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FÖRORD
När vi njuter av solen i en sanddyn eller i en sandig backe i betesmarken vistas vi
också sida vid sida med en mångfald av växter, djur och svampar som är anpassade
till och beroende av sandmiljöns speciella natur. Utsattheten för vind och havsströmmar,
och variationen i kalkrikedom, bete, markanvändningshistoria och topografi har gett
upphov till en artmångfald som är hisnande.
Södra Sveriges sandmiljöer har verkligen varit med om mycket. I perioder har människan
utnyttjat landskapet så hårt att skogen glesnat eller nästan försvunnit helt. Sanden yrde i
vinden och vidsträckta flygsandfält och höga sanddyner uppstod. De senaste 150 åren
har utvecklingen svängt och sandmarkerna planterats med skog, vuxit igen eller bebyggts.
Sedan mitten av 1990-talet har de höga naturvärden som finns i de öppna och solvarma
sandmarkerna längs södra Sveriges kuster alltmer uppmärksammats. Den kritiska situationen för fältpiplärkan i Sverige tillsammans med resultaten från insektsinventeringar riktade strålkastarna mot ett naturvårdsproblem. Sandmarkerna höll på att växa igen i snabb
takt och unika naturvärden var hotade.
Sandmarkernas värden är också uppmärksammade inom Natura 2000, det europeiska
nätverket för skyddad natur. I EU-projektet Sand Life har stora restaureringsåtgärder
genomförts i 23 Natura 2000-områden längs Hallands, Skånes och Ölands kuster.
Resultaten är verkligen glädjande. Fältpiplärkan ökar och hotade bin, fjärilar och andra
insekter återkoloniserar de restaurerade sandmiljöerna i snabb takt, både i projektområdena och i andra områden som restaurerats med likartade metoder.
De restaurerings- och skötselmetoder som beskrivs i denna manual är viktiga för att bevara sandmarkernas naturtyper och artmångfald och de ekosystemtjänster de bidrar till,
till exempel den pollinering som den stora mängden bin och humlor utför. Vi hoppas därför
att manualen kommer att spridas och användas av många aktörer så att vi kan fortsätta att
njuta av backtimjan, havsmurarbi och fältpiplärka när vi ligger i sanden och njuter av solens
värme.

Claes Svedlindh
Avdelningschef
Naturvårdsverket
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1.PROJEKT SAND LIFE
SÅ FÖDDES IDÉN TILL SAND LIFE
Flygsandfält och sanddyner betraktades länge som oproduktiva områden som dessutom kunde skapa
problem om sanden inte hölls under kontroll. Flygsand stoppades och öppna sandmarker planterades
med tall och växte igen. Under andra hälften av 1900-talet skyddades flera stora sandområden utmed
södra Sveriges kuster som naturreservat men då i syftet att stoppa exploatering och för att gynna
friluftslivet.
Det var först i början av 2000-talet som insikten om sandmarkernas höga naturvärden och det kritiska läget med en
accelererande igenväxning uppmärksammades fullt ut. Ny
kunskap kom från riktade insektsinventeringar i Hallands
kustsandmarker. De visade att sandmarker har höga insektsvärden men också ett skriande behov av restaurering.
Ytterligare insikter och kunskap gav det ökande arbetet
med Åtgärdsprogram för hotade arter och med Natura
2000, EU:s nätverk av värdefulla naturtyper. Ett tydligt kvitto
gav också uppföljningen av situationen för fältpiplärkan, de
öppna sandmarkernas signalart nummer ett, som visade
att den minskade oroväckande snabbt som svensk häckfågel. Det blev samtidigt uppenbart att många, sällsynta
sandmarksarter fanns i goda populationer på de militära
övningsfälten i både Skåne och Halland, där det fortfarande
fanns en hög grad av störning. När man började restaurera
igenväxta sandmarker i Halland och olika metoder att göra
det på utvecklades, blev det också uppenbart att sandmarkernas arter snabbt kunde hitta tillbaka till de återställda
områdena.
Under ett seminarium om sandmarker 2008 i Åhus i
nordöstra Skåne samlades naturvårdsexperter och andra
naturintresserade. Här fastslogs att läget för den biologiska
mångfalden i de sydsvenska sandmarkerna var allvarligt
och att mycket behövde göras. Att återigen öka andelen
bar sand i landskapet var nyckeln som kunde vända trenden, det var man överens om. Det dåvarande läget med
bristande resurser inom naturvården skulle dock inte räcka
för att arbeta i den stora skala och i den takt som behövdes.
Efter seminariet tog Länsstyrelsen Skåne initiativ till ett möte
med berörda län i södra Sverige. Målet var att diskutera
möjligheterna att gemensamt söka medel till ett stort och
gemensamt restaureringsprojekt. Detta resulterade efter
några år i projektet Sand Life.

PROJEKT SAND LIFE
Sand Life startade i augusti 2012 och avslutades i juli 2018.
Under dessa 6 år har omfattande åtgärder genomförts i
Skåne, Halland och på Öland. Projektet har framförallt haft
syftet att återskapa öppna sandmarker och gynna ett artrikt
växt-, svamp- och djurliv. Samtidigt har insatserna också
återskapat miljöer som blivit tillgängliga för upplevelser av
naturen. Restaureringarna har omfattat allt från röjning
av träd och buskar till att skapa sandblottor, bränna eller
återinföra bete. Hur åtgärderna har påverkat växt- och
djurlivet har följts upp genom kartering av förändringarna
och inventering av arter och miljöer. För att öka kunskapen
och förståelsen för sandmarkerna har mycket fokus också
legat på utåtriktad information och dialog.
PROJEKTDELTAGARE
Sand Life har varit ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelserna i Skåne, Halland och Kalmar län, Lunds universitet och Kristianstads kommun. Länsstyrelsen Skåne
har koordinerat projektet och ansvarat för kontakter med
EU-kommissionen och övriga bidragsgivare. Projektet har
haft en budget på totalt 70 miljoner kronor. EU har bidragit
med hälften av finansieringen genom programmet Life+
Nature och den andra hälften har projektets partners stått
för tillsammans med medfinansiärerna Naturvårdsverket
och Stiftelsen Skånska Landskap.
Respektive Länsstyrelse har varit ansvarig för att genomföra
de olika åtgärderna i länets projektområden liksom andra
åtgärder som framtagandet av nya skötselplaner, informationsskyltar och att genomföra guidningar. En viktig del i
projektet har varit att följa upp hur naturvärdena utvecklats
i de sandmarker som restaurerats. Ansvaret för denna
uppföljning har Lunds universitet haft. Att höja kunskapen
om våra sandiga marker och öka förståelsen för behovet
av restaurering och skötsel har varit centralt i projektet. En
viktig del i informationsspridningen har varit produktionen
av 12 permanenta utemuseum vilket Kristianstads kommun
genom Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ansvarat för.
VILKA OMRÅDEN HAR RESTAURERATS?
Projektet har genomförts i 23 Natura 2000-områden fördelade på Skånes, Hallandz och Kalmar län. För alla projektområden har restaureringsplaner tagits fram där syften och
arbetsgång för alla planerade restaurerings- och skötselåtgärder beskrivs.
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Haverdal
Laholmsbuktens sanddynsreservat
Bjärekusten
Ängelholms strandskog
Revingefältet
Falsterbohalvön (Flommen)
Falsterbo skjutfält
Kabusa
Sandhammaren (Hagestad, Hagestad
järarna och Backåkra)
Kiviks marknadsplats
Klammersbäck
Verkeån (Vitemölla, Drakamöllan,
Kumlan, Brösarps backar)
Möllegården
Ravlunda
Friseboda
Gropahålet
Lyngby
Rinkaby
Åby sandbackar
Gårdby sandhed
Skedeås
Bödakusten västra
Bödakusten östra
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I Skåne ingick 16 Natura 2000-områden omfattande kustdyner från Ängelholms strandskog i nordväst till Gropahålet
i nordost, inlandsgräshedar i Vombsänkan och i trakterna
runt Brösarp samt flera områden med sandstäpp i östra
Skåne. I Halland har två stora Natura 2000-områden
utmed Hallandskusten restaurerats; Laholmsbuktens
sanddynsreservat och Haverdal. I Kalmar län har 5 Natura
2000-områden på Öland ingått; två sanddynsområden i
Böda på norra Öland och 3 områden med sandstäpp.
VILKA RESTAURERINGSÅTGÄRDER HAR
ANVÄNTS?
Restaureringarna inom Sand Life har omfattat åtgärder som
öppnat upp trädklädda dyner, röjt i igenväxta områden,
luckrat upp tät grässvål, tagit bort gammal växtlighet och
skapat mer solbelyst sand i landskapet.
Avverkning och röjning av träd och buskar
Igenväxning eller plantering med buskar och träd har framförallt skett i dynområden längs våra kuster. Inom projektet
har öppna sandmarker återskapats när träd avverkats,
buskar röjts och stubbar ryckts upp med rötterna.

Den invasiva vresrosen har grävts upp i sanddynerna och
rötterna har sorterats bort från sanden. I täta tallskogar
har det röjts och avverkats för att glesa ut, gynna gamla
solitärträd och öppna solbelysta gläntor med blottad sand.
Röjningsrester har tagits bort och död ved har lämnats för
att gynna vedlevande insekter, svampar och lavar.
Åtgärder för mer sand i landskapet
Ett av huvudsyftena i projektet har varit att öka andelen
blottlagd sand i de olika projektområdena. I detta arbete
har flera olika typer av markstörande åtgärder genomförts
inom Sand Life. Det har varit alltifrån harvning och plöjning
för att få en luckrare vegetation till större schaktningar av
det översta, näringsrika markskiktet och djupgrävningar
för att få upp ren, näringsfattig och ibland även kalkrikare
sand.
Bränning som naturvårdsåtgärd
Bränning som är en effektiv naturvårdsåtgärd kan användas både för att restaurera och sköta gräs- och hedmarker. Gammalt gräs och ris eldas upp och resulterar i
att markens pH ökar och viss näring går upp i rök. Efter
bränningen kan växters frön gro lättare, ljung föryngras och
fläckar med bar sand kan bildas.
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INFORMATION OCH KUNSKAPSHÖJNING
Information har varit en viktig del i projektet. Genom arrangemang, möten och guidade fältvandringar har målet
varit att öka förståelsen för biologisk mångfald och vilka
förutsättningar som behövs för att gynna arterna i de sandiga miljöerna. Dialog och direktinformation till närboende
och övriga intresserade har varit grundläggande för att
förankra och förklara motiv och betydelsen av planerade
restaureringar och skötsel.
Ute i projektområdena har skyltar informerat om planerade
åtgärder under projektets gång. Tolv fasta utemuseer har
satts upp i olika projektområden. På dem finns information
om sandmarker i stort, om projektet och om platsens historia och speciella naturvärden. Information har också spridits
via projektets hemsida, foldrar, föredrag, kurser, media med
mera.

VAD HÄNDER EFTER SAND LIFE?
Att sandmarkerna kommer skötas när Sand Life är avslutat
är avgörande för att restaureringarna ska få en långsiktig
effekt. Efter projektet kommer den löpande förvaltningen
av skyddade områden att ta över skötseln, vilket respektive
länsstyrelse ansvarar för. I det ingår att ta fram en så kallad
After-Life plan där inriktningen på det fortsatta arbetet kommer att beskrivas.
Det finns fler områden att restaurera och det arbetet behöver fortsätta om än i mindre skala. All ny kunskap och
erfarenhet från Sand Life kommer att vara till glädje i det
fortsatta arbetet.
Läs mer om projektet på
www.sandlife.se

UPPFÖLJNING AV RESTAURERINGARNA
För att följa upp vad alla de olika restaureringsåtgärder som
genomförts i projektet har fått för effekt har utvecklingen
av olika arter och strukturer följts upp. Uppföljningen har
koordinerats av Lunds universitet som också har valt ut och
designat uppföljningsmetoder, genomfört fjärranalys och de
olika fältinventeringarna. Resultaten från uppföljningarna var
ännu inte sammanställda vid produktionen av denna skrift
men kommer att presenteras i en separat rapport.
Förändringar av vegetation och andelen blottad sand har
följts upp före och efter restaureringar och skötselåtgärder
både med fjärranalys och inventeringar. Inom samma
områden har inventeringar av blommande växter, steklar,
skalbaggar, fjärilar och nattfjärilar skett. Tillståndet för
fältpiplärka, trädlärka och nattskärra, tre av sandmarkernas
karaktärsarter, har följts upp. I projektet har även attitydförändringar hos närboende och besökare undersökts.

LIFE+ NATURE

Sand Life har finansierats genom Life+ som är EU:s program
för finansiering av större miljö- och naturvårdsprojekt i Europa.
Under perioden 2007–2013 delade EU ut cirka 2,1 miljarder
euro till projekt som rör naturvård och biologisk mångfald,
miljöpolitik och miljöstyrning, samt information och kommunikation. Genom de två programmen Life+ Nature och Life+
Biodiversity bidrar EU främst till arbetet med att förbättra den
europeiska naturen.
Huvudsyftet med Life+ Nature är att genomföra EU:s fågeldirektiv samt art- och habitatdirektiv främst inom ramen för
det europeiska nätverket Natura 2000. De åtgärder som
ska genomföras inom området Life+ Nature ska vara väl
beprövade och ska leda till att arter och livsmiljöer uppnår
gynnsam bevarandestatus. Mer information om Life+ hittas
på Naturvårdsverkets och EU-kommissionens hemsidor.
www.ec.europa.eu
www.naturvårdsverket.se

NATURA 2000

De områden som ingått i Sand Life omfattas alla av Natura
2000, som är ett nätverk av skyddad natur inom EU. Syftet
med nätverket är att utrotningen av djur och växter ska hejdas
och att deras livsmiljöer ska förbättras. I Sverige finns drygt
3 500 Natura 2000-områden. De utgör landets mest värdefulla naturområden, och många av områdena är även skyddade som nationalpark eller naturreservat.
Urvalet av områden har gjorts utifrån två EU-direktiv: Art- och
Habitatdirektivet och Fågeldirektivet, som tillsammans ger
skydd åt cirka 900 växt- och djurarter och 170 olika naturtyper inom hela EU.
I Sverige omfattar Natura 2000 drygt 100 växt- och djurarter
och 90 naturtyper enligt habitatdirektivet, samt drygt 60 fågelarter enligt fågeldirektivet. För dessa arter och livsmiljöer är
det upp till Sverige att skapa bästa möjliga skydd och vård
för att de ska uppnå en gynnsam bevarandestatus för att
säkra deras långsiktiga fortlevnad i Sverige. Mer information
om Natura 2000 hittas på Naturvårdsverkets och EU-kommissionens hemsidor.
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2.SANDMARKERNAS HISTORIA
Det sandiga landskapets historia är lång och omväxlande.
Kustområden som förr var vidsträckta öppna betesmarker
där sanden tidvis yrde är idag tallskogar vid sandstränder
där många vill bo och vara för att koppla av och njuta av
naturen. Det som förr var magra sandhedar på slätterna är
idag högproducerande åkrar med hjälp av bevattning och
gödning.
Historiska beskrivningar från södra Sveriges sandmarker
handlar ofta om kampen mot flygsanden. I den historien
saknas ofta berättelserna om hur sandiga hedar, odlingsmarker och kuster på flera sätt varit till glädje och nytta
för oss människor genom tusentals år. I samma landskap
fanns också ett artrikt växt- och djurliv på sandmarker med
en omfattning som vi idag kan ha svårt att föreställa oss.
Vad vi framförallt vill uppmärksamma i projektet Sand Life
och i den här skriften är de värdefulla sandmarksområden
vi har kvar, deras unika växt- och djurliv och den viktiga
kopplingen till människans historia i landskapet. I projektet
har några av dessa områden återställts både för arternas
och för vår egen skull. De öppna sandmarkerna är en
betydelsefull del av vår historia. Genom att återskapa dem
backar vi tiden och gynnar på det sättet artrika miljöer som
är hotade i dagens landskap.
VAR KOMMER ALL SAND IFRÅN?
Sand är ett av slutresultaten i de långsamma processer
som ständigt pågår på vår jord när berggrunden långsamt
vittrar ner i allt mindre beståndsdelar – grus, sand och lera.
Det vittrade materialet flyttas vidare av tyngdkraften, av
glaciärer och av vatten och vind. I de här processerna
bildas olika jordarter.
Sveriges sandjordar och sandiga kustområden härstammar
framförallt från den senaste istiden. För 18 000 år sedan
hade isen börjat lämnat västra Skåne och smälte långsamt
av mot norr. Mäktiga isälvar med smältvatten från isen förde
med sig enorma mängder sand och byggde deltalandskap
och sandfält där älvarna mynnade i havet eller smältvattensjöar. Landet som varit nertryckt av isen steg långsamt ur
hav och issjöar och sanden bearbetades återigen av vågor,
strömmar och vinande vindar. Så bildades våra sandiga
slätter och kuster. Efter istiden låg sanden jungfrulig och
öppen för att intas av växter, djur och människor.
DE FÖRSTA FOTSPÅREN
De första människorna kom för minst 14 000 år sedan.
Det var jägarfolk som kom söderifrån i spåren av vildren.
Via en landbrygga från kontinenten kunde de hitta hit.
Under mer än tiotusen år därefter levde befolkningen som
jägare, fiskare och samlare. Utmed vissa sandkuster kan vi
hitta spår efter dem. Bearbetade flintskärvor i sanden som
är rester från deras redskapstillverkning.

Jägarfolkens påverkan på landskap och vegetation var
mycket liten. Än så länge var det bara de vilda djuren som
höll landskapet öppet. Till en början svarade vildrenarna för
betet. När klimatet blev varmare och vegetationen förändrades vandrade de norrut och följdes av uroxe, visent, älg
och jättehjort som dominerade som betesdjur under hela
jägarstenåldern.
SANDMARKER FÖR BETE OCH ODLING
För 6000 år sedan började människorna hålla tama betesdjur och bryta mark för att odla. Man blev alltmer bofast
och slog gärna ner sina bopålar på de lättbrukade sandjordarna. Under denna tid växte det skog med framförallt
ek och tall på de kustnära sandmarkerna. Odling, bete och
utnyttjandet av skogarna öppnade upp landskapet bit för
bit. I södra Sveriges milda klimat kunde djuren ibland gå
ute hela vintern.
I det bylandskap som började etableras i landskapet för
mer än 1000 år sedan låg gårdarna samlade i byar vid de
bästa jordarna. Där låg åkrar och ängar (inägor) och på de
magrare markerna utanför (utmarkerna) gick betesdjuren.
På utmarkerna hämtade man också ved, virke och grästorv. På lite bättre jordar som östra Skånes kalkrika sandmarker bröt man också upp tillfälliga åkrar på de betade
utmarkerna. Där kunde man odla i ett par, tre år innan
sanden var utmagrad och behövde en lång vila.
Carl von Linné ger i sin reseskildring från sin skånska resa
1749 en bild av hur viktigt det var att jorden fick vila i detta
rörliga åkerbruk, som även kallas trädesjordbruk.

utjord är här vid Raflunda mycken, som
allenast upptages vart 10 år, då uppå
denna första året sås bovete, andra året
råg och sedan icke mer. Rågen, som
växer på desse torre land, bliver mager
men giver ganska vitt mjöl. Om denna
utjord sås vart 6:e, 7:e eller 8:e år bliver
hon utmärjlad, att hon bär ingenting och
icke en gång ogräset utan ser ut som en
bar sandhed

Bilden visar hur det en gång kan ha
sett ut på utmarkerna i östra Skånes
sandiga backlandskap. Höger om markvägen har en tillfällig odling brutits upp.
Den är stängslad från djuren som gick
fritt och betade på de vidsträckta utmarkerna. Några av de kalkrika sandmarkernas
karaktärsarter får representera den rika
floran.
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FÄRDER I SANDEN
Den kustnära befolkningen har i alla tider haft många olika
anledningar att färdas över de sandiga utmarkerna och
dynfälten, antingen till fots, med eller utan skottkärra, eller
med vagn och dragdjur. Var och en tog sin egen närmaste
väg dit man skulle. All denna verksamhet har bidragit till att
hålla markerna öppna på olika sätt.
På de sandiga betesmarkerna gick betesdjuren som behövde ses till och skulle mjölkas. Ved, virke och ris skulle
samlas ihop och köras hem. Långt in på 1900-talet har
också stora mängder tång och ålgräs hämtats på stränderna. Tången som var mest näringsrik användes framförallt till
att gödsla åkrarna med, men även som nödfoder till djuren.
Med det magrare och segare ålgräset kunde man täcka
tak, isolera hus och bygga hägnader.
Längs de flacka sandkusterna har också verksamhet
kopplad till det strandnära fisket av främst lax, sill och ål
och till den urgamla strandrätten, rätten att bärga vrakgods,
också bidragit till färder och bosättningar utmed kusterna.
Utmed Hanöbuktens sandstränder ligger fortfarande ett
pärlband av gamla ålabodar och kring dem verksamhetsområden och färdvägar där blommande växter, insekter
och fåglar gynnas av att sanden hålls öppen.
KRIGEN OCH SANDFLYKTEN
I tider av befolkningsökning och ofredstider i södra Sverige
ökade trycket på landskapet. Från 1560 och i drygt 150
år framåt rådde ett nästan konstant krigstillstånd i södra
Sverige. Krigen drabbade allmogen hårt. Stora uttag av
virke och ved ledde till att de kustnära skogarna mer eller
mindre skövlades. Utmarkerna blev trädfattiga hedar där
man i brist på annat tog gräs- och ljungtorv till hägnader,
hustak och bränsle. Utmed Hallands sandkust bröts också
grästorv i stora mängder för att bygga vallar och befästningar vid städerna. Följdeffekterna av krigen är troligtvis en
starkt bidragande orsak till den långa period av storskalig
sandflykt som då inleddes i södra Sverige. Det var främst
Skåne och Hallands kustområden som drabbades, men
också sandiga områden på Öland och Gotland.
Historiska beskrivningar av problematik med sandflykt i
södra Sverige är kända från slutet av 1500-talet och framåt.
Vid mitten av 1700-talet verkar sandflykten ha nått en kulmen enligt de historiska källorna. Men allt var inte elände.
Vid samma tid beskrivs å andra sidan de öppna sandmarkernas blomrikedom och deras betydelse som betes- och
åkermarker av både Carl von Linné på hans Skånska resa
och från Halland av hans lärjungar Lars Montin och Pehr
Osbeck.

Carl von Linné botaniserar bland dyntopparna på norra Ölands
flygsandfält.

