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Abstract 

The big importance of insects and their ecological services to the human kind is a big 

issue in today’s society. Many people question the use of pesticides and are blaming 

chemicals and conventional farming for the loss of beneficial insects. With this in mind 

people instead turn to the organic farming. The aim of this study was to try and find out 

if organic farming benefits the diversity of insects. The study was performed on a farm 

in South Africa which practice both conventional and organic farming and also has a 

natural Fynbos field on its property. The insect diversity was compared in these three 

different fields. The collecting of insects was performed by using two different 

methods, using pan traps and pitfall traps. 

 

This study shows that there is a significant difference in the amount of species among 

the different fields, with a significant higher insect diversity in the Fynbos compared to 

the conventional farming area, and the diversity of insects in the organic farming is 

somewhere between the natural Fynbos and the conventional farming.  

 

In conclusion this study stress that we need more understanding about what critical 

factors in the organic farming that supports higher diversity and the importance of 

surrounding farms that also may play a role to increase the biological diversity to 

cultivated fields. 

 

Keywords: Fynbos, Insects, Biological Diversity, Biological, Organic Farming, South 

Africa
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Inledning 

Det finns en stor betydelse av att ha nyttodjur på en odling, bland annat minskar det 

mängden arbete som människor behöver göra för att bli av med skadedjuren. 

 

Nyttodjuren gör ett enormt arbete med att pollinera de växter som ger oss mat, de utför 

så kallade ekosystemtjänster. Enligt Losey & Vaughan (2006) är ekosystemtjänster av 

inhemska arter i USA värda $57 miljarder årligen (Losey & Vaughan, 2006). Den 

största orsaken till att nyttodjur så som pollinatörer försvinner är att antalet blommande 

växter försvinner (Garbuzov & Ratnieks, 2014; Biesmeijer, et al., 2006) och orsaken till 

försvinnandet av blommande växter är diverse mänskliga aktiviteter, exempelvis 

röjning för nya byggnader (Garbuzov & Ratnieks, 2014). Bekämpar man dessutom 

skadedjur genom att använda kemikalier så finns risken att man även bekämpar de 

nyttodjur som man vill ha kvar i sin odling. 

 

I en studie av Larson, et al. (2013) undersökte de effekten av hur olika typer av 

insekticider påverkar nyttoinsekter. Det visade sig att vissa kombinationer av 

insekticider hade en negativ effekt på nyttoinsekter, medan andra insekticider inte hade 

någon som helst negativ påverkan. Slutsatsen som Larson et al. (2013) kunde dra var att 

vissa kombinationer av insekticider kan vara skadliga och att det är viktigt att prova ut 

vilka kombinationer som kan användas för att göra mesta möjliga nytta på skadeinsekter 

respektive minsta möjliga skada på nyttoinsekter (Larson, et al., 2013). 

 

En annan studie av Brittain, et al. (2010) menar att en ekologisk odling som är omgiven 

av konventionella odlingar och okultiverade fält inte har någon positiv påverkan på 

pollination och andra insekter som samverkar med växter på den ekologiska odlingen. 

D.v.s. att det som man är ute efter med en ekologisk odlingsmetod inte går att få ut i ett 

konventionellt odlat landskap. 

 

Ytligare en studie, av Kehinde & Samways (2014) visar att skillnaden på mångfalden av 

pollinerande insekter och blommande växter inte är så stor när de jämförde tre 

ekologiska vinodlingar med tre konventionella vinodlingar i Cape Floristic Region, 

vilket stöds av en meta-analys (Bengtsson, et al., 2005). Det som Kehinde & Samways 
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(2014) kom fram till i sin studie var att den stora skillnaden är hur ofta insekterna 

samverkar med växterna. På de ekologiska odlingarna samverkar insekterna fler gånger 

med växterna än vad de gör på de konventionella (Kehinde & Samways, 2014). Meta-

analysen av Bengtsson et al. (2005) visar att fåglar, växter, markorganismer och 

predaterande insekter gynnas av ekologisk odling.  

 

Det finns alltså studier som talar både för och emot ekologisk odling. En studie om 

mångfalden av fjärilar (Weibull, et al., 2000) visar att det inte var någon skillnad på 

diversiteten av fjärilar mellan ekologisk och konventionell odling. 

 

Bakgrund 

Platsen som valts för denna undersökning är en farm som heter Babylonstoren och den 

ligger i Sydafrika mellan de två städerna Paarl och Franschhoek, ca 54 km utanför 

Kapstaden. Farmen ligger i området Cape floral region vilket är ett område som består 

Figur 1: Illustration över hela farmen. Nr 1 visar vart den ekologiska 

odlingen ligger, nr 2 vart det naturliga fältet är och nr 3 visar de 

konventionella odlingarna. Se bilaga 4 för större bild. 

Källa: 

http://www.babylonstoren.com/documents/1398766298/babylonstoren.pdf 
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av åtta st. skyddade naturområden. Områdets yta är 0,5 % av hela Afrikas, men är 

hemvist åt 20 % av Afrikas flora (World Heritage Convention, 2004). 

Farmen 

Farmen har funnits sedan tidigt 1700-tal som en vinfarm. Men idag så odlar de 

konventionellt flera sorter av vin, plommon, päron, citron, satsuma, clementin, oliv och 

Protea (Babylonstoren, 2014). 

Trädgården 

Trädgården ligger mitt i farmen, omgiven av de konventionella odlingarna med 

satsumas, plommon och vinodlingarna. I trädgården används inga kemiska 

bekämpningsmedel, utan bara ekologisk certifierade medel. Trädgårdens yta är på 3,5 

hektar och de odlar en stor variation av grönsaker, frukt och bär. Trädgården planerades 

2008 och var klar 2010. 

 

Figur 2: Planritning över hur trädgården ser ut och vad som finns i den(se bilaga 5 för större bild). 

Fotograf: Marcus Ekström 

Naturliga fältet (Fynbos) 

Det naturliga fältet ligger centrerat på den östra sidan av farmen (se nr 2 i figur 1). Fältet 

har en speciell växtlighet som kallas Fynbos. Fynbos växtlighet är växter som klarar 

värme och torka då de växer i sand och stenrik jord. Alla dess växter är även på något 

sätt anpassade till eld (Kehinde & Samways, 2012). Vissa växter har frön som kräver 

eld eller rök för att börja gro, exempelvis vissa arter av orkidéer (Orchidaceae) (Liltved 
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& Johnson, 2012). Andra växter utvecklar stora rotsystem för att kunna ’börja om’ när 

eld uppstår och motsatt så finns det de som växer och sätter frön snabbt innan elden 

uppstår. Växtfamiljer som är karakteristiska för Fynbos är Bruniaceae, Geissolomaceae, 

Grubbiaceae, Penaeaceae, Retziaceae, Roridulaceae, Stilbaceae (South Africa National 

Biodiversity Institute, u.d.). 

