetationen är mer högvuxen
och sluten än vid Hagön och Haverdal, och inslaget av ytor i tidig successionsfas är mycket begränsat.
Dynerna i bakgrunden är till största delen gräsklädda och stabiliserade, och har börjat koloniseras av träd och
buskar. Foto: Örjan Fritz.
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BILD 8. Genevadsåns mynning vid Gullbranna. Längs åns inre sandstrand lever Bembidion andreae, medan
Cicindela maritima, Dyschirius impunctipennis, Anthicus bimaculatus o.a. förekommer på sandnäset till
höger, strax utanför bildens kant. På bilden framgår också tydligt hur hårt trängd miljön är av motorväg,
bebyggelse och åkermark. Foto: Jan Augustsson, Bergslagsbild AB.

BILD 9.  I de yttre dynerna är sanden i ständig rörelse, och mycket få växter kan hålla sig kvar. Mellan
sandrörstuvorna ligger sanden helt bar. Typiska arter här är Broscus cephalotes, flera Dromius-arter,
Phalacrus dieckmanni, Aegialia arenaria och Philopedon plagiatus. Foto: Örjan Fritz.
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Ljunghedar
Innanför dynlandskapet finns på många ställen en zon
med lägre topografi och fuktiga svackor. På vissa
ställen (t.ex. vid Tönnersa) är dessa marker idag helt
igenvuxna av sumpskog, men där marken fortfarande
är öppen har intressanta hedsamhällen utvecklats,
dominerande av ljung, klockljung, mossor och lavar.
Ljungheden bildar ofta en mosaik med de torra sand-
gräshedarna (se BILD 8), och är liksom dessa bero-
ende av någon form av (oftast antropogen) störning
för att inte växa igen. I sandiga partier av ljunghed-
arna finner man skogssandjägaren Cicindela
sylvatica, som också jagar längs stigar i tallskog.
Asbaggen Silpha carinata är en typisk hedart, som
emellertid också påträffas på andra sandmarker och
t.o.m. i de inre dynerna. Karaktärsarter för de lite
fuktigare hedpartierna är jordlöparna Carabus
arvensis, C. nitens, Cicindela campestris,
Bembidion nigricorne och Agonum sexpunctatum.
Bland bladhorningarna är Aphodius niger typisk.
Tidvis vattenfyllda sänkor hyser en fattigkärrsfauna
med arter som Blethisa multipunctata, Pterostichus
rhaeticus, Agonum marginatum, A. versutum och
A. viduum.

Resultaten i korthet

Sammanlagt påträffades 240 arter, varav 20 röd-
listade. Det totala artantalet och antalet rödlistade
arter i vart och ett av områdena framgår av tabell 1.
Direkta jämförelser mellan områdena är svåra att
göra, eftersom alla biotoper inte finns represente-
rade i alla områden. Några skillnader kan dock vara
värda en kommentar. Påfallande är t.ex. den rela-
tiva artfattigdomen och det låga antalet rödlistade
arter vid Höka, trots att alla de undersökta biotop-
typerna finns representerade. En tänkbar förklaring
är att ytorna av sandgräshed och ljunghed här är
resultatet av sentida restaureringar, och tidigare har
varit betydligt mer igenvuxna. Vid Vesslunda är an-
talet rödlistade arter lågt trots ett högt totalantal. Här
beror det högre totala artantalet främst på att havs-
stranden delvis är av en annan karaktär (med en
högre näringsstatus och därigenom en artrikare flora/
fauna). Anledningen till det låga antalet rödlistade
arter ligger förmodligen i att arealen av de olika
biotoperna är relativt liten, och att såväl dynerna som
de hedartade partierna är rätt igenvuxna. I andra
änden ligger Tönnersa-Gullbranna, där antalet röd-
listade arter med god marginal är det högsta, trots
att flera biotoper saknas helt och det totala artantalet

BILD 10. Centrala delen av Haverdal, söder om Skintans utlopp. Vegetationens zonering från den flacka
havsstranden över yttre och inre dyner till ljunghed och planterad bergtallskog syns tydligt. De friskt ljusgröna
partierna i dynerna är snår av vresros. Den gråa ytan i bildens övre vänstra del är nyligen framröjd hed.
Provyta Hv1 är belägen strax till höger om denna. Foto: Jan Augustsson, Bergslagsbild AB.



16

Skalbaggar i sanddyner och kusthedar

är lågt. Här ligger svaret troligen i att de biotoper
som finns är mycket exklusiva, och dessutom har
störst areal och högst habitatkvalitet här.

Skall man kort sammanfatta så återfinns de högsta
kvaliteterna enligt följande (biotop för biotop).
Toppobjekten är markerade med fet stil.

1. Exponerade havsstränder med relativt lågt
slitage (bäst utbildade vid Hökafältet,
Tönnersa och Gullbranna).

2. Åmynningar med strandbrinkar i tidig
successionsfas (bäst utbildade vid Hökafältet
(Lagaoset), Gullbranna (Genevadsåns myn-
ning) och Vesslunda (Suseåns mynning)).

3. Skyddade havsstränder (endast vid Vesslunda)
4. Vita och grå dyner (bäst utbildade vid

Tönnersa, Gullbranna och Hagön).
5. Sandgräshed (bäst utbildad vid Hagön).
6. Ljunghed (bäst utbildad vid Hagön och Haver-

dal).

De halländska dynområdenas natur-
värden i ett nationellt perspektiv

Som tidigare nämnts är kustdynernas fauna relativt
artfattig, och miljön har knappast utgjort något favo-
riserat exkursionsmål bland entomologer. Också in-
venteringar av miljön är rätt få. Ett exempel är Ulla
Hau på Fårö (Sörensson 1989), där emellertid fokus
låg på borsttåtelhed i mer skyddade lägen snarare än
exponerade kustdyner. De få arter som är strikt
knutna till exponerade sandiga havsstränder och väl-
utvecklade vita dyner har en mycket begränsad ut-
bredning i landet – större områden finns förutom i
Halland endast i Skåne, på norra Öland och Gotland
(främst Fårö och Gotska Sandön). Några regelrätta

inventeringar finns knappast. Exempel på arter med
starkt begränsad svensk utbredning är Dyschirius
impunctipennis (SK, HA, ÖL, GO), Bembidion
andreae (SK, HA), Calathus mollis (SK, HA),
Hypocaccus dimidiatus (endast HA), Phytosus
balticus (SK, HA, GO), Aegialia spissipes (SK, HA),
Phalacrus dieckmanni (SK, HA) och Phaleria
cadaverina (SK, HA).

Även bland arter knutna till de mer hedartade sand-
markerna finns flera vars utbredning är helt begrän-
sad till de sydsvenska kustlandskapen. Främst gäller
detta borsttåtelhedarnas fauna, till exempel Harpa-
lus neglectus, H. servus och Dicronychus
equisetoides. Flertalet arter knutna till de hedartade
naturtyperna har dock en något större utbredning
längs södra Sveriges kuster, och ofta även på sand-
fält inne i landet. För torra ljunghedar karakteristiska
arter som Carabus convexus, Amara infima,
Cymindis macularis och Strophosoma fulvicorne
har sin tyngdpunkt i de sydsvenska kusttrakterna även
om flera av dem är utbredda även längre norrut,
medan Bembidion nigricorne har en större utbred-
ning.

Behov av restaurering, skötsel och
skydd för de olika naturtyperna

I flera tidigare arbeten (t.ex. Ljungberg 2001, 2002b,
2002c) har jag betonat den betydelse som olika for-
mer av störning har för den biologiska mångfalden.
Med störning avses då det som växtekologiskt defi-
nierats som en förstörelse eller förlust av växtbio-
massa (Grime 2001). Detta begrepp omfattar såväl
naturliga processer som vind- och vågerosion, över-
sandning eller extrem torka, och kulturbetingad stör-
ning som bete eller bränning. De halländska flygsand-

Höka Tönnersa-
Gullbranna Hagön Haverdal Vesslunda

exponerad havsstrand X X X X X
åmynningar med strandbrinkar X X X (X) X
andra skyddade strandmiljöer - - - - X

vita dyner X X X X (X)
grå dyner X X X X -

sandgräshed X - X X (X)
ljunghed X - X X (X)

Antal arter 74 74 94 98 104
Antal rödlistade 3 12 8 7 4

Tabell 1. Antal funna arter samt antal rödlistade arter i de olika områdena. Förekomsten av de olika
biotoperna anges enligt följande: X = finns välutbildat, (X) = finns i liten omfattning och - = saknas.
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fälten har genom årtusendena formats av olika for-
mer av störning i ett komplicerat samspel. Idag hotas
de av flera faktorer, där igenplantering och igenväx-
ning p.g.a. upphörd hävd bara är några av aspek-
terna. Trots att de exponerade sandstränderna och
flygsanddynerna är extremt störningspräglade miljöer
så är faktiskt ett av de största hoten idag överdrivet
slitage. Den viktiga skillnaden ligger här mellan
cykliskt återkommande störning (som tillåter återhämt-
ning och återkolonisering) och kontinuerlig störning
(Larsson 2002). Arter som gräver gångar i fast, fuk-
tig sand (som t.ex. strandsandjägarens larver) är för-
visso anpassade till viss översandning och periodvisa
översvämningar, men klarar sannolikt inte den stän-
diga omrörning av markens ytskikt som ett hårt tramp-
slitage innebär.