BÖRDIGA ÄNGAR, GOTT BETE OCH DRIVANDE SAND
Linné reste under sommaren 1741 på Öland och fascinerades där av flygsanden som på norra Öland drev i vinden
från stränderna och in över kustvägen. Vid Grankulla
beskriver han hur dynerna vandrade in i tallskogen och
nästan begravde de stora furorna ”det var artigt att löpa på
desse sanddrivor och botanisera emellan talltopparna”.
I de öppna sanddynerna studerade Linné hur sandrör och
sandstarr stabiliserade sanden, ”Sandhafre växte såsom
tufvor på dessa sand-berg och förhindrade sanden att
bortblåsa, vi sökte uppgräfva rötterna men de gingo så
djupt att ingen botten vinnas kunde”.
Carl von Linné gav sig ut på sin Skånska resa år 1749.
På sin färd vid Åhus och söderut längs östkusten förundrades han över de blommande sandfältens mångfald. Han
noterade att många växter, som backtimjan, hedblomster och sandnejlika trivdes bäst i den öppna flygsanden
och sandnejlikan i synnerhet längs de sandiga vägarnas
hjulspår. ”Den drifvande sanden” på Skanörs Ljung, Skånes
sydvästra udde, beskriver han som mycket gynnsam för
både träd- och kryddodling och betet var dessutom ”fedt
och godt”. Lite sand mellan tänderna eller i magen kunde
kreaturen tåla och det fanns huskurer att ta till om det behövdes. På resa vid Ängelholm präglas Linnés beskrivningar å andra sidan av stadens stora problem med flygsanden
och hur man bygger sandgärden och planterar sandrör och
strandråg i stor skala för att binda sanden.
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År 1768 färdades linnélärjungen Lars Montin längs Hallandskusten för att bilda sig en uppfattning om sandflyktens
omfattning och vad som kunde göras åt situationen. Han
såg även på sandmarkerna med botanistens ögon och
berättar att de halländska sandbackarna och dynfälten
hade en flora som ”vida övergår hvad som finnes på rätt
många tämmeligen bördiga ängar”. Sammanlagt beskrev
han ett 90-tal arter från de halländska sandmarkerna och
summerade sina iakttagelser med att det bästa sättet att
komma tillrätta med flygsandsproblemet vore att göra som
naturen, att först stadga flygsanden med örter, sedan med
buskar och till slut med träd.
STATLIGA ÅTGÄRDER MOT SANDFLYKTEN
Trots att sanden ibland yrde över vägar och runt husknutarna var det inte alltid som allmogen tyckte att sandflykten
var ett problem på samma sätt eller i samma grad som
myndigheterna. Även om man under 16- och 1700-talen
gjorde försök från myndighetshåll att åtgärda sandflykten
på olika sätt var det först i början av 1800-talet som staten
med kraft tog tag i det besvärliga sydsvenska sandflyktsärendet. År 1826 förbjöds bete, trädfällning, torvtäkt och
tångkörning på flygsandfälten och dem som ändå färdades
över markerna beordrades med hot om böter att följa utstakade vägar.

Pålagorna gjorde att flera allmänningar skänktes till staten.
Storskaliga planteringar i statlig regi med strandråg, sandrör och tall inleddes och fortsatte genom hela 1800-talet
och många sandmarker i Halland, Skåne och på norra
Öland förvandlades till produktiv skogsmark med lönsam
avkastning redan vid slutet av seklet. Där det visade sig
vara för torrt för den vanliga tallen planterades från slutet
av 1800-talet stora mängder bergtall i en ambition att göra
varje sandmark täckt och produktiv.

Här bygger kustbefolkningen utmed Hallands sandkust sandgärden för att stoppa flygsanden. Det kunde antingen vara på
eget initiativ eller på grund av statliga pålagor.
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SEMESTER, BADTURISM OCH NATURRESERVAT
År 1936 konstaterar en statlig utredning att åtgärderna
mot flygsanden i södra Sverige varit lyckosamma men att
skogarna på flygsandsfälten för säkerhets skull bör klassas
som skyddsskogar med särskilda regler för avverkning. Ett
par år senare lagstadgade man i Sverige om allmän semester. Badturismen som hade börjat spira redan i början
av sekelskiftet blomstrade alltmer och fritidsbebyggelsen
började växa i snabb takt utmed kusterna. Under 1900-talets andra hälft bildades många naturreservat på kusternas
sandmarker med de främsta syftena att gynna friluftslivet,
att bevara flygsandfälten som en geologisk företeelse och
som skydd mot exploatering.
RISTÄCKNING, SKYDDSSTAKET OCH NEJ TILL
DYNHOPP
Öppen och rörlig sand kunde ställa till problem när badstugor och fritidshus byggdes långt ut i dynerna och återigen
väcktes oron för flygsand. Utredningar och åtgärdsprogram
togs fram över hur sanden skulle kontrolleras och detta
tillämpades på bred front, även i obebyggda områden. I
dynmorfologiska undersökningar av Hallands och Skånes
sandkuster från 1973 och 1985 beskrivs risken för slitage, skador, vegetationsförstöring och erosion i samband
med badturismen. Skötselplaner och reservatsföreskrifter
för de nybildade reservaten präglades också starkt av ett
skyddstänkande. Gångtrafiken genom dynfälten skulle
kanaliseras längs stigar och utlagda spänger. Nyuppkomna
sandblottor skulle täckas med ris eller tång. Längs vissa
kuststräckor byggdes skyddstaket som skulle stoppa sanden. Aktiva dyner hägnades in eller täcktes med nät och
barnen blev tillsagda att inte hoppa i dynerna på familjens
badutflykt.

”Det punktvisa slitaget uppkommer särskilt i de fall då
besökaren i syfte att erhålla lä för vinden gräver sig ner
i sanden med vegetationsförstöring och vinderosion
som följd.”
Ur Länsstyrelserapport ”Dynmorfologin längs Hanöbukten”
1985.
”Vid uppbyggande av helt raserad dynrand kan ibland
erfordras flera parallella staket och omfattande planteringsåtgärder med senare tillförsel av långtidsverkande
gödselämnen. Inom vissa områden kan marktäckning
med tång, ris och/eller storbalar av halm vara lämpligt.
De åtgärdade områdena måste avstängas för allmänheten
på lämpligt sätt”
Ur ”Riktlinjer för skydd och vård av den halländska sandkusten” 1993.
SANDMARKERNA VÄXER IGEN OCH NYA INSIKTER
Alla de skyddsåtgärder som genomfördes ända in på
1990-talet tillsammans med effekterna av kvävenedfall och
försurning gjorde att igenväxningen accelererade. Från början av 2000-talet och framåt började man inom naturvården
alltmer uppmärksamma läget för de öppna och solvarma
sandmarkernas höga naturvärden. Framförallt var det den
kritiska situationen för häckande fältpiplärka i Sverige och
resultaten från flera insektsinventeringar i Hallands sandmarker som riktade strålkastarna mot ett akut naturvårdsproblem. Artrika sandmarker höll på att växa igen i snabb
takt och unika naturvärden var hotade. Med Sveriges
inträde i EU följde åtagandet att skydda värdefull natur
och hotade arter inom nätverket Natura 2000. Samtidigt
utökades arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter i
Sverige. Sandmarkerna fick en ökad uppmärksamhet från
flera håll och en mer framskjuten plats i naturvården.

Dyngräsplantering på Ulla hau, Fårö.
Foto från 1907, SLU Historiska skogsbilder.

DET GAMLA ODLINGSLANDSKAPET
Sandiga jordar är lättbrukade och har använts
länge. Bilden skildrar landskapet runt sekelskiftet 1700–1800. Då låg byarna tillsammans
med åkrar och ängar på de bästa jordarna.
Betesdjuren fick gå på de magrare sandmarkerna. Från dessa marker hämtade man ved
och virke, tång, grästorv och sand. Ibland plöjde man upp tillfälliga åkrar som kunde odlas
ett par år. Marker med ljung brändes med
jämna mellanrum för att förbättra betet.
I det gamla jordbrukslandskapet fanns
gott om öppen sand och ett rikt
växt- och djurliv.

IGENVÄXANDE LANDSKAPET
Idag har planterade tallskogar, igenväxande buskmarker, åkrar och fritidshusbebyggelse ersatt de forna öppna sandhedarna. På sanddynerna invid havet växer
sly, gräs och ogenomträngliga buskage. I det
igenväxande landskapet råder brist på öppen
sand och blommande växter. Mångfalden
av sandlevande djur och växter har minskat
kraftigt och många arter som är ”sandmarksspecialister” lever på utrotningens
brant.

DET RESTAURERADE LANDSKAPET
Under 2000-talet har sandmarkernas unika
och hotade värden uppmärksammats och
på många platser öppnas igenväxta sandmarker upp igen för människor, växter och
djur. Planterad bergtall avverkas och varma
gläntor öppnas upp i den täta skogen. Sandhedar röjs fram och betas på nytt och med
plöjning och grävning görs nya sandblottor.
Målet är att skapa varma öppna miljöer –
grunden för sandmarkernas unika växtoch djurliv.
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3.SANDMARKERNAS ARTER
OCH MILJÖER
Extremt torrt, näringsfattigt, en stekande sol och vinande vindar. I sandmarkerna är förutsättningarna
tuffa för dem som ska leva där. Å andra sidan ger den varma vårsolen en tidig start, den näringsfattiga
sanden håller konkurrensen från krävande växter borta och i sanden är det lätt att gräva eller gro.
Sandmarkerna erbjuder också en stor variation av mikromiljöer i och med den ständiga förändring som
pågår när markerna långsamt växer igen. För en maximal artrikedom behövs alla stadier av igenväxning.
Därför behövs också en ständig tillgång på blottlagd sand där allting kan börja om på nytt.
EN ARTRIK OCH LÅNG HISTORIA UNDER HOT
De svenska sandmarkernas historia sträcker sig tillbaka till
den senaste istidens slutskede för 18 000 år sedan (läs mer
om detta i kapitlet om sandmarkernas historia). Arterna har
vandrat in den ena efter den andra under tusentals år och
mångfalden har ökat därefter. De växter, djur och svampar
som kommit hit har varit anpassade till olika förhållanden
beroende på skillnader i klimat och andra förutsättningar
som varierat genom tiderna. Arktiska arter kom tidigt efter
isen, värmekrävande arter hittade hit under perioder när det
var varmare än idag. Många har lyckats hålla sig kvar även
om förutsättningarna förändrats. Därför kan det idag finnas
både nordliga och sydliga arter som lever sida vid sida
inom samma sandmarksområde.
Arealen öppna sandmarker med sin naturliga vegetation
och djurliv har under de senaste 100 åren minskat i en allt
snabbare takt. Fortfarande finns det områden som har ett
både rikt och mångformigt växt- och djurliv. Men det är
en mångfald som är alltmer trängd. Drygt 300 arter i de
svenska sandmarkerna är rödlistade och nära 200 av
dessa är direkt hotade enligt 2015 års svenska rödlista.
Cirka 40 åtgärdsprogram för hotade arter berör sandmarksarter och i det europeiska nätverket för skyddsvärd
natur, Natura 2000, ingår nio sandmarkshabitat varav två
klassas som särskilt skyddsvärda och högprioriterade.
VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN HOTADE OCH RÖDLISTADE ARTER?

”En nationell rödlista är en sammanställning av arters status (utdöenderisk) inom ett lands gränser. Arternas status bedöms
med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och trender. Utifrån
denna bedömning placeras arterna i olika kategorier.” Källa: ArtDatabanken, SLU
Den svenska rödlistan tas fram och uppdateras av ArtDatabanken. Listan fastställs sedan av Naturvårdsverket och den
senaste listan från 2015 omfattar 4273 arter. Rödlistan är ett viktigt hjälpmedel inom arbetet med naturvård. Den ligger till
grund för olika åtgärdsprogram för hotade arter, används för att följa upp hur man lyckas uppnå miljömål och är ett underlag
för att bedöma naturområdens status. Databasen Artportalen som också drivs av ArtDatabanken är ett viktigt hjälpmedel
där vem som helst kan söka och rapportera förekomsten av både rödlistade och andra arter.
Kategorin hotade arter ingår i den totala gruppen av rödlistade arter. Hotade är de arter som kategoriserats som Akut hotad
(CR), Starkt hotad (EN) eller Sårbar (VU). Till rödlistade arter hör, förutom alla de hotade, också de som kategoriserats som
Nära hotad (NT), Nationellt utdöd (RE) och Kunskapsbrist (DD). De arter som däremot kategoriserats som Livskraftig (LC) är
varken hotade eller rödlistade.
I denna bok har vi valt att använda oss av svenska namn på arter. I bilaga 1 finns alla arter som nämns i boken listade med
svenskt, engelskt och latinskt namn.
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Borsttåtel

ANPASSNING OCH SPECIALISERING
De torra sandjordarna blir snabbt varma i vårsolen. Det ger
ett varmt mikroklimat med en tidig start på växt-, insektsoch häckningssäsongen. Samtidigt måste de som lever i
de mest extrema lägena vara anpassade till att temperaturskillnaderna mellan den svala natten och den dallrande
sommarhettan kan vara nästan ökenliknande. Värmen i
sanden ger många värmekrävande arter en förutsättning att
kunna leva här i norr, i kanten på deras utbredningsområde.
I de svenska sandmiljöerna finns flera växt- och djurarter
som normalt lever på stäpperna i Centraleuropa och österut. Många av dem har etablerat sig här under den varma
och torra period för 8000–4000 år sedan som kallas den
postglaciala värmetiden. Då var medeltemperaturen flera
grader högre än idag. Under samma tid fanns det också en
landbrygga till kontinenten som underlättade spridningen
norrut. Under senare och kallare perioder dog många populationer ut medan andra kunde leva kvar där förhållandena
varit tillräckligt varma och torra. De här arterna lever här
hos oss i utkanten av sina utbredningsområden och klarar
inte att överleva om sandmarkerna växer igen, då blir deras
livsmiljö alldeles för kall och fuktig.
De näringsfattiga sandjordarnas växter har genom evolutionen på olika sätt anpassats till att klara sig på lite vatten
och näring. Gräset borsttåtel har till exempel smala och
styva blad för att inte torka ut, fetknoppens blad däremot
är trinda och tjocka och kan lagra vatten. Dyngräsen
strandråg och sandrör är specialiserade till att växa i torr
sand och klara översandning. Med djupa rotsystem kan de
nå ner till grundvattnet och kan också snabbt skicka upp
nya skott när de blir översandade. Många av sandmarkernas pionjärväxter är också ettåriga. De blommar tidigt, före
sommartorkan, och satsar allt på att producera många frön
som sedan gror i den öppna sanden.

Gul fetknopp

I den magra och torra sanden slipper sandmarkernas
specialister konkurrens från snabbväxande och näringskrävande örter och gräs och på de riktigt kalkrika sandjordarna gynnas de arter som kan växa trots att kalken
binder markens näringsämnen och dessutom kan fungera
som ett gift för många andra växt- och mossarter.
En viktig förutsättning för artrikedomen i sandmarkerna
är tillgången till det var och en behöver. Evolutionen har
genom tiderna utvecklat olika anpassningar och samband
mellan växter, djur och svampar. Vissa insekter är beroende
av en specifik växt för sin överlevnad, andra av en särskild
insektsart som den parasiterar på. Vissa svampar behöver
en särskild växt att leva av och många insekter måste ha
tillgång till specifika strukturer som öppen sand eller död
ved för att kunna bygga bon och föröka sig. Här beskrivs
några få exempel på alla dessa spännande arter och fascinerande samband man kan studera i våra sandmarker.

LÄPPSTEKEL
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LIVET I SANDMARKERNA
VILDBIN OCH ANDRA STEKLAR
Många av Sveriges 295 arter av vildbin lever i sandiga
marker. Eftersom de sandiga miljöerna förändrats eller
försvunnit helt är många av dem hotade. Den svenska
rödlistan omfattar nästan 100 arter av vildbin. Som ett
exempel är ett 40-tal rödlistade vildbin kända på det
sandiga Revingefältet I Skåne. Flera av våra vildbin
omfattas av nationella åtgärdsprogram (ÅGP) där
skapande av blottad sand på sandmarker och att öka
blomrikedomen är de viktigaste åtgärderna.

Grön sandjägare

Gul frölöpare

Ett flertal vildbin gräver sina bon i marken. Där bygger de
bokammare där äggen läggs på varsin pollenklump som
skafferi åt den växande larven. Mycket pollen behöver
samlas och för att orka jobba behöver bina nektar. Därför
är tillgången på blommande växter avgörande för en lyckad
föryngring och överlevnad. Flera bin är specialiserade för att
bara samla pollen av en enda växtart eller växtgrupp. Praktbyxbi som är ett av de sandiga markernas vanligare bin är
ett exempel. Det flyger framförallt till fibblor där de samlar
pollen på sina långhåriga bakben. Efter en lyckad skörd är
håren fulla av pollen och ser ut som gula byxor. Det finns
också bin som är boparasiter, så kallade gökbin. Likt göken
lägger de ägg i en annan arts bon. En del av gökbina är
specialiserade på att parasitera på en specifik art och blir
därför extra känsliga eftersom de är helt beroende av sitt
värdbi. Ett exempel är väddsandbiet som är ett relativt vanligt bi på solvarma marker med blommande vädd, medan
dess gökbi, väddgökbiet är desto ovanligare.
Längs sandkusterna i Halland, Skåne och på Öland lever
havstapetserarbiet. Honan gräver sitt bo i solexponerad
blottad sand och fodrar varje bokammare med bitar av
blad. Det ovanligare havsmurarbiet är också knutet till
Sydsveriges sandkuster. Det är beroende av tillgång till
ärtväxterna käringtand eller strandvial för att kunna samla
pollen till sina larver.
Ett stort antal andra steklar lever som rovdjur på olika insekter. En del av dem är strikt kopplade till att parasitera

på en viss art vilket gör deras överlevnad extra känslig.
Ett exempel är solguldstekeln som bara parasiterar på
havsmurarbi eller havstapetserarbi.
I solexponerade lägen på sandig mark kan man få se den
karismatiska och sällsynta läppstekeln. Den är vår största
rovstekel. I en solvarm sandfläck gräver den var sitt bohål
till sina larver som den sedan matar med flugor. För att orka
hålla igång suger den gärna i sig nektar från backtimjan.
Läppstekeln har stora gröna ögon och patrullerar ihärdigt
sin boplats som den ofta delar med flera andra läppsteklar
i en gemensam koloni. Den vanligare bivargen kan ses
flyga lågt över sandmarkerna på väg till ett bohål med ett
nedsövt honungsbi som föda åt sina larver.
SKALBAGGAR
Skalbaggarna är en av våra mest artrika insektordningar i
Sverige. Många av arterna lever på torra sandiga marker.
Den gröna sandjägaren kan komma blixtrande som en grön
juvel och slå sig ner på sandiga stigar. En nära släkting
är brun sandjägare. De är båda är relativt vanliga i södra
Sverige. Ovanligare är däremot den sällsynta strandsandjägaren som lever i fuktig blottad sand längs vattendrag
eller vid dynvåtmarker.
I de västsvenska sanddynerna
och i Mellansveriges sand- och
grustäkter flyger bibaggen
redan i mars–april då de första
varma solstrålarna värmt upp
sanden. Bibaggens larver är boparasit på vårsidenbi och lever på
nektar och pollen som biet samlat
in till sina larver.

Bibagge

För många arter av de dynglevande skalbaggarna är
välbetade sandmarker med en låg växlighet och fläckar
med blottad sand viktiga miljöer. Bete över hela säsongen
ger ständig tillgång till färsk dynga där ägg och larver kan
utvecklas. Flera arter, som till exempel månhornsbaggen
gräver yngelkammare djupt nere
i sanden och för ner bollar av
dynga som larverna äter av och
utvecklas i över vintern.
Frölöpare är en grupp skalbaggar
där flera arter lever på oljerika
frön från ettåriga växter. De
trivs bäst där vegetationen är
gles med insprängda fläckar av
blottad solbelyst sand. Det finns
olika arter av frölöpare i kustens
sanddyner och på inlandets
Dyngbagge –
grässandhedar.

kallad månhornsbagge

LÄR KÄNNA NÅGRA VILDA BIN
SANDBIN
Alla sandbin är grävande bin som bygger bon i sandig
mark. Många är tätt behårade och ger ett lurvigt intryck.
Sandbin är 6–17 mm stora.
Många sandbin lever bara av mat från en enda eller ett
fåtal värdväxter. Det gör dem extra känsliga och ett 20-tal
sandbiarter är därför rödlistade*.

Sandbi

Till släktet hör det 13–15 mm stora sälgsandbiet. Det är ett
gråludet, svart bi som samlar nektar från sälg och andra
videarter. Sälgsandbiet vaknar tidigt om våren, ibland redan
i slutet av februari!

BLODBIN
Bakkroppens illröda färg har gett släktet blodbin dess
namn. Det röda står i skarp kontrast till den i övrigt svarta
kroppen. Blodbin är 5–10 mm stora och saknar längre
behåring. Alla blodbin lever som parasiter. Istället för
att gräva ett eget bo lägger blodbin sina ägg i ett annat
bibo, ofta tillhörande ett smal- eller bandbi. När larverna kläcks äter de upp pollenförrådet som var avsett för
värdbiets avkomma. I Sverige finns 16 arter av blodbin
varav fyra är rödlistade.
Blodbi

TAPETSERARBIN
Tapetserarbin är kraftigt byggda bin, 7–17 mm stora.
Honorna samlar sin pollen på buken och är därför håriga
på undersidan av bakkroppen, ofta färggrant i gult/orange.
Sitt namn har de fått eftersom de tapetserar sina bogångar
med blad som de gnagt sönder i lagom stora bitar.

Tapetserarbi

GÖKBIN
Gökbin är getinglika, oftast gula och svarta bin, 6–14 mm
stora. Gökbin bygger inga egna bon utan lägger precis
som blodbin sina ägg i andras. Gökbin är specialiserade
på att utnyttja sandbin som värdar. I Sverige finns 34 arter,
13 av dem är rödlistade.

I Sverige finns tolv arter av tapetserarbin varav tre är
rödlistade. Till släktet hör stortapetserarbiet – vårt största
och mest spektakulära vildbi, 14–17 mm stort. Det lever på
sandiga marker och samlar pollen från klintar och tistlar.

BYXBIN
Långhåriga bakben är byxbiets främsta kännetecken. I
Sverige fanns tidigare tre arter av byxbin, men idag betraktas två av dem som utdöda. Kvar finns det 12–15 mm
stora praktbyxbiet. Praktbyxbiet är specialiserat på fibblor
och kan ses i sandiga marker i juli–augusti.
* Rödlistade arter är sådana arter som är så ovanliga eller som
minskar så snabbt att de riskerar försvinna från landet. Många
rödlistade vildbin berörs av Naturvårdsverkets åtgärdsprogram
för hotade arter. Det gäller till exempel många sandbin, gökbin
och det akut hotade biet kölblodbi.