 

 

Figur 3: Fynbos landskap på Babylonstoren. Fotograf: Marcus Ekström 

Syfte 

Syftet med den här studien är att jämföra skillnaden i biologisk mångfald av insekter 

jämförande en konventionell odling, en ekologisk odling och ett fält med naturlig 

vegetation (Fynbos).  

 

Frågeställningar 

 Vilka insektsgrupper finns på de olika fälten? 

 Om det är lägre diversitet av insekter på något av fälten, vad kan orsaken/erna 

vara till denna variation? 

 

Metod & Material 

Arbetet är baserat på insamling av insekter på plats (Babylonstoren) för att se vilka 

slags insekter som förekommer på de olika odlingarna. 
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Gulskålsfällor 

För att fånga insekterna användes två olika metoder, en metod heter gulskålsfällor (pan 

traps). I denna metod ställer man ut gula plastbehållare som man fyller till hälften med 

vatten och några droppar av ytspänningsreglerandemedel (diskmedel). Den gula färgen 

lockar till sig insekterna (University of California, 2014). Det ytspänningsreglerande 

medlets uppgift är att hindra insekterna från att kunna stå på vattenytan, vilket gör att de 

sjunker ner under vattenytan och drunknar. 

 

Figur 4: Gulskålsfälla på den kommersiella vinodlingen. Den gröna färgen kommer troligen från gödning 

eller bekämpningsmedel. Fotograf: Marcus Ekström 

Fallfällor 

Den andra metoden som användes var fallfällor (pitfall traps), för att fånga marklevande 

insekter. Metoden går ut på att man gräver ner små plastbehållare i marken. Behållarna 

fylls med vatten och ett ytspänningsreglerande medel.  
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Figur 5: Fallfälla på den kommersiella plommonodlingen. Fotograf: Marcus Ekström 

 

Placering av fällor 

Antalet fällor i studien var 24 st., 12 st. gulskålsfällor och 12 st. fallfällor. Fällorna 

placerades i tre olika fält. Ett fält är fyra delar av konventionell odling, det andra fältet 

är en ekologisk/permakultur odling mitt i de konventionella odlingarna och sist ett 

naturligt vegetativt fält i den konventionella odlingen. I fälten placerades fyra fällor av 

vartdera slaget, fyra st. gulskålsfällor och fyra st. fallfällor. Alla fällor i de olika fälten 

fick ett nummer, eko gulskålsfälla 1, eko gulskålsfälla 2, o.s.v. 

 

Vid utplacering av fällorna användes en slumpmässig metod vilket gick ut på att med 

hjälp av en karta över varje fält slumpmässigt släppa en penna över karta. På platsen där 

spetsen landade placerades sedan en fälla. De fyra första släppen i varje fält bestämde 

var gulskålsfällorna skulle placeras och de resterande fyra bestämde var fallfällorna 

skulle placeras (se bilaga 4).  

 

Placeringen av fällorna i det naturliga området fick göras om i fält. Eftersom marken där 

för det mesta består av grus och sten gick det inte att gräva ner fallfällorna på de platser 

som kartan visade. Fällorna fick grävas ner i närheten där det gick att gräva.  

Alla fällor fick även placeras i närheten av de gångar som fanns i fältet, då de 

ursprungliga placeringarna längre ut i fältet var bebodda av ormar och svårtillgängliga. 
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Datainsamling 

Insamlingen av insekter pågick under 10 dygn från den 28/9 – 23/10. För att insamling 

av data skulle representera en så jämn aktivitet som möjligt bland de olika insekterna, så 

sattes en betingelse för hur en dag skulle se ut för att kunna ingå i undersökningen. 

Denna betingelse bestämdes utgöra dagar då temperaturen var över 16° C, soligt och 

minimal vind ≤ 5m/s. Fällorna stod ute 24h/dygn och tömdes varje dag mellan 07:30 - 

11:00 dagen efter det hade varit en dag som klarade betingelserna. Under de dagar som 

inte klarade betingelserna så tömdes fällorna och ingen data registrerades. Eftersom 

fällorna har varit spridda utöver de olika fälten och dagarna för insamlingen inte har 

kommit i följd kan det antas att observationerna är oberoende. 

 

För att kunna samla in insekterna så tömdes vardera fälla ut i en sil. Silen vändes sen 

uppochner och sköljdes av med en liten mängd alkohol över en tallrik. Insekterna på 

tallriken sköljdes sen ner i en tratt som ledde till en glasbehållare med tätslutande lock. 

Behållaren markerades sedan med följande data; i vilket fält som insamlingen ägt rum, 

om det var gulskålsfälla eller fallfälla, nummer på fällan och datum. 

 

Sortering av insekter 

Varje glasbehållare tömdes ut över en sil och insekterna flyttades till ett papper där de 

fick torka i 2-3min för att återfå sina naturliga färger. När insekterna torkat så sorterades 

de morfologiskt och fick en kod, t.ex. bi 4 (se figur 6). Alla insekter med samma 

morfologiska kod från en glasbehållare placerades därefter i en 2cl plastbehållare med 

tätslutande lock som fylldes med alkohol (80 %) och markerades med samma 

information som på glasbehållaren samt den morfologiska koden. 
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Figur 6: Sortering av skalbaggar. Foton användes som referens för att senare kunna se vilken kod varje 

insekt har. Fotograf: Marcus Ekström. 

 

Statistiska metoder 

För att lättare se hur många arter det fanns i varje fält så lades alla insekter in i ett 

Excel-dokument med fällorna på toppraden och den morfologiska koden i vänster 

kolumn (se bilaga 1). Sedan markerades varje koordinat där varje insekt hittats med ett x 

för varje gång den insekten hittats i samma fälla. 

 

En sammanställning gjordes därefter med utgångspunkt från data i Excel-dokumentet. 

För att jämföra artdiversiteten mellan fälten användes ett Kruskal-Wallis one way 

analysis of variance test. Med detta test får man fram om det finns någon skillnad 

mellan fälten (McDonald, 2014). För att sedan få fram mellan vilka fält som det fanns 

skillnader så användes ett post-hoc test, Dunn’s test. Detta post-hoc test är ett rank-

baserat test där värdena får ett rank-nummer utifrån hur de förhåller sig till varandra och 

med hjälp av Bonferroni-korrektion får man fram nya p-värden för de olika grupperna 

(Salkind & Rasmussen, 2007). Shannon-Weaver index användes sedan för att få fram 

hur många % av de totala arterna som hittades i respektive fälla. Testet går ut på att man 

dividerar antalet individer av en art med summan individer av alla arter i den fällan. 

Man får då ut hur många % den arten utgör av alla arter som fångats i den fällan. Sedan 

tar man procentsatsen man får och gångrar med den naturliga logaritmen av den 

procentsatsen för att få ut H. Den proceduren upprepar man tills man har gått igenom 
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alla arter i fällan och summerar då alla H-värden. Summan av H-värdena visar hur 

många procent av alla arter som finns i den fällan. 

