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Förord 
Många dynglevande insekter har minskat dramatiskt under 1900-talet, särskilt efter 1950. 
Anledningen är fram för allt att arealen naturbetesmark minskat dramatiskt. Detta har lett till 
fragmenterig samt koncentration av betesdjuren till mer högavkastande marker. De arter som 
är knutna till torra, sandig marker har drabbats särskilt hårt av jordbrukets effektivisering. Det 
har därför upprättats ett nationellt åtgärdsprogram för dynglevande skalbaggar (Ljungberg 
2007).  

Streckdyngbagge är den enda av åtgärdsprogrammets arter som det bedömts som rimligt att 
finna i Örebro län, då övriga arter som ingår i programmet har en sydligare utbredning i 
landet. Streckdyngbaggen har dessutom ett bredare habitatval men är knuten till hästspillning 
och drabbades hårt av det minskande antalet arbetshästar inom jordbruket. Det enda fynd av 
arten som finns noterat från länet, före denna inventering, är från Örebrotrakten och gjordes 
av Anton Jansson omkring 1900.  

På senare år har inventeringar av spillningslevande bladhorningar genomförts inom ramen för 
det nationella åtgärdsprogrammet och streckdyngbaggen har också dykt upp i flera län där den 
inte varit noterad på flera decennier. I denna inventering noterades arten i sju av 40 besökta 
betesmarker. Inventeringen av streckdyngbagge och andra spillningslevande bladhorningar i 
Örebro län är en värdefull källa till ny kunskap om den spillningslevande faunan.  

Spillningslevande bladhorningar utgör en av de organismgrupper som förekommer i dynga. 
De är mycket viktiga för omsättningen av näringsämnen i betesmarker. De är också direkt 
knutna till de betande djuren eftersom de lever i spillningen. De spillningslevande djuren 
svarar direkt på en förändring i betesregimen och är därför också bra indikatorarter i 
betesmarker. En artrik fauna som också innehåller arter som ställer lite större krav på sin 
miljö tyder i allmänhet på lång hävdkontinuitet och lång tid av likartade förhållanden vilket 
även gynnar en rad andra organismer. 

Om olika arter spillningslevande bladhorningar plötsligt börjar bli ovanliga är detta ett tidigt 
tecken på negativa förändringar som på sikt också kan komma att påverka andra arter i 
betesmarker. 

 

Inger Holst 
 
Koordinator inom åtgärdsprogram för hotade arter 
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Sammanfattning 

I månadsskiftet maj-juni 2008 inventerades dyngbaggar på 40 lokaler på uppdrag av 
Länsstyrelsen i Örebro län. Det viktigaste syftet med inventeringen var att ta reda på hur 
utbredd streckdyngbaggen Aphodius merdarius är i Örebro län. Ett annat syfte var att få bättre 
kännedom över vilka arter av dyngbaggar som förekommer i länet. Streckdyngbaggen är 
klassad som starkt hotad (EN) enligt den nationella rödlistan (Gärdenfors 2005). Arten ingår i 
åtgärdsprogrammet för dynglevande skalbaggar (Ljungberg 2007).  

Streckdyngbaggen är en art som är ganska starkt knuten till hästspillning, helst i torra, varma 
betesmarker. Efter 1950 har arten gått mycket snabbt tillbaka i Sverige och ansågs försvunnen 
från fastlandet. I slutet av 1990-talet och på 2000-talet har arten återfunnits på flera platser i 
södra Sverige, bl.a. på ca 20 lokaler i Stockholms län vid en inventering utförd av Calluna AB 
år 2007 (Andersson 2007). 

Vid denna inventering i Örebro län hittades streckdyngbaggen i sju av de 40 inventerade 
betesmarkerna. I något fall var dessutom streckdyngbaggen en av de dominerande arterna. 
Arten hittades främst i helt triviala kulturbeten utan några andra naturvärden. Alla fynden 
gjordes i den södra delen av länet och bara i hästspillning.  

Den främsta anledningen till att streckdyngbaggen minskade så snabbt efter 1950 var 
förändringar inom jordbruket, främst att hästen på allvar ersattes av traktorer. Skälet till att 
streckdyngbaggen åter igen verkar ha blivit vanligare beror på att hästar återigen blivit 
vanligare, t.ex. runt Stockholm där streckdyngbaggen verkar förekomma i ganska många 
hästbetesmarker . 

Förutom de sju nya lokalerna för streckdyngbagge var det intressantaste fyndet ett par 
exemplar av rakhorndyvel Onthophagus nuchicornis i Nydalen, Askersunds kommun. Denna 
art var inte funnen i Närke sedan 1930-talet. Nydalen var också inventeringens artrikaste lokal 
med tolv arter dynglevande skalbaggar. 
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Summary 

In the end of May and the beginning of June 2008 a dung beetle inventory took place in forty 
localities in the administrative district of Örebro. The most important purpose of the inventory 
was to figure out how common, or uncommon, the dung beetle Aphodius merdarius was. 

The dung beetle A. merdarius occur especially in horse manure on dry, sandy pastures. After 
1950 the species have become very rare and even considered extinct from the Swedish 
mainland. However, in the 1990s and onwards, the species have been found in several places 
in the southern parts of Sweden. 

In this inventory, A. merdarius was found in seven of forty investigated localities. In one case, 
A. merdarius was the most common species. A. merdarius was mostly found in trivial stable 
yards and paddocks. A. merdarius seems to be more common in the southern part of the 
administrative district of Örebro.  

The most important factor of the decline about 1950 was probably the reduction of horses in 
agriculture. Now that horses have become more common, A. merdarius seems to have 
become more common again.  

 

Inledning 

Calluna AB fick 2008 i uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län att inventera dynglevande 
skalbaggar i länet. Inventeringen utfördes inom åtgärdsprogrammet för dynglevande 
skalbaggar (Ljungberg 2007) och var främst inriktad på eftersök av streckdyngbagge 
Aphodius merdarius. Arten var fram till 50-talet vanlig i hela södra Sverige men den försvann 
sedan mycket hastigt från i stort sett samtliga kända lokaler. Det enda fynd av arten som fanns 

noterat från länet, före denna inventering, var från Örebrotrakten och gjordes av Anton Jansson 
omkring 1900.  

Streckdyngbaggen är aktiv på försommaren och av den anledningen gjordes fältbesöket då. 
Det är den enda av åtgärdsprogrammets arter som det bedömts som rimligt att finna i Örebro 
län, då övriga arter som ingår i programmet har en sydligare utbredning i landet.  

Metoden som användes finns beskriven i Naturvårdsverkets ”Handbok för miljöövervakning, 
Undersökningstyp: Spillningslevande bladhorningar”.  

Inventeringsarbetet bestod av att inventera 40 lokaler. Betesdjuren var främst häst men några 
lokaler med får eller kor inventerades också.  

 

I rapporten används genomgående benämningen dynglevande skalbaggar eller dyngbaggar för 
de inventerade arterna. Det som avses då är de s.k. ”spillningslevande bladhorningarna” som 
ingår i familjerna Geotrupidae och Scarabaeidae.  



 4

Dyngbaggarnas hotstatus  

I Sverige har ett sextiotal dynglevande skalbaggar noterats (tillhör familjerna Scarabaeidae - 
bladhorningar och Geotrupidae - tordyvlar) och av dessa har omkring 25 någon gång hittats i 
Närke eller Västmanland. Flera av arterna har dock inte påträffats i länet på många år 
(Gustafsson 2006). 

En mycket stor andel av de dynglevande skalbaggarna, 28 av de ca 60 arterna, är rödlistade. 
Elva av de 28 rödlistade arterna är listade i kategorin Försvunnen (RE). Den kraftiga 
nedgången som många arter visat upp har en motsvarighet hos många andra grupper av 
insekter som är knutna till naturbetesmarker, t.ex. dagfjärilar, vildbin och växtätande 
skalbaggar. 

Den främsta anledningen till att de dynglevande skalbaggarna blivit ovanligare är 
förändringar inom jordbruket de senaste hundra åren. Många av dyngbaggarna (och nästan 
alla de rödlistade dyngbaggarna) är beroende av ett varmt mikroklimat vilket gynnas av 
välhävdade betesmarker, gärna med en del helt vegetationsfria ytor. Negativa faktorer för 
dyngbaggar är minskad mängd betesdjur, minskad areal torra och sandiga betesmarker, 
minskad areal skogsbete, lägre betestryck, kortare betesperiod under året, förbuskning av 
betesmarker samt användning av avmaskningsmedel mot inälvsparasiter hos betesdjuren.  

 

Dyngbaggarnas ekologi 

De dynglevande skalbaggarna kan delas upp i fyra olika grupper beroende på hur de lever i 
dyngan.  