Havsstränder och dyner
I den extremt vegetationsfattiga miljön lever många
arter ett grävande liv nere i sanden, som fullvuxna
och/eller som larver. För arter som Cicindela mari-
tima, Dyschirius impunctipennis, Bembidion
andreae och Phytosus balticus (och en rad icke röd-
listade arter i detta artsamhälle) är därför en alltför
kraftig eller ofta återkommande omrörning av san-
dens ytskikt förödande. De dramatiska populations-
minskningarna hos Cicindela maritima och
Bembidion andreae (som båda var allmänna längs
Hallands kuster för 60 år sedan) talar sitt tydliga språk.
De arter som lever av döda djur och annat organiskt
material i uppspolad tång kan naturligtvis påverkas
negativt av t.ex. större oljespill. Särskilt gäller det då
arter som Hypocaccus dimidiatus och Phaleria
cadaverina, vars förekomst är begränsad till några
få, begränsade områden. Ett kanske större hot är att
stränderna skrapas rena från tång, så som ofta görs
längs de populära badstränderna. För en art som
Aegialia spissipes (som lever vid växtrötter i dyn-
vegetationen) är hotbilden inte lika tydlig, men helt
klart är att ett intensivt trampslitage leder till
vegetationsförändringar, som förmodligen är negativa
också för denna art och andra med ett liknande lev-
nadssätt.

Värst drabbade av extremt slitage är naturligtvis själva
stranden och den yttersta dynraden, där badgästerna
koncentreras under sommaren. De inre dynerna (i
den mån de finns kvar och inte har tallplanterats eller
bebyggts) drabbas inte lika hårt, eftersom slitaget där
sprids ut över en större areal. Det extrema slitaget
blir endast ett problem i de allra mest frekventerade
områdena. Andra hot mot dynlandskapen är i stället:

a) aktiv förstörelse genom igenplantering, insådd av
gräs eller rispåläggning

b) igenväxning p.g.a. att vinderosionen minskar
c) spontan igenväxning med aggressiva nykomlingar

som t.ex. vresros
d) allmänna vegetationsförändringar förorsakade av

atmosfärisk kvävedeposition.

Tallplantering utgör ett dubbelt hot. Förutom att den
igenplanterade arealen går förlorad, påverkas också
den återstående arealen negativt. Detta eftersom tall-
skogen fungerar som vindfång, vilket gör att de ak-
tiva processer som skapar och upprätthåller dynerna
avtar eller upphör när dynlandskapet blir alltför
kringskuret. Samma effekt fast i den mindre skalan
har snår av vresros, som ursprungligen är inplanterad
för att binda sanden och som kan breda ut sig och bli
helt dominerande när den väl fått fäste. Vresrosen
måste bekämpas!

Att dynernas vegetation förändras på ett smygande
sätt genom den atmosfäriska gödningen är uppen-
bart, och kanske på sikt det hot som är svårast att
komma till rätta med. För att motverka dessa pro-
cesser behövs i framtiden aktiva åtgärder som tjänar
till att avlägsna näring ur dynerna. Bl.a. har bete med
framgång använts och rekommenderas i flera euro-
peiska länder (se referenser i Larsson 2002).

Torra sandgräshedar, ljunghedar
För de innanför dynlandskapet belägna sandfälten har
historiskt sett tallplantering varit det främsta hotet.
De områden som finns kvar i dag är blott spillror av
vad som en gång fanns. I dag finns alltså ett akut
behov av att avverka planterad tallskog och restau-
rera öppna sandfält med sandgräshed eller ljunghed.
Dessutom är dessa marker (till skillnad från dynerna)
beroende av en mer aktiv skötsel för att inte på sikt
växa igen. Möjligen kan sandfälten närmast havet
hållas öppna av vinderosion om bara arealen är till-
räckligt stor, annars krävs här bete och/eller återkom-
mande bränning. Också för hedarna gäller att vege-
tationen förändras på ett smygande sätt genom den
atmosfäriska gödningen. Det faktum att successionen
till en början går mycket långsamt på de fattiga mar-
kerna ger ett bedrägligt sken av stabilitet — ända tills
näringsanrikningen nått ett visst kritiskt värde och till-
växten börjar ta fart på allvar. Har man väl nått detta
läge är det svårt och kostsamt att hejda igenväxn-
ingen. Det är alltså viktigt att åtgärder sätts in på ett
tidigt stadium.
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Konkreta åtgärder för de olika loka-
lerna

Hökafältet
Områdenas storlek och relativa svårtillgänglighet gör
att själva havsstranden och den yttre dynraden är som
mest orörd i detta och nästföljande område. Jämfört
med Tönnersa är dynområdet smalare söder om Lag-
ans mynning, och övergår rätt snabbt innanför den
yttre dynraden i en flack hed. Denna har tidigare varit
starkt igenväxt, men har nyligen röjts fram. En mycket
positiv åtgärd, som dock behöver följas upp med brän-
ning och bete för att inte igenväxningen skall sätta
igång igen.

Unikt för Hökafältet är den välbetade strandängen
längs Lagan. Önskvärt vore att den betade arealen
utökades (fler betesdjur behövs förstås för att göra
detta möjligt), så att också det framröjda hedland-
skapet innanför dynerna betades.

Tönnersa/Gullbranna
Vid Tönnersa är dynlandskapet bäst utvecklat, och
rätt stora arealer aktiva dyner finns ännu kvar. Dy-
nerna i den norra delen av Tönnersa och området
kring Genevadsåns mynning i Gullbrannareservatet
är en pärla i den svenska naturen som måste skyd-
das och vårdas! I den södra hälften av Tönnersa är
dynerna i högre grad bundna av vegetation, och lik-
nar på sina håll mest en kraftigt undulerande gräshed
där humus börjat anrikas i markytan. Här är
restaureringsåtgärder nödvändiga för att få igång
sandflykten.

Genevadsåns stränder och de intilliggande havs-
stränderna hyser ännu populationer av strandsand-
jägaren Cicindela maritima och havsstrandlöparen
Bembidion andreae, två starkt hotade arter som har
försvunnit från alla andra gamla halländska lokaler.
Här behövs aktiva skyddsåtgärder som begränsar
slitaget! Ett drastiskt (och säkert impopulärt) alter-
nativ är att belägga landtungan söder om åmynningen
(från gångbron och norrut) med beträdnadsförbud.
Ett absolut minimum borde vara att skyltar sätts upp
i en linje från gångbron till havsstranden, med upp-
maningar till allmänheten att inte beträda området norr
om denna linje.

Innanför dynlandskapet vid Tönnersa finns tyvärr inte
det flacka hedlandskap som kännetecknar övriga
undersökta lokaler. Skogen går ända fram till dynerna.
Det vore mycket önskvärt att skogens yttre del (som
delvis är starkt försumpad) avverkades i vissa par-
tier och öppna ytor röjdes fram för att sedan hävdas
på något sätt.

Hagön
Hagön är den enda av de undersökta lokalerna där
man ännu finner större arealer av torr ljung- och sand-
gräshed med stort inslag av tidiga successionsstadier.
Också fint utvecklad ljunghed av fuktigare typ finns.
De stora sammanhängande arealerna gör området
särskilt värdefullt. Delar av Hagön hävdas genom bete
av får och nöt, men de finaste ytorna är ohävdade,
och hålls i stället öppna av kaniner. Igenväxning är
dock ett påtagligt hot, eftersom kaninerna inte rår på
björksly och annan högre vegetation. I södra delen
av Hagön finns också ett väl utvecklat dynlandskap,
även om slitaget är lite för hårt. Den population av
strandsandjägare som för tio år sedan fanns vid Hagön
tycks redan vara utslagen, förmodligen som en följd
av igenväxning i kombination med trampslitage längs
åstranden, där larvgångarna var belägna.

Det föreslagna anläggandet av en cykelväg (!) tvärs
igenom dyn- och hedlandskapet vid Hagön vore ett
dråpslag, som inte bara fragmenterar heden utan dess-
utom banar väg för en dramatisk ökning av slitaget
över hela området. En utveckling rakt motsatt den vi
bör eftersträva!

