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Sammanfattning 
 
De senaste åren har dynglevande skalbaggar blivit allt mer 
uppmärksammade eftersom det blivit tydligt hur allvarliga hoten är mot 
deras fortsatta existens. Antalet gårdar, antalet betesdjur och de välhävdade 
torra naturbetesmarkerna har minskat kraftigt. Detta har i vissa områden lett 
till kraftiga förändringar i dyngbaggarnas livsmiljö med en utarmning av 
faunan som följd. Idag är närmare hälften av de dynglevande 
bladhorningarna upptagna på den nationella rödlistan varav 13 av 29 klassas 
som försvunna. En av de försvunna arterna, oxhorndyvel har glädjande åter 
påträffats på Gotland.  
 
Denna rapport omfattar främst resultatet av en riktad inventering av 
streckdyngbaggen, Aphodius merdarius, en av de sju arter som omfattas av 
åtgärdsprogrammet för dynglevande skalbaggar. Streckdyngbaggen är dock 
inte den enda hotade dyngbaggen i länet och i denna rapport 
uppmärksammas även andra hotade eller sällsynta arter av dynglevande 
bladhorningar som hittats under de inventeringar som genomförts. 
 
Inventeringen genomfördes under maj månad 2008 och inriktade sig på 
hästlokaler då streckdyngbaggen i tidigare undersökningar visat en stark 
preferens för hästspillning. Resultatet visar att streckdyngbaggen är 
betydligt vanligare än man vågat hoppas på. Från att tidigare varit känd från 
tre sentida lokaler finns det idag totalt 26 kända lokaler och troligen många 
fler därtill. Alla nya lokaler har påträffats i länets östra delar. Tyvärr har 
arten inte återfunnits i de västra delarna trots eftersök på tidigare kända 
lokaler. Möjligen finns arten fortfarande finns kvar längs med Bohuskusten, 
men förbisetts i de inventeringar som gjorts.  
 
I två mer omfattade inventeringar som genomförts 2007 och 2008 
påträffades totalt fem hotade arter av dynglevande skalbaggar.  
 
Utifrån de data som kommit fram vid inventeringarna bedöms det inte 
finnas behov av en strategi för att knyta ihop kända och potentiella lokaler 
med hjälp av korridorer för att underlätta spridningen av streckdyngbaggen. 
Arten är så pass vanlig i länets östra delar och tätheten av hästar är i 
dagsläget stor. Tätheten av hästar ökar dessutom allt eftersom och 
förutsättningarna bör därför finnas för att streckdyngbaggen ska bli mer 
abundant. Förhoppningsvis kan den även på sikt återkolonisera länets västra 
delar. 
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Inledning 
Spillningslevande skalbaggar är för allmänheten en mer eller mindre okänd 
grupp skalbaggar. De lever ett undanskymt liv i olika typer av spillning och 
har en viktig ekologisk roll i vårt ekosystem. 
 
År 2007 fastställdes ett åtgärdsprogram för sju arter av dynglevande 
skalbaggar.  Av dessa sju är streckdyngbaggen (Aphodius merdarius) den 
enda arten med aktuella fynduppgifter från länet. Under 2007 och 2008 har 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län genomfört tre inventeringar som ett led 
i arbetet med åtgärdsprogrammet för dynglevande skalbaggar samt inom 
länets miljöövervakning. En av dessa inventeringar, vars resultat denna 
rapport behandlar, var ett riktat eftersök av streckdyngbaggen för att 
kartlägga dess utbredning i länet. Syftet med de två andra inventeringarna 
var att få en mer övergripande bild av dyngbaggefaunan i länet och inriktade 
sig därför på olika typer av betesmarker och spillning från både nötkreatur, 
får och hästar. 
 
Resultatet från inventeringen 2007 har sammanställts i rapporten 
”Dyngbaggar i Västra Götalands län”.  
  