 

Antagandet i denna studie var att det skulle finnas en skillnad mellan antalet arter 

mellan de olika fälten (H1), och noll hypotesen (H0) var att det inte var någon skillnad 

mellan fälten i hur många arter som i medel fångas per fälla varje dag. 

 

Ett diversitetsindex gjordes för att se hur spridningen av arterna i varje fälla såg ut. Ett 

högt värde menar att det finns flera individer av varje enskild art och ett lågt värde 

menar att det finns få individer av varje enskild art. 

 

Material 
 

 12 st. gula plasttallrikar. 

 En extra tallrik. 

 12 st. gula plastmuggar. 

 Alkohol. 

 Vatten. 

 Ytspänningsreglerandemedel/Diskmedel. 

 Sil. 

 Tratt. 

 240 st. glasbehållare.  

 1000-1200 st. 2cl plastbehållare med tätslutande lock. 

 

Avgränsningar 

I denna studie registrerades enbart de insekter som fångats i fällorna under de dagar med 

rätt betingelser (se datainsamling). Observationer av insekter i närheten av fällorna 

registrerades inte i denna studie. 

 

Övriga djur som inte är klassificerade som insekter registrerades inte heller i denna 

studie. 
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Resultat 

Under de 10 insamlingsdagarna registrerades totalt 13 st. insektsgrupper, inkluderande 

åtta olika ordningar över alla fälten. Den största gruppen var flugor (Diptera) på 39 

morfologiska arter, följt av skalbaggar (Coleoptera) med 27 olika arter. 

 

De andra insektsgrupperna som hittades var: bin, myror och getingar (Hymenoptera), 

blomflugor (Diptera), styltsländor (Mecoptera, Näbbsländor), fjärilar och nattfjärilar 

(Lepidoptera), tvestjärtar (Dermaptera), termiter (Isoptera), gräshoppor och syrsor 

(Orthoptera).  

 

Insekter 

Konventionella odlingen 

I konventionella odlingen registrerades 66 olika arter tillhörande åtta olika 

insektsgrupper. I gulskålsfällorna registrerades 59 arter och 27 arter registrerades i 

fallfällorna. I medeltal så registrerades 18 arter per fälla. Även i detta fält var den största 

insektsgruppen flugor med 19 olika arter. 

Tabell 2: Sammanställning av hur många arter av varje insektsgrupp som registrerades i 

respektive fälla i den konventionella odlingen. Cit står för citrusodling, Pl.1 står för 

plommonodling 1, Pl.2 står för plommonodling 2 och Vin står för vinodling. 

Arter \ Fällor Cit Gsf Pl.1 Gsf Pl.2 Gsf Vin Gsf Cit Ff Pl.1 Ff Pl.2 Ff Vin Ff 

Bin 5 7 4 2 3 1 4 2 

Blomflugor 0 1 0 1 0 0 0 0 

Flugor 11 5 5 8 3 0 0 1 

Getingar 2 2 2 6 1 0 0 0 

Gräshoppor 0 1 1 2 0 0 1 0 

Myror 0 0 0 2 1 0 1 3 

Nattfjärilar 1 0 0 3 1 0 1 0 

Skalbaggar 7 6 7 10 6 6 4 5 

Antal arter 26 22 19 34 15 7 11 11 

Medelvärde 25,25 11 

Sort Fälla 59 Arter i Kommersiella Pan Traps 27 Arter i Kommersiella Pitfall Traps 

Grupper 8 insektsgrupper i den kommersiella odlingen 

Fält 66 Arter i Kommersiella odlingen 
 

Ekologiska odlingen 

På den ekologiska odlingen registrerades det totalt 81 morfologiska arter och 10 olika 

insektsgrupper. Av totalt 81 olika arter som registrerades i den ekologiska odlingen så 

registrerades 76 av dessa arter i skålfällor och 26 arter i fallfällor. I medeltal 
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registrerades 22 arter per fälla. Den största gruppen av insekter som fanns i den 

ekologiska odlingen var flugor med 31 olika arter.  

Tabell 1: Sammanställning av hur många arter av varje insektsgrupp som registrerades i 

respektive fälla i den ekologiska odlingen. Gsf står för gulskålsfälla och Ff står för fallfälla. 

Arter\Fälla Eko Gsf 1 Eko Gsf 2 Eko Gsf 3 Eko Gsf 4 Eko Ff 1 Eko Ff 2 Eko Ff 3 Eko Ff 4 

Bin 5 3 5 5 5 0 3 1 

Blomflugor 0 1 2 2 0 0 0 0 

Fjärilar 0 0 0 1 0 0 0 0 

Flugor 14 20 17 17 0 1 2 2 

Getingar 4 1 6 3 0 1 1 0 

Gräshoppor 0 0 0 0 1 1 0 0 

Nattfjärilar 0 2 2 1 0 0 2 0 

Skalbaggar 5 2 6 8 2 0 8 1 

Styltsländor 0 2 0 2 0 0 0 0 

Syrsor 1 0 4 2 1 1 1 0 

Antal arter 29 31 42 41 9 4 17 4 

Medelvärde 35,75 8,5 

Sort Fälla 76 Arter i Eko Pan Traps 26 Artier i Eko Pitfall Traps 

Grupper 10 insektsgrupper i den ekologiska odlingen 

Fält 81 Arter i Ekologiska odlingen 

Naturliga fältet (Fynbos) 

I det naturliga fältet registrerades totalt 82 arter tillhörande 11 insektsgrupper. I 

gulskålsfällorna registrerades 76 arter och i fallfällorna registrerades 31 arter. I medeltal 

registrerades 24 arter per fälla. Skalbaggar var den enskilt största insektsgruppen i det 

naturliga fältet med 21 olika arter. 

Tabell 3: Sammanställning av hur många arter av varje insektsgrupp som registrerades i 

respektive fälla i det naturliga fältet. 

Arter \ Fällor Nat Gsf 1 Nat Gsf 2 Nat Gsf 3 Nat Gsf 4 Nat Ff 1 Nat Ff 2 Nat Ff 3 Nat Ff 4 

Bin 5 6 9 7 3 1 2 0 

Blomflugor 0 1 0 0 0 0 0 0 

Flugor 10 10 5 7 1 1 1 0 

Getingar 5 3 6 4 2 0 3 0 

Gräshoppor 1 2 1 2 0 0 1 0 

Myror 0 0 2 0 1 2 1 0 

Nattfjärilar 2 0 1 0 0 0 0 0 

Skalbaggar 12 16 12 11 11 9 4 3 

Syrsor 0 0 0 2 2 0 0 0 

Termiter 0 1 0 0 0 0 1 0 

Tvestjärtar 0 1 0 0 0 0 0 0 

Antal arter 35 40 36 33 20 13 13 3 

Medelvärde 36 12,25 

Sort Fälla 76 Arter i Nat Pan Traps 31 Arter i Nat Pitfall Traps 

Grupper 11 insektsgrupper i det naturliga fältet 

Fält 82 Arter i Naturliga Fältet 
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Tabell 4: Sammanställning av utskrift från den statistik som användes. 