Haverdal
Norr om Skintans utlopp saknas liksom Tönnersa det
flacka hedlandskapet innanför dynerna; skogen har
trängt fram ända till dynkanten. Zonen med dyner är
smalare och inte lika välutvecklad som vid Tönnersa,
och slitaget från badgäster är betydligt mer påtagligt
såväl i dynerna som på stranden. Önskvärt vore att
skogens yttre del avverkas och markytan röjs fram
och brännes av, så att en hedsuccession om möjligt
kan komma till stånd.

Söder om Skintan finns (delvis som ett resultat av
aktiva restaureringsåtgärder) redan öppna hedpartier
med fina kvaliteter. Liksom på Hökafältet och Hagön
måste heden hävdas, kanske med bränning, för att
vidmakthålla de tidiga successionsstadierna. Den
innanförliggande tallskogen upptar stora arealer, så
goda möjligheter finns att öka arealen sandmark ge-
nom avverkningar och kontrollerade bränningar. Med
förnuftiga röjningar (där sandiga korridorer och gläntor
öppnas upp, samtidigt som smärre tallbestånd och
solitärträd sparas) skulle man här kunna skapa ett
mosaiklandskap som vore såväl estetiskt tilltalande
och strövvänligt som mycket värdefullt för den biolo-
giska mångfalden!

Vesslunda
Detta är det minsta av områdena, och den öppna
arealen mellan havet och tallskogen är mycket smal
(BILD 7). Dynerna vid Vesslunda är begränsade till
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sin yta (i stort sett endast bestående av den yttersta
dynraden), och är liksom de i södra delen av
Tönnersareservatet i hög grad stabiliserade av sand-
gräsvegetation. Ytor med borsttåtelvegetation finns
dels innanför dynerna i nordväst, dels öster om
Boabjäret, men de är mycket små. Det som tidigare
sagts om vikten av att skapa öppen sandhed i tidiga
successionsstadier gäller alltså i ännu högre grad här.
Liksom på övriga lokaler måste också ljungheden
hävdas för att inte växa igen. Röjningsbehovet tycks
här, liksom på övriga lokaler, vara mest akut i de fuk-
tiga hedmiljöerna.

Övervakning i dyner och sandhedar
Möjligheten att använda jordlöpare i miljöövervakning
diskuteras av mig i en tidigare rapport (Ljungberg
2001). Av arter omnämnda där är det några som kan
komma ifråga i de här behandlade miljöerna.

1. Strandsandjägare Cicindela maritima. Strands-
andjägaren hör till de prioriterade arter för vilka ett
åtgärdsprogram kommer att utarbetas under 2004.
Förhoppningsvis kommer en kontinuerlig övervakning
av den sydsvenska populationen att ingå som en del
av åtgärdsprogrammet. Arten är lätt att övervaka
genom räkning av både larvgångar och fullvuxna in-
divider. Eventuellt kan populationsstorleken beräknas
genom märkning av adulter och fångst-återfångst.
Åtskilliga andra rödlistade skalbaggar förekommer i
samma miljö. Arten föreslås som ett lämpligt
övervakningsobjekt i de nordiska länderna av
Gärdenfors m.fl. (2002).

2. Kullerlöpare Carabus convexus. Denna art är vid
flera tillfällen funnen vid inventeringar i Västsverige,
dels på ljunghedar (Gunnarsson & Götmark 1998),
dels på sandmark (Appelqvist & Bengtsson 1995).
Förekomsten i ren flygsandmiljö är något mer ovän-
tad, då arten tidigare inte uppgivits från detta habitat
vare sig i Sverige eller i Danmark. Kullerlöparen har
minskat starkt, sannolikt som en följd av
habitatfragmentering (den saknar liksom följande art
flygförmåga). Liksom föregående föreslås kullerlöpa-
ren som ett lämpligt övervakningsobjekt i de nordiska
länderna av Gärdenfors m.fl. (2002).

3. Guldlöpare Carabus nitens (BILD 2). Förekom-
mer liksom kullerlöparen ofta på ljunghedar, men mest
i fuktigare partier. Guldlöparen har också den mins-
kat starkt, särskilt i Sydsverige. Studier i Tyskland
har visat att ytor av lämpligt habitat mindre än 40
hektar inte är tillräckliga för att trygga en populations
överlevnad på längre sikt (Assman & Janssen 1999).

Förutom de två ovanstående är flera andra Carabus-
arter dominanta inslag i markfaunan på öppna, hed-
artade marker. Andra arter med indikatorvärde i
denna miljö är kopparlöpare C. cancellatus, hed-
löpare C. arvensis och blålöpare C. problematicus.
Alla våra Carabus-arter är marklevande rovdjur med
stor rörlighet, och är därför lätta att påvisa med hjälp
av fallfällor. De är lätta att artbestämma och kan
därför fångas levande i torra fällor för icke-destruk-
tiv övervakning. Sambandet mellan hed- och
sandmarkers areal, graden av isolering och artrike-
domen av Carabus vore intressant att undersöka.

4. På de mest vegetationsfattiga sandmarkerna med
borsttåtelvegetation finns flera arter med strikta
habitatkrav, t.ex. frölöparna Harpalus servus och
H. neglectus samt dynskulderlöparen Cymindis
macularis. I denna miljö kan övervakning av mark-
levande arter lätt bedrivas genom nattfångst med
pannlampa. Denna metod kräver dock stor erfaren-
het av fältbestämning, om den skall kunna utföras på
ett icke-destruktivt sätt.

Slutord
Som skalbaggsinventerare i de halländska flygsand-
fälten finner man sig ofta i en något pinsam situation,
när man springer fullt påklädd med håv och kamera i
områden avsatta som nakenbad. Det är inte heller
någon slump att man hamnar just där — nakenbadar-
na håller till längs de mest avskilda strandsträckorna,
och det är just i de minst frekventerade dynområdena
som det ännu finns naturvärden kvar. Längs de mest
lättillgängliga badstränderna — Skummeslövsstrand,
Mellbystrand, Östra stranden i Halmstad, Tylösand,
Skrea strand söder om Falkenberg — är naturvär-
dena på själva havsstranden och i dynlandskapet i
stort sett ödelagda av det enorma slitaget från tusen-
tals badgäster. I dessa områden är zonen innanför
dynerna dessutom i mycket stor del exploaterad för
stugbebyggelse.

Amatörcoleopterologen Gustav Fogelqvist skrev en
gång det följande om havsstrandlöparen Bembidion
andreae: ”Ännu för ett tiotal år sedan förekom arten
talrikt på dynerna vid Halmstad. Numera anträffas
den ytterligt sällan. Badlivet, som de senare åren ut-
brett sig över området, har raserat de av gräsrötter
genomvävda hängande sandbrinkarna och tuvorna,
som utgjorde hemvist för denna art” (Fogelqvist
1941). Detta skrevs alltså för drygt 60 år sedan. Det
är nu snart 50 år sedan arten sist påträffades vid
Halmstad, och antalet badgäster har de senaste de-
cennierna ökat på ett sätt som nog ingen kunde för-
utse vid 1940-talets början. Även i de mindre frek-
venterade dynområdena är trenden starkt negativ för
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arter som strandsandjägare och havsstrandlöpare,
vilka idag endast lever kvar i individsvaga populatio-
ner på begränsade ytor.

Det finns alltså i de känsligaste miljöerna ett omvänt
samband mellan tillgänglighet och bibehållna natur-
värden. Detta är oroväckande, eftersom antalet bad-
gäster de senaste decennierna har ökat kraftigt, och
trycket på de få kvarvarande oexploaterade strand-
sträckorna är enormt. Å andra sidan är ett visst sli-
tage positivt eller rentav nödvändigt för att skapa ytor
i tidig successionsfas i de mindre trampkänsliga mil-
jöerna. Det handlar alltså väldigt mycket om att ka-
nalisera slitaget till de områden där det gör nytta sna-
rare än skada. Visserligen når man långt genom att
lägga ut spänger och sätta ut informationsskyltar, men
frågan är om detta är tillräckligt på sikt. Kanske måste
vi överväga om inte vissa strandsträckor helt enkelt
skall beläggas med beträdnadsförbud.
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Appendix 1: Arter av särskilt intresse

Här behandlas de rödlistade eller på annat sätt an-
märkningsvärda arterna funna inom undersök-
ningsområdet, och ett par arter som ej påträffas men
som är att vänta eller av andra skäl förtjänar ett om-
nämnande. Några arter (Stenus guttula, Ischnopoda
constricta, Scaphidema metallicum, Abdera
flexuosa, Chrysolina sanguinolenta, Apion mode-
stum, Sibinia primita) påträffades utanför de un-
dersökta områdena eller i biotoper som ej omfattas
av inventeringen. De omnämns nedan, men är ej
medtagna i artlistan eller i sammanställningen av art-
antalet. Rödlistestatus enligt Gärdenfors (2000) anges
i förekommande fall. Nomenklaturen här liksom i res-
ten av rapporten följer Lundberg (1995). Undantaget
är släktet Negastrius, där det har visat sig att den art
som i Sverige gått under namnet N. pulchellus i själva
verket består av två arter (Gillerfors 2003). Gösta
Gillerfors har haft vänligheten att granska mitt mate-
rial av Negastrius, och har konstaterat att det tillhör
arten N. arenicola.