I TRÄDGÅRDEN
Anlägg en bibädd och sätt upp biholkar på de
varmaste platserna i trädgården.
Plantera örter rika på pollen och nektar. Trädgårdshandlaren brukar veta vilka som är bäst.
Plantera en sälg eller rikligt med lökväxter. Sälg,
krokus, scilla, vårlök med flera är de vilda binas
frukost efter vinterdvalan i trädgårdslandskapet.
Anlägg en slåtteräng i miniatyr. Så in en ängsfröblandning och låt blomma över sommaren. Slå
ängen sent på säsongen alternativt bränn av den
tidigt på våren.

RÅD TILL MARKÄGARE
Anlägg bibäddar. Bibäddar är sandhögar eller sandiga
ytor där bin kan gräva bon. Placera dem i bryn, sydvända
slänter och åkerholmar där solen kommer åt – bin älskar
värme så ju varmare desto bättre. Lägg upp en hög med
sand eller gräv en grop (1–2 kvadratmeter stor) och fyll
med sand – sedan är bibädden klar!
Rotera bete och slåtter under säsongen så att det alltid
finns några hagar och ängar som blommar. Slå kantzoner,
vägrenar och åkerholmar, det vill säga marker som inte
odlas eller betas, sent på säsongen när blomningen är över.
Bränning av markerna tidigt på våren är en mycket bra
skötselmetod. Det magrar ut marken och gynna
konkurrenssvaga örter.
Var rädd om videbuskar och sälg. De är de vilda binas
frukost när de vaknar ur vintersömnen. Blomningen hos
vide och sälg kan vara helt avgörande för hur bisamhällena
utvecklas under sommaren.
Har du en husbehovstäkt, se till att den hålls öppen.
Ta ut lite sand då och då så att det alltid finns blottad sand.
Om du använder kemiska växtskyddsmedel: Använd
sådana som inte skadar pollinerande insekter. Information
om bigiftighet brukar finnas i preparatets bruksanvisning.
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En av de mest karismatiska dagfjärilarna på sandmarkerna i sydöstra Sverige är den svartfläckiga blåvingen. Denna vår största blåvinge
lever i ett unikt beroende av både backtimjan och hedrödmyror. Fjärilen lägger sina ägg i blommor av backtimjan. Där lever larven en
kort period och kryper sedan ner på marken där myrorna luras att tro att det är en av deras egna. Larven bärs hem till boet där den
lever på att äta myrlarver, övervintrar och förpuppas för att kläckas till en ny fjäril under sommaren.

FJÄRILAR
Där det finns gott om blommande och nektarrika växter
finns också en rik fjärilsfauna. Många fjärilsarter är beroende av en specifik växtart eller växtgrupp för sin överlevnad. Finns växtarter som åkervädd, sandvita, backtimjan,
monke, violer och getväppling finns ofta en mångfald av
dagfjärilar. Den metallglänsande ängsmetallvingen, streckhedspinnare och många arter av blåvingar, guldvingar,
bastardsvärmare och pärlemorfjärilar fladdrar i de blomrika
sandmarkerna.
De färgglada dagfjärilarna har alla sett, men mindre kända
är alla de småfjärilar som lever i sandmarkerna. De flesta är
nattaktiva, många är vanliga medan andra är väldigt sällsynta. På de halländska sandiga ginsthedarna är flera arter
strikt knutna till hedarnas karaktärsart hårginst. Ginstplattmal, ginstsäckmal och ginstpalpmal är tre av dem. Alla har
en ytterst begränsad utbredning i Sverige. På sydkustens
sanddyner lever larverna av den lilla fjärilen fältmalörtsrotvecklare på fältmalörtens rötter. Andra exempel är mjölflyet
som bara lever på hedblomster och den extremt sällsynta
sandnejlikegallmalen som har en larvutveckling på sandnejlika och som bara är känd på två platser i östra Skåne.

GRÅMYROR OCH MYRLEJONSLÄNDOR
Gråmyran är en av de öppna sandmarkernas karaktäristiska myrarter. Den etablerar sig där det finns solöppen sand
och glest med vegetation. Gråmyran har inga stackar utan
bygger sina kolonier nere i sanden. Den känns igen på sin
gråglänsande kroppsbehåring. I södra Sverige finns den
i Halland, östra Skåne, Blekinge och på Öland. Där det
också finns myrlejon är gråmyran ett lovligt byte. I Sverige
finns tre arter av myrlejonsländor, de är alla knutna till
sandmarker. Sländan lever som larv i ungefär ett år. Larven
kallas myrlejon och gräver en trattformad fångstgrop i sanden. Längst nere i gropen, nergrävd i sanden, sitter myrlejonet i väntan på att ett byte ska falla ner. För att överraska
och fånga bytet sprätter den sand på det med hjälp av
huvudet och fångar sedan in det med sina stora käkar.

SANDMARKERNAS ARTER OCH MILJÖER
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MYRLEJON
Längst ned i de trattformiga fångstgroparna ligger myrlejonsländans
larv och väntar på sitt byte. Under
en hel sommar fångar den myror
och andra insekter som trillar ned
i gropen. Efter att ha övervintrat i
sanden omvandlas sedan larven till
en fullbildad slända, som främst är
aktiv på natten. I Sverige finns tre
olika arter av myrlejon.

MYRLEJON
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SANDMARKERS FÅGLAR
Sandmarkerna har också sina egna karaktärsfåglar. Den
mest karaktäristiska är fältpiplärkan. Den är helt beroende
av att det finns större ytor med öppen sand där den både
häckar och födosöker. I forna tiders öppna landskap, rikt
på naturliga sandmarker var den en mycket vanligare fågel.
Under 1800-talet fanns 500 häckande par spridda över
stora delar av Götaland. I takt med att sandmarkerna växt
igen under hela 1900-talet har antalet minskat därefter.
Sedan några år häckar fältpiplärkan bara på den skånska
östkusten, från Åhus i norr till Vitemölla i söder. I en inventering 2013 konstaterades 33 revir i östra Skåne. Vid en
återinventering 2017, efter de flesta åtgärderna i Sand Life,
hade antalet revir ökat till glädjande 40 stycken.
Trädlärka och nattskärra är två av karaktärsarterna i de
trädbärande sandiga markerna. Båda är beroende av
en mosaik av slutna och öppnare sandmarker med
mycket insekter. Trädlärkan är en av våra minsta lärkor
och känns igen på sin korta stjärt och sitt karaktäristiska
läte li-li-li-lililylylu i flykten. Nattskärran är nattaktiv och har
en väl kamouflerad fjäderdräkt som gör den svårupptäckt
där den sitter blickstilla på sin plats under dagen. Både
trädlärkan och nattskärran gynnas när sandmarkernas
slutna tallskogar glesas ut och åter öppnas upp i gläntor
och större öppningar.

Fältpiplärka
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Sandödla

GRÖNA ÖDLOR I SANDEN
En idealisk miljö för sandödlan är där det finns torr och
varm sand där äggen kan grävas ner för att kläckas. Den
behöver också tillgång till gräsmark, ris och buskar där
den kan hitta föda och söka skydd. Sandödlan är en av de
arter som etablerade sig i landet under den postglaciala
värmetiden för 8000–4000 år sedan då den precis som
flera andra arter kom vandrande söderifrån via en tillfällig
landbrygga till kontinenten. Sedan det blev kallare har den
kunnat leva kvar på sandmarker och liknande platser med
ett varmt lokalklimat. Sandödlan har karaktäristiska mörka
fläckar med en vit prick i mitten, så kallade ögonfläckar,
utmed ryggen och på sidorna. Hanen känns särskilt lätt
igen under parningstiden då den får lysande gröna kroppssidor.
BLOMMANDE VÄXTER, GRÄS, SVAMPAR, MOSSOR
OCH LAVAR
Ett rikt och omväxlande utbud av växter är som tidigare
nämnts en förutsättning för ett rikt djurliv i sandmarkerna.
Hur vegetationen och svamprikedomen i sin tur ser ut
beror på en rad olika förutsättningar med en unik sammansättning för varje enskild plats. I de kustnära dynerna är
sanden rörlig, med vinden kommer saltstänk och i sommarhettan kan det vara dallrande varmt. I de betade sandmarkerna skapar tramp, bete och spillning andra förutsättningar. I inlandet kan det finnas blomsterrikedom på magra
ruderatmarker i täkter, på motorbanor och på vägrenar som
sköts med slåtter. I väster är klimatet regnigt och i öster är
det torrare. I östra Skåne och på Öland kan sanden vara
mycket kalkrik, det gynnar ett artrikt växt-, svamp- och
djurliv. På västkusten finns sällan ett enda kalkkorn i sanden men här finns andra karaktärsarter som är anpassade
för magrare och regnigare förhållanden. Till detta kommer
varje områdes karaktär kopplade till faktorer som markanvändningshistoria, storlek och med vilka omgivningar den
ligger i landskapet.

SANDMARKERNAS VEGETATION – KUST OCH INLAND
Kusternas sandmarker kan delas in i olika vegetationstyper
som framförallt beror på olika faser av igenväxning –
succession. Igenväxningsfaserna styr i sin tur tillgången
till öppen sand och innehållet av olika arter. Vid de sandiga
kuster som fortfarande har en aktiv sanddynamik kan alla
de olika successionsfaserna finnas, från de kala fördynerna
på den öppna stranden till de trädklädda dynerna en bit
inåt land. De olika vegetationstyperna och hur de förhåller
sig till varandra beskrivs närmare i kapitlet om kusternas
sandmiljöer.
Liknande successioner som utmed kusterna förekommer
i de olika typer av öppna sandmarker som finns i inlandets
sandområden. Det kan framförallt vara på betade sandjordar och på militära övningsfält. I inlandet delas vegetationen framförallt in i olika grässandhedar och rissandhedar. I
sandmarker med hög kalkhalt i östra Skåne och på Öland
finns på sina ställen nästan stäppartade förutsättningar
med en unik vegetation som kallas sandstäpp.
Mer finns att läsa i kapitlet om inlandsdyner och grässandmarker samt sandstäpp.

SANDMARKERNAS NATURTYPER OCH ARTER INOM
EU OCH LIFE
I EU:s art- och habitat- och fågeldirektiv kategoriseras de naturtyper och arter
som anses skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. När det gäller sandmarkerna
omfattar direktiven både sandmarkernas olika naturtyper och några karaktärsarter.
Varje medlemsland har en skyldighet att se till att alla arter och naturtyper som
ingår i direktiven har en gynnsam bevarandestatus. Det innebär att utbredningsområde, areal, populationsutveckling och andra kvaliteter ska bibehållas och om
det behövs förstärkas. Life+ är EU:s ekonomiska verktyg för att medfinansiera
stora miljö- och naturvårdsprojekt i medlemsländerna. Ett viktigt mål med LIFE
är att stärka skyddet och förbättra statusen för värdefulla habitat och hotade
arter inom EU. Sand Life är ett exempel på ett LIFE-projekt med just det målet.
Följande naturtyper och arter inom direktiven är kopplade till olika typer av
sandmarker:
SANDMARKERS NATURTYPER ENLIGT EU:S HABITATDIREKTIV
(NATURTYPSKOD):
Fördyner (Embryonala vandrande dyner; 2110)
Vita dyner (Vandrande sanddyner med sandrör; 2120)
Grå dyner (Permanenta kustnära sanddyner med örtvegetation; 2130)
Risdyner (Urkalkade permanenta sanddyner med kråkbär; 2140)
Sandvidedyner (Sanddynområden med Salix repens ssp argentea; 2170)
Trädklädda dyner (Kustnära trädklädda sanddyner; 2180)
Dynvåtmarker (2190)
Rissandhedar (Torra sanddyner och sandfält med ljung- och kråkbärshedar; 2320)
Grässandhedar (Gräsmarkssanddyner med borsttåtel och rödven; 2330)
Torra hedar (4030)
Sandstäpp (6120)
Silikatgräsmarker (Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk
typ; 6270)
ARTER ENLIGT EU:S ART- OCH HABITATDIREKTIV (92/43/EEC):
Sandnejlika (Dianthus arenarius ssp arenarius; 1954)
Svartfläckig blåvinge (Phengaris arion; 1058)
Sandödla (Lacerta agilis; 1261)
ARTER ENLIGT EU:S FÅGELDIREKTIV (79/409/EEG):
Fältpiplärka (Anthus campestris; A255)
Trädlärka (Lullula arborea; A246)
Nattskärra (Caprimulgus europeus; A224)

Hedblomster, Helichrysum arenarium

Backtimjan, Thymus serpyllum

Borsttåtel, Corynephorus canescens

LÄR KÄNNA SANDMARKERNAS
ATT LEVA I SAND
Den som gått barfota på en solig sandstrand vet
att sand kan bli väldigt varm. Dessutom är sandiga jordar näringsfattiga och dåliga på att hålla
vatten. Hårda vindar kan sätta sanden i rörelse.
Att leva i sand kan med andra ord vara en tuff
utmaning. Trots det finns en stor artrikedom på
sandiga marker. En del av sandmarkens gräs och
örter är allmänna och förekommer även i andra
miljöer, men många är starkt specialiserade.

Tofsäxing, Koeleria glauca

Gul fetknopp, Sedum acre

GRÄS OCH ÖRTER PÅ SANDIG MARK
Anpassningarna för att stå ut med värme och
torka är många och sinnrika bland sandmarkernas
växter. Vissa har ludna eller smala, styva blad för
att inte torka ut. Många sandmarksspecialister är
ettåriga. De blommar ofta tidigt, innan sommarens
värmeböljor, och producerar mängder av fröer. För
dessa växter är det livsviktigt med bar sand eftersom fröna inte kan gro om växttäcket är för tätt.

Sandvita, Berteroa incana

Flockfibbla,
Hieracium umbellatum
Sandnejlika,
Dianthus arenarius

VÄXTER

Trift, Armeria maritima

Strandvial,
Lathyrus japonicus

Käringtand,
Lotus corniculatus

Saltarv,
Honckenya peploides

Sandstarr, Carex arenaria
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4.KUSTERNAS SANDMILJÖER
Varm sand, en fri horisont, ljudet
av vågorna som slår in mot
stranden och en promenad i
den doftande tallskogen. Det
är upplevelser som gör att
vi människor dras till sandkusterna för att koppla
av och hämta kraft
från naturen.

Här vistas vi också sida vid sida med en mångfald av
växter, djur och svampar som både är beroende av sandkustens speciella natur och av varandra. Många av dem
har hittat hit för flera tusen år sedan och har speciella
egenskaper som gör att de kan leva här där det är torrt
och näringsfattigt, där solen steker på och vinden viner.
Från havet och in över land kan kustens sandområden
delas in i olika karaktäristiska naturtyper. Från den öppna
stranden till den uppvuxna skogen övergår de i varandra
i olika faser av stabilisering och igenväxning. Även om
man på det här sättet kan kategorisera naturen får man
inte glömma att varje plats är unik. Naturtyperna kan
fördela sig på olika sätt och förekomma i olika omfattning.
Utsatthet för vind och havsströmmar, kalkrikedom, bete
och markanvändningshistoria är andra faktorer som gör att
varje område har sin egen speciella karaktär.
Under 1900-talet har storskaliga insatser för att binda sanden tillsammans med kvävenedfall och försurning påskyndat den naturliga igenväxningen. Detta har medfört den
absolut största förändringen av det sandiga kustlandskapet. De öppna dynernas naturtyper har i stor omfattning
övergått till igenväxningsmark och skog. Det är en trend
som man har lyckats backa tillbaka i stor skala i Sand Lifes
projektområden.
I detta kapitel beskrivs inledningsvis sandkustens karaktäristiska naturtyper och arter och därefter presenteras
några av Sand Lifes projektområden och de åtgärder
som genomförts där.

KUSTERNAS SANDMILJÖER

04
33

STRÄNDER OCH FÖRDYNER
Sandstränderna och de yttersta sanddynerna närmast
havet lever och förändras. När det stormar och havet
står högt kan stora mängder sand sköljas tillbaka ut i
havet från den yttersta dynfronten. Med havsströmmar
och vågor kommer det ny sand upp på stranden igen.
De här dynamiska processerna pågår ständigt och ska
inte förväxlas med erosion som istället innebär att sand
förs bort permanent. När sanden torkat i solen en bit
ovanför vågskvalpet blåser vindarna den vidare en bit
upp på stranden och bygger låga fördyner. Vegetation
på dem är sparsam, saltarv, marviol och sodaört tillhör
de stryktåliga växter som lever här och som tål både
salt, torka och att bli överspolade av vågorna då och
då. Här lever också några starkt specialiserade insekter,
växtätande vivlar och sköldbaggar som anpassats till
att leva i den här karga miljön. I skydd av fördynernas
sparsamma vegetation kan också större strandpipare
häcka och söka föda på stranden.

Saltarv

VITA DYNER
Ovanför stranden och fördynerna kommer en mer eller
mindre brant dynfront. Här börjar de vita dynerna. På
västkusten där vindarna ligger på hårdare än i öster kan
fronten bli flera meter hög. Vindarna från havet blåser
sand från stranden och upp över dynfronten där den
faller ner i långsträckta slänter när vinden tappar fart.
Så bildas böljande dynsystem som ligger parallellt med
strandlinjen och där dynerna ständigt byggs upp och
omformas i vindarna. Styrkan i blåsten, vegetationen
och tillgången på öppen sand reglerar bredden på
bältet av de vita dynerna. I tider när kustlandskapet
var helt öppet bildades stora dynsystem en bra bit
inåt land men idag är zonen av vita dyner i regel smal
eftersom vindarna har dämpats av igenväxning och
plantering. För att vita dyner ska ha en gynnsam status
ur naturvårdssynpunkt ska andelen öppen sand uppta
minst hälften av ytan.
Vegetationen i de vita dynerna är sparsmakad och anpassad till den rörliga sanden. Här trivs varken mossor
eller lavar och här växer få blommande växter. Dyngräsen sandrör och strandråg dominerar. De försörjer
sig med djupa rotsystem och växer snabbt upp igen
om de täcks av sand. Martorn och strandvial är anpassade till de utsatta förhållandena längst ute i dynfronten
och är ett par av de få blommande växterna i de vita
dynerna. Här finns också flera speciella svampar. Två
av dem är dynhätta och dynstinksvamp som båda lever
av dyngräs. Till artrikedomen i de yttersta dynerna hör
en också en rad specialiserade insekter. Flera av dem
är växtätande skal- och skinnbaggar som enbart livnär
sig på dyngräsen och olika jordlöpare, steklar och flugor som i sin tur äter eller parasiterar på växtätarna.
Vit dyn
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GRÅ DYNER
När de aktiva vita dynerna stabiliseras övergår de i en
lugnare fas där sandstarr, olika gräs och blommande
örter först etablerar sig och där marklevande mossor och
lavar vandrar in efterhand. Även om naturtypen kallas grå
dyner kan man tycka att namnet är missvisande eftersom
de grå dynerna tillhör de mest blomrika miljöerna utmed
sandkusten. Under sommaren färgas de av blommande
backtimjan, käringtand, blåmonke, violer och fibblor.
Blomrikedomen, den öppna sanden och vindskyddade och
solvarma lägen skapar rika insektsmiljöer och sammantaget
bidrar allt detta till att de grå dynerna är den allra viktigaste
av kustens naturtyper sett ur ett mångfaldsperspektiv.
Växt och djurlivet i de grå dynerna kan variera mycket beroende på olika förutsättningar. Områden med kalkrik sand
är betydligt artrikare än de kvartsrika sandmarkerna. I kuperade dyner finns gott om varma slänter och öppen sand.
I flackare områden kan det finnas fuktiga svackor som på
sitt sätt bidrar till variationen. I betade dynområden gynnas
lågvuxna gräs och örter och mossor och lavar trycks tillbaka. Med betande djur tillkommer också spillning som i sin
tur bidrar med olika dyngbaggar till skalbaggsfaunan.
Karaktäristiskt för naturtypen grå dyner är att det finns
10 – 50% öppen sand. Ju mer desto bättre för mångfalden. I ett dynsystem med aktiv sanddynamik bildas det
ständigt nya sandblottor i storm och blåst. I den öppna
sanden växer det snart glest med gräs och blommande
örter. Sandstarr sprider sig med långa utlöpare och gräset
borsttåtel växer snabbt upp som små grå rakborstar i sanden. Rottrådarna stabiliserar sanden och många grävande
insekter har sin hemvist här där de kan gräva sina bohål i
stabil men solbelyst sand. Insektsfaunan i de grå dynerna
är både varierad och rik med en mångfald av arter inom
flera insektsgrupper. Gaddsteklar, skalbaggar, fjärilar och
spindlar är några grupper som är väl representerade i
dynerna. Flera av insekterna är högst specialiserade och
lever bara på en specifik växt eller parasiterar på en särskild
insektsart.
I de grå dynernas sandgräshedar finns också flera karaktäristiska svampar. Strimmig slätskivling, sandjordtunga,
hedfingersvamp och skålröksvamp är några av dem.
Precis som för växt- och djurlivet ökar även förekomsten av
fler och sällsynta svampar av en högre kalkhalt i sanden.