1). Den första gruppen består av arter som lever och utvecklas i själva dyngan. Hit hör de 
flesta svenska arterna, bl.a. nästan alla arterna av släktet Aphodius. 

2). Den andra gruppen består av arter som gräver en gång under dyngan och transporterar ned 
spillningsklumpar som larverna sedan lever av. Hit hör tordyvlarna Geotrupes, horndyvlarna 
Onthophagus samt ytterligare ett fåtal arter.  

3). Den tredje gruppen består av arter som gör kulor av dyngan som de sedan rullar iväg och 
gräver ned som föda åt larverna. Den här gruppen saknar representanter i Sverige men är 
mycket vanliga t.ex. på Afrikas savanner. 

4). Den fjärde och sista gruppen består av dyngbaggar som lever av andra arters nedgrävda 
spillningsförråd. I Sverige finns en sällsynt art , snyltdyngbagge Aphodius porcus som 
möjligen har detta levnadssätt.  

De dynglevande skalbaggarna är mycket viktiga för omsättningen av näringsämnen i 
betesmarker. De näringsämnen som finns i spillningen är inte omedelbart tillgänglig för 
växterna utan måste brytas ned i mindre beståndsdelar. Det är här som dyngbaggarna och en 
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mängd andra organismer kommer in i bilden. I vår del av världen är också daggmaskar en 
viktig aktör. I torra områden där daggmaskar saknas är de dynglevande skalbaggarnas roll 
ännu viktigare. Ett exempel som ofta förs fram är när nötkreatur började importeras till 
Australien. Här fanns innan bara dyngbaggar knutna till den ganska torra spillningen av 
känguruer och andra pungdjur. Ganska snart blev mängden icke nedbruten spillning i 
betesmarkerna ett problem. Dels blev marken urlakad då inga näringsämnen återfördes till 
marken, dels täcktes stora delar av marken av kospillning som de ursprungliga dyngbaggarna 
inte förmådde bryta ned. Lösningen blev att några arter dynglevande skalbaggar från andra 
delar av världen anpassade till nötkreaturens spillning planterades ut. 

I spillning lever inte bara dyngbaggar. Först på plats när dyngan landat på marken är ofta 
olika arter flugor som med sina mundelar bara förmår äta den våta delen av dyngan. Flugorna 
lägger ägg och fluglarverna har kraftigare käkar och äter mer fasta delar av spillningen. 
Ganska snart är också de första dyngbaggarna (familjerna Geotrupidae och Scarabaeidae, de 
baggar som denna inventering behandlar) på plats. Tillsammans med dessa lever flera arter av 
familjen palpbaggar (Hydrophilidae) i spillningen. Det är främst palpbaggar av släktet 
Sphaeridium som gör de välbekanta små hålen på komockornas översida. De flesta 
palpbaggarna är anpassade till ett liv i vatten men många arter lever också i spillning där de 
lever av växtdelar. Tillsammans med de dynglevande skalbaggarna är palpbaggarna och dess 
larver de viktigaste skalbaggarna då det gäller nedbrytningen av dyngan. Efter en liten tid 
(inom några timmar) dyker också de första rovdjuren upp. Viktiga skalbaggsgrupper är 
kortvingar (Staphylinidae) och stumpbaggar (Histeridae). Dessa lever av andra organismer i 
spillningen, t.ex. fluglarver. När spillningen börjar bli lite äldre och torrare dyker ytterligare 
skalbaggar upp, t.ex. mögelbaggar (Corticariidae), fuktbaggar (Cryptophagidae) och 
fjädervingar (Ptiliidae). När spillningen bara är kvar som en torr skorpa är de värdefulla 
platser för myror att skapa sina samhällen. På detta sätt kan en enda hög spillning ge 
livsutrymme för hundratals olika insektsarter. Till detta kommer ett antal svampar, bakterier, 
rundmaskar och andra organismer .  
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Metodik 

Metodiken följde i stort sett Naturvårdsverkets ”Handbok för miljöövervakning: 
Spillningslevande bladhorningar Version 1:1 2003-04-04”. Metoden innebär utdrivning av 
dyngbaggarna med hjälp av vatten. Intervjuer med markägare/djurhållare om betesperiodens 
längd, betesbeläggning, behandling med avmaskningsmedel och beteshistorik har inte gjorts. 

Länsstyrelsen i Örebro stod för kartor och listor på lämpliga lokaler. Här fanns också 
kontaktuppgifter till de flesta markägare. I övriga fall sökte vi upp personer på plats och bad 
om tillstånd att besöka betesmarkerna.  

Inventeringsarbetet genomfördes under perioden 30 maj-5 juni 2008. 

Vattenutdrivningen skedde i de flesta fall med vatten som togs med i dunkar. I något fall 
hämtades vatten i närbelägna sjöar. I de flesta fall (undantaget tordyvlar) spritades djuren och 
togs hem för artbestämning. Anledningen till detta är ett en del små mörka dyngbaggar samt 
artkomplexet ”brämdyngbagge-vårdyngbagge-mörk vårdyngbagge” är för svåra att säkert 
artbestämma i fält. Tordyvlar bestämdes i fält och släpptes sedan levande tillbaka. 

 

Resultat 

Art- och individrikedom, artrikaste lokalen 

Sammanlagt besöktes knappt femtio lokaler men det fanns inte betesdjur i alla. Antalet lokaler 
som inventerades var 40 stycken (tabell 1). En översiktskarta finns i bilaga 1 och detaljkartor 
över de inventerade områdena finns i bilaga 2-41. Antalet hästbeteslokaler var 28, antalet med 
nöt sex stycken medan två lokaler betades av får. De övriga fyra lokalerna sambetades av 
antingen häst och nöt eller häst och får.  

I hela inventeringen artbestämdes sammanlagt 5 598 individer av 19 olika arter dynglevande 
skalbaggar. Den art som förekom på flest lokaler var mattsvart dyngbagge (Aphodius ater) 
som hittades i 33 av 40 lokaler. Brämdyngbaggen (Aphodius sphacelatus) med fynd av 2 133 
individer, eller ca 38 % av alla individer, var den i särklass individrikaste arten. Den art som 
påträffades på minst antal lokaler var mörk vårdyngbagge (Aphodius punctatosulcatus), 
nordlig dyngbagge (Aphodius borealis) och rakhorndyvel (Onthophagus nuchicornis) som 
hittades på vardera en lokal.  
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Tabell 1. Alla inventerade lokaler, antalet arter och antalet individer vid inventeringen av 
dynglevande skalbaggar i Örebro län 2008. (NR=naturreservat, N2000=Natura 2000-
område). För översiktskarta se bilaga 1 och för detaljkartor bilaga 2-41. 
 
Lokal, kommun Arter Individer Lokal, kommun Arter Individer

Nydalen, Askersund 12 78 Lekhyttan, Lekeberg 6 85 

Snavlunda NR, Askersund 5 161 
Lekeberga-Sälven NR, 
Lekeberg 10 388 

Markebäck, Askersund 6 31 Härvesta N2000, Lekeberg 5 92 

Nedre Knalla, Askersund 9 182 Frötuna, Lindesberg 6 36 

Jontorp, Askersund 11 209 Nederby, Lindesberg 4 31 

Skåle NR, Hallsberg 7 66 Nyhammar, Lindesberg 5 64 

Ekeberga, Hallsberg 7 163 Årispan, Lindesberg 4 43 

Lindhult-Hallsbergs 
ridklubb, Hallsberg 5 661 Grimsö, Lindesberg 8 151 

Nalavibergs ekäng NR, 
Hallsberg 9 46 Östra Kvarn, Lindesberg 5 74 

Bovik, Hällefors 4 11 Rävnäs, Lindesberg 5 24 

Hästnäsviken, Hällefors 7 69 
Södra Almhöjden, 
Lindesberg 9 184 

Botorp-Karlskoga 
ridklubb, Karlskoga 5 82 Fänsäter, Lindesberg 6 82 

Linnebäck-ridskola, 
Karlskoga 4 43 Fåsjöhyttan, Nora 4 208 

Västra Kärne, Karlskoga 9 65 Göranstorp, Nora 5 566 

Folkatorp ridskola, Kumla 5 243 
Lockenkils ridskola, 
Örebro 5 396 

Hagaby-Kumla ridklubb, 
Kumla 5 29 Sörängen, Örebro 7 125 

Grönelid N2000, Laxå 6 92 Frösvidal, Örebro 0 0 

Boshammaren, Lekeberg 5 266 Karlslund, Örebro 3 8 

Kvarntorp, Lekeberg 8 48 Latorp ridskola, Örebro 7 319 

Sättran, Lekeberg 6 90 Strömsborg, Örebro 8 87 
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De två mest individrika lokalerna var Lindhult i Hallsbergs kommun (661 individer) och 
Göranstorp i Nora kommun (566 individer). I båda dessa fall var brämdyngbagge och/eller 
vårdyngbagge mycket talrika. Detta är ofta ett vanligt förhållande under vår, försommar och 
höst. Anledningen till att brämdyngbagge, vårdyngbagge och ett par arter till ibland kan 
förekomma i oerhörda mängder är att de främst utvecklas i multnande växtmaterial, t.ex. 
komposter och gödselstackar, och då kan bygga upp mycket individrika populationer 
(Ljungberg 2006). 