Carabus convexus — kullerlöpare (VU)
Tönnersa 27/5 och 9/7 i fallfällor (T1), 3/6 2 ex. nat-
tetid med pannlampa längre norrut (1 ex. i de inre
dynerna, 1 ex. på havsstranden intill den yttersta dyn-
raden). Vesslunda 22/9, 1 ex. i fallfälla på ljunghed
(V2).

Arten är utbredd i sydvästra Sverige från Skåne till
Dalsland inklusive slättbygderna i Väster- och Öst-
ergötland. Den lever på torra, öppna sand- och grus-
marker. I Halland är den tidigare bl.a. funnen på
ljunghed vid Sandsjöbacka (Gunnarsson & Götmark
1998). Arten föreslås som ett lämpligt övervaknings-
objekt i de nordiska länderna av Gärdenfors m.fl.
(2002).

Carabus nitens — guldlöpare
Hagön, 25/5 2 ex., 14/6 3 ex., 23/8 1 ex. i fallfällor på
ljungheden (Hg2), dessutom 25/5 2 ex. i fallfällor på
den betade heden. Haverdal, 27/5 3 ex., 8/7 1 ex. i
fallfällor på ljungheden (Hv1), dessutom (mer tillfäl-
ligt) 8/7 1 ex. i fallfälla i dynerna (Hv2).

Guldlöparen är utbredd över hela landet och är inte
rödlistad, men har särskilt i söder gått starkt tillbaka i
många områden. Den förekommer i flera olika mil-
jöer, där den gemensamma nämnaren är solexponerad
mark med ett fuktigt, näringsfattigt, finkornigt under-
lag och gles, lågvuxen vegetation av ljung eller gräs.
Studier i Nordtyskland har visat att arten är knuten
till hedar i en tidig successionsfas, och ej förekom-
mer i alltför slutna hedpartier (Assmann & Janssen
1999). Som en karaktärsart för magra natur-
betesmarker och ljunghedar med sparsam vegeta-
tion har arten naturligtvis drabbats svårt, men den
räddas av att den (framför allt i norra Sverige) också
förekommer i andra, icke hävdberoende miljöer så-
som myrmarker. Guldlöparen är rödlistad i Danmark
som sårbar, och hör i Centraleuropa till de mest ho-
tade jordlöparna. Dess försvinnande är framför allt
förorsakat av fragmentering av ljunghedar, men är
också en följd av vegetationsförändringar p.g.a. upp-
hörd hävd av de kvarvarande hedfragmenten
(Assmann & Janssen 1999).

Carabus cancellatus — kopparlöpare
Vesslunda 14/6, vardera 1 ex. i fallfällor på ljungheden
och på havsstranden.

Kopparlöparen är utbredd från Skåne till Dalarna, och
är fortfarande en rätt vanlig art i södra och mellersta
Sverige. Den lever i olika öppna miljöer, gärna på
sandunderlag. Den kan dock vara intressant att
nämna eftersom den minskat mycket starkt i Tysk-
land och i Danmark, och även tycks ha försvunnit så
gott som helt från den sydvästra delen av Skåne.
Minskningen är förmodligen resultatet av den starka
fragmenteringen av lämpliga livsmiljöer i det inten-
sivt nyttjade jordbrukslandskapet.

Cicindela maritima — strandsandjägare (EN)
Gullbranna 28/5 och 12/6, uppskattningsvis ca 20 ex.
längs Genevadsåns strand strax innanför mynningen,
i de angränsande dynerna och längs den yttre dyn-
kanten ca 450 m söderut. Larvgångar påträffades
12/8 längs en sträcka av den södra (d.v.s. yttre, ån
viker av och följer havsstranden norrut) åstranden,
från gångbron och 100 m norrut. Åtminstone fram till
1981 förekom strandsandjägaren vid Påarps havs-
bad, men de flacka, fuktiga dynsänkor där arten på-
träffades är nu helt igenvuxna, och jag har inte kun-
nat återfinna arten på senare år. Vid Hagön påträf-
fade jag 1993 och 1994 larvgångar av strandsand-
jägaren längs Fylleåns strand. 1993 kunde jag räkna
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BILD 11. Ett urval rödlistade skalbaggar i flygsandmiljöer; i strandmiljöer (översta raden), sanddyner (mitter-
sta raden) samt ljung- och sandgräshedar (understa raden).Verklig storlek anges med ungefärliga mått under
respektive latinskt artnamn. Foto: förf.

Aegialia spissipes
5 mm

Bembidion andreae
5 mm

Anthicus bimaculatus
3 mm

Dicronychus equisetoides
8 mm

Dyschirius impunctipennis
5 mm

Cymindis macularis
9 mm

Harpalus neglectus
8 mm

Bembidion nigricorne
4 mm

Phaleria cadaverina
6 mm

Harpalus servus
8 mm
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till ca 15 larvhål, medan 1994 endast ett larvhål stod
att finna längs samma sträcka. Under 2003 genom-
sökte jag samma sträcka av åstranden, men kunde
inte återfinna några larvhål alls. Adulterna höll till i
havsstrandens övre del (Honckenya-zonen) alldeles
norr om åmynningen. Vid eftersök 4/6 sistlidna som-
mar kunde här endast talrika ex. av C. hybrida på-
träffas.

Strandsandjägaren var vid 1900-talets början en av
karaktärsarterna för sandiga havsstränder i södra och
mellersta Halland. Så sent som på 1930- och 1940-
talen beskrivs den som allmän bl.a. kring Suseåns
mynning och vid Hemmeslövs strand kring Stensåns
mynning. Fynd finns också från Halmstad, Eketånga,
Skrea, Falkenberg och Glommen. Sedan dess har
arten minskat dramatiskt, och de tre ovannämnda lo-
kalerna är de enda halländska efter 1960. Larven har
en tvåårig utveckling, och lever i en grävd gång i fuk-
tig, hårt packad sand. Den fullbildade skalbaggen rör
sig över större områden. Förmodligen har livsrummet
för de i sanden grävande larverna beskurits som en
följd av a) en tilltagande igenväxning av åstrandbrinkar
och dynsänkor p.g.a. reglering och/eller eutrofiering,
och b) ett ökat slitage från badgäster. Också i Stor-
britannien anges överdrivet markslitage som en hot-
faktor (Hyman & Parsons 1992). Förutom i Skåne
(där arten förr påträffades i Sandhammarområdet och
vid Skälderviken, men nu antas vara helt utgången)
och Halland är arten utbredd från Värmland till Norr-
botten. Också i norra Sverige har den minskat kraf-
tigt. I norra Sverige lever den främst på älvstränder,
men den är vid Bottenviken också påträffad på havs-
stränder. Arten föreslås som ett lämpligt
övervakningsobjekt i de nordiska länderna av
Gärdenfors m.fl. (2002).

Dyschirius impunctipennis — dyngrävare (VU)
Ej funnen under inventeringen, men tidigare påträffad
av mig på två av lokalerna. Gullbranna 4/6 2001 i
koloni av Bledius fergussoni på Genevadsåns strand.
Haverdal 28/6 1994, 3 ex. i koloni av Bledius
fergussoni på Skintans södra strand alldeles vid
utloppet.

Känd från kustnära lokaler i Skåne, Halland, Öland
och Gotland (Fårön och Gotska Sandön), och dess-
utom sporadiskt uppträdande på sandiga sjöstränder
inne i landet (Östergötland, Västergötland, Dalsland).
Äldre halländska fynd är gjorda vid Halmstad (1910-
talet) och vid Släp (kring sekelskiftet), och under några
dagar i juni 1935 påträffade Thure Palm arten på tre
lokaler: vid Eldsberga (Laxvik = kring Genevadsåns
mynning), i Harplingeviken (=Haverdal) och vid

Suseåns mynning (=Vesslunda). Dyngrävaren lever
som rovdjur i kolonier av kortvingen Bledius
fergussoni på vegetationslösa ytor av fuktig, hårt
packad sand. Artens habitat är utsatt för snabba för-
ändringar p.g.a. vind- och vågerosion, vilket gör dess
uppträdande oberäkneligt; den kan uppträda några
år på en begränsad lokal för att sedan försvinna. I
Sandhammarområdet t.ex. är arten vissa år närmast
allmän, medan den under andra perioder har efter-
sökts förgäves under åtskilliga år i följd (Baranowski
1977 och egna obs.). Det är därför mycket svårt att
skatta trender i populationsutvecklingen utan återkom-
mande inventeringar över stora områden. Det ver-
kar dock sannolikt att trenden åtminstone på de hal-
ländska stränderna är negativ.