RISDYNER OCH SANDVIDEDYNER
I dyner som stabiliserats kan olika typer av risväxter vandra
in efterhand. I torrare sandmarker som har lakats ur på
mineraler är det framförallt kråkbär och ljung som etablerar sig. På fuktigare mark tar krypvide och sandvide över.
Risvegetationen finns ofta som mindre fläckar ute i de grå
dynerna. Med tiden och om marken inte störs av bete
eller någon annan markstörning kan risen täcka allt större
ytor, framförallt i låglänta och fuktigare områden. På sikt
kan större områden med risdyner övergå till ett igenväxningsstadium där löv- och tallplantor tar över.
Även om ris- och sandvidedynerna är betydligt artfattigare
än de grå dynerna både när det gäller växter och djur har
de en betydelse för dynlandskapets mosaik och variation
där de förekommer som ett mindre inslag i de grå dynerna.
DYNVÅTMARKER
Där grundvattnet når upp till markytan bildas dynvåtmarker.
Beroende på förutsättningarna på platsen kan en dynvåtmark variera från olika typer av kärr, fukthedar och blöta
buskmarker till områden med öppet vatten. På kalkrika
sandmarker kan en särskilt artrik rikkärrsvegetation utvecklas. Bete höjer i regel naturvärdena och bidrar till att hålla
våtmarkerna öppna. Där dynvåtmarker finns och framförallt
där de är öppna har de en stor betydelse för ett sandmarksområdes totala mångfald med alla de fåglar, groddjur och
insekter knutna till vattnet som de drar till sig.
Få dynområden i södra Sverige betas idag och därför är
många dynvåtmarker mer eller mindre igenvuxna med ris
och buskage eller har de övergått till att bli sumpskog och
har då övergått i naturtypen trädklädda dyner.
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I flera av Hallands kustdyner ligger
grundvattnet nära ytan i en zon
strax bakom det yttersta dynbältet.
Här i Tönnersa naturreservat har
öppna dynvåtmarker med en vattenspegel återskapats efter att en igenväxning av träd och buskar tagits
bort.
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TRÄDKLÄDDA DYNER
Naturtypen trädklädda dyner är variationsrik och omfattar
både skogar som vuxit upp naturligt och planterade skogar
som har utvecklats till ett naturligare tillstånd. Trädtäckningen ska vara mer än 30% och i naturtypen ingår också
trädbeväxta dynvåtmarker.
I de sydsvenska sandmarkernas historia har skogarna
utmed kusterna antingen öppnats upp rejält eller skövlats
helt genom tiderna. Därför finns det inga eller mycket få
förekomster idag av naturligt uppkommen skog med en
helt obruten historia. Dagens skogar har vuxit upp under de
senaste 200 åren och härstammar till stora delar från plantering av tall, från naturlig igenväxning eller en kombination
av de båda. I naturligt uppvuxna dynskogar finns det ofta
en blandning av tall, ek, björk, asp, och klibbal. Variationerna beror på fuktighetsgraden i marken där tall och ek växer
bäst i de torrare markerna och al, björk och asp dominerar i de fuktigare. Rena lövskogar på torra sandområden
är sparsamma men förekommer här och var, framförallt i
södra Skåne. Sandkusternas nuvarande skogar är till stor
del planterade tallskogar som fortfarande är i sin första
generation. Om de fick utvecklas fritt skulle de på lång sikt
få ett allt större inslag av ek.
Trots att de kustnära skogarna periodvis varit härjade eller
helt skövlade har det ändå funnits platser där spridda träd
och dungar har funnits kvar i landskapet och på det sättet
har till exempel arter knutna till tall kunnat leva kvar genom
tiderna.

Under trädens krontak har de gamla flygsandfältens
böljande dynlandskap stabiliserats och marken täcks av
en matta av lavar, mossor och ris. I skogen kan det finnas
branta dyner där det finns solöppna gläntor kvar. De hålls
öppna naturligt där sanden rasar i slänterna, solen steker
på och inte mycket kan växa. I äldre tallskogar med gamla
träd, död ved och gläntor med öppen sand och solvarma
trädstammar finns miljöer för arter som är knutna både
till skogen och till de öppna sandiga gläntorna. Typiska
skogsarter är ryl, olika pyrolor och orkidéer som knärot och
skogsknipprot. Till tallskogen hör också speciella svampar
med marksvampar som motaggsvamp, dropptaggsavamp
och lakritsmusseron och på de gamla trädstammarna
vedsvampen tallticka. Till de äldre tallarna dras insekter
som behöver död ved och solbelysta stammar och i den
varma sanden gräver myrlejon sina fångstgropar och andra
insekter sina bon.
Tallskogar som växer i det yttersta dynbältet kan vara
betydligt glesare. Närheten till havet och vindarna håller
träden låga och tillförseln av ny rörlig sand gör marken
magrare och torrare. Busklavar dominerar på marken tillsammans med sandstarr och borsttåtel. Mellan de glest
stående träden finns öppna sandytor som är skyddade från
vinden. Under soliga sommardagar dallrar värmen mellan
träden och dessa ökenliknande förhållanden kan hålla igenväxningen borta länge.

Flera olika strukturer har stor betydelse för att bevara och
utveckla höga naturvärden i trädklädda dyner:
•
•
•
•
•
•

Gläntor med sand och solbelysta stammar
Gamla träd
Död ved i olika former
Solbelyst död ved
Ett glest och varierat trädskikt
Lång kontinuitet av träd och en naturlig artsammansättning

BÖDAKUSTENS VÄSTRA OCH ÖSTRA
Västra: 742 hektar
Östra: 1021 hektar
Förvaltare: Länsstyrelsen
Övrigt naturskydd: naturreservat
Naturtyper enligt art- och habitatdirektivet i projekt Sand Life:
2110, 2120, 2130, 2180, 6210
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NÅGRA AV PROJEKTETS KUSTNÄRA SANDMARKSOMRÅDEN
I Sand Life har restaureringsåtgärder genomförts i flera olika projektområden utmed Ölands, Hallands
och Skånes kuster. Här presenteras några av dem. Vart och ett har sitt urval av dynernas och flygsandfältens karaktäristiska naturtyper. Det finns många likheter när det gäller behov och förutsättningar för
restaurering och skötsel. Samtidigt har varje område sin egen historia, karaktär och sina unika värden
utifrån markanvändningshistoria, läge, lokalklimat och flera andra faktorer.

ÖLAND - BÖDAKUSTENS VÄSTRA OCH ÖSTRA
Inom Ekopark Böda på norra Öland ligger ett av landets
största och mest välutvecklade flygsandfält. Området som
fram till 1906 hette Böda kronopark har också varit en
gemensam utmark till byarna i området. Här, på var sin
sida av ön, ligger naturreservaten Bödakusten västra och
Bödakusten östra som också är Natura 2000-områden.
Pollenanalyser från Byrum på öns västra sida har visat att
området varit betat i åtminstone 600 år och att tall varit det
dominerande trädslaget under samma tid. Under 1700och en bit in på 1800-talet hade stora virkesuttag glesat ut
sandtallskogarna på norra Öland betydligt. Betande djur
bidrog till att vegetationen inte längre band sanden och
sandflykt präglade landskapet med stora system av sanddyner som vandrade framåt i vindarna.
Carl von Linné skildrade sina upplevelser av flygsanden så
här på sin öländska resa sommaren 1741:
“Flygsanden drevs upp utur havet med en stark sunnanvind flygandes åt norden, läggandes sig över hela det
fältet han passerade, men stannade dock inte förrän han
kom till skogens lugn, där stormens våld icke ägde vidare
kraft; härav såg man då stora sanddrivor ligga som stora
snödrivor vid sidan av skogen, i sig begravande de stora
furuträden, att ofta näppeligen en tredjedel av talltoppen
kunde koxa upp ur sanden, på sanddrivornas inre sida.”
Vid mitten av 1800-talet påbörjades stora insatser för att
återplantera skog och binda sanden igen. Mellan 1860 och
1890 sattes mer än 7 miljoner plantor av tall och gran i det
som nu är Ekopark Böda. Man planterade också främmande trädslag som svarttall och weymouthtall. Allteftersom den nyplanterade skogen växte upp avtog sandflykten
och sanddynerna slutade vandra. Med tiden har skogarna
slutit sig alltmer.

Flygbilder från 1940-talet visar att det fortfarande fanns öppen sand kvar utmed kusten och i
skogarna. Jämfört med dagens flygbilder är det
tydligt hur mycket landskapet har förändrats
när skogarna tätnat och frösådda småtallar har
vuxit upp i de öppna sandytorna.

BÖDA KRONOPARK 1907
Mellan de gamla tallarna
börjar planterad tall växa
upp i de öppna dynerna.
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Reliktbock

GLESA SKOGAR MED SOLIGA GLÄNTOR OCH
SOLITÄRTRÄD
Projektområdet Byrums sandfält ligger inom naturreservatet
Böda västra och är 75 hektar stort. Här växer en skog
med flera generationer tallar. Glest stående flerhundraåriga
och grova träd omges av en yngre generation planterad tall
och till det ett uppslag av självsådda tallplantor. Området
når ända ut till kusten i väster där tallskogen övergår i ett
smalt bälte med vita och grå dyner.
Bödakusten östra ligger utmed Bödabukten. Naturreservatet är 200 hektar stort och sträcker sig i ett cirka 400 meter
brett och 5 km långt område utmed kusten mellan Fagerrör
i norr och Lyckesand i söder. Precis som på Byrums sandfält finns här en tallgeneration med riktigt gamla träd, tall
som planterats från mitten av 1800-talet och framåt och en
yngre självföryngring. Vid Bödabukten är dynstråket med
vita och grå dyner betydligt bredare än vid Byrum.
De höga naturvärdena i de båda områdenas tallskogar
är framförallt kopplade till en ovanligt stor mångfald av
mark- och vedlevande svampar. Tallticka, lakritsmusseron¸
talltaggsvamp och kråsmusseron är några av dem alla. Till
tallarna hör också vedlevande insekter som reliktbock och
tallgångbagge. I kustdynerna tillkommer de öppna sandmarkernas specialister med arter som martorn och havstapetserarbi.

I de båda områdenas tallskogar har avverkningar genomförts med målet att friställa gamla solitärträd och att ge
området en stor variation i trädtäckning. En del yngre träd
med potential att bli efterträdare till de gamla tallarna har
friställts. Rakstammiga, tallar har tagits bort till förmån för
krokiga karaktärsträd. Träd har också skadats för att öka
andelen död och döende ved. Lövträd sparades i regel.
Avverkningsstubbar har grävts upp i delar av områdena
och markvegetation har banats av för att skapa öppna
sandytor. I samband med grävarbeten återställdes körspår.
Målet var att utveckla en skog med en stor andel öppen
och solbelyst mark där det finns en mosaik av bar sand,
lavmattor och annan vegetation.
För att återskapa grå dyner i Böda östra har tall avverkats
och stubbarna dragits upp. I de vita dynerna har vresros
grävts bort i Böda östra och i Böda västra var det istället
invasiv balsampoppeln som behövde bekämpas på samma
sätt. För att få bort förna, mossa och gammalt dyngräs i de
vita dynerna i Böda östra har man genomfört naturvårdsbränningar. Strandvial och andra blommande växter ökade
betydligt efter bränningarna.
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LAHOLMSBUKTENS
SANDDYNSRESERVAT SE 0510006
Areal: 683 hektar
Förvaltare: Länsstyrelsen
Övrigt naturskydd: naturreservat
Naturtyper enligt art- och habitatdirektivet i projekt Sand Life:
2110, 2120, 2130, 2140, 2180,
2320, 2330
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HALLAND - HÖKAFÄLTET
Utmed en sträcka av nästan tre mil kantas Laholmsbukten
i södra Halland av vidsträckta sandstränder, dyner och
skogsbevuxna gamla flygsandfält. Mitt i bukten, på en
sträcka av 8 km ligger Natura 2000-området ”Laholmsbuktens sanddynsreservat” som är projektområde i
Sand Life. Från norr till söder omfattar det naturreservaten
Gullbranna, Tönnersa och Hökafältet.

Under 1827 anställdes dansken J O Bruhn av landshövdingen i Halland. Bruhns uppdrag var att binda sanden
på de halländska flygsandfälten och hans specialitet var
dyngräs. 1852 inledde han gräsplanteringar på Hökafältet
som han då beskrev som: ”…ett fullkomligt yrande sandhav
inom vars område det till och med under stark blåst var
förenat med livsfara att vistas”.

Det 366 hektar stora Hökafältet var länge en gemensam
utmark till tre byar. En ny lag 1826 med syftet att stoppa problemen med sandflykt förbjöd bete, torvtäkt och
trädfällning på flygsandfälten. De nya förbuden tillsammans
med misslyckade försök att stoppa sandflykten genom
åren bidrog till att byarna till slut gav upp och skänkte
Hökafältet till staten 1851.

Under sju års tid sattes mer än 8 miljoner plantor av
strandråg och sandrör på fältet och därefter kunde Bruhn
konstatera att han hade lyckats med sitt uppdrag. När
dyngräsen stabiliserat sanden planterades vanlig tall men
med mindre lyckat resultat. Istället sattes över 3 miljoner
plantor av den robustare bergtallen. Under 1900-talet
tätnade bergtallplanteringarna till ogenomträngliga bestånd
som täckt stora delar av fältet fram till Sand Life-projektets
början.

Viltet gynnades av den uppväxande skogen på Hökafältet.
Här har Oscar II och hans jaktsällskap tagit en lunchpaus mitt
bland bergtallplantorna under en kunglig harjakt 1903.
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Hökafältet i Laholmsbuktens sanddynsreservat före och efter borttagning av bergtall.
Den röda punkten visar samma plats på båda bilderna.
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ÖPPNA SANDDYNER OCH BETADE HEDAR
I restaureringarna av Hökafältet har störst fokus legat på
att avverka bergtall i stor skala. Utmed en sträcka av 2
kilometer var det yttersta dynbältet av grå och vita dyner
täckt med bergtall. I detta vindpinade läge var tallarna låga
och växte tätt i oframkomliga buskområden. I projektet
har bergtallarna tagits bort i sin helhet på cirka 20 hektar
och ny ren sand har sedan grävts fram på stora delar av
det avverkade området. Tiden har på så sätt backats med
drygt 100 år när det ursprungliga öppna dynlandskapet
restaurerats i all sin storslagenhet. Dynerna är åter öppna
för att återintas av låga gräs, blommande växter och olika
insekter. Den naturliga dynamiken där sanden flyttas runt i
vindarna har återigen satts i spel och kommer förhoppningsvis att upprätthålla de värdefulla öppna dynmiljöerna
länge framöver.

I den norra delen av fältet övergår dynerna österut i ett
fuktstråk med dynvåtmarker och sumpskogar och därefter
i flacka flygsandfält. Här finns också låga parallella dynsystem i linje med kusten som i grunden är översandade gamla sandgärden. I de här delarna har 30 hektar bergtallplanteringar avverkats och rötterna dragits upp. De nyöppnade
sandhedarna ingår nu i ett 100 hektar stort betesområde
tillsammans med dynvåtmarker och halvöppna tall - och
blandskogar. I anslutande områden i sydväst har ytterligare
15 hektar bergtallplanteringar avvecklats och blivit öppna
sandmarker i mosaik med glesa tallskogar.
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SKÅNE - GROPAHÅLET
Från Åhus i norr och två mil söderut ligger Hanöbuktens
långa sandkust med ett dynsystem som framförallt byggts
upp under tider med sandflykt från 1700-talet till 1800-talets början. Dynbältet sträcker sig som mest en kilometer
inåt land och här finns en variation av flacka sandhedar,
låga dyner och branta dynsystem där de högsta dynerna
når över 20 meters höjd över havet. Ungefär mitt i bukten
och öster om samhället Yngsjö ligger Natura 2000-området
Gropahålet som består av två naturreservat, Gropahålet
och Lillesjö.
Sandmarkerna utmed Hanöbukten har åtminstone sedan
slutet av 1600-talet varit öppna och betade utmarker
som också odlats i perioder. Hur landskapet sett ut innan
dynsystemen byggdes upp från 1700-talet och framåt och
vilka skogar som innan dess växte utmed kusten är oklart
men det finns sannolikt en historia av både ek och tall i
kustlandskapet. I det aktuella området började man plantera tall för att stoppa flygsanden från 1820-talet och framåt.
Till en början grävde man ner kottar tillsammans med tång
i sanden och därefter har det också satts plantor i fler
omgångar genom åren. Under 1900-talet har man också

GROPAHÅLET SE 0420137
Areal: 76 hektar
Förvaltare: Länsstyrelsen
Övrigt naturskydd: naturreservat
Naturtyper enligt art- och habitatdirektivet i projekt Sand Life:
2130, 2180

planterat bergtall på ett par av de ytor som var helt öppna
på 1940-talet. Det dröjde länge innan skogen började växa
upp och så sent som på flygbilder från 1940-talet var den
fortfarande gles och full av öppna sandytor men har sedan
dess slutit sig i allt snabbare takt.
STORA GLÄNTOR, DÖD VED OCH SOLBELYSTA
SLÄNTER
Målet med åtgärderna i Gropahålet var att återställa
1940-talets halvöppna dynlandskap där det fanns stora
solbelysta gläntor och en gles skog med flerstammiga och
ensamväxande tallar och mycket död ved. På så sätt gynnas de öppna sandmarkernas djur och växter som fått en
alltmer undanträngda plats medan skogarna slutit sig.
I projektets inledning täcktes stora delar av området av en
uppvuxen och tät tallskog med två generationer tallar. Det
var dels de äldre grova och flerstammiga tallar som vuxit
upp i ett öppet dynlandskap och dels de rakstammiga och
yngre träd som planterats i ett senare skede. I området
fanns också inslag av yngre och täta bergtallbestånd som
planterats i öppna dynsvackor under 1900-talet. ´
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Dynerna i området är upp till 16 meter höga och har byggts
upp av vindarna i ett system med en östvästlig orientering.
Det innebär i sin tur att området är rikt på dynslänter som
är vända mot söder. Flera av de brantaste slänterna hade
hållits öppna naturligt fram till idag tack vare de torra och
varma förhållandena med rörlig sand som hindrat frösådda
tallplantor att växa upp. Dessa gläntor var utgångspunkten
för avverknings- och röjningsinsatserna som fokuserade på
att öppna upp och förstora gläntorna, att gallra fram solitärträd, att avveckla bergtall och att skapa solbelyst död ved.
I hela området har 13 stora gläntor och öppningar skapats
med ytor från mellan 2000 till 20000 kvadratmeter. Träd
och planterad bergtall har avverkats och stubbarna har
dragits upp med undantag av ett område med bergtall där
stubbarna måste lämnas kvar på grund av ett fornlämningsområde. Genom omfattande grävnings- och schaktningsarbeten har tjocka lager av mossa och förna tagits bort och
ren sand har grävts upp till ytan. Eftersom det fläckvis finns
en kalkgynnad flora med arter som sandnejlika, sandviol
och fältsippa i Gropahålet togs prover på kalkhalten i sanden i området för att särskilt satsa på uppgrävning av kalkrik
sand till ytan.

Många av sandblottorna skapades i sydlänta
slänter som värms upp av solljuset.

Foto från 1927 taget över sanddynsområdet öster om
Yngsjö där Natura 2000-området Gropahålet ligger.

Flygbild över ett par av de större gläntorna med
sandblottor i Gropahålet.
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SKÅNE - FLOMMEN
Längst nere i Skånes sydvästra hörn ligger Falsterbohalvön.
Området har en kort historia. För bara 4000 år sedan
började halvön byggas upp av sand som än idag förs
med havsströmmar från öster. Det som stoppade sanden
och som ligger till grund för halvön är tre låga moränryggar som bildades under den senaste istiden. Sanden från
havsströmmarna har meter för meter byggt upp halvön
utmed syd- och västkusten. Det är processer som pågår
än idag och som bidrar till den sanddynamik som ligger till
grund för områdets höga naturvärden.
På Falsterbohalvöns västra kust skapar sand och vatten
tillsammans ett säreget komplex av sandrevlar, laguner,
sanddyner och strandängar. Här ligger naturreservatet
Flommen som ingår i det större Natura 2000-området Falsterbohalvön. Reservatet har fått sitt namn efter den gamla
benämningen på de avsnörda lagunerna – ”Flommarna”.
som ger området sin karaktär. Mosaiken av värdefulla
naturmiljöer i Flommen ger också en stor variation av
arter. På strandängarna häckar vadarfåglar som rödbena,
strandskata och skärfläcka. Här lever också strandpadda
och grönfläckig padda som förökar sig i de uppdämda
vattensamlingarna. I de torra sandmarkerna trivs sandödla,
sällsynt martorn och insekter som havsmurarbi och mosshumla. Falsterbohalvön är också en av landets viktigaste
passager och rastplats för flyttfåglar. Framförallt på hösten
då 100 000-tals fåglar passerar Nabben, reservatets sydvästra udde, på sin färd söderut.
Under medeltiden låg Europas största sillmarknad i
Skanör-Falsterbo som också varit en viktig handelsplats.
I Skanörs borg som låg i reservatets norra del såg den
danske fogden till att var och en betalade skatt för fisket
och utmed stranden låg fiskebodar. Längst i söder på
Kolabacken fanns en fyrbåk. På den tände man eldar för
att leda fartygen rätt i de förrädiska vattnen utmed halvöns
spets. Sedan slutet av 1800-talet har Skanör och Falsterbo
blivit alltmer populära badorter och sedan länge har de
medeltida fiskebodarna försvunnit och ersatts av en lång
rad av badhytter utmed stranden.
DYNER UTAN VRESROS
Sedan länge har vresrosens expansion i sanddynerna
utmed Flommens västkust varit ett känt problem. Ursprungligen planterades den i välvilja med målet att ha
sanden under kontroll. Genom åren har vresrosen sedan
tagit över dynområdet alltmer trots flera försök att bekämpa
den. I och med Sand Life-projektet gavs möjlighet att ta
krafttag med vresrosen en gång för alla.
I dyner, på sandrevlar och mellan badhytter har täta vresrosbuskage grävts upp i stor skala med rötter och allt.
Växtdelarna har sorterats bort ur sanden och ny ren sand
har grävts upp. Den rena sanden har lagts överst efter det
att den sorterade sanden lagts tillbaka i utgrävningarna.
Markerna är framkomliga igen och sandmarkernas egna
växter och djur kan återinta sina gamla arenor.

FALSTERBOHALVÖNS
HAVSOMRÅDE SE 0430095
Areal: 43 327 hektar
Förvaltare: Länsstyrelsen
Övrigt skydd: flera naturreservat
Naturtyper enligt art- och habitatdirektivet i projekt Sand Life:
2110, 2120, 2130, 2140, 2180,
4030, 6230
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5.INLANDETS SANDMARKER
Böljande kullar med blommande ljung. Vidsträckta sandhedar där sandödlan värmer sig i sandblottan.
Tallklädda sanddyner med solvarma gläntor. Det är inte bara längs kusten som vi hittar natur knuten till
sanden. I Sveriges inland finns sandmarker med mycket höga biologiska värden.
Sandmarker i det inre av södra Sverige bildades i slutet av
den senaste istiden. När inlandsisens stora glaciärer smälte
följde mängder av material med isälvarna. Allteftersom
vattnets fart minskade avsattes i tur och ordning sten, grus
och till sist sand. Kvar i landskapet ligger rullstensåsar och
sandfält. Vinden har sedan omlagrat sanden och bildat
både stora sanddynsfält och marker med flygmo, fina
sandpartiklar som ligger som ytliga sandlager.
Inlandssandmarkerna är spridda över landet. De ligger
längs större vattendrag och i anslutning till sjöar eller där
forna issjöar en gång låg. Brattforsheden i Värmland, Slättö
sand i Småland, Brösarps backar i Skåne och markerna
vid landhöjningen längs Norrbottens kuster är exempel på
sandmarker i det inre av landet.
Idag är stora delar av inlandets sandmarker skogsklädda,
ofta med gles tallskog. I Skåne finns även inlandssandmarker med enbart lövskog. De marker som fortfarande är
trädlösa är nästan alltid resultatet av människans närvaro.
Det kan vara marker som betats hårt och där djurens tramp
skapar sandblottor och håller stigar öppna. Sandtäkter,
motocrossbanor, militära skjutfält och banvallar är andra
marker där människan hjälper till att hålla igenväxningen
borta och låta sanden komma fram. I södra Sverige, främst
i Skåne, har sandiga marker utnyttjats som jordbruksmark
långt in på 1900-talet. Den största arealen av inlandets
sandmarker som fortfarande är öppna finns idag i Skåne.
RISSANDHEDAR OCH GRÄSSANDMARKER
I öppna sanddyner och sandfält i inlandet täcks stora delar
av marken av gräs, örter och hedvegetation. Vegetationen är
relativt artfattig och bland gräs som borsttåtel och rödven
växer många ettåriga växter. Marktäcket är inte helt slutet utan det finns ytor med blottad sand. I vissa områden
syns fortfarande formerna efter de fossila sanddynerna.
Trädskiktet saknas eller är mycket glest och även buskvegetationen är sparsam. Andelen ris, främst ljung och kråkbär,
påverkar om marken ska klassificeras som rissandhed eller
grässandmark. I grässandmarker finns ofta mindre än 10 %
risvegetation.
De öppna betesmarkerna i inlandet är ofta en mosaik av
olika naturtyper. Gräsbeklädda inlandssandmarker och
sandfält i kalkfattiga områden påminner om kustens grå
dyner, med borsttåtel och sandstarr som karaktärsarter så
länge störning förhindrar att vegetationen sluter sig.
Torra hedar kan ha liknande vegetation som inlandssandmarkerna men ligger på silikatrika podsoljordar.

