
Projektpartners

Projektområden Viktigt att informera
Lika viktigt som restaureringen av sandmarkerna är 
information till markägare, brukare och allmänheten om 
den skötsel som är bäst för sandmarkerna och dess växter 
och djur. I projektet ingår fältbesök, informationsmöten och 
information i tryckt och digital form. 

Besök gärna vår hemsida www.sandlife.se för mer 
information om projektet. 

.sewww.
Projektets stöds också av

Sand Life kommer att 
restaurera 23 Natura 
2000-områden i 
Halland, Kalmar och 
Skåne län. 

MYLLRANDE LIV  
I SANDMARKERNA

Vad är Life+ och  
Natura 2000?
Projektet finansieras delvis genom LIFE+ 
Natura, som ingår i EU:s LIFE-program 
2007 – 2013. Syftet med programmet 
är att förbättra naturmiljöerna inom 
Europas Natura 2000-områden. 

Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest 
skyddsvärda arter och naturtyper. Varje 
medlemsland ansvarar för skydd och 
skötsel av sina Natura 2000-områden. 
Arbetet grundar sig på EU:s Art- och 
habitatdirektiv samt Fågeldirektiv. 
Mer information finns på 
www.naturvardsverket.se



I projektet kommer vi att:

Inom projektet Sand Life samarbetar Länsstyrelserna 
i Skåne, Halland och Kalmar län med Lunds universitet 
och Kristianstads vattenrike. Syftet med projektet är att 
restaurera de sydsvenska sandmarkerna. 

Igenväxta Natura 2000-områden på sandig mark i Skåne, 
Halland och på Öland ska öppnas upp så att de blir 
tillgängligare för såväl allmänheten som sällsynta växter, 
svampar och djur.

EU´s miljövårdsfond Life+ står för hälften av kostnaderna. 
Resten av projektet finansieras av projektpartners  samt 
Naturvårdsverket och Stiftelsen Skånska Landskap. 
Projektets budget på 7,8 miljoner euro ska under tiden 
2012-2018 användas för att restaurera sandmarker, 
förbereda för löpande skötsel, informera och följa upp 
effekter av åtgärderna. 

Under de senaste decennierna har man börjat tänka om 
när det gäller hur sandiga marker ska skötas. En nyckel till 
ett myller av liv är störningar, som liknar de processer som 
skett under tusentals år i vårt kulturlandskap. 

Inom Sand Life kommer vi att restaurera sandiga miljöer 
genom en rad olika åtgärder, allt från att röja träd och 
buskar till att skapa sandblottor. 

Sandiga markerna i södra Sverige har ett myllrande djur- 
och växtliv. Här finns en stor artrikedom  med många 
sällsynta och spännande arter. 

Markernas blommande växter ger mängder av nektar, 
pollen och frön. Dessa utnyttjas som föda av insekter 
som vilda bin och andra steklar, frölöpare och fjärilar.
Den varma, lättgrävda sandjorden lämpar sig dessutom 
mycket bra för insekterna att bygga sina bon i. Där djuren 
betar hittar vi dynglevande skalbaggar. Insekterna blir till 
föda till sandlevande djur som sandödla, fältpiplärka och 
trädlärka.  

Men  många av sandmarkernas arter är idag hotade. Deras 
livsmiljö håller på att försvinna.

En av orskarerna är förändringar i markanvändning. 
Många av våra sandiga miljöer har en gång varit betade 
eller uppodlade. Trots att markerna var näringsfattiga 
kunde de odlas om de bara fick vila mellan varven. På så 
vis skapades en mosaik i landskapet av omväxlande bar 
sand och vegetation och med detta ett myllrande växt- och 
djurliv.

Idag har många sandiga marker förlorat sin 
variationsrikedom. De har odlats upp, planterats med 
träd och buskar, exploaterats eller fått växa igen. 
Förutsättningen för att djur- och växtlivet ska kunna 
överleva i de små sandmarker som finns kvar är begränsad.

Myllrande mångfald i sanden Vad behöver göras? Vad är Sand Life?

- Gräva bort vresrosor 
- Ta bort träd och stubbar
- Röja buskar och sly
- Bränna bort gräs och gammal ljung
- Gräva sandblottor 
 
... resultatet blir en mosaik av bar sand och 
blommande örter där djur och växter trivs!


