
Vetenskapligt namn Svenskt namn

Trachypachidae glanslöpare

Trachypachus zetterstedti nordglanslöpare

Carabidae jordlöpare

Omophron limbatum klotlöpare

Pelophila borealis älvlöpare

Leistus rufomarginatus skogskindlöpare

Leistus terminatus brokig kindlöpare

Leistus ferrugineus roströd kindlöpare

Nebria livida spöklöpare

Nebria rufescens strandnattlöpare

Nebria nivalis snölöpare

Nebria brevicollis skogsnattlöpare

Nebria salina alvarnattlöpare

Notiophilus aestuans slank ögonlöpare

Notiophilus aquaticus hedögonlöpare

Notiophilus palustris fuktögonlöpare

Notiophilus germinyi kopparögonlöpare

Notiophilus rufipes rödbent ögonlöpare

Notiophilus reitteri granögonlöpare

Notiophilus biguttatus fläckig ögonlöpare

Calosoma sycophanta praktlarvmördare

Calosoma inquisitor mindre larvmördare

Calosoma auropunctatum hedlarvmördare

Calosoma reticulatum alvarlarvmördare

Carabus monilis

Carabus arcensis hedlöpare

Carabus granulatus bronslöpare

Carabus clathratus nätlöpare

Carabus cancellatus kopparlöpare

Carabus auratus gyllenlöpare

Carabus auronitens praktlöpare

Carabus nemoralis parklöpare

Carabus hortensis trädgårdslöpare
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Carabus glabratus stållöpare