På den artrikaste lokalen, Nydalen, påträffades tolv arter dynglevande skalbaggar vilket får 
anses som en hög siffra för bara ett försommarbesök (figur 1). Den aktuella lokalen var en fin, 
sandig naturbetesmark i den södra delen av Askersunds kommun, alldeles norr om gränsen till 
Östergötlands län. Två andra lokaler hade elva (Jontorp) respektive tio (Lekeberga-Sälvens 
naturreservat) arter, också det höga siffror.  

På en lokal, Frösvidal i Örebro kommun, påträffades inga dynglevande skalbaggar vilket är 
anmärkningsvärt. Det var överhuvud taget ont om djur i spillningen på den här lokalen.  

 

 

Figur 1. Nydalen var den artrikaste lokalen i hela inventeringen. Tolv arter påträffades, 
bl.a. den rödlistade (NT) rakhorndyveln som inte noterats i Närke sedan 1930-talet. 
Nydalen har även i övrigt en värdefull flora och fauna, bl.a. tre rödlistade vildbiarter. 
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Presentation av arterna 

Streckdyngbagge 

Vid denna inventering i Örebro län påträffades streckdyngbagge på sju lokaler. I samtliga fall 
utom ett hittades arten i få exemplar (tabell 2). Undantaget var Ekeberga i Hallsbergs 
kommun där streckdyngbaggen var näst vanligaste art med 64 individer.  

Det är intressant att notera att streckdyngbaggen bara verkar förekomma i den södra delen av 
Örebro län. Den nordligaste lokalen är Latorp i Örebro kommun. Det verkar finnas en viss 
koncentration av lokaler i trakten av Hallsberg, Kumla och Örebro.  

Streckdyngbaggen påträffades främst i mycket triviala kulturbetesmarker utan särskilda 
naturvärden. Flera av lokalerna var sandiga och alla åtminstone delvis soliga och med ett glest 
växttäcke.  

 
Streckdyngbagge (Aphodius merdarius) var förr utbredd upp till södra Norrland men började 
under första halvan av 1900-talet bli ovanligare i den norra delen av utbredningsområdet. 
Omkring 1950 började minskningen även i söder. Omkring 1970 hade arten nästan helt 
försvunnit från fastlandet medan den togs regelbundet på Gotland (Forshage 2003).  

På senare tid har streckdyngbaggen dykt upp på flera platser i landet. I början av 2000-talet 
var sammanlagt drygt tio lokaler kända i Jönköpings, Västra Götalands, Östergötlands och 
Stockholms län (Ljungberg 2007). Efter det har ytterligare lokaler tillkommit, bl.a. 25 lokaler 
i Stockholms län (Andersson 2007).  

Steckdyngbaggen uppges föredra hästspillning 
(Ljungberg 2007) och orsaken till att arten så snabbt 
blev ovanligare efter 1950 beror förmodligen på att 
antalet hästar i jordbrukslandskapet minskade och 
ersattes av traktorer. De nyfynd av arten som gjorts 
tyder på en verklig ökning och det kan bero på att 
antalet hästar åter har ökat. Nära storstäderna är 
hästar numera nästan de enda betesdjuren som finns 
och antalet ridhus har också ökat.  

Streckdyngbaggen blir ca 4 mm lång och är svart med 
gulaktiga täckvingar (figur 2). Namnet har 
streckdyngbaggen fått av den mörka linjen längs 
täckvingesömmen. Arten är talrikast på försommaren. 
Arten finns med i åtgärdsprogrammet för 
dynglevande skalbaggar 2007-2011 (Ljungberg 
2007). Streckdyngbaggen är rödlistad i kategorin 
Starkt hotad (EN) (Gärdenfors 2005).  

Figur 2. Streckdyngbagge 
Aphodius merdarius 
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Rakhorndyvel 

Rakhorndyvel Onthophagus nuchicornis (figur 3) förekom förr upp till Värmland, 
Västmanland och Uppland men från 1950-talet och framåt verkar arten ha gått starkt tillbaka 
och hittas numera regelbundet bara i Skåne och Halland samt på Öland och Gotland. På 
senare år har arten återfunnits i bl.a. Östergötland.  

Rakhorndyveln påträffas främst i nöt- och fårspillning 
på torra, sandiga, varma betesmarker. Orsaken till att 
arten blivit ovanligare är att den typen av lokaler inte 
betas längre i samma utsträckning som förr. 

I denna inventering hittades arten på en lokal, 
Nydalen i Askersunds kommun, de första fynden av 
arten på ca 70 år i Närke (tabell 2). Denna lokal var 
den artrikaste i hela inventeringen och bestod av en 
sandig, naturbetesmark med bitvis glest fältskikt, den 
typ av betesmark som rakhorndyveln föredrar.  

Rakhorndyveln är rödlistad i kategorin Missgynnad 
(NT) (Gärdenfors (ed) 2005) och fungerar som en bra 
indikatorart för varma, sandiga naturbetesmarker med 
även i övrigt höga naturvärden. 

 

 

Tabell 2. Fynden av de två rödlistade arterna steckdyngbagge (EN) och rakhorndyvel 
(NT) vid inventeringen av dynglevande skalbaggar i Örebro län 2008. 

Art Lokal, kommun Betesdjur 
Antal 

individer 
Andel av 
individer 

Streckdyngbagge Nedre Knalla, Askersund Häst 1 0,5 % 

Streckdyngbagge Ekeberga, Hallsberg Häst 64 39 % 

Streckdyngbagge Lindhult, Hallsberg Häst 21 3 % 

Streckdyngbagge Folkatorp, Kumla Häst 1 0,4 % 

Streckdyngbagge Hagaby, Kumla Häst 6 21 % 

Streckdyngbagge Sättran, Lekeberg Häst 7 8 % 

Streckdyngbagge Latorp, Örebro Häst 3 0,9 % 

Rakhorndyvel Nydalen, Askersund Nöt 2 2 % 

 

Figur 3. Rakhorndyvel 
Onthophagus nuchicornis 
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Andra intressanta arter och arter med signalartsvärde 

Fälttordyvel (Geotrupes stercorarius) är en drygt 20 mm lång, kullrig, svart art. Till skillnad 
från de flesta andra dynglevande skalbaggar i Sverige gräver arten ned dyngan i djupa gångar 
under spillningen. På den nedgrävda dyngan lever sedan larverna. Arten är vanligast på leriga 
jordar och uppträder talrikast sensommar och höst (Forshage 2003). Fälttordyveln har 
minskat, åtminstone i delar av Sverige (Forshage 2003).  

Slät dyngbagge (Aphodius erraticus) blir ca 8 mm lång 
och är svart med brunaktiga täckvingar men färgen är 
ganska variabel (figur 4). Arten är knuten till öppna 
betesmarker, är värmegynnad och föredrar kospillning. 
Slät dyngbagge uppträder mest talrikt på försommaren 
(Forshage 2003). Arten kan fungera som en medelgod 
indikator som signalerar långvarig hävd och ett varmt 
mikroklimat. 

Fläckig dyngbagge (Aphodius distinctus) är en ca 4 
mm lång, svart art med gula, svartfläckiga täckvingar. 
Arten är mycket vanlig i södra Sverige men har efter 
1950 minskat påtagligt norr om en linje Västergötland-
Östergötland (Forshage 2003). I Örebro län får arten 
anses vara ganska sällsynt. 

Mörk vårdyngbagge (Aphodius punctatosulcatus) är en ca 4 mm lång, svart art med 
gulbruna täckvingar med vardera en diffus mörk fläck. Arten är vanlig på Öland, Gotland och 
i södra Norrlands skogsland men förekommer också sällsynt däremellan. Arten är mycket lik 
brämdyngbagge (ibland nästan omöjlig att skilja från denna) och kan därför vara förbisedd 
(Forshage 2003). I denna inventering hittades arten bara i två exemplar på den nordligaste 
lokalen (Södra Almhöjden i Lindesbergs kommun) vilket antyder att arten verkligen är ganska 
sällsynt, åtminstone i den här delen av Svealand. 