Bembidion nigricorne — ljungkvicklöpare (NT)
Haverdal (Hv1) sammanlagt 3 ex. på något fuktig
ljunghed på sandunderlag, 27/5 och 22/9 i fallfällor,
23/8 löpande i solskenet.

Arten är känd från glest spridda lokaler från Halland
till Norrbotten. Den lever på sandmark med sparsam
vegetation av ljung eller gräs, gärna något fuktig och
med antydan till torvbildning i markytan, men också
på helt torr mark. Tidigare halländska fynd är gjorda
vid Fjärås bräcka kring förra sekelskiftet, och vid
Träslöv 1977 av Gösta Gillerfors (Gillerfors 1982).
Den sistnämnda lokalen besöktes under sommaren
av mig i sällskap av upphittaren. Endast små ytor med
ljungbevuxen sandmark finns på lokalen som är stadd
i igenväxning, och det är tveksamt om arten ännu
finns kvar.

Bembidion andreae (ssp. polonicum) —
havsstrandlöpare (CR)
Gullbranna 3/6, 3 ex. under tång på sandstrand vid
Genevadsåns mynning.

Lever på fast, fuktig, vegetationslös sand; hos oss
endast på havsstränder men i Finland och Baltikum
också på flodstränder. Arten är i Sverige endast känd
från Skåne (Öresundsstranden) och Halland. Fynd
från Gotland är sannolikt tillfälliga (vinddrift). I södra
och mellersta Halland var havsstrandlöparen vid 1900-
talets början rätt allmän på havsstränder, men den
har sedan dess minskat starkt. Utöver den ovan-
nämnda lokalen finns gamla fynd från Hemmeslöv,
Skummeslöv, Mellbystrand, Halmstad (senast 1954
vid Östra stranden), Söndrum, Särdal, Falkenberg och
Träslöv (senast 1970). Liksom för Cicindela mari-
tima är ett ökat slitage från badgäster den mest san-
nolika anledningen till den dramatiska tillbakagången.
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Calathus mollis — dynmarklöpare
Ej funnen under inventeringen, men tas ändå upp då
den längs Nordsjökusten och i Danmark är en av de
typiska arterna i kustnära flygsanddyner. Det första
svenska fyndet gjordes vid Skanör i sydvästra Skåne
(Cederström & Ljungberg 2000), och helt nyligen är
arten funnen också i Halland — den påträffades tal-
rikt vid Träslövsläge söder om Varberg 12/1 2002
(Gösta Gillerfors). En förekomst också i södra Hal-
lands dyner är därför att förvänta, men förblir än så
länge obekräftad.

Agonum marginatum — gulkantad kärrlöpare
(NT)
Hökafältet (Hk1) 22/8 1 ex. i fallfälla vid tidvis vat-
tenfylld sänka i ljungheden innanför dynerna.
Gullbranna 3/6, 1 ex. under växtlämningar vid Gen-
evadsåns strand. Haverdal 8/6, flera exemplar under
vassrester vid Skintans utlopp.

Utbredd från Skåne till Värmland. Lever på öppna,
vegetationsfattiga stränder av olika slag, på såväl
sand-, ler- eller gyttjeunderlag. Arten har minskat
starkt i Mellansveriges inland (se Ljungberg 2002b),
men kommer förmodligen ändå att avföras från röd-
listan, då den visat sig vara rätt jämnt spridd och lo-
kalt frekvent längs Sydsveriges kuster.

Amara infima — ljungkornlöpare (NT)
Hagön 26/9, 2 ex. under ljung på sandig ljunghed med
borsttåtel (nära Hg1). Haverdal 25/9, flera exemplar
under ljung på sandig ljunghed (nära Hv1).

Känd från spridda landskap norrut till Hälsingland,
men någorlunda sammanhängande utbredd endast
längs kusterna från Göteborgstrakten till Öland och
Gotland. I inlandet finns spridda fynd, främst på större
flygsandfält. A. infima är typisk för torr, öppen sand-
mark med sparsam vegetation av t.ex. ljung eller
borsttåtel och nakna sandfläckar.

Panagaeus cruxmajor — större korslöpare
(NT)
Vesslunda (V2) 14/6, 1 ex. i fallfälla på sandig havs-
strand med glest tuvad vegetation av krypven och
Juncus-arter, tillsammans med bl.a. Omophron
limbatum.

Arten är utbredd från Skåne till Hälsingland, med en
isolerad förekomst i Norrbotten. Den lever på leriga
eller lersandiga, moss- och gräsbevuxna stränder med
ett relativt fast underlag och en tät men lågvuxen
vegetation av gräs, tåg, starr eller liknande. Arten
föreslås som ett lämpligt övervakningsobjekt i de nord-
iska länderna av Gärdenfors m.fl. (2002).

Harpalus griseus — sammetsfrölöpare (EN)
Vesslunda (V2) 24/8 1 ex. i fallfälla på ljunghed (san-
nolikt ett tillfälligt uppträdande exemplar).

Sammetsfrölöparen hör knappast hemma på de rena
sandmarkerna med borsttåtel- eller ljungvegetation,
utan påträffas främst på nyligen störda sand- eller
grusmarker med ruderatpräglad vegetation, t.ex. på
trädesåkrar eller i igenväxande grustag. På sådan
mark vid Brogård (Skrea socken), någon kilometer
norr om Vesslunda påträffade jag den 5/8 3 ex., vid
en nattlig vandring med pannlampa på hästbetad sand-
mark med gles borsttåtel. Arten är en stark flygare,
som uppträder mer eller mindre sporadiskt i de norra
delarna av sitt utbredningsområde. Den är någorlunda
regelbundet förekommande i Skåne, Blekinge, Hal-
land, södra Småland och Öland, mer tillfälligt på Got-
land och i Västergötland. De senaste åren har arten
uppträtt ovanligt frekvent, och påträffats så långt
norrut som i Stockholms skärgård (Ljungberg 2002c).

Harpalus neglectus — dynfrölöpare (NT)
Hökafältet, 27/5 7 ex., 12/6 3 ex., 9/7 10 ex., 5/8 28
ex. i fallfällor på sandmark med borsttåtel, ljung och
kråkris (Hk1), dessutom 14/5, 27/5 och 12/6 längs
den yttre dynkanten. Tönnersa, 4/5, 27/5, 5/8 och 22/
9 i fallfällor i dynerna. Haverdal, 14/6 1 ex., 6/8 5 ex.,
23/8 2 ex. i fallfällor i dynerna (Hv2), dessutom flera
ex. 8/6 längs den yttre dynkanten norr om Skintan.
Märkligt nog påträffades arten ej alls i dynerna vid
Hagön.

Känd från Skåne, Blekinge, Halland, Öland, Gotland
och Västergötland (Göteborgstrakten). Fordrar ett
underlag av lös sand med gles och kort vegetation.
H. neglectus är ofta den dominerande Harpalus-
arten i kustnära flygsanddyner med mattor av kråk-
ris, men förekommer också i inlandet på sandmarker
med gles ljung-, sandstäpps- eller borsttåtelvegetation
(Ljungberg 1999, 2002c).

Harpalus servus — oval frölöpare (NT)
Tönnersa 5/9 1 ex. i dynerna, insamlat nattetid med
pannlampa. Hagön 4/5 1 ex. löpande i solskenet, 6/8
1 ex. i fallfälla, 5/9 1 ex. insamlat nattetid med pann-
lampa, i flygsanddyner med gles borsttåtel.

Känd från Skåne, Halland, Öland och Gotland. Före-
kommer såväl på flygsand vid havet (tillsammans med
H. melancholicus och H. neglectus) som på sand-
fält i inlandet och även i rena erosionsbranter (Ljung-
berg 1999, 2002c). Arten fordrar ytor med lös sand,
och saknas där vegetationstäcket är alltför slutet.
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Demetrias atricapillus — blek tasslöpare
Haverdal, söder om Skintans mynning 4/6, 1 ex. i
strandgrästuva i den yttre dynkanten.

Ett rovdjur som lever av bladlöss på höga gräs, både
i torra miljöer som kustdyner och vid stränder av åar,
sjöar och dammar. Arten har ökat under efterkrigsti-
den, och är ny för Halland (tidigare endast funnen i
Skåne).