Ekologi 
Bladhorningar är en grupp skalbaggar som bl. a. innehåller välkända arter 
som ekoxe och tordyvlarna. Bladhorningarna kännetecknas av en kraftig 
kroppsbyggnad, kraftiga ben och ”klubbor” på antennernas yttersta del som 
kan vikas ut likt en solfjäder. En del av dessa bladhorningar lever hela eller 
delar av sitt liv i olika typer av spillning. (Landin 1957) De kallas för 
dynglevande bladhorningar och ibland kort och gott för dyngbaggar. 
Namnet dyngbaggar kan dock verka förvirrande då det ibland avser endast 
släktet Aphodius och inte de övriga dynglevande arterna. I denna rapport 
avser benämningen dyngbaggar för enkelhetens skull alla spillningslevande 
bladhorningar vilka inventeringarna har inriktat sig på.  
 
Dyngbaggar parar sig och lägger ägg i eller i direkt anslutning till 
spillningshögarna och deras livscykel är hos de flesta ettårig (Ljungberg 
2007a). Skalbaggar har två olika stadier i livet, vuxenstadiet och larvstadiet 
(Landin 1957). Dyngbaggar äter och gräver ner spillning i betesmarkerna 
och gör därmed också stor nytta genom att återföra näring till marken 
(Isaksson & Vessby 2006). Om det inte fanns några dynglevande 
organismer skulle spillningen ligga kvar och täcka marken vilket skulle leda 
till att arealen gräs minskade (Isaksson & Vessby 2006). Dyngbaggarna och 
dess larver är också en viktig födoresurs för odlingslandskapets fågelfauna 
och inte sällan ser man spillningshögar helt genomsållade av hål efter 
fåglarnas näbbar (författarens egna obs.).  
 
Habitatkraven hos dyngbaggar är ett för Sverige ganska okänt område. En 
del dyngbaggar föredrar en viss typ av spillning och en viss typ av miljö, de 
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är så kallande habitatspecialister. Vissa arter är värmeälskare, andra föredrar 
skugga och många av dem vill ha lättgrävda jordar. Andra arter klassas som 
generalister där jordmån och betesmarkens kvalité spelar mindre roll 
(Vessby 2001). 
 

Hotbild mot dyngbaggarna 
Av totalt 61 arter av dynglevande bladhorningar klassas hela 29 som 
försvunna, hotade eller missgynnade på den nationella rödlistan (Gärdenfors 
2005). Detta är ett mycket stort antal och ett tydligt tecken på att deras 
livsmiljö kraftigt har förändrats. Främsta orsaken till deras tillbakagång tros 
bland annat bero på rationalisering av jordbruket, minskat antal betesdjur 
och en minskning av antalet lämpliga betesmarker (Ljungberg 2007a). 
 
Många arter av dyngbaggar föredrar naturbetesmarker med väldränerade 
och lättuppvärmda jordar. Dyngbaggar gynnas av ett högt betestryck vilket 
idag inte uppnås i samma utsträckning som förr på grund av mindre antal 
betesdjur samt snabba betesskiften. Minskar betestrycket minskar även 
andra störningar som trampskador som resulterar i jordblottor, vilket i sin 
tur missgynnar dyngbaggarna (Ljungberg 2006). 
 
Rationaliseringen av jordbruket har lett till att de magra och torra 
naturbetesmarkerna successivt har ersatts med homogena kultiverade 
fodermarker på näringsrika jordar (Vessby 2001). De magra och torra 
markerna hyser en större och mer varierad dyngbaggefauna med en större 
andel specialiserade arter.  
 
Dyngbaggarna är beroende av beteskontinuitet på landskapsnivå snarare än 
på lokal nivå. De olika arterna av dyngbaggar är i olika grad flyttbenägna 
beroende på habitatkrav och kroppsstorlek (Forshage 2003; Ljungberg 
2006). Dyngbaggar uppvisar en så kallad metapopulationsdynamik med 
lokala utdöenden och återkolonisationer. Att betesdjur försvinner från en 
betesmark ett år behöver inte spela någon större roll så länge det ligger 
någon annan betesmark med dynga i närheten. Men blir avståndet mellan 
lämpliga betesmarker för långt och individantalet kryper under en kritisk 
nivå kan det leda till en populationskrasch.  
 

Streckdyngbaggen 
Streckdyngbaggen är en liten art som lätt kan förbises. Den är 3,8 - 4,5 mm 
lång, har svart huvud och halssköld samt starkt gula täckvingar med en 
tydlig svart mittstrimma.  
 