Carabus problematicus blålöpare

Carabus nitens guldlöpare

Carabus convexus kullerlöpare

Carabus intricatus bokskogslöpare

Carabus violaceus purpurlöpare

Carabus coriaceus läderlöpare

Cychrus caraboides snäcklöpare

Cicindela sylvatica skogssandjägare

Cicindela hybrida brun sandjägare

Cicindela maritima strandsandjägare

Cicindela campestris grön sandjägare

Loricera pilicornis borstlöpare

Blethisa multipunctata mässingsgroplöpare

Diacheila arctica nordlöpare

Elaphrus lapponicus källgroplöpare

Elaphrus uliginosus bred groplöpare

Elaphrus cupreus bronsgroplöpare

Elaphrus riparius grön groplöpare

Clivina fossor mörk mullvadslöpare

Clivina collaris brokig mullvadslöpare

Dyschirius thoracicus sandgrävare

Dyschirius obscurus sammetsgrävare

Dyschirius angustatus mjälgrävare

Dyschirius politus nipgrävare

Dyschirius impunctipennis dyngrävare

Dyschirius chalceus saltgrävare

Dyschirius salinus kustgrävare

Dyschirius aeneus lergrävare

Dyschirius tristis kölgrävare

Dyschirius nigricornis älvgrävare

Dyschirius melancholicus mossgrävare

Dyschirius intermedius ågrävare

Dyschirius laeviusculus brantgrävare

Dyschirius globosus dvärggrävare

Broscus cephalotes grävlöpare

Miscodera arctica björnmosslöpare

Patrobus septentrionis fjällsumplöpare

Patrobus australis lövsumplöpare



Patrobus assimilis smal sumplöpare

Patrobus atrorufus bred sumplöpare

Rhysodes sulcatus hakbagge

Perileptus areolatus dvärgstrandlöpare

Aepus marinus tidvattenslöpare

Trechus secalis skogsbrunlöpare

Trechus rivularis mossbrunlöpare

Trechus rubens skuggbrunlöpare

Trechus quadristriatus ängsbrunlöpare

Trechus obtusus bred brunlöpare

Trechoblemus micros sorklöpare

Blemus discus bandlöpare

Pogonus luridipennis gulvingad saltlöpare

Asaphidion pallipes broksidenlöpare

Asaphidion flavipes ögonsidenlöpare

Asaphidion curtum boksidenlöpare

Bembidion velox sandspegellöpare

Bembidion lapponicum fjällspegellöpare

Bembidion argenteolum silverlöpare

Bembidion litorale brokig spegellöpare

Bembidion nigricorne ljungkvicklöpare

Bembidion lampros mässingslöpare

Bembidion properans lerkvicklöpare

Bembidion obtusum knubbkvicklöpare

Bembidion bipunctatum kopparstrandlöpare

Bembidion ruficolle gul strandlöpare

Bembidion pallidipenne blek strandlöpare

Bembidion illigeri vitfläckig strandlöpare

Bembidion fellmanni jokkstrandlöpare

Bembidion difficile tajgastrandlöpare

Bembidion prasinum klapperstrandlöpare

Bembidion hyperboraeorum lappstrandlöpare

Bembidion virens bronsstrandlöpare

Bembidion hastii fjällstrandlöpare

Bembidion mckinleyi blågrön strandlöpare

Bembidion deletum grön kvicklöpare

Bembidion stephensi källkvicklöpare

Bembidion lunatum månstrandlöpare

Bembidion grapii nordkvicklöpare

Bembidion yukonum flytjordslöpare

Bembidion dauricum fjällkvicklöpare



Bembidion tetracolum fläckstrandlöpare

Bembidion bruxellense sjöstrandlöpare

Bembidion petrosum älvstrandlöpare

Bembidion cruciatum havsstrandlöpare

Bembidion femoratum korsstrandlöpare

Bembidion obscurellum sandstrandlöpare

Bembidion saxatile stenstrandlöpare

Bembidion dentellum skuggstrandlöpare

Bembidion tinctum slamstrandlöpare

Bembidion varium gyttjestrandlöpare

Bembidion semipunctatum brokstrandlöpare

Bembidion obliquum spräcklig strandlöpare

Bembidion minimum saltstrandlöpare

Bembidion azurescens åstrandlöpare

Bembidion tenellum småstrandlöpare

Bembidion articulatum mångfläckad strandlöpare

Bembidion octomaculatum åttafläckig strandlöpare

Bembidion doris dystrandlöpare

Bembidion schuppelii nordstrandlöpare

Bembidion gilvipes fuktstrandlöpare

Bembidion fumigatum marskstrandlöpare

Bembidion assimile blå strandlöpare

Bembidion clarkii gölstrandlöpare

Bembidion transparens vasstrandlöpare

Bembidion quadrimaculatum fyrfläckig kvicklöpare

Bembidion humerale torvlöpare

Bembidion quadripustulatum märgelstrandlöpare

Bembidion biguttatum tvåfläckig strandlöpare

Bembidion lunulatum dammstrandlöpare