Cymindis macularis — dynskulderlöpare (NT)
Hagön 8/8 och 5/9, flera ex. på olika ställen i
reservatet, såväl på sandig ljunghed med borsttåtel
(Hg1) som i mer rena flygsanddyner med Ammo-
phila och andra sandgräs (Hg3).

Känd från spridda landskap från Skåne till Lycksele
och Torne lappmarker. Strikt bunden till flygsandfält,
dels vid havskusten, dels på större sandfält i inlandet.
Kräver ytor med vegetationslös sand, men förekom-
mer för övrigt både i sandstäppsvegetation (Ljung-
berg 1999), på borsttåtel- eller ljunghedar (Ljungberg
& Hägg 1989) och i kustnära sanddyner (Sörensson
1989).

Hypocaccus dimidiatus — en stumpbagge
(DD)
Ej funnen under inventeringen, men påträffad i Höka-
fältets naturreservat 13/6 1989 av Bertil Ericson, på
havsstranden omedelbart norr om Lagans mynning.

Utöver det ovanstående fyndet är endast ett svenskt
fynd känt, från Varbergstrakten (Träslöv 1972). När-
mast känd från Danmark, där den är utbredd på
Jylland (Hansen 1996). Ett rovdjur, som påträffas på
kadaver och under tång på sandiga havsstränder.

Silpha carinata — en asbagge (VU)
Hagön (vid flera tillfällen i fällor på ljungheden, Hg2,
dessutom observerad med pannlampa på sandheden
(Hg1) och i övergångszonen mellan sandheden och
dynerna), Haverdal (vid flera tillfällen i fällorna på
ljungheden och i dynerna, Hv1 och Hv2), dessutom
observerad med pannlampa i övergångszonen mel-
lan sandheden och dynerna och observerad dagtid i
tallskogen, springande över stigen från parkeringen.
Vesslunda (vid flera tillfällen i fällor på ljungheden,
V2). Märkligt nog påträffades arten inte alls på Höka-
fältet.

Arten är utbredd från Skåne till Gästrikland, med en
isolerad förekomst i Norrbotten. Den är huvudsakli-
gen ett rovdjur, men påträffas också vid kadaver. Den
uppträdde under inventeringen ofta massvis i fallfällor
där innehållet börjat ruttna, men har också observe-

rats jagande i flygsanddyner nattetid, och springande
över stigar i den planterade tallskogen.

Stenus guttula — en kortvinge (NT)
Gullbranna 3/6, vid bäck nära Genevadsåns mynning
tillsammans med Ischnopoda constricta.

Känd från Skåne, Halland, Gotland, Västergötland
och Bohuslän. Lever på vegetationsfattiga sandiga
eller lersandiga strandbrinkar vid rinnande vatten el-
ler vattensamlingar.

Ischnopoda constricta — en kortvinge (NT)
Gullbranna 3/6, vid en bäck nära Genevadsåns myn-
ning. Haverdal, vid Skintan 3/6.

På båda lokalerna på slamsandiga, beskuggade
strandbrinkar. Glest spridd från Skåne till Värmland.

Phytosus balticus — en kortvinge (VU)
Ej funnen under inventeringen, men påträffad i Höka-
fältets naturreservat 27/5 1977 av Gösta Gillerfors,
på havsstranden strax norr om Lagans mynning.

Ett fynd från Falkenbergstrakten (Stavsinge 1968)
är också känt, i övrigt är arten känd från Skåne (Fal-
sterbo och Sandhammarområdet) och Gotland (Fårön
och Gotska Sandön). Arten är ett rovdjur, som lever i
sanden under tångflak. Den är p.g.a. liten storlek och
undanskymt levnadssätt lätt att förbise, och kan
mycket väl vara mer utbredd i Halland än de få fyn-
den antyder.

Onthophagus similis — mindre krokhorndyvel
(NT)
Hagön 13/9, flera ex. i fårspillning på betad sand-
mark.

Arten är utbredd från Skåne, Halland, Blekinge,
Öland, Gotland och Bohuslän (Ljungberg 1999,
2002a). Lever i spillning (gärna av får) på öppen, torr
sandmark. Andra sentida halländska fynd är gjorda
på Mästocka ljunghed (bl.a. av mig 8/5 2003) och vid
Brogård (Skrea socken), 17/5 2003 på hästbetad sand-
mark med gles borsttåtel.

Aegialia spissipes — dynrotkrypare (DD)
Tönnersa 3/6 2 ex. krypande i skymningen under ett
överhäng av lågvuxen Salix i den yttre dynkanten
(västnordväst om T1), 12/8 fragment av 1 ex. i san-
den under kråkris på en höjdrygg i de yttre dynerna
längre norrut. Tidigare halländska fynd är från
Gullbranna (vid Genevadsåns mynning) 1976 (Bengt
Andersson) och Haverdal 1977 (Bengt Ehnström).
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Arten är endast känd från Skåne (vid Sandhamma-
ren och i Åhustrakten) och Halland. Levnadssättet
är dåligt känt, men larven utvecklas förmodligen i
anslutning till växtrötter, t.ex. av dyngräs eller kryp-
vide. Dynrotkryparen är förmodligen något mer frek-
vent än de mycket få fynden antyder, men är svår att
hitta då den lever nedgrävd i sanden och sällan visar
sig framme. Förutom igenväxning av vita dyner är
vegetationsförändringar p.g.a. alltför intensivt tramp-
slitage ett tänkbart hot (Hyman & Parsons 1992).

Dicronychus equisetoides — en knäppare (VU)
Tönnersa, i dynerna vid T1 4/5 1 ex., 27/5 1 ex. i
fallfälla, 28/5 1 ex. i dynerna längre norrut. Hagön
25/5 1 ex. i fallfälla på sandig ljunghed med borsttåtel
(Hg1). Dessutom funnen vid Halmstad, Västra stran-
den 7/5 flera ex. svärmande över sandmark med gles
gräsvegetation, i en skyddad glänta innanför stran-
den.

Arten är endast känd från Skåne och Halland. Den
uppträder förutom i kustdyner också på sandfält i
inlandet, t.ex. i den östskånska sandstäppen
(Baranowski 1978).

Phalacrus dieckmanni — en sotsvampbagge
(NT)
Haverdal, norr om Skintan 8/6 i den yttre dynkanten.
Vesslunda 10/6 i den yttre dynkanten. Vid Tönnersa
(strax norr om Lagaoset) är arten funnen 1986 och
1989 av Bertil Ericson.

Arten är endast känd från Skåne och Halland. Den
lever på olika rost- och sotsvampar som angriper
strandgräsen. Någon minskande trend i denna arts
förekomst är ej känd. Snarare gynnas den förmodli-
gen liksom de i strandgrästuvorna levande jordlöpa-
rna (Demetrias- och Dromius-arter) av att dynerna
stabiliseras och växer igen. Att en sådan art place-
rats på rödlistan ger enligt min mening en felaktig bild
av vilka de verkliga hoten mot dynlandskapen är.

Anthicus bimaculatus — en snabbagge (NT)
Tönnersa, 27/5 i den yttre dynkanten. Gullbranna 28/
5 vid Genevadsåns strand. Vesslunda 10/6, flera ex. i
den yttre dynkanten.

Arten är glest spridd från Skåne till Norrbotten. Den
lever av döda växtdelar. I norra Sverige lever den på
sandiga älvstränder.

Apalus bimaculatus — bibagge (VU)
Tönnersa, centrala delen av dynlandskapet (strax
söder om T1) 26/3, 4 ex. krypande i sanden i flygsand-
dyner med krypande Salix, kråkrismattor och partier

av borsttåtelhed. Också funnen 17/3 i den södra de-
len av Tönnersa (Krister Larsson), och 23/3 i den
norra delen (Örjan Fritz). Arten kan alltså anses vara
utbredd över hela området. Dessutom är arten 24/3
funnen vid Haverdal, i dynerna söder om Skintans
utlopp (Krister Larsson).

Bibaggen lever som boparasit hos sidenbiet Colletes
cunicularius. Förutom i Skåne (där arten är funnen
i kustdyner vid Skälderviken) och Halland är bibaggen
utbredd i Mellansverige från Östergötland till södra
Dalarna. I detta område påträffas den främst i sand-
och grustäkter. Arten föreslås som ett lämpligt
övervakningsobjekt i de nordiska länderna av
Gärdenfors m.fl. (2002).

Phaleria cadaverina — assvartbagge (VU)
Hökafältet 10/6, Tönnersa 4/5 och 12/6, Hagön 14/6
och 5/9, Haverdal, söder om Skintan 14/6. På alla
lokalerna under uppkastade tångflak på havsstranden.