Streckdyngbaggen kan för det otränade ögat lätt förväxlas med 
glansdyngbaggen (Aphodius ictericus) som dock är större, mer långsmal och 
starkt glänsande (Landin 1957). Streckdyngbaggen betraktas i fråga om 
miljöval delvis som en generalist då den påträffas i betesmarker med så väl 
lerhaltiga som sandiga jordar och i välbetade eller i mindre välbetade 
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betesmarker men föredrar hästdynga som substrat (Ljungberg 2007a; 
Holmberg 2008). Trots att arten är starkt knuten till hästspillning kan den 
även påträffas i såväl nöt- som fårspillning (Ljungberg 2007a; Holmberg 
2008). Den övervintrar i jorden som vuxen och kryper upp under våren 
(Ljungberg 2007a). Streckdyngbaggen är en utpräglad försommarart och är 
som mest aktiv under april-maj men kan påträffas ända in i september 
månad (Ljungberg 2007a; Holmberg 2008). 
 
Utbredningen sträckte sig tidigare från Skåne i 
söder upp till Jämtland och Ångermanland i 
mellersta Sverige. Utbredningsområdet har minskat 
kraftigt de senaste 50 åren och arten har inte 
påträffats i Norrland och Svealand sedan mitten av 
1900-talet (Ljungberg 2006). Från att ha betraktats 
som tämligen allmän under mitten av 1900-talet 
anses den idag vara betydligt ovanligare och i vissa 
trakter har den t.o.m. helt försvunnit. Den drastiska 
minskningen tros bland annat bero på ett 
rationaliserat jordbruk och en minskning av antalet 
hästar (Ljungberg  2007a). Streckdyngbaggen  
klassas idag som starkt hotad (Gärdenfors 2005). 
 
Förr i tiden hade de allra flesta gårdar arbetshästar som ofta gick och betade 
på torra och ogödslade naturbetesmarker. Idag betar hästar oftare på 
kultiverade och gödslade marker och får kraftfoder, vilket ger en annan 
struktur på deras spillning som ofta blir mer kompakt och tung (författarens 
egna obs). Kanske kan även detta påverka streckdyngbaggen negativt. 
Studier har visat att överlevnaden hos dyngbaggarnas larver i nötspillning 
försämras av att betesdjur får kompakt, blöt spillning med låg syrenivå när 
de betar på frodiga gödslade vallar (Jönsson 2002).  
 
Runt 1920 fanns 728 000 hästar i Sverige vilket kan jämföras med dagens 
cirka 283 000 (SCB 2007). Under 1970-talet fanns det så få som 70 000 
hästar i hela Sverige vilket kan jämföras med länets dagsaktuella siffror på 
antalet hästar vilka ligger mellan 33 000 upp mot 50 000. Idag är Sverige ett 
av Europas hästtätaste länder räknat per invånare (Andersén 2008). Antalet 
hästar ökar dessutom vilket bådar gott för streckdyngbaggens framtid. 
 
Konsekvenserna av användningen av avmaskningspreparat innehållande 
avermektin kan inte heller helt och hållet uteslutas som en av orsakerna till 
dyngbaggarnas tillbakagång. Dessa preparat används oftast till hästar och i 
betydligt högre grad än till andra typer av betesdjur. Avermektinpreparaten 
ges i en dos, men spår av medlet dröjer sig kvar i flera veckor i spillningen 
(Isaksson & Vessby 2006). Hästarna avmaskas ofta på våren strax innan 
betessläpp vilket är streckdyngbaggens mest aktiva period och då dess 
behov på lämplig spillning är som störst (Holmberg 2008).  
 
Vissa vetenskapliga studier visar att avermektin har en negativ sidoeffekt på 
dyngbaggarnas larvutveckling och leder till en nedsatt reproduktiv förmåga. 

Figur 1. Streckdyngbagge 
Foto: Göran Liljeberg 
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Andra studier visar inga mätbara negativa sidoeffekter (Isaksson och Vessby 
2006). Dock uppmärksammas detta allt mer och bland annat står det att läsa 
om avermektins okända effekter på dynglevande faunan i FASS (Höglund 
2007). Allt fler hästägare tar idag träckprov för att utreda om deras djur är i 
behov av avmaskning eller inte (Holmberg egen obs).  
 