Fält Observationer Minimum Maximum Medelvärde Std. avvikelse 

Eko 80 0,000 18,000 4,313 4,428 

Nat 80 0,000 17,000 5,538 4,372 

Kon 80 0,000 13,000 3,413 2,849 

 

 

Tabell 5: Resultaten som gavs av Kruskal-Wallis testet. 

K - Värde 8,682 

K – Kritiskt värde 5,991 

DF 2 

P-värde 0,013 

Alfa (p-värde) 0,05 

 

Alfa 0,05 står för 95 %. Det vill säga att sannolikheten för att försökets resultat är 

korrekt är 95 %. P-värdet 0,013 betyder att det är 1,3 % chans att resultatet visar ett 

felaktigt resultat. 

 

Eftersom p-värdet var lägre än α (alfa) = 0,05 så går det att anta att det var en 

signifikant skillnad mellan fälten(se tabell 4); (p = 0,013, n = 80, K = 8,68). 

 

För att se mellan vilka fält som det fanns en skillnad i artmångfald utfördes ett s.k. 

Dunn’s test. 

 
Tabell 6: Data som Dunn’s test gav. 

Område Värden Summan av ranger Medelvärde av ranger Grupper 

Kon 80 8662,500 108,281 A   

Eko 80 9160,500 114,506 A B 

Nat 80 11097,000 138,713   B 

 

Efter Dunn’s test ändras det kritiska-värdet och α. Det nya värdena är: Kritiska = 

26,1240 och α = 0,0167. 

 

Tabell 7: Områdena ställdes emot varandra för att få fram ett nytt K-värde. 

K-värde  Eko Nat Kon 

Eko 0 -24,206 6,225 

Nat 24,206 0 30,431 

Kon -6,225 -30,431 0 
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Tabell 8: P-värdena för områdena när de ställdes emot varandra. Signifikant skillnad är 

markerad med fet-stil. 

P-värde  Eko Nat Kon 

Eko 1 0,027 0,568 

Nat 0,027 1 0,005 

Kon 0,568 0,005 1 

 

Det som Dunn’s test visade var att det fanns en signifikant skillnad mellan det naturliga 

fältet och den konventionella odlingen på hur många arter som dagligen fångades i varje 

fälla (p = 0,005, se tabell 7 och 8). 

 

Ett diversitetsindext gjordes med hjälp av Shannon-Weaver index för att se hur många 

% av de totala arterna som hittades i varje fälla. 

Tabell 9: Diversitetsindex över den konventionella odlingen. 

Konventionella odlingen 

Gulskålsfällor Fallfällor 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Diversitet (%) 

3,121421 2,682339 2,639378 3,287259 2,621567 1,906155 2,273966 2,245172 

 

Tabell 10: Diversitetsindex över den ekologiska odlingen. 

Ekologiska odlingen 

Gulskålsfällor Fallfällor 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Diversitet (%) 

3,182952 3,256299 3,486496 3,346993 1,894689 1,386294 2,740403 1,56071 

 

Tabell 11: Diversitetsindex över det naturliga fältet. 

Naturliga fältet 

Gulskålsfällor Fallfällor 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Diversitet (%) 

3,388747 3,341086 3,341592 3,240688 2,715912 2,315716 2,476247 1,039721 

 

 

Diversitetsindexets resultat stärker Kruskal-Wallis testets med att visa att det fanns 

störst artdiversitet i det naturliga fältet.  
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Diskussion 

Metod 

Undersökningsområden 
För att få en bättre bild borde kanske flera områden ha undersökts med antingen flera 

farmer med liknande omgivningar eller i ett större homogent landskap. I en studie om 

isolerade ekologiska odlingar, undersökte Brittain, et al. (2010) sex konventionella och 

sex ekologiska odlingar. De fann att det inte var någon högre biologiskt diversitet i 

ekologiska odlingar om de var omgivna av konventionella odlingar. En sådan 

omfattande studie hade dock varit ganska opraktiskt för den här studien, eftersom jag 

inte hade så lång tid på mig för detta examensarbete. 

 

Med bara ett undersökningsområde så kan man säga att denna studie indikerar att det 

fanns en skillnad mellan de olika fälten i artdiversitet, med den lägsta artdiversiteten av 

insekter i den konventionella odlingen. Dock måste man vara försiktig med att dra som 

slutsats att dessa resultat är generella när det gäller jämförelser av insektsmångfald i 

ekologiskt odling jämfört med konventionell odling respektive naturliga fält. Denna 

studie kan dock ge inspiration till vidare studier och man skulle kunna utföra liknande 

studier på flera farmer och lägga ihop resultaten för att få en annan tolkning av dem.  

 

Fällor 

Att slumpmässigt placera ut fällorna tror jag var det bästa valet. Om fällorna skulle ha 

placerats på bestämda platser ute i fält, d.v.s. utan randomisering av platserna, så hade 

man säkert kunnat placera fällorna så att de kunde ha blivit till en fördel respektive 

nackdel för något fällt. Men statistiskt sätt så är randomiserade placeringar oftast 

starkare, givet vissa ramar. 

 

Färgen på fallfällorna skulle kanske ha haft en mörkare färg. Eftersom insekter dras till 

den gula färgen (University of California, 2014) så får man även med flygande insekter 

i de fällor som är till för att fånga marklevande insekter (fallfällor). Resultatet för 

fallfällorna skulle då kunna inkludera en extra slumpmässig faktor, eftersom både 

marklevande och flygande insekter kan fångas i dessa fällor. 
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Statistik 

Ett normalfördelningstest skulle kunna ha gjorts och om data skulle ha varit 

normalfördelat (vilket är ovanligt med den här typen av data) så skulle det kunna ha 

möjliggjort användande av ett parametriskt test. I denna studie användes ett Kruskal-

Wallis test som är ett användbart icke-parametriskt test och det starkaste testet för den 

här studien. Med en transformering av datamaterialet och om detta skulle visat sig ha 

gett en typisk normalfördelning, så skulle en variansanalys med ett parametriskt test, 

ANOVA använts istället. 

 

En fråga är om de individuella värdena för varje fälla och insamlad dag kan anses som 

en oberoende observation, (som gav ett stickurvalsprov om n = 80) eller om man 

alternativt skulle ha gjort en medelsberäkning för varje fälla per dag eller alternativt ett 

medelvärde för varje fälla per fält. I denna studie motiveras det med att fällorna var 

randomiserat placerade vid olika platser i varje fält och att de insamlades under olika 

dagar och att dagarna inte kom i en direkt följd efter varandra och att detta inslag av 

randomisering kunde styrka antagandet att varje fälla och dag var en oberoende 

observation. 