Hos oss endast känd från Skåne (sydöstra delen och
Skälderviken) och Halland. Arten lever förmodligen
av döda djur och annat organiskt material som spolas
upp på stränderna.

Scaphidema metallicum — albarksvartbagge
(NT)
Vesslunda 14/6 1 ex. under tång på havsstranden.
Fyndet är naturligtvis av rent tillfällig karaktär, men
arten hör förmodligen hemma i den sumpskog som
omger Suseån strax innanför mynningen. Flera an-
dra sentida halländska fynd finns, bl.a. vid Boberg
1977, ett par kilometer uppströms längs Suseån (Gösta
Gillerfors). Albarksvartbaggen utvecklas i svamp-
angripen bark och ved av olika lövträd (främst al), är
utbredd över nästan hela landet och hör väl inte di-
rekt till de starkast motiverade arterna på rödlistan.

Abdera flexousa — bandad albrunbagge (NT)
Tönnersa 3/6 1 ex. under växtlämningar vid Genevad-
såns strand.

Fyndet under driftmaterial vid ån är naturligtvis av
rent tillfällig karaktär, men arten hör förmodligen
hemma i den intilliggande alsumpskogen. Flera andra
sentida halländska fynd finns, bl.a. vid Lagaoset 1978
(Gösta Gillerfors). Den bandade albrunbaggen ut-
vecklas i alticka (Inonotus radiatus), är liksom fö-
regående art utbredd över nästan hela landet och hör
inte heller den till rödlistans trumfkort.

Chrysolina sanguinolenta — en bladbagge (VU)
Ej funnen under inventeringen, men påträffad av mig
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vid Hagön 11/7 1993, krypande i sanden i dynerna
vid Fylleåns strand.

Utbredd från Skåne till Bohuslän. Arten lever på gul-
sporre på torra marker.

Apion modestum — en spetsvivel (EN)
Laholm, Hökhult söder om Lagan strax innanför
mynningen 22/8, Laholm, Snapparp strax norr om
Lagan 6/8, Halmstad, Hagön 26/8.

På alla tre lokalerna talrikt förekommande på stor
käringtand (Lotus pedunculatus), i vägrenar, dikes-
kanter och fuktig gräsmark. Fyndplatserna är alla
belägna utanför de undersökta områdena, men värd-
växten växer på den betade strandängen vid Lagan i
Hökafältets norra del, och förmodligen finns viveln
också här.

A. modestum är betraktad som en stor raritet, som
endast påträffats på en lokal i norra Skåne (Gønget
1997), och har därför förts upp på rödlistan som starkt
hotad (EN). Förmodligen är den emellertid kraftigt
förbisedd p.g.a. sin stora likhet med den allmänna A.
loti, som lever på vanlig käringtand. Under den
gångna sommaren har A. modestum också påträf-

fats på flera nya lokaler i Skåne (egna obs.). Arten
är ny för Halland.

Strophosoma fulvicorne — en vivel (NT)
Haverdal 25/9, 1 ex. under ljung på sandig ljunghed
(nära Hv1).

Känd från Skåne, Blekinge, Halland, Öland, Väster-
götland och Värmland. Lever på ljung, klockljung och
krypvide på sandiga hedmarker (Palm 1996).

Hypera plantaginis — en vivel (NT)
Hagön (Hg1) 28/5, 1 ex. i fallfälla på sandig ljunghed
med borsttåtel.

Utbredd från Skåne till Jämtland. Lever på olika ärt-
växter på torr mark. Värdväxten är i det här fallet
förmodligen käringtand (Lotus corniculatus), den
enda ärtväxt jag kunde konstatera i den mycket art-
fattiga floran på lokalen.

Sibinia primita — en vivel (VU)
Hagön 26/8, 1 ex. håvat på trivial vegetation i en
dikeskant (invid campingplatsen, utanför
undersökningsområdet).

BILD 12. Bibagge Apalus bimaculatus i Tönnersa sanddyner 2003-03-23. Foto: Örjan Fritz.
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Känd från glest spridda lokaler från Skåne till Värm-
land. Arten betraktas som en stor sällsynthet, men
lika gärna kan vara förbisedd p.g.a. sin ringa storlek
och värdväxternas oansenlighet (den lever på olika
små nejlikväxter). Den betraktas i centraleuropeisk

Appendix 2: Samtliga arter

Här listas samtliga arter funna på de undersökta lokalerna i systematisk ordning efter Lundberg (1995).
Under respektive område  redovisas först varje provyta med fallfällefångster för sig, sedan resultatet av de
manuella insamlingarna (övr) och sist förekomst i området som helhet (TOT). Antal funna individer är endast
angett för fällfångsterna, i  kolumnerna övr och TOT anges endast närvaro (X). Sist i tabellen summeras
antalet arter och antalet rödlistade arter.

litteratur som ”psammofil”, d.v.s en ren flygsandsart.
Några svenska observationer i denna riktning finns
ej, även om arten har en klar dragning till torra sand-
eller grusmarker.

Höka (Hk) Tönn./Gullbr. Hagön (Hg) Haverdal (Hv) Vesslunda
Hk1 Hk2 övr TOT T1 övT övG TOT Hg1 Hg2 Hg3 övr TOT Hv1 Hv2 övr TOT V1 V2 övr TOT

CARABIDAE
Leistus ferrugineus 2 X 1 X
Nebria brevicollis 1 X
Notiophilus aquaticus 1 X 1 X 1 X
Notiophilus germinyi 1 X x X 7 X
Loricera pilicornis x X 1 X
Carabus arvensis 3 96 X 1 78 X 19 2 x X 3 X
Carabus granulatus 2 X
Carabus cancellatus 1 1 X
Carabus nemoralis 1 X 3 X 1 X
Carabus hortensis 1 X 1 X 1 X 2 4 X
Carabus problematicus 13 9 X
Carabus nitens 6 x X 4 1 X
Carabus convexus VU 3 x X 1 X
Carabus violaceus 5 X 1 X
Carabus coriaceus 1 x X
Cychrus caraboides 1 X 1 X
Cicindela sylvatica 1 X x X
Cicindela hybrida 2 x X 3 X 1 4 x X x X x X
Cicindela maritima EN x X
Cicindela campestris 3 X 2 x X 1 X x X
Omophron limbatum 3 x X
Blethisa multipunctata 10 X
Clivina fossor 1 X
Dyschirius thoracicus x X 2 x X
Dyschirius obscurus x X 1 x X
Dyschirius globosus 5 x X 31 X 6 2 X
Broscus cephalotes 1 X 2 8 x X 7 1 X 4 3 x X 13 6 X
Trechus secalis 3 X 2 X
Asaphidion flavipes 2 X
Bembidion nigricorne N T 2 x X
Bembidion lampros 1 X 1 X
Bembidion pallidipenne x X x X x X
Bembidion tetracolum x X 3 X
Bembidion andreae CR x X
Bembidion femoratum x X x X
Bembidion mannerheimi 2 X
Pterostichus lepidus 2 X 1 X 1 x X 5 X
Pterostichus versicolor 9 29 X 3 37 X 54 2 X 1 21 X
Pterostichus oblongopunctatus 2 X
Pterostichus niger 5 42 X 2 X 3 x X 65 X 1 50 X
Pterostichus melanarius 1 1 X
Pterostichus rhaeticus 1 X 1 X
Pterostichus minor 1 X
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Pterostichus diligens 1 x X
Calathus fuscipes 14 7 X x X
Calathus erratus 69 11 X 19 x X 166 45 X 22 10 x X 38 X
Calathus melanocephalus 2 x X 2 x X
Calathus micropterus 1 X
Synuchus vivalis 5 1 x X 11 X
Platynus obscurus 2 X 1 X
Agonum marginatum N T 1 X x X x X
Agonum sexpunctatum 3 13 X 8 X 1 2 X
Agonum muelleri
Agonum versutum 15 X
Agonum viduum 26 X
Amara communis 1 X
Amara lunicollis x X
Amara aenea 1 x X 1 X
Amara spreta x X x X x X 3 X
Amara tibialis 4 X 1 x X 4 2 X 1 x X 1 X
Amara quenseli 1 X x X 6 5 x X
Amara bifrons 1 x X
Amara infima N T x X x X
Amara apricaria 1 X
Amara fulva x X 2 X
Amara consularis x X
Panagaeus cruxmajor N T 1 X
Harpalus griseus EN 1 X
Harpalus rufipes 1 X 1 X 2 X 3 X 1 X
Harpalus affinis 1 2 X x X 1 X
Harpalus smaragdinus x X
Harpalus solitaris 2 2 X 1 X 1 x X 1 X
Harpalus latus 1 X 2 x X 2 x X 1 X
Harpalus neglectus N T 48 x X 3 x X 9 x X
Harpalus servus N T x X 2 x X
Harpalus tardus x X
Anisodactylus binotatus 2 X
Bradycellus ruficollis 1 x X x X
Bradycellus verbasci x X
Bradycellus harpalinus 1 X 1 x X x X
Bradycellus caucasicus 1 x X
Masoreus wetterhalli 3 X
Demetrias atricapillus x X
Demetrias imperialis x X
Dromius linearis x X
Dromius sigma x X 1 X
Syntomus foveatus 1 X 1 X 1 1 x X
Cymindis macularis N T x X
HISTERIDAE
Saprinus aeneus x X
Hypocaccus metallicus x X x X
Hypocaccus rugifrons x X x X 1 x X
Margarinotus brunneus x X
LEIODIDAE
Leiodes ciliaris x X
SILPHIDAE
Necrophorus humator 1 X
Necrophorus investigator 1 X
Necrophorus vespilloides 1 X
Necrophorus vespillo 1 X
Necrodes litoralis x X
Thanatophilus rugosus x X
Thanatophilus sinuatus x X 1 X
Silpha carinata VU 1 x X 2 x X 59 2 x X 4 X
Phosphuga atrata 1 X