Sist, men inte minst kan sent betespåsläpp hota streckdyngbaggen eftersom 
den kommer upp tidigt på våren (Ljungberg 2007a). Finns inget substrat 
tillgängligt måste dyngbaggarna ta sig till en annan lokal vilket medför vissa 
risker t.ex. predation.  
 

Inventering av streckdyngbagge 2008 
Den riktade inventeringen av streckdyngbaggen genomfördes under våren 
2008. Syftet var att avgränsa streckdyngbaggens utbredningsområde och 
identifiera så många nya lokaler som möjligt. Under 2007 upptäcktes totalt 
åtta nya lokaler vilket indikerar att arten har en betydligt större utbredning 
än vad som tidigare varit känt. Därför togs initiativet till en särskild 
inventering påföljande år.  
 

Metod 
Förberedande arbete utgjordes främst av att få fram lämpliga hästlokaler. 
Två större inventeringsområden avgränsades, en del av Västkusten med 
Orust och Tjörn som centrum samt östra delarna av länet. Ett antal torra 
betesmarker som betades av hästar valdes ut. Tanken var sedan att utgå från 
en lokal och i fält sedan inom ett avgränsat område inventera ytterligare 2-3 
lokaler. I vissa områden låg hästgårdarna så tätt att det lättaste var att åka ut 
i fält direkt och stanna till vid lämpligt ställe. I länets östra delar visade sig 
detta vara det mest tidseffektivt då hästgårdarna ligger mycket tätt. Antalet 
inventeringslokaler bestämdes inte innan utan målet var att hinna med så 
många som möjligt under en begränsad tidsperiod.  
 
Den av Naturvårdsverket framtagna inventeringsmetoden och medföljande 
inventeringsblankett (bilaga 1) har anpassats för denna riktade inventering 
(Bergman 2003). Inventeringsmetoden som användes i fält var sök och 
sållning av hästspillning. Spillningen som valdes låg öppet, oftast solbelyst 
och var cirka två-tre dagar gammal. Då sållningen är en destruktiv metod 
minimerades skadorna av inventeringen genom att man först letade igenom 
spillningen för hand för att se om arten kunde hittas. Om så lyckades 
noterades arten och sökandet fortsatte på nästa lokal. Om arten inte kunde 
hittas genom att peta i spillningen, valdes tre spillningshögar ut för sållning. 
Hittades inte arten i de tre första proven togs ytterligare två. Totalt togs 
maximalt fem prov. För ett prov togs cirka 1 liter spillning och lades i en 
mindre hink som fylldes upp med vatten till 2/3 av hinkens volym. 
Dyngbaggarna flöt sen upp till ytan för att undgå drunkningsdöden. Snabbt 
samlades så många dyngbaggar som möjligt upp och antalet 
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streckdyngbaggar noterades i ett protokoll. Alla dyngbaggar släpptes sedan 
ut i det fria i närheten av lämpligt substrat.  
 
Omvärldsfaktorer så som avmaskning, antalet hästar, väderlek, höjd på 
omkringliggande vegetation m.m. antecknades för eventuella framtida 
studier.  
  

Resultat  
Streckdyngbaggen påträffades 2007 på åtta nya lokaler och 2008 på 
ytterligare 18 platser. Av 21 inventerade lokaler i länets östra del återfanns 
den på hela 17 stycken, d.v.s. på 81 % av lokalerna (se bilaga 2). Den 18:e 
lokalen påträffades i en annan inventering. Ingen av de tio inventerade 
lokalerna på Västkusten hyste arten. Detta utesluter dock inte att arten inte 
finns kvar, men den är i så fall långt ifrån lika vanlig som i Skaraborg. 
 
Streckdyngbaggens utbredning har som tidigare nämnts minskat kraftigt de 
senaste 50 åren. Äldre fynddata visar en dominans av fynd längs med 
Västkusten (Artdatabanken 2007). Dessa resultat kan dock vara missvisande 
då det kan bero på aktiviteten av entomologer i området och därmed kan 
arter ha blivit förbisedda i andra områden. 
 