I mer kalkrika miljöer i inlandet är blommande örter vanligare, och här liknar grässandmarkerna vegetationsmässigt
naturtypen torrängar på silikatjordar. I områden med hög
kalkhalt finns förutsättningar för naturtypen sandstäpp.
Det finns även stora likheter vegetationsmässigt mellan
öppna sandområden med risvegetation i inlandet och
kustens risbevuxna dyner. Generellt finns det större mängd
blottad sand i inlandets sandiga gräsmarker än i sandmarker i inlandet med risvegetationen.
Mångfalden av växter, djur och svampar i inlandets sandmarker varierar beroende på olika faktorer som exempelvis
kalkhalt i marken, markanvändning och klimat. Bete skapar
förutsättning för stor artrikedom. Dyngbaggar är direkt
beroende av kombinationen blottad sand och bete. Betesdjuren hjälper också till att hålla gräset kort, skapa störning
och hålla borta igenväxning. Det finns dock en risk att hårt
bete minskar antalet blommande växter, vilket påverkar
födotillgång för många insekter.
UTAN STÖRNING FÖRSVINNER VÅRA ÖPPNA
SANDMARKER
Inlandssanddyner och sandfält är helt beroende av störning
för att inte växa igen till skog. Störningar i vegetationstäcket
är betydligt viktigare i inlandssandmarker än längs kusten
där vinden hjälper till att flytta sanden. Stora delar av inlandets sandmarker är idag trädklädda medan andra områden
idag är naturbetesmark och ljunghedar. I Skåne är den
största delen uppodlad eller betesmark.

INLANDSSANDDYNER BLIR MILITÄRA ÖVNINGSFÄLT
Militärens behov av öppna marker att öva på har bevarat
artrikedomen på stora arealer av inlandssandmark i södra
Sverige. De stora inlandssandfälten är inte så intressanta
för jordbruket och i Halland och Skåne har militären tagit
över stora områden. Idag är de militära övningsfälten bland
de artrikaste sandområdena. Pansarövningsfältet Revingehed ligger på det stora sandfältet i Vombsänkan och har en
unik insektsfauna. Men även de övriga övningsfält i Skåne,
som Kabusa, Rinkaby och Ravlunda, har stora arealer av
grässandmarker. Dessa tre övningsfält ligger vid havet i
sydöstra och östra Skåne men deras grässandhedar och
torrängar är snarare resultat av isälvsavlagringar och sanddrift än del av kustdynslandskapets dynamik.
ANDRA SANDMARKER I INLANDET
Projekt Sand Life arbetar inom Natura 2000-områden och
dess naturtyper. Men det finns även viktiga miljöer som
ligger utanför Natura 2000-nätverket och annan skyddad
natur som hyser de strukturer som är viktiga för sandmarkernas växt och djurliv.
Grus- och sandtäkter kan vara viktiga miljöer som kompletterar naturliga sandmarker för arter som är knutna till
sand. Här finns gott om bar sand och ofta ett varmt, torrt
mikroklimat. Många täkter hyser idag utrotningshotade
arter och det är viktigt att se till att täkter sköts på ett sätt
som gynnar sandmarkernas arter. Speciellt viktigt är det att
planera återställning av täkter så att täkten kan fortsätta att
hysa viktiga miljöer för sandmarksarter.
För att knyta samman sandmarker med höga naturvärden
och göra det möjligt för växter och djur att sprida sig mellan
områden är det också viktigt att arbeta med de sandiga
marker som finns längs vägkanter, banvallar och i bebyggda områden.
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NÅGRA AV PROJEKTETS
SANDMARKER I INLANDET
Främst i Skåne har Sand Life arbetat med restaureringsåtgärder på grässandmarker och rishedar.
Här presenteras två områden med olika karaktär och förutsättningar, de vidsträckta sandfälten i
Vombsänkan och det böljande backlandskapet kring Brösarp i östra Skåne.

VOMBSÄNKAN MED REVINGEFÄLTET
I Skånes inre ligger ett av södra Sveriges största inlandsandfält, Vombsänkan. Sanden och gruset kommer från i
den stora issjö som en gång täckte ett stort område mellan
Lund, Sjöbo och Eslöv. Idag ligger här två betydligt mindre
sjöar, Vombsjön och Krankesjön, omgivna av stora, vidsträckta sandfält.
REVINGEFÄLTET
Det militära pansarövningsfältet Revingehed ligger i den
västra delen av Vombsänkan och omfattar 4 500 hektar.
Stora delar av övningsfältet var tidigare jordbruksmark,
som såddes in med vall och blev betesmark i slutet av
1960-talet. Idag finns en stor variation av vegetationstyper
på övningsfältet eftersom jordart, fuktighet och intensitet i
militärens övningsverksamhet varierar mellan olika delområden. De sandiga markerna har utvecklats till torrängsmiljöer med stora naturvärden. Här finns förutom de
öppna betesmarkerna även fuktängar, våtmarker, mindre
ädellövsskogspartier och inte minst Krankesjön, en av
Skånes viktigaste fågelsjöar.
Militärens användning av Revingehed som övningsfält
har gjort att de sandiga miljöerna har undgått den förändring som skett i liknande miljöer under 1900-talet i södra
Sverige. Få andra platser har idag den markstörning som
krävs för att sandlevande arter ska trivas. På Revingehed
håller bete av nötboskap fälten öppna medan stridsvagnar
och andra fordon skapar störning i marktäcket.
NATURVÄRDEN
Idag räknas Revingefältet som en av landets främsta lokaler
när det gäller insekter på sandmark. Området är Sveriges
artrikaste vad gäller vildbin, med över 45 rödlistade arter.
De flesta av dessa arter är knutna till torrare marker med
blottad sand och blommande växter. Frölöpare och dyngbaggar är andra artgrupper som har ett av sina starka
fästen på Revingefältets sandmarker. Området har en rik
blomsterprakt som gynnar många insekter med bland
annat hedblomster, blåmunkar, rotfibbla och luktvädd.

Det gamla jordbrukssystemet där jorden fick vila mellan
skördarna är grunden till den fantastiska mångfalden av
växter och framförallt djur. På Revingefältet användes detta
system fram till 1900-talets början. Eftersom åkrarna på
Revingefältet var magra fick de vila i många år, ibland upp
till 18 år. Det skapade en variation av ytor i olika stadier
av igenväxning, ett lapptäcke av miljöer som gett goda
förutsättning för en mångfald av arter.
Kvar på fältet finns förutom den rika insektsfaunan också
en fin flora av åkerogräs, däribland de utrotningshotade
arterna klubbfibbla, åkermadd och åkerfibbla.

REVINGEFÄLTET SE 0430113
Areal: 3013 hektar
Förvaltare: Länsstyrelsen
Naturtyper enligt art- och
habitatdirektivet i projekt
Sand Life: 2320, 2330, 4030,
6270
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Sandblotta på Revingefältet.

HOT OCH ÅTGÄRDER
Gemensamt för de flesta hotade arter på Revingefältet är att de gynnas av blottad sand och
missgynnas av igenväxning. Floran och faunan på
Revingehed har under de senaste årtionden sakta
men säkert fått allt sämre förutsättningar. Andelen
bar sand har minskat drastiskt, främst på grund
av förändringar i intensiteten av den militära aktiviteten. Övergången från bandfordon till hjulfordon
har tillsammans med ett minskat antal övningar
gjort att markstörningarna nästan upphört.
Åtgärder inom Sand Life har lett till att andelen
blottad sand och blommande växter har ökat.
Ytor med bar sand har skapats i hela området
genom plöjning, harvning, schaktning och djupgrävning. Inom betesmark med miljöersättning
har sandblottorna varit under 500 m2.
De största åtgärderna har gjorts på områden där
det idag inte finns miljöersättning, vilket möjliggör
storskaliga störningar. På de obetade områdena
som ligger nordost och norr om Krankesjön har
igenväxningen stoppats genom att buskar och
sly tagits bort. Naturvårdsbränning på de obetade
områdena har skett årligen under projektet för
att minska förnalagret och få bort fjolårsgräs.
Utmed vägen mellan Silvåkra och Harlösa, i närheten av fågeltornet, har Sand Life satt upp ett
utemuseum som berättar om områdets värden
och dess skötsel.

VERKEÅNS DALGÅNG SE 0420075
Areal: 2757 hektar
Förvaltare: Länsstyrelsen
Övrigt skydd: flera naturreservat
Naturtyper enligt art- och habitatdirektivet i projekt Sand Life:
2120, 2170, 2180, 2330, 4030,
6120, 6210, 6270
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ÖSTRA SKÅNES BACKLANDSKAP
De mäktiga, sandiga och lätteroderade sediment som bygger upp det vackra backlandskapet kring Brösarp i östra
Skåne är unika, både i sin kulturhistoria och områdets höga
naturvärden. De sandiga, torra och hävdberoende markerna hyser en rik mångfald av sandlevande arter som sandnejlika, olika stjälkröksvampar och dynglevande skalbaggar.
De storslagna kullarna norr om Brösarp har en rik och
varierad flora. Här finns lager av kalkhaltig sand vilket
skapar förutsättning för sandstäpp, en sällsynt vegetationstyp med arter som sandnejlika och stor sandlilja. Förr bedrevs ett ambulerande åkerbruk på backarna men sedan
1920-talet har området legat som betesmark. Idag förekommer sandstäpp främst på sydvända sidor där
erosion sker eller där kaniner gräver fram kalkrik sand.
I dalgångarna mellan backarna finns fornlämningar och
bebyggelse med lång historia, bland annat Hallamölla kvarn
med anor från 1400-talet, Glimmebodagården norr om
Brösarps norra backar och Andrarums alunbruk från 1637.
Torrängarna på både södra och norra Brösarps backar är
idag en mosaik av naturtyperna torra hedar med inslag av
ljunghed, grässandmarker, kalkgräsmarker och mindre ytor
av sandstäpp.
På första hälften av 1900-talet planterades stora områden
med tall vilket förändrade landskapet som förr varit nästan
helt trädlöst. Idag har delar av de norra backarna återförts
till betesmark i de nya naturreservaten. Restaureringsåtgärder har gjorts på många områden i Natura 2000-områdena Verkeåns dalgång och Möllegården som ligger
intill varandra. Här är exempel från två olika delområden.
BOSARP
Ett mindre område i Natura 2000-området Verkeåns
dalgång ligger norr om tätorten Brösarp. Före projektets
början hade det en gång trädklädda området avverkats
och markägaren ville omvandla området till betesmark. En
av de första åtgärderna inom projektet blev att dra bort
tallstubbarna och stängsla in området. I angränsande områden finns sandstäppsfragment och därför grävdes stora
sandblottor i den blivande betesmarken. Då ingen miljöersättning ännu fanns på området kunde stora sandblottor på 1000m2. Den kalkrika sanden grävdes fram. I kanten
mot skogen grävdes också en brandgata inför eventuell

naturvårdsbränning i gräsmarken. Sedan 2015 betas området med nötkreatur.
DRAKAMÖLLAN OCH BRÖSARPS NORRA BACKAR
Mjuka kullar med ljunghed och hedvegetation och dungar
med lövskog präglar naturreservatet Drakamöllan. Området har sedan medeltiden haft åkerlappar på kullarna som
odlades två år och därefter legat vilande i upp till nio år.
En kombination av åtgärder har utförts på området för att
öka andelen bar sand, minska igenväxning och minska
ljungvegetationens dominans. Naturvårdsbränningar har
skett under vårarna i olika delområden. Mindre områden
har plöjts upp och på andra ytor har omgrävningar av
sanden gjorts. I Drakamöllan har ljung, som varit högväxt
och vedartad, skördats före plöjning (se mer i kap 7 om
skötselåtgärder). Framför allt i Brösarps norra backar fanns
igenväxning av en och björk. Röjning bland enbuskar och
björk har kombinerats med skapandet av sandblottor.
Främst i de sydlänta backarna har sandblottor skapat genom djupgrävning där den rena sanden grävts fram. Mindre
inhägnader har satts upp kring sandstäppsfragment för att
skydda sandlilja och andra blommande växter från bete.

MÅNHORNSBAGGE
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6.SANDSTÄPP
Varmt, soligt och inte mycket regn. Lägger man till kalkrik sand finns det chans att hitta den
ovanliga naturtypen sandstäpp. Det är få platser i Sverige som kan skryta med klimat och geologi
med förutsättningar för sandstäpp. I östra Skåne och på Öland finns mindre naturområden som
är fragment av de blommande sandstäppsområden som en gång fanns på dessa platser.
Sandstäpp är en av Europas ovanligaste naturtyper och
den svenska sandstäppen är därför viktig även ur europeiskt perspektiv. Under de sista 20 åren har arealen sandstäpp minskat drastiskt och stora delar av sandstäppen är
idag på väg att försvinna. Hoten mot sandstäpp är, liksom
för övriga sandmarker, främst igenväxning och förändrad
markanvändning.
EN MILJÖ DÄR SPECIALISTERNA HAR HERRAVÄLDET
Sandstäppen är en extrem miljö, inte bara för att det är
torrt och varmt under sommarmånaderna. Ett högt pHvärde gör också att näringsämnen som fosfor blir kemiskt
bundna i marken. Sandstäppens växter har därför anpassats till både begränsning på näring och ett torrt och varmt
klimat. Eftersom det krävs speciella förutsättningar att klara
av denna tuffa miljö, gynnas specialisterna bland växter och
svampar.
Urlakning av kalk på ytan gör att pH-värdet sjunker vilket,
tillsammans med kvävenedfall, radikalt förändrar livsmiljön
för dessa arter. I denna nya miljö kan andra växter konkurrera ut sandstäppens specialister. Arter som gynnas av
mer näring förändrar i sin tur miljön genom att exempelvis
göra marken fuktigare vilket ytterligare missgynnar sandstäppsarterna. Urlakningen är en naturlig process men den
har påskyndats under de senaste årtionden av surt nedfall
och uppväxande barrskog.
Ständig omrörning och markstörning är hemligheten bakom sandstäppens existens. Sett över ett större område
måste det finnas en mosaik av olika faser för att sandstäppens unika växter ska överleva.
SANDSTÄPPENS TRE FASER
I den första fasen, efter en störning, är det mesta av
marken bar sand (> 60 %). Ettåriga växter börjar etablera
sig och ännu finns ingen förna eller humus. Efter en tid
övergår sandstäppen i den optimala fasen. Vegetationen är
nu artrik med många blommande örter, både ettåriga växter och perenner. Men det är fortfarande mycket bar sand
mellan växterna, upp mot hälften av ytan. Slutligen övergår
området i igenväxningsfasen. Nu är vegetationstäcket slutet
och ett förnalager börjar byggas upp.

Urlakning, speciellt i de skånska områdena, gör att pHvärdet sjunker. För att vara stabilt bör ett sandstäppsområde ha ungefär hälften av sin areal i den optimala
fasen, en tiondel i första, initiala fasen och resterande
(40 %) i igenväxningsstadiet. Ser man över hela området
bör 20–30 % av ytan vara öppen sand.
Hur lång tid det tar för ett område att gå igenom de olika
faserna är beroende av kalkhalt i sanden som kan buffra
mot urlakningen och klimatet. Kvävenedfallet har bidragit
med att öka takten i igenväxningen.

SANDSTÄPPENS KÄNNETECKEN
En art som kännetecknar sandstäpp är
gräset tofsäxing (Koeleria glauca).
Om man hittar tofsäxingens täta tuva
med de blågröna, smala bladen kan man
vara säker på att det finns kalk i marken.
I östra Skåne är också den väldoftande,
vita sandnejlikan (Dianthus arenarius ssp.
arenarius) vanlig. Uttorkningståliga svampar, framför allt buksvampar, är en annan
organismgrupp som är typisk för sandstäppen (se sid 61 för mer information
om buksvampar).
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Efter flera år av naturvårdsbränningar på Vitemölla strandbackar blommade sandliljorna rikligt under våren 2017.

EN MILJÖ SKAPAD AV MÄNNISKAN
Hur kan då sandstäpp fortsätta att existera i ett område
om dess utveckling hela tiden går mot igenväxning och
övergång till andra naturtyper? I rasbranter kan ny sand tillföras genom ras och erosion, men i Sverige är det framför
allt människan som stått för skapandet av de relativt stora
arealer av sandstäpp som funnits. Fötter, hovar och hjul
har rört sig över dessa torra marker och skapat bar sand.
När det blir för jobbigt att vandra i sanden har man tagit ett
steg åt sidan, och börjat göra nya stigar. Det lågintensiva
jordbruket, där man plöjde upp och odlade den sandiga
marken med 10–20 års mellanrum har varit viktig för utvecklingen i östra Skånes sandstäppsområden. Under
tiden som marken fått vila har betesdjuren sett till att vegetationen hölls kort och sandblottor öppna. På Öland är det
istället framför allt bete som hållit markerna öppna.
I Sveriges rapportering till EU-kommissionen 2013 räknar
man med att arealen av sandstäpp på Öland är 30 hektar
och i Skåne 80 hektar. Stora delar av sandstäppen ligger
idag inom skyddade områden (67 % på Öland och 88 %
i Skåne). Förutom den förvaltning som sker inom skyddade
områden arbetar Naturvårdsverket inom Åtgärdsprogram
för hotade arter med att bevara sandstäpp och dess
karaktärsarter tofsäxing, sandnejlika och sandvedel. Projekt
Sand Life har arbetat med att förbättra status på områden
som klassificerats som sandstäpp och gjort restaureringsåtgärder i närliggande områden som förhoppningsvis kan
öka arealen sandstäpp.

SANDSTÄPPEN
OCH KLIMATFÖRÄNDRINGAR
Det är lätt att tänka sig att sandstäppen skulle gynnas av de klimatförändringar som förväntas komma
med varmare klimat. Men tillsammans
med värmen kommer mer skyfall på
sommaren och mildare vintrar vilket
istället kommer missgynna sandstäpp
och öka takten av igenväxning av
örter och mossor.

VAD HÄNDER NÄR SANDSTÄPPEN VÄXER IGEN?
När vegetationstäcket sluts och/eller pH-värdet i marken
sjunker kommer sandstäppen att övergå i andra naturtyper,
som grå dyner eller grässandmark.
I områden med finare jordpartiklar kan sandstäpp istället
övergå i kalkgräsmarker, torra hedar eller artrika silikatgräsmarker. Om inte markerna hålls öppna kommer sedan
buskar och träd att vandra in.
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TVÅ AV PROJEKTETS
OMRÅDEN MED SANDSTÄPP
HAVÄNG OCH VITEMÖLLAS STRANDBACKAR
Naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar består
av två Natura 2000-områden; Klammersbäck samt delar av
Verkeåns dalgång. Reservatet sträcker sig längs Hanöbukten, från Vitemölla i söder till Verkeåns mynning vid Haväng
i norr. In mot land höjer sig backarna med mäktiga sandavlagringar från inlandsisens avsmältning för 13 000 år sedan.
I mitten av området har Klammersbäck eroderat en djup
ravin genom sanden som idag är lövskogsbevuxen. Uppe
på kanten på båda sidor om bäcken växer tallskog i långsmala områden, medan större delen av reservatet består av
öppna sandhedar.
Det unika med Vitemölla är den stora areal av sandstäpp
som finns insprängd i de torra sandhedarna. Det är en av
de viktigaste lokalerna i Sverige för sandstäpp med arter
som sandnejlika, sandvedel och stor sandlilja. Nästan en
tredjedel av Sveriges utpekade sandstäppsareal finns inom
naturreservatet.
Områdets höga naturvärden hör samman med människans
utnyttjande av marken. Den ursprungliga ekskog som
fanns i norra delen av reservatet höggs ned på 1600- och
1700-talen och de magra, öppna sandmarkerna betades
därefter av närliggande byars djur. Små åkrar, som såddes
med bovete och råg, kunde användas under ett par år för
att därefter vila. Längs kusten färdades också många människor både till fots och med vagn vilket skapade sandiga
stigar i landskapet. På kartor från 1800-talet kan man se
att det var ett helt trädlöst landskap. Risken för sanddrift
gjorde att man började plantera tall norr om Klammersbäck
i början av 1800-talet. Denna plantering har avverkats och
de två stora talldungar som nu finns på krönet av backen
är från 1920- och 1930-talen.
Trots att det blommar rikligt av både sandnejlika och stor
sandlilja i backarna så försämras kvaliteten på sandstäppen
sakta men säkert. Markstörningen är inte tillräcklig för att
upprätthålla den dynamik med kontinuerlig förekomst av
blottad, kalkrik sand som behövs för att gynna sandstäppens vegetation och svamprikedom. Små tallar växer upp i
de öppna markerna, knylhavre har helt tagit över vissa ytor
och ett bottenskikt med mossa utvecklas alltmer.
ÅTGÄRDER
Inom projektet fanns planer på att utöka arealen sandstäpp. Men den nya skötselplanen som kom i samband
med projektets start, tillät inte att den södra talldungen
avverkades för att skapa mer sandstäppsareal. Därför har
restaureringsåtgärderna i reservatet fokuserat på att

förbättra status på de torra, öppna markerna samt glesa
ut tallskogen på slänten i det norra partiet och även skapa
större gläntor i detta område. Naturvårdsbränning har använts för att få bort det heltäckande förnalagret.
I den norra delen har flera stora gläntor skapats genom att
ta bort tall med stubbar och gräva fram den ljusa, näringsfattiga sanden. Längs havet har också utglesningar av
talldungen gjorts genom att rakvuxna tallar har tagits bort
och de knotiga gamla tallarna har röjts fram.
Hela området mellan Haväng och Vitemölla är älskat av
både närboende och turister. Därför har det varit mycket
engagemang och oro kring åtgärder i detta område.
I avsnittet om information berättas om hur vi arbetat med
både skötselråd, arbetsdagar och fältvandringar för att ha
en så bra och öppen dialog med allmänheten som möjligt.
Vi har också fått möjlighet att ta del av en studie från
Kristianstad högskola som studerat hur allmänheten
har följt projektet i Vitemölla och vad de tyckt om vår
informationssatsning, mer i kapitel 9.