 

Resultat 

Felmarginaler 

Eftersom farmen är öppen för allmänheten så finns det en viss risk för att data kan ha 

blivit fel. De gånger som det har varit tomt i fällorna, (speciellt gulskålsfällorna) skulle 

kunna bero på att nyfikna frigående djur (höns, ankor och hundar) råkat välta ut 

fällorna. 

 

På den ekologiska odlingen använder de sig även av växelbruk och några av fällorna var 

placerade där de några veckor in rev upp hela odlingen, gick över med en jordfräs och 

sådde på nytt. Denna procedur medförde att veckorna före växelbruket var det många 

arter per fälla och efteråt var det väldigt få arter i fällorna. 

 

Konventionella odlingen 

Den konventionella odlingen hade minst antal insektsgrupper och även lägst 

medelvärde. Eftersom den konventionella odlingen består av fruktodlingar så var det 

inte oväntat att den största gruppen skulle utgöras av flugor. 
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Det var dock ingen signifikant skillnad i antal arter registrerade i den konventionella 

odlingen jämfört med den ekologiska och detta var oväntat. Det kanske kan förklaras av 

det som nämndes tidigare i ekologiska odlingen, men i detta fall är det omvänt: d.v.s. att 

den ekologiska odlingen och det naturliga fältet ligger väldigt nära, och därigenom så 

gynnas den konventionella odlingen av att den ligger så nära de andra fälten. En sak 

som skiljer sig mellan den konventionella odlingen, ekologiska odlingen och det 

naturliga fältet är att den ekologiska odlingen och det naturliga fältet har växter i olika 

nivåer (marktäckare, låga och höga örter, buskar och träd) medan den konventionella 

odlingen bara har träd. För att gynna fler insekter så skulle de kunna plantera in 

marktäckare i den konventionella odlingen för att ge skydd och bättre miljö åt framför 

allt marklevande insekter. Men med blommande marktäckare så som timjan (Thymus) 

så skulle det till en viss grad även kunna gynna pollinatörer (Michael Allsopp 23/10 - 

2014). Studier som visar på att marktäckare gynnar insekter i fruktodlingar är bl.a. en 

studie i Australien på mandelodlingar (Saunders, et al., 2013). De undersökte mängden 

pollinatörer på mandelodlingar utan marktäckare, med marktäckare och på ett naturligt 

fält. Det som Saunders, et al.(2013) studie visade var att det fanns flest insekter i 

odlingarna med marktäckare, men ännu fler arter på det naturliga fältet. Jag har själv 

inte räknat det totala antalet insekter i min studie, men det skulle vara intressant om det 

gav ett liknande resultat. En annan studie på citrusodlingar visade att om man använde 

läkeageratum (Ageratum conyzoides) som marktäckare så ökade antalet predaterande 

kvalster som lever på ett annat kvalster (Panonychus citri) som är ett skadedjur på 

citrusväxter (Zhanga, et al., 2014). 

 

Diversitetsindex visar att den konventionella odlingen hade i snitt större artdiversitet i 

fallfällorna än vad fallfällorna i den ekologiska odlingen hade. Eftersom det inte fanns 

någon betydande marktäckning i den konventionella odlingen så är det intressant att det 

finns en större artdiversitet där. Det skulle kunna betyda att vissa material som de 

använder i den ekologiska odlingen är sämre än öppen jord då det kommer till 

insektsdiversitet. Det skulle kunna vara så att man på farmen vet vilka 

bekämpningsmedel de ska använda (Larson, et al., 2013) och när de behöver använda 

det för att ha bästa effekt på skadedjuren och minst påverkan på nyttodjuren. Farmen tar 

även in bikupor på fruktodlingarna under blomningstiden, det skulle kunna resultera i 
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att vissa arter konkurreras ut av honungsbina och det därför inte är lika stor artdiversitet 

i gulskålsfällorna. 

 

En studie i Estland (Herzon, et al., 2014) menar att en blandning av ekologisk och 

konventionell odling, så kallad miljövänlig odling, skulle kunna vara en lösning för att 

öka mångfalden av bin och humlor. På ett sätt är det miljövänligt att veta när och hur 

mycket bekämpningsmedel man måste använda. Men en miljövänlig odling har även 

gräsytor mellan fälten och runt 15 % av odlingsytan ska bestå av vegetation som gynnar 

mångfald av djur och växter (Herzon, et al., 2014). 

 

Ekologiska odlingen 

Det var en signifikant skillnad i artdiversitet mellan de olika fälten. Denna skillnad 

berodde främst på att det var högre artdiversitet mellan det naturliga fältet (Fynbos) och 

den konventionella odlingen. Det fanns dock inte någon signifikant skillnad mellan den 

ekologiska odlingen och den konventionella odlingen. Men det fanns en indikation med 

en större artdiversitet i den ekologiska odlingen jämfört med den konventionella 

odlingen, med ett högre medelvärde av antal arter och ett högre antal insektsgrupper i 

den ekologiska odlingen jämfört med den konventionella. 

 

Diversitetsindex visar att det var relativt jämnt antal arter som finns alla gulskålsfällor, 

men i fallfällorna så var det en större spridning. Det kan bero på de olika 

marktäckningsmetoder som används på den ekologiska odlingen. I fallfälla 2 där det var 

minst artdiversitet så bestod marktäckningen av färskt träflis. I fallfälla 3 där det var 

störst artdiversitet utgjordes marktäckningen av diverse växter, så som pelargoner 

(Pelargonium) och timjan (Thymus) (se tabell 10). Det går då att spekulera kring om 

marktäckande växter bidrar med ökad insektsdiversitet. Tidigare studier som visar på 

detta är bl.a. en studie i Kina där de undersökte om vitklöver (Trifolium repens) som 

marktäckare på en persikeodling har någon effekt på mängden bladlöss (Wan, et al., 

2014). Det som de kom fram till var att mängden bladlöss minskade med ca 30 % och 

bladlöss predatorer ökade med ca 115 %. 

 

Att det fanns så många olika flugor beror troligen på att det fanns så många olika 

fruktträd som precis börjat sätta frukt och en del av karten lämnades kvar på marken 

efter att frukten på träden hade gallrats ur. En annan anledning kan vara att i anslutning 
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till den ekologiska odlingen finns det två restauranger och flugorna kan lockas av 

matrester från dem. Av de två fällor som hade minst arter (tabell 1), så hade en av 

fällorna träflis som marktäckning och den andra fällan var placerad mellan citron och 

oliv träd med krasse som marktäckare. 

 

Eftersom det finns fler sorters grödor på den ekologiska odlingen så borde det teoretiskt 

sätt finnas flera insekter där än på den konventionella odlingen (vilket det fanns, men 

ingen signifikant skillnad). Man borde förvänta sig att flera skadedjur dras till platsen 

och med skadedjuren kommer predatorer. Den ekologiska odlingen hade även 

kulturväxter för blommornas skull, så som pelargoner (Pelargonium), men det fanns 

inte vid den konventionella odlingen. 