Idag är streckdyngbaggens utbredning starkt begränsad till de östra delarna 
av länet. Exakt vad detta beror på är svårt att säga, men det småskaliga 
odlingslandskapet med högkvalitativa naturbetesmarker är i större 
utsträckning bevarat i länets östra delar än i de västra. Förekomst av 
lämpligt substrat, i detta fall hästdynga, kan också på sikt såklart påverka 
artens överlevnad i ett visst område. Det är troligt att streckdyngbaggen på 
sina håll har genomgått en populationskrasch till följd av det låga antalet 
hästar under 1970-talet. Idag har antalet hästar ökat men det är trots allt 
svårt för dyngbaggarna att sprida sig till avlägsna områden. Det är möjligt, 
men tar mycket lång tid, i synnerhet om lokalerna är isolerade t.ex. av 
skogsområden.   
 
Från endast ett fåtal aktuella fyndlokaler för streckdyngbagge finns det idag 
minst 26 lokaler. Att streckdyngbaggen i år påträffades på 17 av 21 
inventerade lokaler indikerar att arten är betydligt vanligare än vad som 
tidigare antagits och att den finns på betydligt fler lokaler än vad som 
upptäckts. 
 
Enligt åtgärdsprogrammet kan man skatta om en art är reproducerande 
och/eller individrik på en lokal eller inte. Om individantalet är minst 0,2 
individer/liter spillning anses arten vara reproducerande och uppgår 
individantalet till 2 individer/liter spillning är lokalen individrik. I 
åtgärdsprogrammet anges som mål för Västra Götalands län att antalet 
livskraftiga populationer ska uppgå till minst tio. En livskraftig population 
är en reproducerande population (Ljungberg 2007a). 
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Figur 2. Totalt 26 fyndlokaler för streckdyngbagge har hittats i Västra Götalands län. 
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Med utgångspunkt från detta är alla påträffade lokaler i den riktande 
inventeringen för streckdyngbaggen reproducerade och av dessa kan fyra 
lokaler klassas som individrika.  
 
Det måste dock poängteras att inventeringsmetoden har varierat från lokal 
till lokal då inte fler stickprov än nödvändigt har tagits. Ibland räckte det 
med att peta i spillningen för att konstatera arten och ibland krävdes det fem 
prov med sållning. Ser man arten ganska omgående kan man anta att lokalen 

Figur 3. De 26 lokalerna med streckdyngbagge ligger alla i östra delen av Västra 
Götalands län. 
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troligen är individrik eftersom streckdyngbaggen är liten och snabb och 
aldrig förekommer i några större mängder. Chansen att få syn på den genom 
att endast peta i spillningen är inte stor. Den utvalda spillningen kan också, 
trots försök om att få likartad spillning genom hela inventeringen, ha 
karaktärer som verkar appellerande eller repellerande på dyngbaggar utan 
att vi känner till det.  På en lokal är det alltså möjligt att råka välja mindre 
lämplig spillning än på en annan lokal och därför få fram missvisande 
siffror. Siffrorna kan i alla fall indikera att arten har bättre status än tidigare 
antagits och att det långsiktiga målet för åtgärdsprogrammet redan uppnåtts. 

  

Åtgärder 
 
Åtgärdsprogrammet har listat ett antal, för länet, lämpliga åtgärder som 
berör alla arter som omfattas av programmet samt specifika åtgärder för 
streckdyngbaggen.  
 
Åtgärder 

• Inventering av dyngbaggar 
• Riktad inventering av dyngbaggar 
• Allmän informationsfolder om dyngbaggar 
• Översyn av skötsel och bevarandeplaner – där behov finns 
• Översyn av avtal för miljöersättningar – där behov finns 
• Biotopförbättrande åtgärder – där behov finns 
• Restaureringsåtgärder enligt inventering 
• Uppföljning 2010-2011 
 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har nu sammanställt information om de 
lokaler där streckdyngbaggen förekommer och lokalernas status. Det behövs 
fler inventeringar för att säkert kunna fastställa om streckdyngbaggen utgått 
från vissa lokaler eller inte, men vi kan idag konstatera att 
streckdyngbaggen endast påträffats på en tidigare känd lokal men hittats på 
desto fler nya lokaler.  
 