KLAMMERSBÄCK SE 0420238
Areal: 75 hektar
Förvaltare: Stiftelsen Skånska Landskap
Övrigt naturskydd: naturreservat
Naturtyper enligt art- och habitatdirektivet i projekt Sand Life:
2330, 6120, 6210, 6270
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GÅRDBY SANDHED,ÖLAND
MEDELTIDA BETESMARK I KANTEN AV ALVARET
Gårdby sandhed har varit en del av den gemensamma
betesmarken till Övre Ålebäcks by sedan medeltiden. Ända
fram till 1950-talet var området så hårt betat att sanden
yrde under blåsiga dagar. De sista 20 åren har dock markerna växt igen även om området fortfarande betas. Utanför
betesmarken finns en gammal, sandig banvall och ett äldre
sandtäktsområde.

För att få bort igenväxning och öka solinstrålningen gjordes
en manuell röjning av enbuskar och yngre tall och björk.
Därefter grävdes över 130 sandblottor som varierade i storlek mellan 15 m2 och 300 m2. Grässvålen och det översta
jordskiktet fraktades bort och den ljusa sanden som låg
underst vändes upp. Ett trettiotal av sandblottorna djupgrävdes för att få upp den kalkrika sanden.

Området är idag ett av de viktigaste områden för sandstäpp på Öland. Större delen av sandstäppen på Gårdby
är dock i den igenväxta fasen av sandstäpp. Omrörningen
av sanden har upphört och det finns få ytor med bar sand.
Vegetationstäcket har slutit sig. Stora delar av det öppna,
betade området har omvandlats till borsttåtelhed, som i sin
tur på vissa ställen övergått till ljunghed.
Gårdby sandhed har dock fortfarande en stor mångfald av
sällsynta och hotade arter. Här finns en rik svampflora med
arter knutna till sandstäpp. Insektslivet är rikt med många
rödlistade steklar och dynglevande skalbaggar.

GÅRDBY SANDHED SE 0330102
Areal: 39 hektar
Förvaltare: Länsstyrelsen

ÅTGÄRDER
Före restaureringen började gjordes analys av jorden.
Jämt fördelat över området togs prover på pH, kalkhalt
samt tillgänglig fosfor och kväve ned till 80 cm djup.
Kortfattat visar provresultaten från Gårdby sandhed att
det inom merparten av projektområdet finns kalkhaltig
sand.

Övrigt naturskydd: naturreservat
Naturtyper enligt art- och habitatdirektivet i projekt Sand Life:
6120, 6210

BUKSVAMPAR MED SPORERNA I MAGEN
Till gruppen buksvampar hör våra ”vanliga” röksvampar.
Du hittar de klotrunda bollarna – först vita och så småningom bruna och rökfyllda – lite här och var i naturen.
Till buksvampar räknas också jordstjärnor, stjälkröksvampar
och diskröksvampar – svampar som trivs i öppen, kalkrik
sand med ett glest växttäcke.
Sandiga betesmarker, gamla täkter liksom stigar, vägar och
banvallar är exempel på platser där buksvampar kan dyka
upp. Den mest värdefulla och artrika buksvampsmiljön är
sandstäppen – en ovanlig naturtyp som bara finns på några
platser i östra Skåne och på Öland .
ÖVERLEVNADSKONSTNÄRER I VÄRME OCH TORKA
Sandjord är torr och näringsfattig. Dessutom blir den
mycket varm. Gemensamt för buksvamparna är att de är
experter på att överleva under dessa tuffa villkor. Under
den torraste och varmaste tiden på året börjar de runda
fruktkropparna utvecklas nere i marken, men först under
sensommarens och höstens regnväder skjuter de upp ur
jorden. Då finns miljontals sporer redo i de små rökbollarna.
Om någon trampar på dem sprids ett moln av sporer som
från en blåsbälg. Ibland räcker det med en kraftig regnskur
eller hård vindpust för att sporerna ska pysa ut. Bollen
blir snabbt rund igen, så att proceduren kan upprepas.
Rökbollen bryts ner långsamt och kan finnas kvar långt in
på nästa säsong. På så sätt har svampen gott om tid att
sprida sina sporer.
HOTET MOT BUKSVAMPARNA
Många av sandmarkernas buksvampar är hotade eftersom
öppna, varma sandmiljöer blivit alltmer ovanliga. Kalkälskande arter är särskilt utsatta eftersom de är beroende
av att sanden rörs om så att kalkrik sand hela tiden förs
upp till ytan.
SÅ GYNNAS BUKSVAMPARNA
Bete är den allra viktigaste insatsen för att rädda våra buksvampar. Gärna med häst eller en kombination av häst och
nöt – stora djur som betar jämnt och vars hovar och klövar
rör om i sanden. Ofta behövs skräddarsydda åtgärder för
att gynna buksvamparna. Det kan handla om att rycka
upp buskar och små träd, småskalig naturvårdsbränning
och omgrävning av sanden. Tramp av människor och djur,
terrängkörning och annat slitage som leder till öppen sand
är också positivt för sandmarkernas invånare. Det största
hotet är att markerna lämnas oanvända och växer igen!

I Sverige finns sex buksvampar i släktet stjälkröksvampar. Den
starkt hotade fransig stjälkröksvamp är idag bara känd från ett
fåtal platser i kalkrika sandmiljöer på Öland, Gotland, i Skåne,
Halland och Bohuslän. Rökbollen är bara 7–17 mm bred och
6–12 mm hög.

Det finns i Sverige två sällsynta diskröksvampar som är nästan
identiska. Stor och liten diskröksvamp kan bara skiljas genom att
studera deras sporer i mikroskop. Båda finns i kalkrika sandmiljöer. Diskröksvamparna består av en grå – gråbrun rökboll som är
tillplattat rund, 10–25 mm bred. Ovan jord ligger rökbollen löst på
marken med ett mynningshål riktat uppåt.

Det finns ett tjugotal arter av jordstjärna i Sverige. De flesta växer i
öppna, kalkrika miljöer men det finns också arter i kalkrika skogar.
den vackra Dvärgjordstjärnan lever i kalkrika öppna miljöer, gärna
på sandig jord. Den är känd från ett 70-tal platser i landet, främst
i östra Skåne, Öland och Gotland. Dvärgjordstjärnans rökboll
omsluts liksom alla jordstjärnor till en början av ett tjockt skal.
Ovan jord spricker skalet upp likt en stjärna med 6–9 flikar,
10–30 mm stor.
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Ta hjälp av elden!
Bränning är en enkel och
viktig skötselmetod som
kan användas såväl i
stort som i smått.

HJÄLP TILL ATT
RÄDDA LIVET I
SANDEN

Hindra marken från att
växa igen! Tar du upp träd
och buskar med rötterna
så får vi samtidigt fina
sandblottor.

ALLA KAN HJÄLPA TILL
Alla åtgärder som leder till att bar sand skapas är viktiga,
stora som små. Länsstyrelsen gör stora åtgärder i skyddade
områden, men det du gör i din trädgård eller på dina marker
är också värdefullt.
ALL SANDMARK ÄR POTENTIELLA MILJÖER
På senare år har man förstått att sand- och grustäkter har
stor potential för att vara viktiga biotoper för sandmarkernas
arter. Det är mycket viktigt att planera återställande av täkter.
Vägkanter, gamla markvägar och motorkrossbanor är andra
viktiga refuger för sandlevande arter. För att bibehålla bar
sand i dessa miljöer behöver även dessa marker användas
och skötas.

TIPS FÖR SKÖTSEL
AV SANDMARKER
MARK PÅ SANDIGA JORDAR:
• Låt markerna blomma! Rotera bete och slåtter under säsongen så att det alltid finns hagar och ängar som blommar.
Slå marker som inte odlas eller betas (vägrenar, åkerholmar och andra kantzoner) sent på säsongen när blomningen
är över.
• Betesdjur hindrar markerna från att växa igen. Sambeta gärna med flera djurslag. Tänk på att avmaskningsmedel
kan döda småkryp som lever spillningen!
• Ta hjälp av elden! Genom att elda av fjolårsgräs och gammal ljung får nya, späda örter en chans att gro.
• Har du en husbehovstäkt, se till att den hålls öppen. Ta ut lite sand då och då så att det alltid finns blottad sand.
• Om du använder kemiska växtskyddsmedel: Använd sådana som inte skadar pollinerande insekter. Information
om bigiftighet brukar finnas preparatets bruksanvisning.
• Hindra igenväxningen, men var rädd om videbuskar och sälg liksom blommande träd och buskar när du röjer
i dina marker.

Undvik vresros!
Den sprider sig snabbt ut
i naturen där den bildar
mörka, täta bestånd som
tränger undan inhemska
växter och djur.
Var inte rädd för bar sand!
Den är livsnödvändig för
många djur och växter!
Låt markerna blomma!
Blommorna har ett värde
i sig, och deras nektar är
också viktig mat för bin,
humlor, fjärilar och andra
insekter.

Betesdjuren behövs!
Men tänk på att avmaskningsmedel kan döda!

ÄVEN TRÄDGÅRDEN KAN VARA EN VÄRDEFULL RESURS:
• Plantera blommande växter och välj sådana som är rika på pollen och nektar. Undvik vresros
– den sprider sig snabbt ut i naturen!
• Anlägg en bibädd. Lägg upp en hög med sand eller gräv ut ett par kubikmeter jord och ersätt med sand
– sedan är bibädden klar.

7.RESTAURERINGSOCH SKÖTSELMETODER
SANDMARKENS NÖDVÄNDIGA DYNAMIK
Regelbunden markstörning som ger en ständig tillgång
på blottad sand och en dynamik av olika stadier av
stabilisering och igenväxning är ett livsvillkor för flertalet av de specialiserade arter som är knutna till öppna
sandmarker. Även små fläckar med sand kan ha stor
betydelse för vissa arters överlevnad men flertalet arter
kräver mer än så. I naturen kan öppen sand skapas
av vindar, rinnande vatten, vågor, ras, bränder eller av
bökande och grävande djur. Sedan flera tusen år är det
dock människan som stått för det absolut största bidraget till öppna sandmarker i landskapet. Den historien
beskrivs närmare i kapitlet om sandmarkernas historia.

Den akuta brist på öppen sand som råder för sandmarkernas arter i landskapet idag gör att behovet av olika
typer av markstörning är stort. För att åtgärda det
behövs inte bara stora restaureringsinsatser som i
Sand Life eller det som görs i den löpande skötseln av
skyddade områden. Man behöver också bidra på olika
sätt i landskapet i stort. Med ökad kunskap, riktad
hänsyn och ändring av arbetsrutiner är det många
som kan bidra i smått och stort.
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SUCCESSION AV SANDMARKER
Vid igenväxning av sandmarker ökar normalt det totala
antalet växter och djur, men de exklusiva sandmarksarterna
försvinner i takt med att vegetationen blir alltmer sluten och
frodig. Det är bland de öppna sandmarkernas specialister
vi hittar det i särklass största antalet rödlistade arter. Även
en lång rad andra skyddsvärda arter lever i sandmarker
med en hög andel blottad sand. Många av arterna som
tillkommer under igenväxningen är vanliga arter, de så
kallade generalister. En sandmarks biologiska värden
avgörs därmed inte av det totala antalet arter utan av
kvalitén på artinnehållet.
Man kan skildra vad som händer när en sandmark växer
igen med hjälp av följande schematiska modell. Den används framförallt för att beskriva den kalkrika sandstäppens
olika faser men gäller också för de flesta andra sandmarker.
1. Initialfas (med mer än 50 % bar sand).
Andelen öppen sand är stor och sanden är så rörlig att
endast en mycket sparsam vegetation har utvecklats.
Växt- och djurlivet är förhållandevis artfattigt men här finns
ett antal specialiserade arter som är helt eller delvis beroende av en hög andel öppen sand.

3. Igenväxningsfas (mer eller mindre helt vegetationstäcke).
Partierna med blottad sand försvinner i takt med att en
sluten vegetation täcker sanden. Gräs och mossor tar över
och andelen blommande växter minskar alltmer. I en sen
del av fasen börjar buskar och träd vandra in. Artrikedomen har minskat och de exklusiva sandmarksarterna är få
medan konkurrensstarka och lättspridda arter dominerar.
Värmekrävande torrmarksarter ersätts efterhand av arter
som trivs i mer kyliga, fuktiga och humusrika miljöer. När
denna fas dominerar behövs stora restaureringsinsatser
för att återskapa de öppna sandmarkernas mosaik och
artrikedom i sin helhet.
I sandmarker med optimala förhållanden för artrikedom och
rödlistade arter dominerar de båda första faserna, ofta i en
kombination med varandra. Där igenväxningsfasen tagit
över är restaureringsåtgärder nödvändiga för att kunna
upprätthålla de höga naturvärdena. Inför restaureringarna i
Sand Life har utgångsläget i flera områden i princip varit en
fjärde fas, det vill säga ett läge där plantering eller naturlig
igenväxning helt har omvandlat öppna sandmarker till slutna buskområden eller skog.

2. Optimalfas (30–50 % bar sand).
Här finns en mosaik av olika naturtyper som gräshedar,
rishedar, dynvåtmarker och på kalkrik mark sandstäpp eller
stäppartad terräng. Det finns ett rikt inslag av sandblottor.
Växt- och djurlivet är ofta mycket variationsrikt med flera
exklusiva sandmarksarter. Detta stadium har oftast de allra
största biologiska värdena med många rödlistade arter.
För att kunna bevara optimalfasen behövs kontinuerlig
markstörning.

RESTAURERING OCH SKÖTSEL
– VAD ÄR SKILLNADEN?
Restaurering innebär i strikt bemärkelse att man återställer
ett naturområde till ett tidigare och mer fördelaktigt tillstånd
för de naturvärden man vill gynna. Det handlar ofta om
stora och kostsamma åtgärder. Med skötsel menar man
åtgärder som har syftet att upprätthålla redan goda förhållanden i ett naturområde. När det gäller sandmarker ger
restaureringsinsatser i princip alltid en direkt effekt.
Fröbanken i marken kan bidra med blommande växter
redan samma år och insekter som finns kvar i närområdet
eller ännu längre bort hittar till det restaurerade området.
Jämför man på det sättet åtgärder i sandmarker med
restaurering av gamla trädmiljöer kan leveranstiden för
höga naturvärden skilja på mer än 100 år.

SKÖTSEL OCH ÅTGÄRDER
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INNAN MAN SÄTTER IGÅNG – ATT TÄNKA PÅ
Att restaurera en igenvuxen sandmark kan vara ett mycket
kreativt och tacksamt arbete. Tacksamt, eftersom arterna
ofta snabbt hittar tillbaka och kreativt, eftersom restaureringen ofta innebär problemlösning och en skapandeprocess.
Att man dessutom får uppleva att backa tillbaka i tiden och
kan återskapa miljöer som kan ha funnits för mer än 100 år
sedan är något att vara ödmjuk inför.
Oavsett utgångsläget finns det flera faktorer och frågor att
ta ställning till. Det kan gälla både vid planering av stora
restaureringsinsatser och vid återkommande skötsel.
Frågorna i följande lista är - utan någon inbördes ordning viktiga att tänka på innan man börjar:
• Vad är målet med restaureringen?
• Kan kunskap om områdets markanvändningshistoria
ringa in målbilden?
• När var området en öppen sandmark senast?
• Vad känner man till om områdets tidigare naturvärden/
arter?
• Behövs ökad kunskap om befintliga naturvärden/arter
i området?
• Vilka förutsättningar finns när det gäller spridning av arter
från närområdet?
• Är målet en sanddynamik med småskalig eller storskalig
störning eller både och?
• Finns det fornlämningar eller andra värdefulla kulturhistoriska lämningar att ta hänsyn till?
• Finns det arter att ta hänsyn till?
• Vilken tid på året är det lämpligast att utföra åtgärderna?

• Behövs det några tillstånd?
• Förekommer det friluftsliv i området som man behöver
ta hänsyn till?
• Vilka närboende/fastighetsägare/berörd allmänhet/
myndigheter m m behöver man informera och ha en
dialog med?
• Hur är tillgängligheten för transporter till och från
området?
• I vilken ordning ska åtgärderna genomföras?
• Finns det samordningsvinster, det vill säga kan flera olika
åtgärder samordnas när maskiner ändå är på plats?
• Hur ska området skötas på lång sikt och behövs
anordningar för det, till exempel körvägar och tillgång
till dricksvatten för betesdjur?
• Finns det redan erfarenheter att ta lärdom av från
liknande projekt i Sverige eller från andra länder?
• Hur stor är budgeten och vilka prioriteringar behöver
man göra utifrån det? Finns det årliga men begränsade
medel är det en fördel att planera i etapper.
På följande sidor beskrivs de viktigaste och mest omfattande metoderna som använts vid restaurering av sandmarksområden i Sand Life. I projektet har många insatser
gjorts i stor skala, men samma principer och metoder som
beskrivs här går förstås lika bra att använda på betydligt
mindre ytor och både vid restaurering och löpande skötsel.

07

SKÖTSEL OCH ÅTGÄRDER

68

BEKÄMPNING AV VRESROS
Vresrosen, Rosa rugosa, kommer ursprungligen från
Ost-asien. Vid slutet av 1700-talet introducerades den i
Europa och har sedan dess använts som trädgårdsväxt
och efterhand förvildats. I flera sandiga kustområden både
i Sverige och i övriga Europa har vresrosen planterats i en
ambition att binda sanden. Idag ställer den till stora problem eftersom den i stadig takt växer till stora och heltäckande bestånd. Den sprider sig också framgångsrikt både
med hjälp av fåglar och med sina nypon som kan flyta både
långt och länge innan de spolas upp på en strand.
Buskarna tål salt och har djupa rotsystem som når ända
ner till grundvattnet. Därför kan de växa långt ute i dynområden där det är vindpinat, torrt och näringsfattigt.
Metoderna för att bli av med vresros kan tillämpas på arter
med liknande växtsätt och med invasiva tendenser som till
exempel park- och jätteslide, balsampoppel, björnbär och
havtorn.
RÖJNING OCH BETE
Ska man få bort vresros genom att röja behövs mycket tid
och en hel del uthållighet. Det kan ta många år av upprepad röjning eller klippning om man ska lyckas att bli av med
den helt. Vill man ändå försöka kan slöa knivar som fransar
upp stjälkarna vid klippningen snabba på utarmningen. Är
man noggrann med att se till att buskarna inte hinner sätta
nypon mellan röjningarna förhindras ytterligare fröspridning.
Det är viktigt att man samlar upp, kör bort eller bränner allt
röjningsmaterial. Getter kan få smak på vresros liksom nötkreatur som då också trampar ner buskarna samtidigt som
de betar. Många sanddynsområden går dock inte att beta,
det finns ingen garanti att djuren betar vresrosen och årliga
röjningar är i regel alltför kostsamt och ineffektivt. Därför
behövs oftast andra och mer slutgiltiga metoder.

I Flommens naturreservat, Falsterbohalvöns havsområde, ligger
badhytterna på rad längs stranden. Då det inte går att gräva nära
hytterna klipps vresrosen istället med hjälp av en fyrhjuling.
Klippning kan inte få bort vresrosen men hindrar att den sprids
över större områden.

UPPGRÄVNING MED RÖTTERNA
Den mest effektiva metoden för att bli av med vresros där
den växer i sand har tillämpats i stor skala i Sand Life. Den
går ut på att man gräver upp buskarna med hela deras
rotsystem. Vid grävandet kan man också hämta upp ny
och ren sand att lägga överst i den grävda ytan. När man
jobbar i riktigt stor skala är det mest kostnadseffektiva
sättet att ha en grävmaskin, en hjullastare och ett sorteringsverk igång samtidigt. Vid grävarbeten i dynområden är
det i de flesta fall bäst att använda sig av bandgrävare för
bästa framkomlighet. Stora åtgärder kräver stora maskiner
med lång räckvidd vilket ger bäst effektivitet. Grävmaskinen
gräver upp buskar och rötter som efterhand läggs på en
hög som hjullastaren sedan kör till sorteringsverket. Där
sorteras rötter och buskar i en hög och sanden som följt
med i en annan. När buskarna är bortgrävda tas ytterligare
några tag i gropen för att få upp ren sand. Den bortsorterade sanden som är näringsrik av både mull och en del
växtdelar körs tillbaka och läggs nederst i gropen och täcks
sedan med den rena sanden. Slutligen körs allt bortsorterat
vresrosmaterial till deponi eller bränns upp på platsen.
För att bli av med organiskt material innan man börjar
gräva är en föregående bränning ett mycket bra alternativ.
Det både spar dyr maskintid och bidrar till att skapa högre
naturvärden i de fall vresrosbuskagen kan eldas tillsammans med ett större sanddynsområde.

I Flommens naturreservat i Natura 2000-området Falsterbohalvöns havsområde provades en skopa med en inbyggd,
roterande trumma som sållade bort vresrosen och dess rötter från
sanden direkt i skopan. Metoden fungerade bra men lagren blev
fulla med sand och behövdes bytas ut med jämna mellanrum.
Det gjorde att maskinen stod stilla så mycket att vi fick överge
metoden.
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Grävning av vresros i Haversdals naturreservat i Halland med hjälp av hjullastare, grävmaskin och sorteringsverk. Här fanns de djupaste
rötterna på flera meters djup i sanden eftersom buskarna växt upp i takt med att de täckts av flygsand.