Brämdyngbagge (Aphodius sphacelatus) blir ca 5 mm lång och är svart med gulbrunaktiga 
täckvingar som vardera har en diffus, mörk fläck. Forshage (2003) beskriver arten som knuten 
till småbrutna landskap men det verkar som om arten kan vara mycket vanlig även i öppna 
miljöer. Enligt Forshage (2003) har brämdyngbaggen visat upp en tydlig minskning i nästan 
hela landet medan den verkar vara lite vanligare i Stockholmstrakten. I många inventeringar i 
Sverige, bl.a. denna i Örebro län, förekommer dock arten i stora mängder på många olika 
typer av betesmarker. I Finland har arten emellertid helt försvunnit och den har minskat i 
Danmark. Det kan därför vara värt att hålla lite koll på brämdyngbaggens förekomster i 
framtiden.  

 

Figur 4. Slät dyngbagge 
Aphodius erraticus 
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Smådyngbagge (Aphodius pusillus) är en ca 3 mm lång, mörk dyngbagge som är talrikast på 
försommaren (figur 5). Arten påträffas främst i kospillning. Artens litenhet gör att den har 
relativt liten spridningsförmåga (Forshage 2003) och kan därför fungera som indikator på 
hävdkontinuitet. Smådyngbaggen har också minskat något i Sverige, främst i den västra delen 
(Forshage 2003). 

Rödbukad dyngbagge (Aphodius foetens) är en kullrig, rödvingad art som blir ca 6 mm lång 
(figur 6). Namnet har arten fått av de sista bakkroppssegmenten som är rödaktiga. Arten 
föredrar hästdynga och påträffas främst i torra, sandiga, vegetationsfattiga betesmarker. Arten 
har minskat i nästan hela Sverige (Forshage 2003) och kan fungera som signalart och 
indikerar torra, sandiga betesmarker med lång hävdkontinuitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triviala arter 

Skogstordyvel (Geotrupes stercorosus) är vår vanligaste tordyvel och är som namnet antyder 
främst en skogsart. Arten lever, förutom på spillning, även av rutten svamp och as. Det är 
denna art som ofta påträffas krypande på stigar i skogsmark. 

Stor dyngbagge (Aphodius fossor) är en av våra större dyngbaggar (ca 15 mm) och föredrar 
kospillning i öppna hagmarker. 

Rödspetsad dyngbagge (Aphodius haemorrhoidalis) är en liten (4 mm) svart art med en röd 
fläck längst bak på vardera täckvingen. Arten påträffas främst på försommaren i kospillning i 
öppna hagmarker. 

Figur 5. Smådyngbagge 
Aphodius pusillus 

Figur 6. Rödbukad dyngbagge 
Aphodius foetens 
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Aftondyngbagge (Aphodius rufipes) är tillsammans med stor dyngbagge vår största 
dyngbagge (ca 15 mm). Denna brunsvarta art är också en av våra vanligaste dyngbaggar och 
påträffas främst i kospillning i öppna hagmarker under högsommaren. 

Plattad dyngbagge (Aphodius depressus) är en helsvart art och även den är en av våra större 
dyngbaggar (ca 10 mm). Arten påträffas i vilt- och kospillning, helst på något skuggiga 
platser. Av denna art finns en rödvingad form som är vanligare norrut. 

Hästdyngbagge (Aphodius equestris) är en försommarart som känns igen på de fläckiga 
täckvingarna i kombination med längsstrimmor. Arten påträffas främst i hästspillning, gärna i 
skuggiga förhållanden. Arten blir ca 6 mm lång. 

Vårdyngbagge (Aphodius prodromus) är en ca 5 mm lång vår- och höstaktiv art med 
gulbruna täckvingar. Arten påträffas främst i kospillning, både i öppna hagar och i skugga. 

Rödvingad dyngbagge (Aphodius fimetarius) är en kullrig, svart art med röda täckvingar 
som påträffas i båda öppna och i mer skuggiga miljöer i olika typer av spillning. Denna art har 
på senare år visat sig vara två mycket snarlika arter (A. fimetarius och A. pedellus) som inte 
verkar skilja sig åt i habitatval. De har heller inte skiljts åt i denna inventering.  

Mattsvart dyngbagge (Aphodius ater) är som namnet antyder karaktäristiskt mattsvart. 
Denna kullriga art påträffas främst på öppen mark i alla typer av spillning men även i 
viltspillning i skogen. 

Nordlig dyngbagge (Aphodius borealis) är en liten (ca 3 mm), mörk art som främst påträffas 
på försommaren i viltspillning i skogen. I södra Sverige verkar det som arten inte sällan hittas 
på riktigt fina, varma lokaler. 

 

 

Figur 7. Dyngbaggar förekommer framför allt i torra, sandiga och välbetade 
betesmarker. 
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Resultat för de inventerade lokalerna 

Här följer resultatet av inventeringen på samtliga lokaler fördelade efter kommun. Efter 
lokalnamnet finns en koordinat enligt rikets nät angiven. Koordinatpunkten är tagen centralt i 
den del av lokalen där spillning samlats in. I rubriken finns också en hänvisning till 
kartbilaga. Kartbilaga 1 visar alla inventerade lokaler i Örebro län medan kartbilagorna 2-41 
visar detaljkartor över de 40 inventerade lokalerna.  

Askersunds kommun 

Nydalen (6508514 1451706), kartbilaga 2 

Det inventerade området bestod av en kuperad, sandig naturbetesmark där delar av det 
inventerade området var en sydvänd slänt med gles vegetation (figur 1). Små partier gammal 
åker fanns också. Området betades av sex ungtjurar. Besöksdatum: 2008-06-02. 

I Nydalen finns goda förutsättningar för flera andra insektsgrupper. Det sandiga underlaget, 
det sydvända läget och blomrikedomen ger förutsättningar för en värdefull gaddstekelfauna 
och en inventering av dessa har redan skett (Hallin 2005, Larsson 2009). Flera rödlistade arter 
påträffades då, som väddsandbi Andrena hattorfiana, ängssolbi Dufourea dentiventris och 
pärlbi Biastes truncatus (Hallin 2005). En annan insektsgrupp som borde ha goda 
förutsättningar för en artrik fauna är hopprätvingar. Eftersök av trumgräshoppa har gjorts utan 
resultat (Hallin & Gustafson 2007). Det finns dock ett par lokaler i Östergötlands län, inte 
långt från Nydalen med fynd från 2001-2003 (Persson & Antonsson 2006).  

Ytterligare andra insektsgrupper värda att undersöka är jordlöpare (skalbaggsfamiljen 
Carabidae) och växtätande skalbaggar, främst av familjerna bladbaggar (Chrysomelidae) och 
vivlar (Curculionidae), samt fjärilar (både dagaktiva storfjärilar och nattaktiva småfjärilar). 

Tolv arter av dyngbaggar påträffades vilket var hela inventeringens bästa resultat. Samtliga 
arter hittades i små eller måttliga antal. Noterbart var inventeringens enda fynd av 
rakhorndyvel. Övriga mer intressanta fynd var slät dyngbagge, smådyngbagge, 
brämdyngbagge och rödbukad dyngbagge. 

Samtliga arter: slät dyngbagge (1), större dyngbagge (35), rödspetsad dyngbagge (16), 
aftondyngbagge (1), plattad dyngbagge (1), smådyngbagge (2), hästdyngbagge (6), 
brämdyngbagge (1), rödvingad dyngbagge (6), rödbukad dyngbagge (1), mattsvart dyngbagge 
(6) och rakhorndyvel (2).  
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Snavlunda naturreservat (6539781 1447012), kartbilaga 3 

Det inventerade området bestod i huvudsak av torra., sandiga kulturbeten i Snavlunda 
naturreservats norra del. Spillning samlades också på en sandig, vegetationsfattig 
brukningsväg samt i ett litet område med naturbetesmark. Området betades av ca 50 får 
(tackor och lamm). Besöksdatum: 2008-05-30. 

Fem arter påträffades vilket var lite mindre än vad som förväntades. Inga mer intressanta arter 
påträffades. Mattsvart dyngbagge dominerade vilket var att vänta i ett fårbete.  

Samtliga arter: större dyngbagge (20), rödspetsad dyngbagge (12), plattad dyngbagge (2), 
rödvingad dyngbagge (50) och mattsvart dyngbagge (77). 

 

Markebäck (6528602 1441693), kartbilaga 4 

Området bestod av svagt kuperad, välhävdad gammal åker på sandigt underlag. Genom 
området rann en bäck och i anslutning till denna fanns en trädridå. Området betades av nio 
hästar. Besöksdatum: 2008-05-30. 