Åtgärdsprogrammet nämner att det är önskvärt att vi arbetar med en strategi 
för hur vi ska knyta ihop lokaler med så kallade spridningskorridorer så att 
streckdyngbaggen och andra insekter kan sprida sig till nya eller utgångna 
lokaler. Utifrån resultatet, bedöms det inte nödvändigt att arbeta vidare med 
en sådan strategi. Att arten påträffades på 17 av 21 lokaler indikerar att den 
har en livskraftig population i länets östra delar och på vissa lokaler 
förekommer den i ett större antal. Inventeringsmetoden är däremot inte 
perfekt och arten kan ha förbisetts under inventeringen på de övriga lokaler 
där den ej hittades. Trots att den främst är knuten till hästspillning 
förekommer den i andra typer av spillning och dessa lokaler utgör också en 
spridningsmöjlighet till bättre betesmarker med hästar.  
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Under hösten 2008 har en informationsbroschyr om streckdyngbaggen och 
andra arter dyngbaggar tagits fram. Broschyren vänder sig främst till 
hästägare men även andra intresserade. Broschyren innehåller kortfattad 
information om dyngbaggars ekologi samt några konkreta åtgärdsförslag, 
som gynnar streckdyngbaggen, som djurhållare kan vidta om de så önskar. 
Broschyren har skickats ut till alla berörda djurägare på lokaler där 
streckdyngbaggen påträffats.  
 
För de östra delarna av länet finns idag inte heller något behov av en 
översyn av skötsel- och bevarandeplaner, avtal för miljöersättningar eller 
biotopförbättrande åtgärder. Anledningen till detta är den mängd 
streckdyngbaggen verkar förekomma i. Däremot behövs det regelbundna 
inventeringar av arten för att hålla den under uppsikt och ha koll på 
eventuella förändringar i dess utbredningsmönster.  

 
 

Övriga rödlistade arter 
 
I de mer omfattade inventeringarna under 2007 och 2008 påträffades totalt 
30 arter varav fyra av dem är rödlistade. De fyra arterna är streckdyngbagge 
(starkt hotad), heddyngbagge (missgynnad), krokhornsdyvel (missgynnad) 
och rakhornsdyvel (missgynnad).  
 
 
Krokhorndyvel (Onthophagus fracticornis) påträffades på en lokal utanför 
Skövde 2007 och i Dalum 2008. Arten är 6-9,5 mm lång och mycket lik O. 
nuchicornis och O. similis. Det är de två aktuella och kända lokalerna i 
länet. Arten var tidigare tämligen allmän men är idag sparsamt till sällsynt 
förekommande. Arten är en habitatspecialist som föredrar torra, öppna och 
sandiga marker. Den är lätt att förväxla med rakhorndyvel och mindre 
horndyvel (Ljungberg 2005). 
 
 
Rakhorndyvel (Onthophagus nuchicornis) 
Hittades på en lokal 2007. En 6-9 mm lång 
skalbagge som betraktas som den vanligaste 
Onthophagusarten i Sverige, men i Västra 
Götalands län är den sällsynt. Föredrar precis 
som krokhorndyveln sandiga och torra 
betesmarker med högt betestryck (Ljungberg 
2005). 
 
 
 
 
 

Figur 4. Rakhorndyvel 
Foto: Göran Liljeberg 
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Mindre horndyvel (Onthophagus similis) 
Påträffades på en plats 2007. Utbredningsbilden i länet är 
okänd men troligen mycket begränsad. Den enda av 
onthophagusarterna som inte är rödlisteklassad. Detta beror 
främst på att den är betydligt vanligare söderut, men i 
Västergötland är den att betrakta som sällsynt.  
 
 
 
 
 
 
 
Heddyngbagge (Aphodius sordidus) 
Påträffades på en lokal i Ulricehamns kommun 2007. 
Heddyngbaggen är 5-8,5 mm lång och svårbestämd, förväxlas 
lätt med rostbrun dyngbagge (Aphodius rufus). Arten föredrar 
öppen, torr och sandig betesmark (Ljungberg 2005). 

Figur 5. Mindre horndyvel 
Foto: Göran Liljeberg 

Figur 6. Heddyngbagge 
Foto: Göran Liljeberg 
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Figur 4. Fyndlokaler för heddyngbagge, mindre horndyvel. rakhorndyvel och krokhorndyvel. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 

Fältprotokoll för inventering av streckdyngbagge,  
Aphodius merdarius. 