Där det är färre och mindre buskage som ska grävas bort
kan det räcka med antingen bara en grävmaskin med
gallerskopa eller en kombination av en grävmaskin och en
hjullastare med gallerskopa. Gallerskopan behöver skakas
för att skilja sand från buskar och rötter och det momentet
kan fresta både förare och grävmaskin, men är skonsammare att göra med hjullastaren. När man har maskiner på
plats är det kostnadseffektivt att samordna arbetet med
andra grävningar som kan behöva göras på platsen. Till
exempel att gräva brandgator, göra sandfläckar eller gräva
blåshål i dynfronten.
Oavsett hur noggrann man är, kan rotbitar efter vresros
finnas kvar i sanden efter grävningarna. Därför behövs uppföljning minst ett år efter grävningen för att ta bort småplantor som kan sticka upp efterhand. Kommer nya uppslag i
liten omfattning kan det dras upp för hand, i annat fall kan
man behöva återkomma med maskiner igen.
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AVVERKNING OCH RÖJNING
AV TRÄD OCH BUSKAR
I takt med att gräs, tallplantor och lövsly växer in i en öppen
sandmark ökar både näringshalten och fukten i marken.
Det fungerar som ett självförstärkande system där ansamlad näring efterhand gör att igenväxningstakten accelererar.
Vid en naturlig igenväxning av sandmarker är det ofta tall,
björk, rönn och asp som dominerar. Lövträden står för
igenväxning på de lite fuktigare markerna. I många av de
sandmarker som har restaurerats i projektet Sand Life har
igenväxningen gått långt. En del områden som återställts
har varit naturligt igenvuxna med träd och buskar, andra
har täckts av planteringar av vanlig tall eller främmande
trädarter som exempelvis svarttall, bergtall eller balsampoppel som vuxit upp till heltäckande och täta busk- och
skogsområden.
TA BORT SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT
Lämnas rötter, förna och mull kvar efter röjning och
avverkning blir resultatet en gödslingseffekt som direkt
sätter igång en ny igenväxning. I förnan kan mängder av
björkfrön gro, björkstubbar skjuter snabbt nya skott och
rotsystem av asp kan skicka upp tusentals rotskott. Ska
restaureringen bli riktigt lyckad och få en långsiktig effekt
är det därför viktigt att ta bort så mycket organiskt material som möjligt och att få upp ny och ren sand till ytan. I
ett par områden i Sand Life låg bergtallplanteringar som
skulle avverkas på fornlämningsområden, i båda fallen
boplatslämningar. Där kunde man avverka bergtallen men
inte dra upp stubbar eller gräva för öppen sand. Att ta bort
den heltäckande bergtallen var ändå ett bättre alternativ
ur naturvårdssynpunkt än att lämna den kvar. Med uppföljande röjning av björk- och tallplantor har ett fornlämningsområde i Friseboda naturreservat nu utvecklats till en fin
sandhed med glest stående tallar.
En effektiv metod för att bli av med träd och buskar med
rötterna kan vara att dra upp dem med hjälp av en gräveller skogsmaskin. För att dra upp dem används olika typer
av gripdon. Det kan vara en klämskopa (på grävmaskin)
eller en skogsgrip monterad med en rotortilt som är ett
vriddon som gör att man kan komma åt och greppa om
stammarna från olika vinklar. Träd med en brösthöjdsdiameter på upp till 35 cm kan normalt dras upp. I vissa fall
lämpar det sig bättre att avverka först och därefter dra/
gräva upp stubbarna i en andra omgång. Den första
etappens avverkning kan också göras manuellt, det kan
ibland vara en enklare och mer kostnadseffektiv metod.
Avgörande för vilket alternativ eller kombination av metoder man ska välja kan vara trädens dimensioner, tillgång
till olika typer av flismaskiner, områdets storlek och hur
marknaden ser ut när det gäller att kunna sälja olika
varianter av flis till värmeverken.

I Hagestad i Natura 2000-området Sandhammaren, Skåne
skapades stora gläntor i den trädklädda dynen. Först avverkades
tallen. Därefter drogs stubbarna upp och ny sand grävdes fram
genom omvändningsgrävning.

Uppryckning av bergtall upp med rötterna på Hökafältet i Halland.

Flisning av bergtall på Hökafältet i Halland
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ATT PLANERA VÄL OCH VARA FLEXIBEL
När man ska planera arbetet finns det flera olika metoder
och maskiner att välja på. Här behöver man utgå ifrån
vilka olika förutsättningar och begränsningar som finns på
platsen. Tillgänglighet, åtgärdernas omfattning och behov
av hänsyn är några. Det är också viktigt att i ett tidigt skede
lösa hur man ska bli av med röjningsresterna. Små volymer kan eldas på platsen medan större mängder behöver
köras ihop, läggas på hög och flisas. Ofta görs flisningen
på platsen och då behöver man veta i förväg hur och var
uppköparna vill ha materialet upplagt inför flisningen.
Samtidigt behöver man välja upplags-/arbetsplatser av
hänsyn till både natur- och kulturvärden och allmänheten.
Man behöver också tidigt komma överens med uppköparna om hur flisningen ska gå till. Ibland går det att flisa
röjningsresterna med stubbarna kvar och ibland måste
det göras var för sig. Ibland går det att flisa direkt efter
avverkning (grönflis) och ibland behöver högarna ligga flera
månader för att både torka och ”sanda av sig”.
Vid upphandling av stora insatser är det viktigt att tänka
igenom och tydligt formulera sina krav på genomförandet,
hänsyn och resultat. Även om det sedan till stor del är upp
till entreprenören att välja maskiner och tillvägagångssätt för
att lösa uppgiften behöver man ändå ha täta kontakter under arbetets gång eftersom det inte sällan dyker upp frågor
man inte förutsett eller alternativa lösningar som man kanske inte tänkt på. Att tänka kreativt och att vara lösningsinriktad är med andra ord viktigt, vilket för övrigt gäller alla
typer av restaureringsprojekt.

Mia Severinsson är en av de duktiga entreprenörer som hjälpt
projekt Sand Life att genomföra alla åtgärder.

I Brösarps norra backar i Natura 2000-området Verkeåns dalgång
användes mindre maskiner för att röja bort enbuskar och björk.

ATT STÄDA UPP OCH SKAPA ÖPPEN SAND
Efter en avverkning och utkörning kan det vara lite som att
städa upp efter festen. Kvar ligger kvistar, grenar, rotbitar,
kottar, löv- och barrförna och ett övre lager av sand som
ofta är urlakat och humusrikt. Ska man återställa öppna
sandmarker med sin naturliga dynamik är arbetet inte
färdigt än. Nu behöver så mycket organiskt material som
möjligt tas bort. En tumregel för att skapa optimala förhållanden är att minst en tredjedel av ytan i ett helt öppet
sandområde ska bestå av bar sand. I Sand Life har arbetet
ofta gjorts med grävmaskin med planerskopa. Det organiska materialet dras ihop och körs antingen bort eller
vänds ner i sanden tillsammans med det översta lagret
av sand med hjälp av omvändningsgrävning. Då tar man
upp ny ren sand i ytan och byter plats med den organiskt
mättade sanden som hamnar underst enligt samma princip
som vid vresrosgrävning. Finns det inte möjlighet att jobba
över hela ytan ska man prioritera att gräva fram ren sand
i sydvända, varma och vindskyddade lägen. Man kan
också gräva på vindutsatta platser där blåsten kan hjälpa
till att hålla sanddynamiken igång. Vad man ska tänka på
är att de öppna sandytorna blir så stora att igenväxningen
inte går för fort. Här får förhållandena på respektive plats
avgöra. Markvegetationen i närheten och kvarstående träd
som skuggar, utsatthet för sol och vind, sandens beskaffenhet, hydrologin och det lokala klimatet är faktorer
som avgör hur snabbt en igenväxning kan gå. En tumregel
är ändå att framgrävda öppna sandytor behöver vara minst
100 kvadratmeter, men gärna betydligt större.
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NATURVÅRDSBRÄNNING

Genom att bränna i motvind kan man bränna djupare ned i förnan och få ett långsammare bränningsförlopp. Vitemölla strandbackar i
Natura 2000-området Verkeåns dalgång i Skåne.

När sandiga gräs- och hedmarker gror igen av gräs,
mossa och ris sluter sig växttäcket, dött växtmaterial
ansamlas, näringshalten ökar i marken som också blir
svalare och fuktigare. I det läget är naturvårdsbränning
ett av de snabbaste och mest effektiva sätten att öppna
upp igen för sand, blommor och insekter. I de fall man
planerar grävjobb för att skapa öppen sand eller ta bort
vresrosbuskage kan en inledande naturvårdsbränning göra
gott genom att en hel del organiskt material brinner upp
istället för att behöva tas omhand. Det ger både ett bättre
resultat och sparar dyr maskintid.

Väderfaktorer som luftfuktighet och vind är viktiga för att
kunna kontrollera avbränningen på ett säkert sätt.
Man behöver också se över vilka hänsyn som kan behöva
tas, t ex om det finns områden med arter som kan missgynnas av en brand. I förberedelserna ingår också att ha
bra rutiner i kontakterna med den lokala räddningstjänsten
och eventuella andra berörda. Om området som ska brännas ligger i närheten av en allmän väg kan tillstånd behöva
sökas från Länsstyrelsen. Det är också bra att ha kontakt
med Trafikredaktionen i sådana lägen.

Bränning kan både användas som en restaureringsåtgärd
och som en regelbunden skötselåtgärd. Återkommande
bränning i gräs- och hedmarker magrar ut marken, missgynnar bredbladiga gräs och ökar blomsterrikedomen.
Bränning som skötselåtgärd är därför ett viktigt komplement eller kan vara en ersättning till bete och slåtter.
GOD PLANERING FÖR ETT BRA RESULTAT
I mars och april, när solen torkat upp mark och förna och
gräset ännu inte skjutit gröna skott är bästa tiden att elda.
Då har inte heller insektslivet kommit igång. Det kan också
vara möjligt att bränna på sensommartidig höst om gräset
är torrt. En möjlig fördel med det skulle kunna vara att man
får en längre tid före nästa växtsäsong då vind- och frost
kan verka för att lösgöra sanden.
För att bränningen ska bli lyckad är det flera faktorer som
spelar in. Om man vill ha en stor påverkan på vegetationen
och förnan är det nödvändigt att det är tillräckligt torrt.

I Drakamöllans naturreservat i Natura 2000-området Verkeåns
dalgång i Skåne, sker ljungbränning varje år. För att kunna bränna
i områden med fläckvis ljung har en speciell maskin utvecklats av
arrendator Niels Lund.
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Man ska inte ha för bråttom att tända. Det kan betyda
mycket för resultatet att vänta tills morgonkylan och fukten
har lämnat och när förna och vegetation är riktigt torr. Man
tänder mot vinden och utgår från den plats där risken för
spridning och därmed behovet av full kontroll är störst.
Från kanten till brandgatan där man tänder får elden krypa
mot vinden in i det obrända området tills den har lämnat
efter sig en avbränd zon på några meter. Därefter kan man
successivt fortsätta tända utifrån brandgatorna och in mot
den obrända ytan. Motvindsbränning är alltid att rekommendera. Elden går då i regel mer på djupet i förnan än vid
medvindsbränning vilket ofta är det man är ute efter. Det
är också mer kontrollerat att elda i motvind och låta elden
bestämma takten. Djur som håller till i markvegetationen
får också en chans att fly fältet när elden närmar sig i sakta
mak. Ett annat alternativ är att göra stegvis medvindsbränning, speciellt om man ska bränna stora arealer.
När bränningen är avslutad behövs efterbevakning och
eftersläckning tills allt har slutat pyra. Vid en naturvårdsbränning ska man vara förberedd på en lång och härlig
arbetsdag. Gott om fika rekommenderas.
Grävda brandgator har dubbla funktioner. De hindrar branden från
att spridas samtidigt som de skapar ytor med bar sand. Bosarp i
Natura 2000-området Verkeåns dalgång i Skåne.

ATT SÄKRA MED BRANDGATOR OCH VATTEN
För att kunna elda säkert behöver man se över vilka möjliga
brandgator och annan brandbegränsning som redan finns
på platsen. Det kan till exempel vara stigar, vägar, diken
eller vattendrag. Nya brandgator kan göras i ordning
genom klippning eller grävning på minst en meters bredd.
Klipps brandgatorna på hösten före bränningssäsongen
håller de fukten bättre. För att undvika risken att elden
hoppar över brandgatan behöver barrbärande buskar tas
bort (alternativt bevattnas) inom några meters håll på ömse
sidor om brandgatan. Grävning av brandgator kan ge flera
goda effekter eftersom de också skapar öppen sand och
nya stigar. Vid bränning av mindre ytor kan man istället för
brandgator vattna fram begränsningslinjer för elden. Det
görs antingen med handkannor eller med pump och slang
och man vattnar i så fall direkt före tändning.
Oavsett hur bränningen går till ska man alltid ha vatten till
hands och tillgången till mycket vatten behöver säkras i
god tid. Finns det inte tillräckligt djupa bäckar, dammar
eller öppet vatten behöver man köra ut vatten. Är det ett
område man ska återkomma till för att elda med jämna
mellanrum kan det löna sig att gräva ett vattenhål om det
är möjligt.
ATT ELDA PÅ DJUPET OCH MED KONTROLL
När allt är förberett och vädret är till sin fördel är det dags
att tända. Sol ett par dagar innan som har torkat upp
marken ordentligt och svaga vindar på under 5 meter per
sekund är optimalt. Om man vill undvika att röken påverkar
närliggande bebyggelse eller vägar kan man behöva undvika vissa vindriktningar.

Genom att vattna ordentligt runt träd och buskar kan man spara
exempelvis enbuskar och andra träd från branden.
Skede ås på Öland.

Sandblottor på 300-400 m2
i det sandiga backlandskspet
på Brösarps backar i Natura
2000-området Verkeåns
dalgång i Skåne.
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MARKSTÖRNING, DJUPGRÄVNING
OCH SOLGROPAR
På Ravlunda skjutfält i östra Skåne grävde Fortifikationsverket över 300 sandblottor på 250-400 m2. Majoriteten av sandblottorna
skapades genom schaktning, och schaktmassorna användes till skjutvall inom övningsfältet. Men även omvändningsgrävning och
plöjning har använts på fältet för att skapa bar sand.

På de flesta platser kan inte naturen själv åstadkomma
den störning som krävs för att upprätthålla en god tillgång till öppen sand. Då behöver man använda sig av
markstörning som en återkommande skötselåtgärd. Det
finns många olika sätt att göra detta på. Här gäller det att
anpassa åtgärderna efter varje områdes behov och särskilda förutsättningar. Graden av igenväxning, förnalagrets
tjocklek, sandens kalkhalt och närheten till grundvatten är
några av de faktorer som påverkar hur man ska planera
och genomföra olika typer av markstörning.
De metoder som beskrivits hittills i kapitlet (vresrosgrävning,
röjning, avverkning och bränning) bidrar alla indirekt till att
skapa öppen sand på olika sätt även om huvudsyftet med
dem är att ta bort igenväxning. Att skapa nya rena sandytor
kommer i de fallen som ett andra steg efter det att igenväxningen tagits bort. Efter uppgrävning av vresros lyfts ren
sand upp till ytan och läggs överst. Efter bergtallsryckning
och -avverkning kan sandytor skapas när förna tas bort
genom omvändningsgrävning. Efter en lyckad bränning där
gräs, mossa och förna brunnit upp ordentligt kan sandfläckar med gles vegetation bli resultatet.
En grov tumregel när det gäller optimala förhållanden för
sandiga naturvärden är att minst en tredjedel av ytan ska
bestå av öppen sand och ytor med gles och lågvuxen vegetation. I de flesta sandmarker är det gynnsamt för mångfalden med en betydligt högre andel än så. Till exempel har
fältpiplärkan sina bästa revir i områden där andelen blottad
sand ligger på mer än 50 %.

KUSTDYNER, BLÅST OCH SANDDYNAMIK
Innan dyngräsen strandråg och sandrör planterades och
skyddsstaket byggdes för att stabilisera sanden utmed
kusterna hade vinden friare framfart. Dyngräsen har långa
och styva blad som stoppar sanden från att blåsa vidare
och djupa rotsystem som binder den. De har på det sättet
bidragit till att höga kustdyner har bildats närmast stranden.
För att öppna upp igen för vinden kan man gräva blåshål
i den yttersta dynfronten. Det ger vindarna möjlighet att
återigen blåsa sanden vidare. Sanddriften som sätts igång
täcker vegetationen bakom dynfronten med tunna sandlager och bidrar till att hålla den värdefulla sanddynamiken
igång.
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I Friseboda på Skånes östkust skapades ett stort öppet område genom att ett bestånd med bergtall togs bort med stubbar. På vissa
delområden grävdes den rena sanden fram och stora sandblottor skapades. Redan första året efter restaureringen hittade fältpiplärkan
till området.

Att släppa sanden fri kan fortfarande vara något som oroar,
men på tryggt avstånd från bebyggda områden och med
god information om åtgärderna kan oron lugnas. I Sand
Life har man kunnat jobba i stora naturområden på betryggande avstånd från åkrar, vägar och bebyggelse och
där det finns säkra buffertzoner som stoppar sanden. Där
vresros har grävts upp och bergtall har tagits bort i stor
skala har det samtidigt skapats öppningar för vindarna i de
yttersta dynerna. Sand har också frigjorts i så stor omfattning att en naturlig dynamik återigen satts igång. Detta gör
att åtgärderna får en lång hållbarhet när det gäller andelen
öppen sand över tid.

Att ta bort det översta lagret med vegetation coh förna är ett
snabbt sätt att få fram blottad sand. Men om den organiska
halten är stor i sanden som blottas kan igenväxning gå snabbt.
Schaktning på det militära övningsfältet Revingehed i Skåne.
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På Gårdby sandhed, Öland, grävdes det översta lagret bort och fraktades bort för deponering.

VARMA GLÄNTOR OCH SOLIGA SKOGSBRYN
I Sand Life har man i flera områden öppnat upp skogar
i trädklädda dynområden. Det har återskapat ett äldre
landskap med glesa tallskogar, flerstammiga tallar, död ved
och närmast havet låga och vindpinade martallar. Mellan
träden finns nu återigen varma sandiga gläntor. Sandiga
gläntor grävs på samma sätt i skogen som i de öppna
sanddynerna. Efter avverkning och röjning tas röjningsrester och förna bort och ny sand förs upp genom omvändningsgrävning. I skogen finns det dock lite andra
faktorer att tänka på.
Precis som i öppna dynområden behöver man studera de
befintliga förutsättningarna. Planeringen för var gläntor ska
skapas behöver självklart göras i samband med avverkning
och röjning. Sol och skugga är viktiga faktorer att förhålla
sig till. Om skogen växer på ett gammalt dynområde spelar
topografin en stor roll. Sydvända och branta dynslänter
hålls öppna längre eftersom det inte växer igen så lätt där
sanden rasar och solen steker på. Förekomsten av gamla
träd, solbelyst grov, död och döende ved har en stor betydelse för insektslivet.
Gläntorna ska göras så stora att delar av ytan kan bli
solbelyst under en så stor del av dagen som möjligt. Här är
sydvända sluttningar som redan är öppna ett bra utgångsläge. Här är det bra om det går att utöka gläntan söder
om sluttningen. Man kan också skapa gläntor genom göra
öppningar i skogen utifrån soliga brynkanter.

Att gräva sandblottor och sandstråk utmed soliga brynkanter är också ett effektivt sätt att skapa varma sandmiljöer som har stor betydelse för insektslivet.
SANDBLOTTOR, SOLGROPAR OCH SANDIGA STRÅK
Kusternas grå dyner, sandhedar och inlandssanddyner
hörde till det gamla utmarkslandskapet där bete, tångkörning och annan verksamhet kontinuerligt höll markerna
öppna och rika på öppen sand. För att återskapa en påverkan som håller dynamiken igång i olika stadier av
igenväxning behövs ständigt nya sandblottor. Beroende
på förhållandena på den enskilda platsen och sandblottans
storlek kan det ta alltifrån några få till många år innan sanden har slutit sig igen.
OMVÄNDNINGSGRÄVNING
Om det är mycket organiskt material som ska bort kan
det antingen grävas upp och sedan köras bort eller eldas
upp. Man kan också vända på sanden så att den rena och
oförsurade sanden kommer upp till ytan med omvändningsgrävning. Omvändningsgrävning görs i fyra steg. Det
översta lagret av vegetation och urlakad, näringsrik sand
grävs upp och läggs till sidan. Från gropen lyfter man upp
ny och ren sand. Sedan läggs den näringsrikare sanden
och vegetationen underst och täcks till slut med den nya
sanden.
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I sandstäppsområden är det viktigt att få upp den rena kalkhaltiga sanden till ytan. I Vitemölla strandbackar i Natura 2000-området
Verkeåns dalgång har man skapat dubbel naturvårdsnytta genom att gräva bort ett bestånd med vresros. Den djupa grävning som
krävs för att få bort vresrosens rötter gör att man samtidigt kan få upp den vita, kalkhaltiga sanden till ytan.

KALKRIK SAND ÄR VIKTIG FÖR SANDSTÄPP
För att restaurera sandstäpp krävs inte bara att man gräver
fram blottad sand. Det är viktigt att veta om ytan enbart
växt igen eller om det skett en urlakning av kalk. Genom
en enkel provtagning med jordborr kan sand tas upp från
olika djup ned till minst en meter. Kalkhalt och pH kan
sedan analyseras på laboratorium. Men pH-värde kan även
bestämmas direkt i fält med en pH-mätare, vilket ger en
bra fingervisning om var kalken finns. När man vet hur djupt
ned i marken kalken finns, kan man bestämma om schaktning av översta lagret räcker eller om man måste gräva
djupare och göra en omvändningsgrävning.

TRÄDOR, SANDHAK OCH SANDGROPAR
Plöjning skapar trädesytor där en ny succession av igenväxning kan sätta igång. I betesmarker behöver de hägnas
in om man vill skydda dem från bete och tramp. Det gynnar
blommande växter och låter insekterna gräva sina bon
ifred. Låter man bli att harva efter plöjningen skapar det
bättre mikrostrukturer för grävande insekter. Att börja
plöjningen utmed en långsida som är vänd mot söder
skapar ett långt och soligt sandhak för insekterna att
gräva i.
Plöjningen vänder om det översta jordlagret. Vill man få
upp helt ren sand, fri från mull och gräsrötter, behöver man
gräva djupare. Sandblottor kan skapas med omvändningsgrävning eller genom att schakta av och föra bort vegetation och det översta sandlagret. Det avschaktade materialet kan läggas upp i vallar eller högar som i sig kan bilda
värdefulla strukturer genom att de skyddar för vinden och
skapar torra mikromiljöer. Dessa högar placeras med fördel
i sydvända och solbelysta lägen.

Vid kanten av den plöjda ytan skapas
ett hak som är perfekt för insekter att
gräva i. Vänd gärna haket mot solen.
Kiviks marknadsfält i Skåne.
Plöjning där översta jordlagret vänds om skapar
omrörning och ytor med bar sand. Här har en
yta i Drakamöllans naturreservat, Verkeåns
dalgång plöjts upp. Före plöjningen skördades
ljungen och transporterades bort för att minska
det organiska materialet. Efter plöjning får ytan
växa igen.

Vid arbete på det militära skjutfältet vid Hökafältet,
Halland, gick all personal en utbildning om oexploderad ammunition (OXA). Innan nya stängsel sattes
upp avsöktes dessutom sträckan av personal från
försvarsmakten.