Höka (Hk) Tönn./Gullbr. Hagön (Hg) Haverdal (Hv) Vesslunda
Hk1 Hk2 övr TOT T1 övT övG TOT Hg1 Hg2 Hg3 övr TOT Hv1 Hv2 övr TOT V1 V2 övr TOT
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STAPHYLINIDAE
Gabrius vernalis 1 X 1 X
Gabrius nigritulus 1 X
Philonthus varius 2 X
Staphylinus stercorarius 2 X 4 X 7 X
Ocypus ophthalmicus x X
Ocypus brunnipes 1 X 1 X 1 X 2 1 X
Ocypus ater 4 X
Creophilus maxillosus x X
Quedius molochinus 1 X 1 X
Quedius umbrinus x X
Xantholinus linearis 2 X 2 1 x X
Xantholinus tricolor 1 X 3 X 1 1 X
Othius punctulatus 1 X
Othius melanocephalus 2 X
Lathrobium terminatum 1 X
Lathrobium fulvipenne 1 X
Ochthephilum fracticorne 1 X
Stenus clavicornis 1 1 X 1 X
Stenus melanarius 1 X
Stenus declaratus x X
Stenus cicindeloides x X
Stenus ludyi x X
Stenus geniculatus 1 X x X
Omalium riparium 1 X
Olophrum assimile 2 X
Carpelimus corticinus 2 X
Anotylus rugosus 1 x X 1 X 1 X 2 X
Bledius tricornis 1 X
Bledius fergussoni x X x X
Mycetoporus indet. 2 6 X 1 X 3 X
Oxypoda procerula 1 X
Oxypoda brachyptera 1 X 1 X
Dinarda dentata 1 X
Atheta gregaria 1 X
Geostiba circellaris 1 2 X
Drusilla canaliculata 1 X 1 X
Zyras cognatus 6 X
Zyras funestus x X
SCARABAEIDAE
Aegialia arenaria x X x X x X 1 X x X
Aegialia spissipes DD x X
Aegialia sabuleti x X 1 X 2 X
Onthophagus similis N T x X
Aphodius fossor x X
Aphodius haemorrhoidalis x X
Aphodius rufipes 1 X x X
Aphodius pusillus x X
Aphodius contaminatus x X
Aphodius distinctus x X
Aphodius fimetarius x X
Aphodius ater x X
Aphodius niger x X x X
Psammodius sulcicollis 1 x X
Anomala dubia 1 X 2 x X x X
ELATERIDAE
Agrypnus murinus 1 X
Negastrius arenicola x X x x X x X x X 15 x X
Cidnopus aeruginosus 1 X
Hypnoidus riparius x X
Prosternon tesselatum 2 X 1 x X
Selatosomus aeneus 1 X 1 x X 5 X 1 X

Höka (Hk) Tönn./Gullbr. Hagön (Hg) Haverdal (Hv) Vesslunda
Hk1 Hk2 övr TOT T1 övT övG TOT Hg1 Hg2 Hg3 övr TOT Hv1 Hv2 övr TOT V1 V2 övr TOT
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Agriotes obscurus 1 X
Dicronychus equisetoides VU 1 x X 1 X
BUPRESTIDAE
Trachys minutus x X
BYRRHIDAE
Morychus aeneus 2 4 X 1 x X 2 1 1 X
Cytilus sericeus x X x X
Byrrhus fasciatus 4 2 X 2 x X
Byrrhus pilula 1 1 X 2 x X 1 x X
Porcinolus murinus 1 X 4 1 x X
DERMESTIDAE
Dermestes frischii x X
Dermestes murinus x X x X
NITIDULIDAE
Meligethes flavimanus x X
Meligethes subrugosus x X
Meligethes aeneus x X
Meligethes carinulatus x X
Omosita colon x X
Pocadius ferrugineus x X
PHALACRIDAE
Phalacrus dieckmanni x X x X
Phalacrus caricis x X
ENDOMYCHIDAE
Lycoperdina succincta 1 x X
COCCINELLIDAE
Scymnus frontalis x X
Scymnus ater x X
ANTHICIDAE
Notoxus monoceros x X 1 X
Anthicus bimaculatus N T x x X x X
Anthicus flavipes 1 X
MELOIDAE
Apalus bimaculatus VU x X
TENEBRIONIDAE
Melanimon tibiale 3 x X 2 x X 1 x X
Phaleria cadaverina VU x X x X x X x X
Crypticus quisquilus 2 X x X 1 X 1 X 1 x X
CERAMBYCIDAE
Lamia textor x X
CHRYSOMELIDAE
Cryptocephalus bipunctatus x X x X
Cryptocephalus labiatus x X x X x X
Agelastica alni x X x X x X
Chrysomela collaris 1 x X
Chrysomela populi x X
Linaeidea aenea x X
Altica oleracea x X
Altica palustris x X
Lythraria salicariae x X
Asiorestia ferruginea 1 X
Hippuriphila modeeri 1 X
Crepidodera fulvicornis x X
Mantura chrysanthemi x X
Chaetocnema concinna x X x X
Chaetocnema hortensis 1 X 1 x X
Psylliodes marcida x X x X
Cassida flaveola x X x X x X
Deporaus betulae x X
APIONIDAE
Apion hookeri x X

Höka (Hk) Tönn./Gullbr. Hagön (Hg) Haverdal (Hv) Vesslunda
Hk1 Hk2 övr TOT T1 övT övG TOT Hg1 Hg2 Hg3 övr TOT Hv1 Hv2 övr TOT V1 V2 övr TOT
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Apion minimum x X x X x X x X x X
Apion fulvipes x X x X
Apion apricans x X
Apion dissimile x X
Apion marchicum x X x X x X x X
Apion curtirostre 1 x X x X
Apion frumentarium x X
Apion rubiginosum x X
Apion simile x X
Apion loti x X x X x X x X x X
CURCULIONIDAE
Otiorhynchus ovatus 1 x X x X
Otiorhynchus atroapterus x X x X x X x X
Strophosoma fulvicorne N T x X
Strophosoma melanogrammum x X
Strophosoma capitatum x X x X 2 x X
Strophosoma sus x X 1 1 x X 2 x X
Philopedon plagiatus 1 x X 9 x X x X 1 x X 1 X
Sitona lineatus x X x X
Chromoderus affinis 1 x X
Hypera postica 1 X
Hypera plantaginis N T 1 X
Tychius squamulatus x X x X x X
Rhynchaenus salicis x X
Rhampus pulicarius x X x X x X x X
Gymnetron pascuorum x X
Gymnetron antirrhini x X x X
Anoplus roboris x X
Phytobius quadrituberculatus x X
Rhinoncus castor x X x X
Micrelus ericae x X
Ceutorhynchus cakilis x X

Antal ex. i fallfällor 230 222 90 255 230 14 334 45 89 182
Antal arter 74 74 94 98 104
Antal rödlistade 3 12 8 7 4

Höka (Hk) Tönn./Gullbr. Hagön (Hg) Haverdal (Hv) Vesslunda
Hk1 Hk2 övr TOT T1 övT övG TOT Hg1 Hg2 Hg3 övr TOT Hv1 Hv2 övr TOT V1 V2 övr TOT

BILD 13. Skalbaggs- och stekel-
inventerarna Håkan och Krister
vänder dynerna ryggen - är det
färdigfångat i halländska sand-
dyner och kusthedar för ett tag!?
Hagöns naturreservat 2003.
Foto: Örjan Fritz.
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