
Flyger bra trots korta vingar
Kortvingarna är vår största skalbaggsfamilj och det finns över 1 000 arter av kortvingar i Sverige. 
De varierar i storlek, vanligtvis är de 1–8 millimeter, men några arter är 20–30 millimeter långa. 
Färgen är oftast brun eller svart.

Täckvingarna är förkortade så att bakkroppen är synlig. Därför kan kortvingarna likna 
tvestjärtarna, men kortvingarna har ingen tång i bakänden. Flygvingarna, som ligger hopvikta 
under täckvingarna, är oftast välutvecklade och kortvingarna flyger bra.

Kortvingarna är nästan alltid rovdjur som lever av andra insekter, kvalster och hoppstjärtar, men 
en del lever av multnande växtdelar, svamphyfer eller på kadaver.

Viktigt nyttodjur i åkermark
Kortvingarna är vanliga i åkermark och ett av de viktigaste nyttodjuren där.

I en norsk undersökning fann forskarna 230 arter i åkermark, varav 20 var dominerande. Det fanns 
10–80 individer per kvadratmeter. De flesta kortvingar övervintrar som vuxna i åkerkanterna och 
där fann forskarna vintertid cirka 200 individer per kvadratmeter. På sommaren lever de vuxna 
individerna på markytan och larverna till stor del i jorden.

De flesta kortvingar är aktiva på nätterna. 

I odlingslandskapet är arter ur släktet Aleochara vanliga. De spelar en viktig roll genom biologisk 
bekämpning av fluglarver. Dels äter de vuxna kortvingarna ägg, larver och puppor av flugorna, dels 
lever larverna som en parasit på flugans puppor. De nykläckta kortvingelarverna söker själva upp 
en flugpuppa i jorden som de äter ur inifrån. Kålfluga och lökfluga är exempel på skadedjur som 
bekämpas av dessa kortvingar.

Äter alla slags bytesdjur
Kortvingarna är generalister som tar många olika byten. Några äter också växtdelar, till exempel 
frön och blad som håller på att brytas ned.

Kortvingarna finns överallt på åkern. De kompletterar andra nyttodjur som är specialister 
på bladlöss, som nyckelpigor och blomflugslarver. Därför är kortvingen en av de viktigaste 
predatorerna på bladlöss i spannmål. Många arter har också stor betydelse som predatorer på ägg 
och larver av skadedjur i både jordbruks- och trädgårdsgrödor.

Bakkroppen är alltid synlig hos 
kortvingarna.

Under kortvingens täckvingar 
finns hopvikta flygvingar. 
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Tidigt ute
Kortvingarna är särskilt viktiga som predatorer när de första bladlössen kommer in i ett 
spannmålsfält. Eftersom kortvingarna lever av alla möjliga insekter finns de på plats i fältet och 
längs kanterna, redan innan skadedjuren dyker upp.

Bladlössen sitter ofta långt ner på strået och på de nedre bladen. Där är de lätta att fånga för 
kortvingarna som oftast befinner sig på markytan. Denna tidiga bekämpning som kortvingarna 
gör medför att bladlössen inte förökar sig så snabbt som de annars skulle ha gjort. Ibland kan 
angreppet stanna av helt.

Kortvingarna gör skillnad
Marklevande nyttodjur har dokumenterad betydelse i spannmålsodlingen, det visar försök där 
nyttodjuren stängdes ute med barriärer. Där marklevande nyttodjur hade fri tillgång till plantorna 
fanns färre havrebladlöss. Forskarna beräknade att skördeförlusterna på grund av havrebladlössen 
minskade med 50 procent.

DU KAN HJÄLPA KORTVINGARNA
Kortvingarna tillbringar en stor del av sitt liv nergrävd i jorden. Därför gynnas de av en mindre 
intensiv jordbearbetning.

Anlägg en skalbaggsås
Du kan också hjälpa kortvingarna genom att ge dem goda övervintringsställen, till exempel genom 
att skapa åkerkanter med en stor biologisk mångfald eller genom att anlägga en skalbaggsås:

• Lägg två plogtiltor mot varandra så att det bildas en upphöjd jordbank.

• Så tuvbildande gräs och högväxande örter.

• Putsa åsen 1–2 gånger första året.

• Lägg åsen mellan fält eller ute i fältet, helst längs långsidan.

Forskning visar att sådana bevuxna remsor med gräs och blommor lockar till sig den kortvingsart 
som är en naturlig fiende till lilla kålflugan.

Genom att lämna obesprutade ytor längs med fältkanterna gynnar du kortvingarna:

• De får en yta att vistas på utan att bli utsatta för insektsmedel.

• De får mer insekter att äta.

Kortvingarna äter inte pollen men de kan ändå gynnas av anlagda gräs- och blomsterremsor 
eftersom dessa drar till sig alternativa bytesdjur.

Läs mer i appen Nyttodjur för smarta telefoner och på jordbruksverket.se/nyttodjur.

Text: Malin Flink, Jordbruksverket. Faktagranskning: Barbara Ekbom, Sveriges 
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