Sex arter påträffades. Noterbara arter var brämdyngbagge och rödbukad dyngbagge. 

Samtliga arter: skogstordyvel (2), plattad dyngbagge (1), hästdyngbagge (16), 
brämdyngbagge (8), rödbukig dyngbagge (2) och mattsvart dyngbagge (2). 

 

Nedre Knalla (6519312 1457571), kartbilaga 5 

Området bestod av en gammal, sandig åker i en sydostvänd slänt ned mot en bäck samt ett 
nyligen röjt område med glest trädskikt. Området betades av två hästar. Besöksdatum: 2008-
06-02. 

Åtta arter påträffades. Nedre Knalla var en av sju lokaler där streckdyngbagge påträffades. 
Även rödbukig dyngbagge hittades. 

Samtliga arter: skogstordyvel (2), plattad dyngbagge (4), hästdyngbagge (86), vårdyngbagge 
(22), streckdyngbagge (1), rödvingad dyngbagge (1), rödbukad dyngbagge (1) och mattsvart 
dyngbagge (1). 
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Figur 8. Vid Nedre Knalla påträffades bl.a. streckdyngbagge i ett exemplar. Vanligaste 
arten var hästdyngbagge, en art som ofta är allmän i lite beskuggade betesmarker (vilket 
dock inte framgår av bilden). 
 

Jontorp (6536445 1445354), kartbilaga 6 

Det inventerade området bestod till största delen av en nygallrad löväng med grova och 
hamlade askar, en del gläntor samt längst i väster några välbetade, gamla åkerytor. 
Förutsättningar finns för en värdefull vedinsektsfauna. Området betades av tolv kvigor. 
Besöksdatum: 2008-05-30. 

Elva arter påträffades, inventeringens näst bästa resultat. Noterbart är förekomst av slät 
dyngbagge, smådyngbagge, fläckig dyngbagge och brämdyngbagge.  

Samtliga arter: slät dyngbagge (20), större dyngbagge (54), aftondyngbagge (2), plattad 
dyngbagge (5), smådyngbagge (2), hästdyngbagge (1), fläckig dyngbagge (2), 
brämdyngbagge (4), vårdyngbagge (48), rödvingad dyngbagge (42) och mattsvart dyngbagge 
(29).  
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Hallsbergs kommun 

Skåle naturreservat (6541848 1465843), kartbilaga 7  

Lokalen bestod dels av blockrik naturbetesmark i öster samt i väster välhävdade kulturbeten 
på gammal åkermark. Lokalen betades av ett tiotal nötkreatur av köttras. Besöksdatum: 2008-
05-30. 

Sju arter påträffades i ganska små individantal. Enda intressanta arten var brämdyngbagge. 

Samtliga arter: större dyngbagge (15), aftondyngbagge (1), hästdyngbagge (1), 
brämdyngbagge (12), vårdyngbagge (1), rödvingad dyngbagge (7) och mattsvart dyngbagge 
(29). 

Ekeberga (6550495 1464531), kartbilaga 8 

Det inventerade området bestod av kulturbeten (ganska moderna) i anslutning till bebyggelse. 
De fyra hästarna hade nyligen börjat beta området och vegetationen var frodig. Besöksdatum: 
2008-05-30. 

Sju arter påträffades. Ekeberga var den enda lokalen där streckdyngbagge påträffades i större 
antal (39 % av dyngbaggarna). Andra intressanta fynd var fläckig dyngbagge (en av två 
lokaler i inventeringen) samt brämdyngbagge. 

Samtliga arter: hästdyngbagge (9), fläckig dyngbagge (5), brämdyngbagge (68), 
vårdyngbagge (13), streckdyngbagge (64), rödvingad dyngbagge (2) och mattsvart dyngbagge 
(2). 

 

Lindhult, Hallsbergs ridklubb (6545586 1453000), kartbilaga 9 

Lokalen består av moderna kulturbeten som vid besöket hade ganska frodig, gödselpåverkad 
vegetation. Betesmarkerna sluttade svagt mot söder-sydost. Betesdjuren bestod av tre hästar. 
Besöksdatum: 2008-05-30. 

Fem arter påträffades. Streckdyngbagge hittades i 21 exemplar (3 % av individerna), det näst 
högsta antalet i hela inventeringen. Lindhult var den individrikaste lokalen med 
brämdyngbagge som helt dominerande art (86 %). 

Samtliga arter: större dyngbagge (2), hästdyngbagge (16), brämdyngbagge (574), 
vårdyngbagge (48) och streckdyngbagge (21). 
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Nalavibergs ekäng naturreservat(6549041 1450010), kartbilaga 10 

Lokalen bestod av en markant åsbildning bevuxen med stora, naturminnesskyddade ekar 
(figur 9). Även i övrigt var träd- och buskskiktet ganska tätt men det fanns en hel del 
solexponerade gläntor. Söder om det inventerade området fortsätter åsbildningen via 
Oxaryggens naturreservat, men här utan trädskikt. Tyvärr fanns inga betesdjur här vid 
besöket. Denna del av lokalen är annars mer intressant ur dyngbaggesynpunkt än den norra 
delen där spillning samlades in. Området betades av tre hästar och fem kvigor och spillning 
samlades av båda djurslagen. Besöksdatum: 2008-06-02. 

Nio arter påträffade. Denna siffra borde kunna vara ännu lite högre. Många arter som trivs på 
öppna, soliga, sandiga betesmarker (här syftande på den södra, öppna delen som betas senare 
på säsongen) saknades. Den enda mer intressanta arten var fälttordyvel. 

Samtliga arter: fälttordyvel (1), skogstordyvel (12), större dyngbagge (18), rödspetsad 
dyngbagge (1), aftondyngbagge (4), plattad dyngbagge (3), hästdyngbagge (1), vårdyngbagge 
(1) och mattsvart dyngbagge (6). 

 

 

Figur 9. Naturreservatet Nalavibergs ekäng ligger på en markant åsbildning.  
 



 19

Hällefors kommun 

Bovik (6623678 1422856) kartbilaga 11 

Området bestod av en torr, sandig, ostvänd naturbetesmark med fin flora, både hagmarks- och 
lundväxter, t.ex. prästkrage, jungfrulin, blåsippa och tibast (figur 10). Solexponeringen på 
förmiddagar var god. Lokalen betades av fem hästar. Besöksdatum: 2008-06-05. 

Fyra arter påträffades i låga antal vilket var mindre än förväntat. Inga speciella arter hittades.  

Samtliga arter: aftondyngbagge (1), plattad dyngbagge (4), vårdyngbagge (4) och mattsvart 
dyngbagge (2). 

 

 

Figur 10. Naturbetesmarken vid Bovik i Hällefors kommun. 

 

Hästnäsviken (6624484 1445459), kartbilaga 12 

Det inventerade området bestod av en markant, västvänd träd- och buskbärande 
naturbetesmark ned mot sjön Lilla Grängen, med fin flora, t.ex. kattfot, jungfrulin och stagg 
men även kalkgynnade arter som tätört  

Trädskiktet var nyligen utglesat, främst i den östra delen. Betestrycket var så här i början på 
betessäsongen måttligt men en del ytor hade kortbetad vegetation. Betesdjuren bestod av ca 
15 dikor med kalvar av köttras. Besöksdatum: 2008-06-03. 
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Sju arter påträffades i ganska små eller måttliga antal. Noterbart var förekomst av slät 
dyngbagge. 

Samtliga arter: slät dyngbagge (1), större dyngbagge (9), rödspetsad dyngbagge (1), 
aftondyngbagge (2), plattad dyngbagge (45), rödvingad dyngbagge (3) och mattsvart 
dyngbagge (8). 

 

Karlskoga kommun 

Botorp, Karlskoga ridklubb (6577583 1423540), kartbilaga 13. 

Lokalen bestod av nästan helt vegetationslösa, solexponerade gamla åkerytor i anslutning till 
en ridklubb (figur 11). Betesdjuren bestod av uppskattningsvis ett tiotal ridhästar. 
Besöksdatum: 2008-06-04. 

Fem arter påträffades. Noterbart var förekomst av brämdyngbagge. 

Samtliga arter: hästdyngbagge (12), brämdyngbagge (12), vårdyngbagge (53), rödvingad 
dyngbagge (2) och mattsvart dyngbagge (3). 

 

 

Figur 11. Botorp är ett bra exempel på hur en betesmark kan se ut och som ändå har 
höga värden då det gäller dyngbaggar. Lokalen är nästan helt vegetationslös och 
temperaturen vid markytan blir mycket hög vilket gynnar dyngbaggarna. På liknande 
lokaler brukar streckdyngbaggen trivas men just i Botorp påträffades inte arten. 