 

Kehinde & Samways (2012) studie på bin och på skalbaggesläktet Scelophysa gav 

liknande resultat som den här studien. Tidigare studier av bl.a. Hole, et al. (2005) och 

Rahmann (2011) har visat att majoriteten av tidigare liknande studier har en högre 

mångfald av insekter, spindlar, fåglar och däggdjur på ekologiska odlingar jämfört med 

närliggande konventionella odlingar (Hole, et al., 2005; Rahmann, 2011). En meta-

analys som undersökte ekologiska odlingar kontra konventionella odlingar visade att på 

de odlingar de undersökte fanns det i snitt 30 % fler arter på de ekologiska odlingarna 

(Bengtsson, et al., 2005). I min studie så fanns det 18,5 % fler arter på den ekologiska 

odlingen jämfört med den konventionella.  

 

Att det inte fanns någon signifikant skillnad i antal arter mellan den ekologiska odlingen 

och den konventionella i min studie skulle kunna bero på att den ekologiska odlingen 

ligger för nära den konventionella odlingen (Brittain, et al., 2010) och då påverkas av 

samma bekämpningsmedel som används på den konventionella odlingen. Men en studie 

som undersökte ekologiska vattenmelonsodlingar i ett landskap med konventionellt 

odlade vattenmeloner kom fram till att de konventionella odlingarna inte fick tillräcklig 

pollination av de inhemska bina, medan 50 % av de ekologiska odlingarna fick det 

(Kremen, et al., 2002). Denna studie antyder att ekologisk odling gynnar pollination, 

även om odlingen ligger i närheten av en konventionell odling. 

 

Att det finns studier som ger olika resultat på samma ämne kan bero på vilka 

bekämpningsmedel som används, då kombinationer av vissa bekämpningsmedel 
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påverkar nyttodjuren (Larson, et al., 2013). Det kan även bero på hur landskapet ser ut 

runt odlingarna. Pots, et al. (2005) menar att det kanske inte beror på hur många 

närliggande naturområden det finns, utan att det snarare beror på hur bra naturområdena 

är när det kommer till mat och resurser för insekterna och hur möjligheten till boplatser 

ser ut. 

 

Naturliga fältet 

Det naturliga Fynbos fältet hade flest antal insektsgrupper och störst medelvärde av 

antal arter. Det fanns ingen signifikant skillnad i antal arter mellan det naturliga fältet 

och den ekologiska odlingen, men det fanns dock en signifikant skillnad i antal arter 

mellan den konventionella odlingen och det naturliga fältet. Utifrån detta resultat och att 

det inte fanns någon signifikant skillnad mellan den ekologiska och den konventionella 

odlingen, så skulle man kunna spekulera om inte det naturliga fältet är mer 

motståndskraftigt än den ekologiska odlingen mot vindburet bekämpningsmedel från 

den konventionella odlingen. Resistansen i det naturliga fältet kommer då ifrån naturlig 

selektion, att de har hunnit anpassa sig en längre tid än vad de insekterna på den 

ekologiska odlingen har. 

 

Diversitetsindexet för det naturliga fältet visar att det var en jämn fördelning av insekter 

över alla gulskålsfällor. Men på fallfällorna så var det en fälla som stack ut. En möjlig 

anledning till det är att den fällan var närmast stigar och servicevägar som gick bredvid 

fältet. På så sätt kan det ha minskat möjligheten till lämpliga boplatsen i närheten av den 

fällan. En annan orsak kan vara att intilliggande den fällan så var det ett stort buskage 

bebott av fåglar. Den stora mängden predatorer på den platsen kan ha gjort att fanns 

insekter vid den platsen. 

 

Det finns flera studier som tar upp mångfalden i fynbosfält (Procheş & Cowling, 2006; 

Giliomee, 2003). En anledning till den stora mångfalden skulle kunna vara att det 

naturliga fältet (Fynbos) är bättre lämpat för boplatser och har mer resurser för 

insekterna (Pots, et al., 2005) vilket gör att fler insekter dras dit. 

Fynbosfält och liknande omgivningar i anknytning till odlingar skulle kunna bidra till 

större mångfald av insekter (Pots, et al., 2005). Men alla närliggande naturområden 

gynnar inte odling. Att ha skog runt en odling gynnar till exempel inte pollinatörer, då 

skogen inte är någon tillgång för dem (Winfre, et al., 2007). Men å andra sidan bidrar 
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skogen till att skapa en mångfald av fåglar och däggdjur, så den mångfald man vill ha 

går att gynna utifrån vilka naturområden som finns i omgivningen. 

 

Slutsats 

Denna studie visar att ekologisk odling inte nödvändigtvis bidrar till en större mångfald 

av insekter, vilket är en minoritet av alla studier som gjorts angående mångfald och 

ekologisk odling. Det skulle behövas fler undersökningar angående vad det är som ökar 

mångfalden av insekter. Är det metoderna i den ekologiska odlingen eller kan det bero 

på hur landskapet ser ut runt odlingen? 

 

Det finns många forskare och tjänstemän som säger att bekämpningsmedel är orsaken 

till att många nyttodjur dör, och även tidigare studier (Larson, et al., 2013) menar ett 

bekämpningsmedel har en negativ effekt på dem. Utifrån min egen studie så skulle jag 

vilja spekulera om att det behövs fler naturliga fält som gynnar insekterna och ekologisk 

odling, så att insekterna inte ska påverkas negativt. Pots et al (2005) menar att 

insekterna behöver bra miljöer för att bygga bon på och då räcker det inte med enbart 

ekologisk odling. Om det inte finns några lämpliga boplatser så dör insekterna ut, 

oavsett om vi odlar ekologiskt eller inte. 

 

Nyligen har det kommit ut en skrift ifrån Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) om att 

ekologisk odling inte är miljövänligt och att om all odling skulle ske ekologiskt så 

skulle maten inte räcka till (Kirchmann, et al., 2014). Som det är idag så räcker maten 

till alla, teoretiskt sätt, men politik hindrar att alla får tillgång till den 

(Naturskyddsföreningen, 2014). Det går att se i en dokumentär (Det gigantiska slöseriet, 

2012) där de nämner att vi slänger 1/3 av all världens matproduktion. 

Jordbruksverkets rapport (Jordbruksverket, 2013) visar även att ekologisk odling är 

bättre för miljön gällande mindre kemikalier och större utrymme för vild flora och 

fauna. Majoriteten av studier som gjorts visar att ekologisk odling är bättre för 

biodiversitet och miljön, men kommande studier behöver framför allt ha större fokus på 

exakt vad i den ekologiska odlingen som bidrar till större biodiversitet. 
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Bilaga 1 
Alla insekter i den ekologiska odlingen och hur många gånger de hittades i samma fälla. 