Bembidion aeneum lerstrandlöpare

Bembidion guttula starrstrandlöpare

Bembidion mannerheimii lövkvicklöpare

Ocys quinquestriatus murlöpare

Porotachys bisulcatus barklöpare

Tachyura parvula dvärglöpare

Tachyta nana stubblöpare

Stomis pumicatus käftlöpare

Poecilus punctulatus matt sollöpare

Poecilus lepidus sommarsollöpare

Poecilus cupreus kopparsollöpare

Poecilus versicolor vårsollöpare

Pterostichus crenatus fuktsvartlöpare

Pterostichus aterrimus lacklöpare



Pterostichus oblongopunctatus skogssvartlöpare

Pterostichus adstrictus nordsvartlöpare

Pterostichus quadrifoveolatus brandsvartlöpare

Pterostichus niger brynsvartlöpare

Pterostichus melanarius åkersvartlöpare

Pterostichus nigrita kärrsvartlöpare

Pterostichus rhaeticus mossvartlöpare

Pterostichus anthracinus gyttjesvartlöpare

Pterostichus gracilis madsvartlöpare

Pterostichus minor smal svartlöpare

Pterostichus strenuus lundsvartlöpare

Pterostichus diligens strandsvartlöpare

Abax parallelepipedus lövskogslöpare

Calathus fuscipes fältmarklöpare

Calathus erratus ängsmarklöpare

Calathus ambiguus gulbent marklöpare

Calathus melanocephalus rödhalsad marklöpare

Calathus cinctus rödbrun marklöpare

Calathus mollis dynmarklöpare

Calathus micropterus skogsmarklöpare

Calathus rotundicollis bokmarklöpare

Sphodrus leucophthalmus kvarnlöpare

Laemostenus terricola källarlöpare

Dolichus halensis åkerlöpare

Synuchus vivalis kamklolöpare

Olisthopus rotundatus lerlöpare

Sericoda bogemannii svedjelöpare

Sericoda quadripunctata brandlöpare

Anchomenus dorsalis fläcklöpare

Oxypselaphus obscurus spenslig skugglöpare

Paranchus albipes brun skugglöpare

Platynus livens alskugglöpare

Platynus mannerheimii granskugglöpare

Platynus assimilis lövskugglöpare

Platynus krynickii sumpskogslöpare

Platynus longiventris älvängslöpare

Agonum micans gyttjelöpare



Agonum piceum blek kärrlöpare

Agonum gracile mosskärrlöpare

Agonum fuliginosum skogskärrlöpare

Agonum thoreyi vasskärrlöpare

Agonum consimile lappkärrlöpare

Agonum munsteri gungflylöpare

Agonum gracilipes smal kärrlöpare

Agonum marginatum gulkantad kärrlöpare

Agonum sexpunctatum juvellöpare

Agonum ericeti vitmosslöpare

Agonum muelleri mässingskärrlöpare

Agonum dolens slamkärrlöpare

Agonum versutum starrkärrlöpare

Agonum hypocrita fattigkärrlöpare

Agonum viduum bronskärrlöpare

Agonum emarginatum svart kärrlöpare

Agonum duftschmidi lundkärrlöpare

Agonum lugens gyttjekärrlöpare

Amara plebeja kärrkornlöpare

Amara similata fuktkornlöpare

Amara ovata bred kornlöpare

Amara montivaga blågrön kornlöpare

Amara nitida gårdskornlöpare

Amara communis ängskornlöpare

Amara convexior gruskornlöpare

Amara nigricornis hyggeskornlöpare

Amara lunicollis bredhalsad kornlöpare

Amara curta stenkornlöpare

Amara littorea matt kornlöpare

Amara aenea guldkornlöpare

Amara spreta hedkornlöpare

Amara famelica strandkornlöpare

Amara eurynota åkerkornlöpare

Amara familiaris rödbent kornlöpare

Amara anthobia skuggkornlöpare

Amara lucida kustkornlöpare

Amara tibialis mindre kornlöpare

Amara erratica lappkornlöpare

Amara interstitialis gräsgrön kornlöpare

Amara ingenua tistelkornlöpare

Amara fusca klintkornlöpare

Amara cursitans storögd kornlöpare

Amara municipalis ogräskornlöpare

Amara bifrons ljusbrun kornlöpare

Amara infima ljungkornlöpare

Amara praetermissa åskornlöpare

Amara brunnea björkkornlöpare

Amara quenseli moränkornlöpare

Amara crenata sydkornlöpare



Amara apricaria smal kornlöpare

Amara majuscula bredvingad kornlöpare

Amara fulva gul kornlöpare

Amara consularis bredhövdad kornlöpare

Amara aulica dikeskornlöpare

Amara gebleri lundkornlöpare

Amara convexiuscula saltkornlöpare

Amara torrida nordkornlöpare

Amara alpina fjällkornlöpare

Amara hyperborea tajgakornlöpare

Amara equestris sandkornlöpare

Zabrus tenebrioides axlöpare

Panagaeus cruxmajor strandkorslöpare

Panagaeus bipustulatus mindre korslöpare