 
Inventerare:   Datum: 
Lokal:   Äng & BeteID: 
X-koordinat:  Y-koordinat: 
Väderlek: 
 
Djurägare: 
 
 
 
Typ av betesmark: 
□ naturbetesmark 
□ kultiverad fodermark 
□ vall 
□ paddock 
Övrigt: ________________________________________ 
 
Areal: 
Områdesbeskrivning: 
 
 
 
Omkringliggande miljö: 
 
 
 
 
□ åker   □ kultiverad fodermark 
□ bebyggelse  □ blandskog 
□ lövskog   □ barrskog 
□ enstaka träd Övrigt:__________________________ 
 
Vegetation 
Krontäckning av träd:  
Krontäckning av buskar:  



 16

Krontäckning träd  
och buskar 

 

Vegetationsstruktur:  
 
Betesdjur  
□ nöt  □ häst  □ får 
 
Betesbeläggning:  
Antal djur:  
Datum för betessläpp:  
 
□ Sommarbete  □ Året runt bete 
 
Beteshistorik: 
 
 
 
Parasiticider 
Preparatnamn:   Substans: 
Antal behandlade djur:  
Datum för behandling:  

 
Spillningsknutna data 

Prov nr Sol-exp Vegetationshöjd 
N      S     Ö     V 

Jordart 
 

Antal fynd 

1        
2        
3        
4        
5        

Övriga dynglevande 
arter:________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________ 
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Förklaring till fältprotokoll 
 
Lokal: Lokalens namn enligt karta eller liknande. Till för att inventeraren 
lättare ska komma ihåg platsen. 
 
Obj.nr Äng och Betesmarksinventeringen: I de fall där det finns anges detta.  
 
X- och Y-koordinater: RT 90  
 
Väderlek: grader Celsius, vindförhållanden (ingen, svag, måttlig, stark) 
nederbörd, molnlighet etc.  
 
Brukares kontaktuppgifter: Namn och telefonnummer samt eventuell adress.  
 
Områdesbeskrivning: En kort men utförlig beskrivning av området. Notera 
hävdstatus och andra faktorer som kan vara av intresse. 
 
Vegetation 
Krontäckning träd: Uppskattas visuellt och anges i femgradig skala (0-5 %, 
6-25 %, 26-50 %, 51-75 %, 76-100 %) 
Krontäckning buskar: Samma som ovan.  
Krontäckning av träd och buskar: Procenttalen från träd och buskar adderas. 
 
Vegetationsstruktur: Uppskattas visuellt och klassas i tre kategorier, 1 = 
gläntigt/mindre dungar, 2 = brynstruktur/större dungar, 3 = jämnt spridda. 
 
Betesbeläggning: Antal djurdagar/ha. 
 
Beteshistorik: Kontakt tas med markägaren för information hur länge 
fållan/området har betats samt om möjligt typ av djurslag. 
 
Parasiticider: Namnet på avmaskningsmedel, verksamt ämne samt datum för 
behandling. 
 
Solexponering: Femgradig skala med tanke på hur stor del av dagen 
spillningen ligger solexponerad: 1 = 1-19 %, 2 = 6-25 %, 3 = 40-59 %, 4 = 
60-79 %, 5 = > 80 %.  
 
Vegetationshöjd: Vegetationshöjden mätts i centimeter på fyra punkter 
(norr, söder, öster, väster) en meter från mockan. 1-5 cm och därefter vart 
femte centimeter alltså 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 etc.  
 
Jordart: Delas in i två klasser, lerjordar och sandiga jordar. Bestäms för 
varje prov genom utrullningsprov. Gräv ner till det djup där det organiska 
materialet är litet och försök rulla ut en 3 mm tjock sträng. Om man kan 
rulla en sträng som är 3 mm eller mindre klassas jorden som en lerjord.
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Bilaga 2   
Lokaler med streckdyngbagge från inventering 2008 

 

 
 
Ind/l = antal streckdyngbaggar per liter prov, fetstil anger individrika lokaler. 
 