Arter \ Fällor Eko Pan 1 Eko Pan 2 Eko Pan 3 Eko Pan 4 Eko Pit 1 Eko pit 2 Eko pit 3 Eko pit 4 

Bi 1 xx (2) xxxx (4) xxx (3) xxxxx (8) xxx (3)   xx (2) x (1) 

Bi 2 xxxx (4) x (1) xxxxx (5) xxx (3) xxxxx (6)   xxx (3)   

Bi 3   x (1)   x (1)         

Bi 5 x (1)   xx (2) xxx (3) x (1)       

Bi 6     xx (2)   x (1)       

Bi 7 x (1)       x (1)       

Bi 8       x (1)         

Bi 10 x (1)           x (1)   

Bi 11     x (1)           

Skalbagge 1 x (1)   x (1)   x (1)   xx (2)   

Skalbagge 2       x (1)         

Skalbagge 3   x (1)             

Skalbagge 4 xxxxx (6) xx (2)   xxxx (10)     xxx (3)   

Skalbagge 5 xxxxx (5)   x (1) xxxxx (8)     xx (2)   

Skalbagge 6 xx (2)               

 Skalbagge 7             xx (2) x (1) 

 Skalbagge 8 x (1)   x (1) xxxx (4)     x (1)   

Skalbagge 9     x (1) x (1)     x (1)   

Skalbagge 12         x (1)   xxx (3)   

Skalbagge 13       x (1)     xx (2)   

Skalbagge 14     xx (2) xxxxx (5)         

Skalbagge 21       x (1)         

Skalbagge 27     x (1)           

Geting 3 x (1)     x (1)         

Geting 6     xxx (3) x (1)         

Geting 7     xx (2)           

Geting 8 xx (2)   xxx (3) x (1)     x (1)   

Geting 9     x (1)           

Geting 11   x (1) x (1)           

Geting 15 xx (2)         x (1)     

Geting 18 xx (2)   x (1)           

Geting 22       x (1)         

Fluga 1   xx (2) x (1) xx (2)     x (1)   

Fluga 2   x (1) xxxx (4)           

Fluga 3 x (1)               

Fluga 4   x (1)             

Fluga 8 xx (2) x (1) x (1) x (1)         

Fluga 9 xxxxx (5) xxx (3) xxxxx (5) xxxxx (8)         

Fluga 10 x (1) xxx (3)           xx (2) 

Fluga 11 x (1) x (1) xxxxx (6) xxxxx (9)          

Fluga 13   x (1) xx (2) x (1)         

Fluga 14     x (1) x (1)         

Fluga 15 xx (2) x (1) x (1) x (1)         

Fluga 16     x (1)           

Fluga 17     xx (2)           

Fluga 18   x (1)             

Fluga 19 x (1)   x (1)           
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Fluga 20     x (1)           

Fluga 21     x (1)           

Fluga 22 x (1) x (1)             

Fluga 23   x (1)   x (1)         

Fluga 24       xxx (3)         

Fluga 27   x (1) xxx (3) xxxxx (7)    x (1) xxx (3)   

Fluga 28 xxxx (4) xxxx (4) x (1) x (1)         

Fluga 29 x (1)     xx (2)         

Fluga 30       x (1)         

Fluga 31       x (1)         

Fluga 32   x (1)   xx (2)         

Fluga 33 x (1)               

Fluga 34 x (1) x (1) xxxx (4) x (1)         

Fluga 36 xx (2) x (1) x (1) x (1)         

Fluga 37 x (1) xx (2)             

Fluga 39   x (1)           x (1) 

Blomfluga 1   x (1)           x (1) 

Blomfluga 2       x (1)         

Blomfluga 3       x (1)         

Hästmygga 1   xx (2)   x (1)         

Hästmygga 2   x (1)   x (1)         

Fjäril 1       x (1)         

Nattfjäril 1     xx (2) xxxx (4)     x (1)   

Nattfjäril 4     x (1)           

Nattfjäril 5   x (1)         x (1)   

Nattfjäril 6   x (1)             

Syrsa 1 x (1)       x (1) x (1)     

Syrsa 2     xx (2) xx (2)         

Syrsa 3     xxxxx (5) xxx (3)         

Syrsa 4     x (1)           

Syrsa 5     xx (2)           

Syrsa 6             xx (2)   

Gräshoppa 2         x (1) x (1)     

Totalt   

Sort Fälla 76 Arter i Eko Pan Traps 26 Artier i Eko Pitfall Traps 

Grupper 10 insektsgrupper i den ekologiska odlingen 

Fält 81 Arter i Ekologiska odlingen 
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Bilaga 2 
Alla insekter i den kommersiella odlingen och hur många gånger de hittades i samma 

fälla. 

Arter \ Fällor Cit pan Pl.1 pan Pl.2 pan Vin pan Cit pit Pl.1 pit Pl.2 pit Vin pit 

Bi 1 x (1) xxxx (4) xxxxx (7) xxxx (4) xxx (3)   xxx (3) x (1) 

Bi 2 x (1) xx (2) xx (2)   xxx (3) x (1) x (1) x (1) 

Bi 3   x (1)   xx (2)     x (1)   

Bi 4     xx (2)       x (1)   

Bi 5   x (1)             

Bi 6 x (1) xx (2)             

Bi 7   x (1)             

Bi 8 xxxx (4)   x (1)   xx (2)       

Bi 9 x (1)               

Bi 12   x (1)             

Myra 1       x (1)       xx (2) 

Myra 2       x (1) x (1)     xxxx (4) 

Myra 3             x (1) x (1) 

Skalbagge 1     xxxxx (6) xxxxx (7)     x (1) xx (2) 

Skalbagge 2       x (1)         

Skalbagge 4 x (1) xxxx (10) x (1) xxxxx (5)   x (1)   x (1) 

Skalbagge 5 xx (2) xxxx (10) x (1) xxx (3) xxx (3) xx (2)   x (1) 

Skalbagge 6 xx (2)   x (1)         x (1) 

 Skalbagge 7           x (1)     

 Skalbagge 8 x (1) xx (2) xxxxx (6) xxxxx (5) x (1) x (1) xxx (3)   

Skalbagge 9   xxxx (4)   xx (2)   x (1)     

Skalbagge 12       x (1) xx (2)       

Skalbagge 13         x (1)       

Skalbagge 14 x (1) xxx (3) xxxx (4) xxx (3) xx (2) x (1) x (1)   

Skalbagge 16         xx (2)     xxx (3) 

Skalbagge 17       x (1)         

Skalbagge 19   x (1) x (1)           

Skalbagge 20             xx (2)   

Skalbagge 21 x (1)     xx (2)         

Skalbagge 26 x (1)               

Geting 1   x (1) xxxx (4) xxx (3)         

Geting 4   x (1)             

Geting 5 x (1)               

Geting 10       x (1)         

Geting 11 x (1)     xxx (3)         

Geting 12       x (1)         

Geting 14     x (1)           

Geting 18       x (1)         

Geting 21       x (1) xx (2)       

