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Nytt standardverk om nordens dyngbaggar – och 
samtidigt en populär introduktion till 
naturvårdsfrågor i jordbrukslandskapet, med ett för 
många nytt och kanske överraskande perspektiv på 
betydelsen av våra öppna landskap! I form av en 
gedigen, vacker och mycket rikt illustrerad bok.  
 
Den skalbaggsintresserade må tjusas av tydliga porträtt 
av alla nordiska arter, detaljbilder på artskiljande 
karaktärer, samt den mest detaljerade och mest aktuella 
redogörelse som publicerats hittills om arternas ekologi, 
habitatpreferenser och utbredning. Den mer allmänt 
naturintresserade eller jordbruksintresserade må också 
fascineras av det vackra bildmaterialet men också av att få en inblick i de ekologiska 
relationerna i beteshagarna och vikten av bete (och rätt skött bete) för den biologiska 
mångfalden. Dessa små insekter som gömmer sig undan mångas blickar där nere i 
dyngan är verkligen centrala nyckelorganismer! 
 
Det är lika lätt att studera dyngbaggar som att skåda fåglar, och minst lika roligt. Men hur kan 
dessa insekter trivas i andra djurs avföring? Vilken betydelse har de i naturens kretslopp? Hur 
skiljer man Nordens dyngbaggearter från varandra? 
 Svar på de frågorna – och många fler – finner du i denna bok. Verket lämpar sig både för 
nybörjaren och för den inbitna skalbaggsentusiasten. Boken utgör en grundligt omarbetad och 
utvidgad version av en tidigare, finskspråkig bok om dyngbaggarna i Finland. 
 Det första avsnittet berättar om dyngbaggarnas liv och leverne, och om hur du kan göra 
dyngbaggar till din hobby. I det andra avsnittet beskrivs alla de dyngbaggearter som påträffats i 
Norden. Det tredje avsnittet erbjuder en rikt illustrerad bestämningsnyckel som hjälper dig att 
föra dina fynd till rätt art. Många av våra dyngbaggearter är i dag rariteter som behöver vår hjälp. 
Boken berättar hur vi kan följa deras tillstånd. 
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