 21

Linnebäck, Ridskolan Stor & Liten (6581104 1418801), kartbilaga 14. 

Lokalen bestod av sandiga gamla åkrar som vätter mot öster (figur 12). Betesdjuren bestod av 
mellan fem och tio ponnyhästar. Besöksdatum: 2008-06-04. 

Fyra arter påträffades. Noterbart var förekomst av brämdyngbagge. 

Samtliga arter: plattad dyngbagge (1), brämdyngbagge (5), vårdyngbagge (35) och rödvingad 
dyngbagge (2). 

 

 

Figur 12. Hästar som betar vid ridskolan i Linnebäck. Här hittades bl a brämdyngbagge. 

 

Västra Kärne (6593073 1426128), kartbilaga 15 

Lokalen bestod av sandiga, gamla åkrar i anslutning till bebyggelse. Betesdjuren bestod av tre 
hästar. Besöksdatum: 2008-06-05. 

Nio arter påträffades vilket vare ett av inventeringens bättre resultat och lite mer än vad som 
kunde förväntas på den ganska triviala lokalen. Här fanns det dock finare naturbeten i öster 
som inte betades vid besökstillfället. Till de mer intressanta fynden hörde brämdyngbagge och 
rödbukad dyngbagge. 

Samtliga arter: större dyngbagge (8), rödspetsad dyngbagge (1), aftondyngbagge (1), plattad 
dyngbagge (1), brämdyngbagge (7), vårdyngbagge (19), rödvingad dyngbagge (3), rödbukad 
dyngbagge (1) och mattsvart dyngbagge (24). 
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Kumla kommun 

Folkatorp ridskola (6558438 1461168), kartbilaga 16 

Området bestod av vegetationsfattiga kulturbeten i anslutning till en ridskola (figur 13). 
Lokalen betades av ca tio ponnyhästar. Besöksdatum: 2007-06-11. 

Fem arter påträffades. Streckdyngbagge hittades i ett exemplar. Noterbart är också förekomst 
av brämdyngbagge. Stor övervikt i individantal för hästdyngbagge (91 % av individerna).  

Samtliga arter: plattad dyngbagge (1), hästdyngbagge (223), brämdyngbagge (17), 
vårdyngbagge (1) och streckdyngbagge (1). 

 

 

Figur 13. I Folkatorp hittades streckdyngbagge i ett exemplar. Övriga naturvärden, t.ex. 
då det gäller kärlväxter, var låga vilket ofta är fallet på lokaler där streckdyngbagge 
påträffas. 
 

Hagaby, Kumla ridklubb (6558919 1460640), kartbilaga 17 

Området bestod av kulturbeten med ett ganska frodigt fältskikt. Lokalen betades av en 
handfull hästar. Besöksdatum: 2008-06-02. 

Fem arter påträffades, bl.a. sex exemplar av streckdyngbagge och brämdyngbagge.  

Samtliga arter: rödspetsad dyngbagge (1), brämdyngbagge (20), vårdyngbagge (1), 
streckdyngbagge (6), mattsvart dyngbagge (1). 
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Laxå kommun 

Grönelid (Får 6513595 1425882, Häst 6513571 1426073), kartbilaga 18 

De inventerade delarna ingår i Grönelids Natura 2000-område. Lokalen bestod av två 
delområden: ett fårbete i betad skogsmark med en del gläntor av gammal åkermark samt en 
hästbetad naturbetesmark, även här med en del gamla åkerytor (figur 14). Antalet får var ca 
30 medan hästhagen betades av fem djur. Avståndet mellan lokalerna var mindre än 100 m 
vilket gör att de kan betraktas som samma lokal. Besöksdatum: 2008-06-05. 

Sex arter påträffades, bl.a. brämdyngbagge. Alla sex arterna nedan påträffades i fårspillning 
medan bara fyra av dessa hittades i hästspillning. Hästdyngbagge, brämdyngbagge och 
vårdyngbagge verkar föredra hästspillning framför fårspillning medan förhållandet verkar 
vara det omvända för mattsvart dyngbagge.  

Samtliga arter: slät dyngbagge (2), hästdyngbagge (19), brämdyngbagge (24), vårdyngbagge 
(30), rödvingad dyngbagge (5) och mattsvart dyngbagge (12). 

 

 

Figur 14. Grönelid var en av lokalerna som betades av både häst och får. Liksom i de 
andra två lokalerna (Södra Almhöjden och Sörängen) verkar häst-, bräm- och 
vårdyngbagge föredra hästspillning, medan mattsvart dyngbagge helst går i fårspillning. 
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Lekbergs kommun 

Boshammaren (6562039 1447603), kartbilaga 19 

Det inventerade området bestod av en träd- och buskbärande, kuperad naturbetesmark. I 
sydväst fanns talrika ytor med bara gles vegetation och jordblottor (figur 15). Lokalen betades 
av fyra hästar. Besöksdatum: 2008-06-02. 

Sex arter påträffades. Noterbart är förekomst av fälttordyvel och brämdyngbagge samt stor 
övervikt i numerär av hästdyngbagge (70 % av individerna). 

Samtliga arter: fälttordyvel (1), hästdyngbagge (184), brämdyngbagge (25), vårdyngbagge 
(54) och mattsvart dyngbagge (2). 

 

 

Figur 15. Upptrampad sandblotta vid Boshammaren. Sådana här sandblottor i en i  
övrigt tät grässvål är gynnsamma för dyngbaggar och även för en del andra insekter, 
t.ex. vildbin, sandsteklar och andra gaddsteklar. 
 

Kvarntorp (6571716 1448269), kartbilaga 20  

Det inventerade området bestod av en sandig gammal åker med frodigt fältskikt. Lokalen 
betades av fyra hästar. Besöksdatum: 2008-06-04. 

Åtta arter påträffades. Noterbart är förekomst av brämdyngbagge. 
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Samtliga arter: skogstordyvel (2), större dyngbagge (8), rödspetsad dyngbagge (2), plattad 
dyngbagge (10), hästdyngbagge (8), brämdyngbagge (6), rödspetsad dyngbagge (3) och 
mattsvart dyngbagge (9). 

 

Sättrans stuteri (6570143 1448421), kartbilaga 21 

Området bestod av en vegetationsfattig kulturbetesmark, d v s en nu betad gammal åker. En 
handfull hästar betade området (figur 16). Besöksdatum: 2008-06-02. 

Sex arter påträffade. Streckdyngbagge hittades i sju exemplar. Noterbart är också förekomst 
av fälttordyvel och brämdyngbagge.  

Samtliga arter: fälttordyvel (1), hästdyngbagge (4), brämdyngbagge (55), vårdyngbagge (22), 
streckdyngbagge (7), mattsvart dyngbagge (1).  

 

 

Figur 16. Vid Sättrans stuteri påträffades sju individer av streckdyngbagge. Notera den 
stora upptrampade sandytan. 

 

Lekhyttan (6569893 1444253), kartbilaga 22 

Lokalen bestod av en sandig naturbetesmark med magert och lågvuxet fältskikt med fin flora, 
t.ex. stagg. Området betades av ca tio hästar. Besöksdatum: 2008-06-04. 

Sex arter påträffades. Noterbart var förekomst av brämdyngbagge. 
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Samtliga arter: större dyngbagge (1), rödspetsad dyngbagge (1), plattad dyngbagge (1), 
hästdyngbagge (70), brämdyngbagge (7) och mattsvart dyngbagge (5). 

 

Lekeberga-Sälvens naturreservat (6568230 1447212), kartbilaga 23 

Lokalen bestod av en träd- och buskbärande, mycket kuperad, sandig naturbetesmark i 
anslutning till Lekhytteån. Området betades av ett trettiotal får (figur 17). Besöksdatum: 
2008-06-02. 

Tio arter påträffades, ett av inventeringens bästa resultat. Flera lite mer intressanta arter 
påträffades: slät dyngbagge, smådyngbagge, brämdyngbagge och rödbukad dyngbagge. Den 
vanligaste arten, mattsvart dyngbagge, är ofta talrik i just fårspillning. 

Samtliga arter: slät dyngbagge (1), större dyngbagge (4), rödspetsad dyngbagge (11), plattad 
dyngbagge (11), smådyngbagge (2), hästdyngbagge (120), brämdyngbagge (19), 
vårdyngbagge (57), rödbukad dyngbagge (2) och mattsvart dyngbagge (161). 