Fluga 1 xxxx (4) xx (2) x (1)   x (1)       

Fluga 2 x (1)     x (1)         

Fluga 4 x (1)               

Fluga 6       x (1)         

Fluga 8 x (1) x (1)   x (1)         

Fluga 9 xx (2)   x (1) x (1)         

Fluga 12         x (1)       



 

29 

 

Fluga 13       x (1)         

Fluga 16   x (1)             

Fluga 17   x (1)             

Fluga 20 xx (2)               

Fluga 22       x (1)         

Fluga 23 x (1) x (1) x (1)           

Fluga 24     xx (2) xx (2)         

Fluga 27     x (1)   x (1)     x (1) 

Fluga 28 x (1)               

Fluga 34 x (1)               

Fluga 36 x (1)     x (1)         

Fluga 37 x (1)               

Blomfluga 1       x (1)         

Blomfluga 3   x (1)             

Nattfjäril 1       xxxxx (5)         

Nattfjäril 2 x (1)     x (1) xx (2)       

Nattfjäril 4       xxx (3)         

Nattfjäril 6             x (1)   

Gräshoppa 1   x (1) x (1) x (1)     x (1)   

Gräshoppa 5       x (1)         

Enskilld Fälla 26 22 19 34 15 7 11 11 

Medelvärde 18 arter per fälla 

Sort Fälla 59 Arter i Kommersiella Pan Traps 27 Arter i Kommersiella Pitfall Traps 

Grupper 8 insektsgrupper i den kommersiella odlingen 

Fält 66 Arter i Kommersiella odlingen 
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Bilaga 3 
Alla insekter i det naturliga fältet och hur många gånger de hittades i samma fälla. 

Arter \ Fällor Nat Pan 1 Nat Pan 2 Nat Pan 3 Nat Pan 4 Nat Pit 1 Nat pit 2 Nat pit 3 Nat pit 4 

Bi 1 x (1) xx (2) xx (2)   xxxxx (5) x (1) xxx (3)   

Bi 2 xx (2) xxxxx (5) xxx (3) xxx (3)         

Bi 3 x (1) x (1) xx (2)           

Bi 4 x (1) xxxx (4)   x (1)         

Bi 5             x (1)   

Bi 6 x (1) xx (2) xx (2) xx (2)         

Bi 7     x (1)           

Bi 8   x (1) x (1) xxx (3)         

Bi 9       x (1)         

Bi 10       xx (2) x (1)       

Bi 11     xxxxx (5) xxx (3) xx (2)       

Bi 12     x (1)           

Bi 13     x (1)           

Myra 1     xx (2)           

Myra 2     x (1)   x (1) x (1) x (1)   

Myra 3           x (1)     

Skalbagge 1 xx (2) xxxx (4) xxx (3) xxxxx (5) xxxxx (5) xxxxx (5) x (1)   

Skalbagge 2 x (1) x (1) x (1)     x (1)     

Skalbagge 3 x (1) x (1) xxx (3) xxxxxx (6) xxxxxx (8) xxxxx (6)     

Skalbagge 4 xxxxx (5) xxxx (10) xxxxxx (8) xxxxxx (9) xxxxxx (7)   x (1) x (1) 

Skalbagge 5 xxxx (4) xxxx (10) xxxxxx (8) xxxxxx (9) xxxxxx (6) x (1) xx (2)   

Skalbagge 6 xx (2) xxxxx (5) xxxx (4) xxxxxx (6) xxxx (4) xxxx (4)     

 Skalbagge 8   x (1)     x (1)       

Skalbagge 9 x (1) xx (2) xxxxx (5) xxx (3)   xxx (3)   x (1) 

Skalbagge 10 x (1) xxx (3) xxxx (4)   xxxx (4) xxxxx (6)     

Skalbagge 11   x (1) xx (2)     xx (2)     

Skalbagge 12   x (1)           xx (2) 

Skalbagge 14 x (1) xxxxx (7) xxx (3) xxx (3) x (1)       

Skalbagge 15   x (1)             

Skalbagge 16       xxx (3)         

Skalbagge 17 xxx (3) xxx (3) xx (2) xxxxx (5) xx (2) xx (2) xx (2)   

Skalbagge 18 x (1) x (1)             

Skalbagge 19 x (1)               

Skalbagge 22         xxx (3)       

Skalbagge 23       x (1) x (1)       

Skalbagge 24   x (1)   xx (2)         

Skalbagge 25     x (1)           

Geting 1 xxxx (4)   x (1) xx (2)         

Geting 2 x (1)               

Geting 3     x (1)           

Geting 4 x (1)   x (1)       x (1)   

Geting 5     xx (2) x (1)         

Geting 8     xx (2)       x (1)   

Geting 9 xxx (3)               

Geting 13   x (1)   x (1)         

Geting 14   x (1)             

Geting 15             x (1)   
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Geting 16     x (1)           

Geting 17       xx (2) x (1)       

Geting 19   x (1)             

Geting 20 x (1)               

Geting 22         x (1)       

Fluga 1 xxx (3) x (1) xxx (3) x (1)   x (1)     

Fluga 2 x (1)               

Fluga 3 x (1)               

Fluga 4 xx (2) x (1)             

Fluga 5 x (1)               

Fluga 6 x (1)               

Fluga 7 x (1)               

Fluga 9 xx (2) xx (2) x (1) xxxxxx (6)         

Fluga 12     x (1)   x (1)   x (1)   

Fluga 13     x (1)           

Fluga 23   x (1)             

Fluga 24     xx (2) xx (2)         

Fluga 25   xxx (3)   xx (2)         

Fluga 26   x (1)   x (1)         

Fluga 27       x (1)         

Fluga 29   x (1)             

Fluga 36 x (1) x (1)             

Fluga 37 xxx (3) xx (2)   xx (2)         

Fluga 38   x (1)             

Tvestjärt 1   xx (2)             

Blomfluga 2   x (1)             

Nattfjäril 1 xx (2)               

Nattfjäril 2 x (1)               

Nattfjäril 6     x (1)           

Syrsa 1       x (1)         

Syrsa 2       x (1) xx (2)       

Syrsa 4         x (1)       

Termit   x (1)         x (1)   

Gräshoppa 1   xx (2)   x (1)     x (1)   

Gräshoppa 3 x (1) x (1) x (1) xx (2)         

Totalt   

Arter \ Fällor Nat Pan 1 Nat Pan 2 Nat Pan 3 Nat Pan 4 Nat Pit 1 Nat pit 2 Nat pit 3 Nat pit 4 

Enskilld Fälla 35 40 36 33 20 13 13 3 

Medelvärde 24 arter per fälla 

Sort Fälla 76 Arter i Nat Pan Traps 31 Arter i Nat Pitfall Traps 

Grupper 11 insektsgrupper i det naturliga fältet 

Fält 82 Arter i Naturliga Fältet 
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Bilaga 4 
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Bilga 5 

 