Kommun Lokalnamn y-koord x-koord Typ av betesmark Areal (ha) Områdesbeskrivning  träd  buskar ind/l 
Falköping Grenslund 1366445 6443846 kultiverad fodermark 1 mindre välhävdad  0-5 % 0-5 % 0,33 
Falköping Kättilstorp 1377329 6440375 kultiverad fodermark 1 välhävdad, en del jordblottor 0-5 % 0-5 % 0,33 
Falköping Bångsgården, Östra Tunhem 1366670 6458485 naturbetesmark 1,1 delvis välhävdad, delar kvävepåverkat 0-5 % 0-5 % 0,33 
Götene Götene RK 1363365 6490070 paddock 2 Nedbetad rasthage, mycket sandblottor 0-5 % 0-5 % 1,4 
Götene Svenstorp 1369499 6491232 kultiverad fodermark 0,5 Välhävdad, sand- och jordblottor. 0-5 % 0-5 % 0,66 
Götene Källby 1356532 6490226 paddock 1 Nedbetad rasthage, mycket jordblottor, lerjord 0-5 % 0-5 % 2 
Hjo Mellomryd 1404122 6454511 kultiverad fodermark 0,5 frodig, mindre välhävdad betesmark 0-5 % 0-5 % 0,25 
Skara Hangelösa 1355817 6485008 kultiverad fodermark 1 Välhävdad, sand- och jordblottor. 6-25 % 0-5 % 3,33 
Skara Tveta lund 1361078 6478553 paddock 0,5 Välhävdad, sand- och jordblottor. 6-25 % 0-5 % 1,33 
Skara Lundsberg gård 1366475 6478110 naturbetesmark 1 mycket torra sandiga och välhävdade beten 6-25 % 0-5 % 2 
Skara St Herrtorp 1360627 6470424 naturbetesmark 2,3 välbetad torr hage med jordblottor 0-5 % 0-5 % 0,33 
Skara Dagsnäs 1364450 6465858 naturbetesmark 3 Välhävdad, sand- och jordblottor. 6-25 % 0-5 % 3,5 
Skövde Örjansgården, Berg 1381430 6487150 kultiverad fodermark 0,25 Välhävdad, sand- och jordblottor. 0-5 % 0-5 % 1 
Skövde Axtorp 1391434 6470806 paddock 0,5 jordig, nästan inget gräs kvar 0-5 % 0-5 % 1 
Skövde Stöpen 1386333 6482674 kultiverad fodermark 1 mindre välhävdad, sandig mark 0-5 % 0-5 % 0,33 
Tidaholm Daretorp, Johanneslund 1395212 6447678 kultiverad fodermark 0,25 välhävdad hage med jordblottor 0-5 % 0-5 % 1 
Ulricehamn Tokarp 1361120 6426281 naturbetesmark 0,4 välhävdad hage med jordblottor 0-5 % 0-5 % 0,2 
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Bilaga 3  
 
Övriga streckdyngbaggelokaler 

 

Kommun Lokalnamn y-koord x-koord Typ av betesmark 
Areal 
(ha) Områdesbeskrivning  träd 

 
buskar Inventeringsår Djurslag 

Falköping Bolum 1371510 6469984 naturbetesmark/kultiverad fodermark 1 
välhävdad, en del 
jordblottor 0-5 % 0-5 % 2007 häst 

Falköping Bolum 1370523 6468823 naturbetesmark/kultiverad fodermark 2 mindre välhävdad  6-25 % 0-5 % 2007 får 

Falköping 
Varholmens 
naturreservat 1379793 6461716 naturbetesmark/kultiverad fodermark 1,5 välhävdad 0-5 % 0-5 % 2007 häst 

Falköping Öja 1377047 6460097 naturbetesmark/kultiverad fodermark 1,5 välhävdad 6-25 % 0-5 % 2007 häst 

Götene 
Blombergs 
säteri 1356556 6493868 naturbetesmark 13 välhävdad 6-25 % 0-5 % 2007 nöt 

Hjo Kolabotten 1405920 6449952 naturbetesmark  välhävdad, sandblottor 0-5 % 0-5 % 2007 häst 

Tidaholm Härja 1392876 6439238 naturbetesmark 0,5 
välhävdad hage med 
jordblottor 0-5 % 0-5 % 2007 häst 

Ulricehamn Trädet 1364063 6430437 kultiverad fodermark 1 mindre välhävdad vall 0-5 % 0-5 % 2007 häst 
Skövde Säter 1385161 6484410 naturbetesmark/kultiverad fodermark 7 mindre välhävdad 6-25 % 6-25% 2008 nöt 
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