 

 

Figur 17. I naturreservatet Lekeberga-Sälven påträffades tio arter, en av de artrikaste 
lokalerna i inventeringen. Slät dyngbagge, smådyngbagge och rödbukad dyngbagge är 
tre arter som ställer lite högre krav på beteskontinuitet, sandig mark och ett varmt 
mikroklimat. 
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Härvesta (6558219 1449637), kartbilaga 24 

Den inventerade delen ingår i Härvesta Natura 2000-område. Lokalen bestod av en torr, 
sandig naturbetesmark med bitvis gles vegetation på en åsbildning (figur 18). Det är en fin ås 
med förutsättningar att hysa en stor artrikedom även av andra artgrupper än dyngbaggar. 
Betesdjuren bestod av ett tjugotal kvigor. Besöksdatum: 2008-06-02. 

Fem arter påträffades vilket var mindre än vad som kunde förväntas på en så sandig och 
solvarm lokal. Noterbart var förekomst av slät dyngbagge. 

Samtliga arter: slät dyngbagge (1), större dyngbagge (30), rödspetsad dyngbagge (16), 
rödvingad dyngbagge (8) och mattsvart dyngbagge (37). 

 

 

Figur 18. Härvesta Natura 2000-område var en sandig, varm lokal betad av nöt vilket 
skulle kunna tyda på en stor artrikedom. Detta var dock inte fallet. Endast fem arter 
hittades vilket visar att det inte alltid går att sia om vilken lokal som är artrik. 
 

Lindesbergs kommun 

Frötuna (6589184 1486038) kartbilaga 25 

Området bestod av en sandig kulturbetesmark med vid besökstillfället ganska frodig 
vegetation. Området betades av nio islandshästar och några föl. Besöksdatum: 2008-06-04. 

Sex arter påträffades. Noterbart var förekomst av slät dyngbagge och brämdyngbagge.  
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Samtliga arter: slät dyngbagge (2), plattad dyngbagge (3), hästdyngbagge (12), 
brämdyngbagge (3), rödvingad dyngbagge (2), mattsvart dyngbagge (14). 

 

Nederby (6588087 1490325), kartbilaga 26 

Det inventerade området bestod av en kulturbetesmark (gammal åker) med en del 
beskuggande träd i kanterna. Området betades av fyra hästar. Besöksdatum: 2008-06-04. 

Fyra triviala arter påträffades. 

Samtliga arter: större dyngbagge (1), hästdyngbagge (26), vårdyngbagge (2) och mattsvart 
dyngbagge (2). 

 

Nyhammar (6619696 1479591), kartbilaga 27 

Lokalen bestod av en sandig, glest trädbevuxen naturbetesmark. Betesdjuren bestod av fyra 
islandshästar. 

Fem arter påträffades. Noterbart var förekomst av brämdyngbagge. 

Samtliga arter: skogstordyvel (1), hästdyngbagge (17), brämdyngbagge (4), vårdyngbagge 
(35) och rödvingad dyngbagge (7). 

 

 

Figur 19. Den hästbetade naturbetesmarken vid Nyhammar. 
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Årispan (6629961 1476475), kartbilaga 28 

Lokalen bestod i den norra delen av torr naturbetesmark med fin flora, t.ex. jungfrulin och 
kattfot. Även i söder fanns naturbetesmark men här betydligt mer gödselpåverkad. I området 
fanns även frodiga, något fuktiga åkerbeten. Lokalen betades av ett tiotal islandshästar. 
Besöksdatum: 2008-06-03. 

Fyra arter påträffades vilket var något mindre än vad som kunde förväntas av en så pass fin 
lokal. Noterbart var förekomst av brämdyngbagge samt inventeringens enda fynd av nordlig 
dyngbagge. 

Samtliga arter: brämdyngbagge (14), vårdyngbagge (16), mattsvart dyngbagge (12) och 
nordlig dyngbagge (1). 

 

 

Figur 20. Delar av den fina naturbetesmarken vid Årispan.  

 

Grimsö (6623217 1481144), kartbilaga 29 

Lokalen bestod av en trädbärande naturbetesmark som dock var tydligt gödselpåverkad och 
med frodig vegetation. Små områden har möjligen varit åker tidigare. Området betades av ett 
par hästar. Besöksdatum: 2008-06-03. 

Åtta arter påträffades med förekomst av brämdyngbagge och hög del hästdyngbagge (83 %). 
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Samtliga arter: större dyngbagge (2), rödspetsad dyngbagge (1), aftondyngbagge (3), plattad 
dyngbagge (9), hästdyngbagge (124), brämdyngbagge (3), vårdyngbagge (3) och mattsvart 
dyngbagge (6).  

 

Östra Kvarn (6623362 1482533), kartbilaga 30 

Lokalen bestod av kulturbetesmarker förutom längs en smal trädbevuxen remsa längs 
Kvarnån. Vegetationen var frodig eftersom betesdjuren relativt nyligen hade fått komma till 
hagen efter att tidigare på säsongen betat på andra sidan vägen. Betesdjuren bestod av ca 15 
dikor och kalvar av köttras. Besöksdatum: 2008-06-03. 

Fem arter påträffades. Noterbart var förekomst av slät dyngbagge. 

Samtliga arter: slät dyngbagge (1), större dyngbagge (54), plattad dyngbagge (5), rödvingad 
dyngbagge (1), mattsvart dyngbagge (13). 

 

 

Figur 21. Naturbetesmarken vid Östra Kvarn.  

 

Rävnäs (6628381 1478824), kartbilaga 31. 

Området bestod av fina, trädbärande naturbetesmarker omväxlande med partier av gamla 
åkrar ned mot sjön Norrmogen i söder. Delvis fin flora, t.ex. svinrot, kattfot och jungfrulin. 
Betesdjuren bestod av ca 25 dikor med kalvar. Besöksdatum: 2008-06-03. 
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Fem arter påträffades, alla triviala. 

Samtliga arter: skogstordyvel (2), större dyngbagge (13), rödspetsad dyngbagge (2), plattad 
dyngbagge (2) och mattsvart dyngbagge (5). 

 

Södra Almhöjden (Får 6631553 1472879, Häst 6631473 1472969), kartbilaga 32 

Lokalen bestod av ganska välbetade kulturbeten med några grupper av träd. Två hagar på var 
sin sida av en liten väg inventerades. I den ena hagen gick ett par hästar och i den andra ett 
tiotal får (figur 22). Besöksdatum: 2008-06-03. 

Nio arter påträffades. Noterbart var förekomst av brämdyngbagge samt inventeringens två 
enda exemplar av mörk vårdyngbagge. Liksom i Grönelid, där också häst- och fårspillning 
samlades in, verkar brämdyngbagge föredra hästspillning medan mattsvart dyngbagge helst 
besöker fårspillning. 

Samtliga arter: större dyngbagge (1), aftondyngbagge (2), plattad dyngbagge (13), 
hästdyngbagge (2), mörk vårdyngbagge (2), brämdyngbagge (107), vårdyngbagge (13), 
rödvingad dyngbagge (22) och mattsvart dyngbagge (22). 

 

 

Figur 22. Södra Almhöjden var inventeringens nordligaste lokal och en av de artrikaste 
med nio arter. En förklaring till artrikedomen kan vara sambetet med får och häst. Även 
här fanns en tydlig skillnad i val av spillning mellan olika dyngbaggearter.  
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Fänsäter (6625811 1477167), kartbilaga 33. 

Det inventerade området bestod av kuperade, sandiga gamla åkrar. I närheten fanns flera 
liknande betesmarker samt även naturbetesmarker. Betesdjuren bestod av tio islandshästar. 
Besöksdatum: 2008-06-03. 

Sex arter påträffades. Noterbart var förekomst av slät dyngbagge och brämdyngbagge. 

Samtliga arter: slät dyngbagge (1), plattad dyngbagge (3), brämdyngbagge (16), 
vårdyngbagge (47), rödvingad dyngbagge (2) och mattsvart dyngbagge (13).  

 

Nora kommun 

Fåsjöhyttan (6608061 1452364) kartbilaga 34 

Det inventerade området bestod av ett kulturbete som sluttade brant ned mot Fåsjön i norr 
(figur 23). Mellan de gamla åkerytorna fanns längs med några bäckar smala korridorer av 
lövskog. Betesdjuren bestod av tio travhästar. Besöksdatum: 2008-06-03. 

Fyra arter påträffades där brämdyngbagge dominerade (90 % av individerna).  

Samtliga arter: hästdyngbagge (15), brämdyngbagge (187), vårdyngbagge (4) och mattsvart 
dyngbagge (2).  