Chlaenius tristis brun sammetslöpare

Chlaenius nigricornis guldgrön sammetslöpare

Chlaenius nitidulus lersammetslöpare

Chlaenius vestitus gulkantad sammetslöpare

Chlaenius sulcicollis träsksammetslöpare

Chlaenius quadrisulcatus strimmig sammetslöpare

Chlaenius costulatus praktsammetslöpare

Oodes helopioides bred dyklöpare

Oodes gracilis smal dyklöpare

Badister unipustulatus kärrbroklöpare

Badister bullatus hagbroklöpare

Badister meridionalis vätbroklöpare

Badister lacertosus lundbroklöpare

Badister sodalis mindre broklöpare

Badister peltatus brun träsklöpare

Badister dilatatus svart träsklöpare

Badister collaris ljus träsklöpare

Licinus depressus höstlöpare

Ophonus rupicola alvarväglöpare

Ophonus laticollis grön väglöpare

Ophonus puncticollis hjärthalsad väglöpare

Ophonus melletii brun väglöpare

Ophonus rufibarbis bred väglöpare

Ophonus puncticeps slank väglöpare

Ophonus azureus azurlöpare

Harpalus griseus sammetsfrölöpare

Harpalus rufipes åkerfrölöpare

Harpalus calceatus trädesfrölöpare



Harpalus melancholicus dysterfrölöpare

Harpalus signaticornis fältfrölöpare

Harpalus affinis kameleontfrölöpare

Harpalus distinguendus vårfrölöpare

Harpalus smaragdinus sandfrölöpare

Harpalus serripes kullerfrölöpare

Harpalus autumnalis höstfrölöpare

Harpalus solitaris bred frölöpare

Harpalus latus ängsfrölöpare

Harpalus nigritarsis myrfrölöpare

Harpalus luteicornis kustfrölöpare

Harpalus xanthopus lundfrölöpare

Harpalus laevipes skogsfrölöpare

Harpalus rubripes ogräsfrölöpare

Harpalus rufipalpis hedfrölöpare

Harpalus neglectus dynfrölöpare

Harpalus servus oval frölöpare

Harpalus tardus grusfrölöpare

Harpalus anxius smal frölöpare

Harpalus subcylindricus alvarfrölöpare

Harpalus picipennis knubbfrölöpare

Harpalus pumilus dvärgfrölöpare

Harpalus froelichii klumpfrölöpare

Harpalus hirtipes platt frölöpare

Harpalus flavescens gul frölöpare

Anisodactylus poeciloides saltängslöpare

Anisodactylus binotatus strandängslöpare

Stenolophus teutonus gulbrokig göllöpare

Stenolophus skrimshiranus blek göllöpare

Stenolophus mixtus mörk göllöpare

Bradycellus ruficollis ljungvinterlöpare

Bradycellus verbasci rödgul vinterlöpare

Bradycellus harpalinus sandvinterlöpare

Bradycellus csikii lervinterlöpare

Bradycellus caucasicus hedvinterlöpare

Dicheirotrichus gustavii tångbleklöpare

Dicheirotrichus rufithorax ogräsbleklöpare

Trichocellus cognatus mörk förnalöpare

Trichocellus placidus ljus förnalöpare

Acupalpus flavicollis rödhalsad dammlöpare

Acupalpus brunnipes mörk dammlöpare

Acupalpus meridianus lerdammlöpare

Acupalpus parvulus brokig dammlöpare

Acupalpus dubius brun dammlöpare



Acupalpus exiguus svart dammlöpare

Anthracus consputus skogsdammlöpare

Perigona nigriceps kompostlöpare

Masoreus wetterhallii midjelöpare

Odacantha melanura vasslöpare

Lebia cyanocephala blå örtlöpare

Lebia chlorocephala grön örtlöpare

Lebia cruxminor röd örtlöpare

Demetrias monostigma fläckig tasslöpare

Demetrias atricapillus blek tasslöpare

Demetrias imperialis korstecknad tasslöpare

Paradromius longiceps långhalsad gräslöpare

Paradromius linearis smal gräslöpare

Dromius agilis mörk grenlöpare

Dromius angustus smal grenlöpare

Dromius quadraticollis bred grenlöpare

Dromius schneideri kantad grenlöpare

Dromius fenestratus fönstergrenlöpare

Dromius quadrimaculatus fyrfläckig grenlöpare

Calodromius spilotus trefläckig grenlöpare

Philorhizus quadrisignatus sydbarklöpare

Philorhizus sigma brokig gräslöpare

Philorhizus melanocephalus ljus gräslöpare

Philorhizus notatus mörk gräslöpare

Microlestes minutulus slank smålöpare

Microlestes maurus knubbig smålöpare

Syntomus truncatellus svart stumplöpare

Syntomus foveatus bronsstumplöpare

Lionychus quadrillum gruslöpare

Cymindis humeralis blank skulderlöpare

Cymindis angularis mindre skulderlöpare

Cymindis macularis dynskulderlöpare

Cymindis vaporariorum hedskulderlöpare

Brachinus crepitans bombarderbagge