 

 

Figur 23. Den hästbetade kulturbetesmarken vid Fåsjöhyttan.  
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Göranstorp (6613454 1448960) kartbilaga 35 

Området bestod av stora vegetationsfattiga, sandiga, kuperade kulturbetesmarker nära 
Rastälven. Två rosenfinkar hördes sjunga vid besöket. Betesdjuren bestod av ca tio hästar. 
Besöksdatum: 2008-06-03. 

Fem arter påträffades. Noterbart var stora antal av brämdyngbagge (58 %) och vårdyngbagge 
(40 %) samt förekomst av slät dyngbagge.  

Samtliga arter: slät dyngbagge (3), större dyngbagge (3), hästdyngbagge (1), brämdyngbagge 
(330) och vårdyngbagge (229). 

 

Örebro kommun 

Lockenkils ridskola (6586879 1461167), kartbilaga 36 

Det inventerade området bestod av stora kulturbeten med små trädbevuxna områden. Den 
fålla där spillning samlades in betades av fem hästar (figur 24). Besöksdatum: 2008-06-03. 

Fem arter påträffades, med massförekomst av brämdyngbagge (96 % av individerna). 

Samtliga arter: plattad dyngbagge (3), hästdyngbagge (1), brämdyngbagge (380), 
vårdyngbagge (10) och rödvingad dyngbagge (2).  

 

 

Figur 24. Den hästbetade kulturbetesmarken vid Lockenkils ridskola. 
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Sörängen (6544319 1623864), kartbilaga 37 

Det inventerade området bestod av kulturbeten i anslutning till en mindre gård omgiven av ett 
åkerlandskap (figur 25). Lokalen sambetades av tre hästar och sex tackor med lamm. 
Besöksdatum: 2008-06-04. 

Sju arter påträffades. Noterbart var förekomst av smådyngbagge och brämdyngbagge. Hos 
mattsvart dyngbagge och brämdyngbagge fanns en tydlig skillnad mellan individantal i får- 
respektive hästspillning. Mattsvart dyngbagge verkar föredra fårspillning medan 
brämdyngbagge helst besöker hästspillning. För övriga arter är det sammanlagda antalet 
individer för litet för en bedömning eller antalet individer i häst- respektive fårspillning 
ganska lika.  

Samtliga arter: aftondyngbagge (1), smådyngbagge (6), hästdyngbagge (52), brämdyngbagge 
(29), vårdyngbagge (15), rödvingad dyngbagge (1) och mattsvart dyngbagge (21). 

 

 

Figur 25. Även i det sambetade Sörängen fanns en tydlig skillnad mellan 
dyngbaggearterna. Även här besöker brämdyngbagge helst hästspillning och mattsvart 
dyngbagge fårspillning. 
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Frösvidal (6580572 1455008), kartbilaga 38 

Området bestod dels av kulturbeten i nordost, dels näringsrik, trädbärande naturbetesmark i 
anslutning till Frösvidalsån (figur 26). Lokalen betades av sex hästar. Besöksdatum: 2008-06-
04. 

Inga dynglevande skalbaggar påträffades. En bidragande orsak kan vara att hästarna nyligen 
släppts ut på betet och att bara åtta spillningshögar av lämplig ålder samlades in. En annan 
förklaring kan vara att stora delar av lokalen var beskuggad av stora träd i anslutning till ån. 
Att ändå inte en enda spillningslevande bladhorning påträffades var anmärkningsvärt. 
Spillning var även i övrigt fattig på småkryp (kortvingar och palpbaggar).  

 

 

Figur 26. Frösvidal var den enda lokalen där ingen dyngbagge påträffades vilket är 
högst anmärkningsvärt. 
 

Karlslund, Örebro fältrittklubb (6572533 1462806), kartbilaga 39 

Lokalen bestod av nästan helt vegetationslösa hagar i anslutning till stall och ridhus. På de 
stora ytorna hade ca 50 hästar gått. Besöksdatum: 2008-06-04. 

Tre arter påträffades. Mest anmärkningsvärt var förekomst av brämdyngbagge. 
Anmärkningsvärt var också det mycket låga individantalet - endast åtta skalbaggar på tio 
insamlade hästspillningshögar. 

Samtliga arter: brämdyngbagge (5), vårdyngbagge (2) och mattsvart dyngbagge (1).  
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Latorps ridskola (6574262 1453495), kartbilaga 40 

Lokalen bestod av ganska frodiga kulturbeten (figur 27). Betesdjuren bestod av fem hästar. 
Besöksdatum: 2008-06-04. 

Sju arter påträffades. Streckdyngbagge påträffades i tre exemplar. Anmärkningsvärt i övrigt 
var förekomst av slät dyngbagge, smådyngbagge och brämdyngbagge. 

Samtliga arter: slät dyngbagge (2), smådyngbagge (1), hästdyngbagge (207), brämdyngbagge 
(76), vårdyngbagge (27), streckdyngbagge (3) och mattsvart dyngbagge (3). 

 

 

Figur 27. I Latorp påträffades streckdyngbagge i sex exemplar.  
 

Strömsborg (6573098 1448751), kartbilaga 41 

Lokalen bestod av gamla åkrar och små partier trädbärande naturbetesmark omgivna av skog. 
Vegetationen var vid besöket frodig. Lokalen betades av tre hästar. besöksdatum: 2008-06-04. 

Åtta arter påträffades. Noterbart var förekomst av brämdyngbagge. 

Samtliga arter: större dyngbagge (1), rödspetsad dyngbagge (1), aftondyngbagge (1), plattad 
dyngbagge (1), hästdyngbagge (22), brämdyngbagge (21), vårdyngbagge (1) och mattsvart 
dyngbagge (9). 
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Diskussion 

Syftet med denna inventering var främst att ta reda på hur frekvent streckdyngbaggen är i 
Örebro län. Av den anledningen har inte någon större möda lagts ned på att statistiskt 
undersöka materialet. En del intressanta iakttagelser kan ändå göras. 

Streckdyngbaggen påträffades på sju lokaler som alla låg i länets södra del - i höjd med 
Örebro eller söderut.  Samtliga lokaler med streckdyngbagge betades av hästar. Från studier 
på Gotland beskriver Ljungberg (2006) att 89 % av de påträffade streckdyngbaggarna i en 
inventering hittades i hästspillning. I samma undersökning hittades streckdyngbagge i 59 % 
av de undersökta proverna av hästspillning. I en inventering i Stockholms län 2007 
påträffades streckdyngbagge i 62 % av de hästbetade lokalerna (Andersson 2007). I den här 
inventeringen i Örebro län hittades streckdyngbagge i 22 % av de undersökta lokalerna med 
betande hästar. Flera av de hästbetade lokalerna i inventeringen låg dock i den norra delen av 
länet och där påträffades inga streckdyngbaggar. Det verkar alltså som om streckdyngbaggen 
förekommer i en ganska stor andel (ca 25 %) av de hästbetade hagarna i den södra delen av 
Örebro län men saknas i den norra delen. 

Samtliga lokaler där streckdyngbagge påträffades var till stora delar öppna och sandiga och 
inte sällan vegetationsfattiga. En viss beskuggning förekom på några av lokalerna (Nedre 
Knalla, Folkatorp och Latorp). Detta stämmer väl överens med Landins (1957) beskrivning av 
artens lokalval.  

Ett hot mot arten är förmodligen igenväxning av betesmarker men arten verkar å andra sidan 
trivas utmärkt på mycket hårt betade och trampade ytor i anslutning till ridhus som i övrigt 
helt saknar naturvärden.   

Användning av avmaskningsmedel har förts fram som en bidragande orsak till att många 
dyngbaggar har gått starkt tillbaka. I den här inventeringen har inte några intervjuer av 
markägare/djurhållare om avmaskning gjorts. Några slutsatser om hur och när avmaskning 
skett och vilka preparat som använts är därför inte klarlagt. Eftersom streckdyngbagge 
hittades i 22 % av samtliga hästbetade lokaler kan det antas att avmaskningsmedel i nuläget 
förmodligen inte är något större hot för streckdyngbaggen i Örebro län.  

På den artrikaste lokalen, Nydalen i Askersunds kommun, påträffades tolv arter dynglevande 
skalbaggar vilket får anses som en hög siffra för ett försommarbesök i den här delen av landet. 
Den aktuella lokalen var en fin naturbetesmark på sandunderlag. En av arterna som 
påträffades här var rakhorndyvel, en art som inte noterats i Närke på ca 70 år. Rakhorndyveln 
ställer höga krav på sin miljö och förekommer bara på torra, soliga, sandiga lokaler med glest 
vegetationsskikt och som helst ska betas av nöt. Även i övrigt noterades arter som ställer lite 
högre krav på sin miljö i Nydalen, t.ex. smådyngbagge och rödbukad dyngbagge.  
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