ARBETA PÅ MILITÄRA ÖVNINGSFÄLT
På flera av de skånska övningsfältet ligger oexploderad ammunition i marken. För att kunna
gräva sandblottor och dra upp stubbar fick
därför endast militärens pansarbeklädda
maskiner användas. Göta Ingenjörsregemente
i Eksjö hjälpte under 2015 och 2018 till med att
gräva både sandblottor och brandgator.

JORDBRUKARSTÖD OCH BLOTTAD SAND
En svårighet som projektet brottats med har varit konflikter mellan behovet av öppen sand och begränsningar i
regelverket för miljöersättningarna inom de statliga jordbrukarstöden. Reglerna för hur stora ytor, och hur stor
andel av ett område, som kan vara bar jord var mer
begränsande i projektets början, men har under projekttiden mjukats upp. I skrivande stund får varje yta med bar
jord/impediment i en betesmark vara upp till 500 kvadratmeter stor. Det finns dock fortfarande en motsättning
mellan hur miljöersättning på betesmarker är utformad
och hur den optimala miljön i sandiga naturtyper ska vara.
I vägledningen från Naturvårdsverket för naturtypen sandstäpp anges till exempel 30 % som en lägsta nivå för hur
mycket öppen sand ett sandstäppsområde behöver för
att ha en gynnsam bevarandestatus. Detta är i dagsläget
inte möjligt att förverkliga i marker med miljöstöd, inte ens
i utpekade sandstäppsområden inom Natura 2000. Detta
gäller också för andra typer av sandmarker som gräshedar
och grå dyner vilka också förekommer inom betesmarker
med miljöersättning.

Naturvårdsskötsel med markstörning står därför i kontrast
till kravet på fodervärde i betesmarker med stöd. Fodervärde är riktlinjen för betesmarkernas stöd och det betyder att ytor där man plöjer, harvar eller gräver sandblottor
inte kan räknas in förrän vegetation återigen täcker ytan.
Ett system med återkommande markstörning, där en del
av marken varje år antingen plöjs eller harvas, hade varit
optimalt i många sandiga områden. Men det är i dagsläget
inte förenligt med miljöstöd för betesmarker. Igenväxning av
ytor med bar sand tar minst ett par år och då blir den sammanlagda ytan utan fodervärde stor, även om man varje år
bara bearbetar en mindre del av området.
När man bildar naturreservat där bete är nödvändigt för att
behålla höga biologiska värden i sandmarker, eller där
områden restaureras för att skapa öppna sandmarker, är
det viktigt att redan från början funderar på om det finns
alternativ till miljöstöd.

I Halland har projekt Sand Life satt upp nästan
10 km nytt stängsel. I det öppna dynlandskapet
var det lätt att använda en maskin för att banka
ned stolparna.

STÄNGSLING
Mindre inhägnader kan användas för att gynna blommande
växter. Här skyddas stor sandlilja från bete i Drakamöllans
naturreservat, Verkeåns dalgång.

En jordprofil på Rinkaby skjutfält, Skåne
som visar att här låg den rena sanden
cirka 30-40 cm under ytan.

Genom att först ta jordprover med en
vanlig jordborr kan man se hur djupt
man måste gräva för att komma ned
till den rena sanden.

JORDPROVER
Det är stor skillnad i andelen organiskt material
i sanden vid ytan (höger) och ett par decimeter
längre ned (vänster).

Grävmaskin med lång arm kan nå
långt och är särskilt användbar i
kuperad terräng. Gropahålet i Skåne.

Grävning av sandblottor på ett område
där bergtall tagits bort med rötterna.
Friseboda i Skåne.
Efter omvändningsgrävning återskapas de
mjuka formerna i gläntor i trädklädd dyn.
Gropahålet i Skåne.
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VAL AV MASKINER
Vilka maskiner man ska välja att jobba med, får anpassas
efter behovet och förhållandena på platsen. Mycket och
lös sand kräver bandgrävare. Omfattande grävning kräver
större grävmaskiner med lång räckvidd. I gräsklädda och
flacka dyner kan en hjulgrävare eller hjullastare fungera bra.
Ska rötter och buskar sorteras bort från sanden kan alltifrån
en hjullastare med gallerskopa till ett stort sorterverk behövas. Det gäller här att vara både tids- och kostnadseffektiv. En mindre maskin som är billigare i timmen kan bli dyrare på det stora hela än en större och effektivare maskin.
Långa transportsträckor kostar också tid. I alla lägen är
samordning, god planering och att utnyttja maskintiden väl
a och o. Man behöver vara närvarande vid start och regelbundet under processen för att kunna åskådliggöra sina
målbilder, följa upp hur det går, kunna göra justeringar och
vara delaktigt i att lösa de frågor som kan dyka upp.
Möjligheter att återkomma regelbundet för att skapa nya
sandblottor får till viss del styra valet av metoder och
storlek på sandblottorna. Kan man komma sällan får man
satsa på att göra några större blottor men i variation med
flera mindre. Lämplig period att gräva är under perioden
oktober till mars. Rekognoscering kan behövas under sommartid för att välja ut de ytor som lämpar sig bäst att gräva
i. Fler goda råd om hur man ska tänka i planeringen och vid
utförandet är:
• Lär känna området före grävning. Studera var naturliga
blåshål finns, var naturvärden som blommande växter,
svampar och insektsvärden är koncentrerade och hur
de ligger i topografin.
• Öppna nya sandblottor i närheten av ytor med blommande växter för god fröspridning.
• Tänk variation i storlek, läge och form.
• Välj platser där man kan gräva blottor som är vända mot
söder. Varma, torra platser gynnar insekter och håller sig
öppna längre än i skugga och fukt.
• Igenväxning med gräs, mossa, ris och buskar finns ofta i
dynsvackor där grävning kan återskapa varma solgropar.
• Skapa vindskyddade och varma hak och kanter i sydvänt läge blottorna där insekter kan gräva bohål.
• Gräv i vindutsatta lägen där sanddrift kan förbättras eller
sättas igång på ett säkert sätt.
• Långa stråk på ett par meters bredd kan både fungera
som spridningsvägar för insekter och blommande växter,
som stigar och som brandgator.
• Följ upp resultaten och lär av erfarenheterna.

Vid kusterna kan blåshål och grävningar sätta
igång en sanddynamik med vandrande sand.
När sanden når skogsbrynet stannar sanden
då vinden avtar. Haverdal i Halland.

BLÅSHÅL
Ett grävt blåshål i Tönnersa naturreservat, Halland.
Dynfronten har brutits och den vindtunnel som
skapas får sanden att röra sig in över dynlandskapet.

IMITERA NATUREN
I backar finns ofta bar sand i de stigar som djuren trampar upp längs
med sluttningen (till vänster). I Brösarps backar, Verkeåns dalgång
i Skåne har en grävmaskin med lång arm använts för att gräva fram
liknande strukturer (till höger) och förhoppningsvis kommer djuren
att använda dem och hålla sanden öppen.

NATTSKÄRRA

SVARTFLÄCKIG BLÅVINGE

UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDER
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8.UPPFÖLJNING AV
RESTAURERINGAR
Så en dag är restaureringen av området klart, och maskinerna lämnar området. Har syftet med åtgärderna uppnåtts? Uppföljning av åtgärder är tyvärr ofta bristfällig på
grund av bristande tid och resurser men i EU-projekt som
Sand Life finns möjlighet att göra grundläggande inventeringar för att se hur växt- och djurlivet svarar på restaureringsåtgärder.
I Sand Life inventerades arter och strukturer före och efter
restaurering för att se vilken effekt åtgärderna har haft på
den biologiska mångfalden. När en miljö ska restaureras
målar man upp en bild över det landskap och de strukturer,
i vårt fall blottlagd sand, som man strävar efter. När sen
arbetet är genomfört är nästa steg att dokumentera hur det
blev. Den blottade sanden är relativt enkel att kartlägga,
men för växter, svampar och djur tar det tid att etablera sig
på en mark. I Sand Life har dessutom klockan vridits tillbaka och återskapat de tidigaste successionsstadierna, vilket
innebär att det som hinner komma in på de nyrestaurerade
ytorna är främst de arter som är snabba kolonisatörer.
I Sand Life har vi använt metoder för restaurering av sandiga marker som är väl beprövade i hela EU. Trots detta är
det viktigt för framtida skötsel av sandmarkerna att få ett
kvitto på hur det gått. Och det finns hela tiden ett behov
av att förfina de metoder som redan används.

Uppföljningen har koordinerats av Lunds universitet som
också har valt ut och designat uppföljningsmetoder,
genomfört fjärranalys och stått för de olika fältinventeringarna. Förutom uppföljningen av fågellivet var resultaten från
uppföljningarna ännu inte sammanställda vid produktionen
av denna skrift, men kommer att finnas tillgängliga i en
separat rapport.
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UPPFÖLJNING ENLIGT BASINVENTERINGEN
Inom projekt Sand Life har metoder som är fastställda av
Naturvårdsverket använts. Det är metoder för löpande basinventering av Natura 2000 och andra skyddade områden.
I projektet har vegetation och andel blottad sand följts upp
i projektområden med sanddyner eller sandiga gräsmarker och utmed linjerna har provytor placerats. Linjernas
längd samt provytornas storlek och placering skiljer sig åt
mellan sand- och gräsmarker, men i övrigt är metoderna
lika. Gridsystemen har dokumenterats både före och efter
åtgärder. De parametrar som inventerats i varje ruta är:
naturtyp, andelen bar sand samt täckningsgrad av kärlväxter, gräs, förna, mossor, lavar, ormbunkar, ris, träd och
buskar. Dessutom har man dokumenterat täckningsgraden
av åtta olika kärlväxtfamiljer som anses vara särskilt viktiga
som nektar- och pollenkällor.
INVENTERING AV ÅTGÄRDS- OCH KONTROLLYTOR
Den direkta effekten av olika restaureringsåtgärder har följts
upp i åtta projektområden med gräsmarks- och sanddynsområden. De skötselåtgärder som följts upp är: bränning,
bortgrävning av vresros, åtgärder för att skapa blottad sand
och borttagning av bergtall. Inventeringsrutor har lagts ut
både i åtgärdade ytor och i opåverkade kontrollytor.
Rutornas antal och storlek skiljer sig åt mellan sanddyner
och gräsmarker men de olika faktorer som inventerats är
lika och stämmer överens med dem som ingår i uppföljningen enligt basinventeringen ovan.
INSEKTSINVENTERINGAR
Utmed samma linjer som lagts ut i basinventeringen samt
i flera av provytorna inom uppföljningen av skötselåtgärder,
har också steklar, skalbaggar, dagfjärilar och nattfjärilar
inventerats med olika metoder, både före och efter restaureringarna.
UPPFÖLJNING AV HÄCKFÅGEL
Revirkartering av tre olika fågelarter har genomförts både
före och efter åtgärder. Fältpiplärkan, som är de öppna
sandmarkernas karaktärsfågel, har fått representera de
öppna sandmarkerna i uppföljningen. De andra två
fågelarterna som man valt att följa under projektets gång
är trädlärka och nattskärra. De föredrar båda miljöer där
det finns en kombination av halvöppna och trädbevuxna
skogar på torr mark med en varierad mosaik med inslag
av grova träd och öppningar med bar mark.

Vid inventeringen av fältpiplärka 2013 noterades totalt 33
revir vilka alla var koncentrerade till sandmarker i östra
Skåne. Vid den uppföljande inventeringen under 2017 var
de flesta åtgärderna i Sand Life genomförda och antalet
revir hade glädjande nog ökat till 42 revir. Utbredningsområdet i östra Skåne hade ökat, men tyvärr fanns inga fynd
i västra Skåne eller Halland. Förhoppningarna är ändå att
de nyöppnade områdena där ska kunna locka till sig nya
fåglar under kommande år.
UPPFÖLJNING FRÅN OVAN
Med hjälp av flygbilder tagna före och efter restaureringarna
har förändringar i fördelningen av olika naturtyper i alla 23
projektområdena karterats. Resultaten kommer att presenteras i en separat rapport.

EN NEGATIV TREND ÄR VÄND
– FÄLTPIPLÄRKAN ÖKAR
Uppföljningen av sandmarkernas karaktärsfågel, fältpiplärkan, visar att det finns arter som
kan svara snabbt när deras miljö förbättras. Inventering efter åtgärder 2017 visar att antal
revir ökat med 20 procent sedan 2013.
Fältpiplärkan var en allmän fågel i Skåne i början av 1900talet, och häckade i stora delar av södra Sverige, men den
har blivit allt ovanligare i takt med att sandmarkerna har
minskat. Fältpiplärkan är extremt beroende av större ytor
med öppen bar sand. Sedan 1980-talet har antalet
häckande fåglar minskat drastiskt och arten omfattas
av ett nationellt åtgärdsprogram. Enligt Artdatabanken
fanns 1983 210 revir i Skåne och 50 i Halland. Under 2013
inventerade ornitologen Patrik Olofsson alla kända häckningslokaler i Skåne och Halland och antalet revir hade
då sjunkit till endast 33 revir. Samtliga revir fanns i östra
Skåne.
Efter insatser i Sand Life med återställning av sandmarker,
borttagning av tall och vresros samt grävande av sandblottor återvände Patrik Olofsson under våren 2017. Den
nya inventeringen visar en tydlig uppgång för fältpiplärkan.
42 revir konstaterades i östra Skåne. Inventeringen visar
att många fåglar uppehöll sig på och kring nyöppnade
områden eller ytor där det skett naturvårdsbränning,
plöjning eller andra åtgärder.
Den negativa trenden har inte bara stannat av, den
har även vänt!
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9.INFORMATION I SAMBAND MED
RESTAURERING OCH SKÖTSEL
Bättre sent än aldrig. Ett ordspråk som förvisso är sant, men som det är bäst att undvika när
det gäller information om stora naturvårdsprojekt. Ju tidigare, desto bättre är snarare en väg
till framgång.

Skillnaden mellan hur biologer och allmänheten uppfattar
naturområden kan vara stor. Områden som är viktiga som
rekreationsområden kan ibland sakna höga naturvärden.
Ibland beror det på att området har växt igen eller att
skogen är planterad och likåldrig. Att som besökare uppleva att de marker man är van att ströva i ska förändras
kan väcka starka känslor. Föreställningen om att naturreservat och Natura 2000-områden är förskonade från
avverkningar, körskador och stora grävningar är vanlig.
Därför kan det bli en chock att mötas av grävskopor och
skogsmaskiner på morgonpromenaden om man inte vet
att skötselåtgärder är på gång.
Förändringar genom igenväxning går sakta. Människor
som besökt områden under lång tid har ofta glömt hur det
såg ut för bara 10–30 år sedan och är ibland inte beredda att acceptera stora förändringar. Det är också viktigt
att komma ihåg att det har skett stora förändringar i hur
man inom naturvård ser på skötsel av sandmarker. Det är
en pedagogisk utmaning för naturvårdare att få med sig
besökare och markägare på de relativt nya tankar som nu
präglar restaurering och skötsel av sandiga naturområden.
Att få känna sig delaktig i planeringen av stora naturvårdsprojekt är därför viktig för närboende, besökare eller ideella
organisationer. Delaktighet kan ta sig många former men
en av de allra viktigaste utgångspunkterna är att få bra
information om vad som ska ske, och att information
kommer i god tid innan restaurering- eller skötselåtgärder
startar. Det ger både markägare, arrendatorer och allmänhet möjlighet att hinna sätta sig in i skötselåtgärderna. Det
är också viktigt att det finns möjlighet att ställa frågor och
lyfta eventuella orosmoment i god tid före åtgärderna.
Det lönar sig alltid att vara öppen och tydlig i sin kommunikation. Alla kan inte få sin vilja fram och i de flesta fall är
det inte ett alternativ att stoppa skötselåtgärder eller stora
restaureringar. Däremot kan man göra anpassningar för att
möta oron. Kanske kan man gå lite långsammare fram i
början, starta i ett mindre välbesökt delområde och arbeta
i etapper. Det kan bidra till att förändringarna inte blir
överväldigande.
För att nå så många som möjligt är det viktigt att använda
olika kanaler att sprida information. Här berättar vi om
några av de sätt vi använt oss av inom Sand Life för att
nå ut med information och ge kunskap.

PERSONLIGA MÖTEN ÄR VIKTIGA
Inom Sand Life har vi haft möjlighet att lägga både tid
och pengar på att informera om projektet och om de
restaureringsåtgärder som genomförts inom projektet.
Vi har försökt att nå både de som är direkt berörda,
som markägare och arrendatorer, och allmänheten som
upplever åtgärderna vid besök i områdena eller hör talas
om projektet.
Totalt har det hållits över 200 möten och fältvandringar i
projektet. Det är allt från möten med enstaka markägare
till välbesökta fältvandringar med allmänheten. Förhoppningen är att intresset för sandmarker har ökat och att
förståelsen för markstörning och andra skötselåtgärder
har blivit större både bland de som arbetar med naturvård
och naturintresserade i allmänhet.
WORKSHOPS
Projektet startade med att hålla en workshop i Halmstad
i mars 2013. Den riktade sig till personer som arbetar
med restaurering och skötsel av sandmarker eller som är
intresserade av arbetet med att bevara mångfalden i sandmarker. Här diskuterades både erfarenheter från arbetet
med sandmarker i Halland och Danmark och de planerade
åtgärderna inom Sand Life.
En andra workshop avslutar projekt under våren 2018 i
Kristianstad. Här kommer resultaten från de sex år som
projektet har arbetat med restaurering av sandmarker
presenteras.
SKÖTSELRÅD
Att mötas och diskutera skötselfrågor med markägare, arrendatorer och representanter för olika intressegrupper kan
underlätta kommunikationen mellan olika aktörer. Det är ett
utmärkt sätt att sprida information om planerade åtgärder.
Det ger också en möjlighet för förvaltare att få ta del av
lokal kunskap och historia.
Inom projekt Sand Life har vi arbetat med skötselråd inom
flera Natura 2000-områden. Orsaken och bakgrunden till
skötselråden kan variera, men ofta har de sitt ursprung i ett
lokalt engagemang för området. Det har då funnits ett behov att träffa närboende och intresserade för att diskutera
och informera.

På en fältvandring vid Haväng och Vitemölla
strandbackar i Natura 2000-området Verkeåns
dalgång berättar professor Urban Emanuelsson
om det gamla kulturlandskapet i östra Skåne.

Sandens dag i Haverdal, Halland. Naturvägledare
HG Karlsson berättar om betydelsen av vresrosgrävning och andra åtgärder ute i dynerna.
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I Tönnersa, Halland berättar Kill Persson, biolog, om sandmarkernas historia och djurliv under en fältvandring i augusti 2013.

På regelbundna möten kan skötselåtgärder diskuteras
och förvaltaren av området kan bemöta den oro som kan
finnas inför planerade åtgärder. Det är dock viktigt att
medlemmarna av skötselrådet är medvetna om att de är ett
rådgivande organ och att det ibland kan vara omöjligt att
tillgodose alla åsikter om vad som ska göras och hur. Inom
Sand Life har vi dock erfarenheten av att dessa möten ofta
kan ge en samsyn på hur man ska gå till väga. Medlemmar i skötselråden är otroligt viktiga då de kan sprida information vidare till närboende och andra intresserade. Hur
ofta ett skötselråd ska träffas är beroende av både intresset
från medlemmar och hur mycket förvaltning och skötsel
som planeras inom området.

FÄLTVANDRINGAR
I fält har man möjlighet att visa på ett direkt och pedagogiskt sätt vad som planeras inom projektet. Det är också ett
ypperligt tillfälle att visa besökaren de delar av den biologiska mångfalden som inte är lika lätt att ta till sig som
det är med blommande fält och fladdrande fjärilar.
Vi har ofta anlitat experter som kan ge fördjupning i insektsfauna, fågelliv eller kulturhistoria. Då sandmarkernas
insektsfauna både är speciell och hotad har många av våra
fältvandringar fokuserat på insekter. Vi har grävt i kodynga
efter dyngbaggar, fått hjälp av barnen att fånga insekter i
gräset men också fått upp ögonen för betydelsen av det
gamla kulturlandskapet. Det kommer ofta frågor kring skötsel och åtgärder och därför är det viktigt att kunna svara
på dessa frågor på plats. Att kombinera en expert och en
förvaltare på en fältvandring ökar förståelsen för de åtgärder
som genomförs i området.
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Ett sätt att visualisera förändringar efter skötselåtgärder är att ha specifika fotopunkter som dokumenteras med jämna intervall. Inom
projektet har vi testat att ha fotopunkter där allmänheten kan vara med och dokumentera. En skylt där man kan placerasin kamera/mobil
och ta ett foto som sedan skickas till Länsstyrelsen, Här är tre bilder från Hagestad i Natura 2000-området Sandhammaren från januari
2016 (vänster, foto: Erik Norregård), maj 2016 (mitten, foto: Erik Norregårdd) och augusti 2017 (höger, foto: Håkan Nordqvist).

SKYLTAR OCH UTEMUSEUM
Inom Sand Life har informationsskyltar om projektet placerats ut i samtliga områden som projektet arbetat med.
Dessa skyltar ska sitta uppe i fem år efter projektets slut
och ger både information om områdets naturvärden och
de åtgärder som ingått i Sand Life.
På utvalda platser med stort besöksantal har projektet satt
upp permanenta utemuseer. På dem finns både allmän
information om sandmarker och om den plats där museet står. Projektets utemuseer ska väcka nyfikenhet och
förhoppningsvis även svara på frågor som dyker upp hos
besökarna. Dessa utemuseer finns på sex skånska platser;
Rinkaby, Friseboda, Hagestad, Revingehed, Falsterbo
skjutfält och Ängelholms strandskog, två platser på Öland;
vid Bödakusten östra och västra samt i Halland: tre utemuseer i Laholmsbuktens sanddynslandskap och ett i
Haverdal.
TRYCKSAKER
Inom projektet har vi producerat nio foldrar som beskriver
projektet, naturtyper och arter. Syftet är att informera om
de biologiska värdena i sandmarkerna och vår förhoppning
är att de kan användas även för information om skötsel av
sandmarker utanför projektområdet.
I Hallands län har man arbetat med digitala foldrar som ett
komplement till trycksaker och producerat digitala foldrar
som man kan nå via Länsstyrelsens hemsida eller via QRkod på skyltar i området.

Utemuseum i Friseboda, Skåne tillgängliggjordes genom
att en träspång byggdes så att det ska är lätt att nå utemuseet med rullstol.
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En av deltävlingarna i världens största orienteringstävlingar, O-ringen, hölls i naturreservatet Friseboda under sommaren 2014.
Under en varm och solig dag hjälpte 40 000 fötter till med att skapa störning i sanden. Projektet var också på plats och många
var nyfikna på projektet och dess åtgärder.

NYHETSBREV – HAVERDAL
Ett annat sätt att nå allmänhet och närboende är att använda sig av digitala nyhetsbrev. Genom att ge möjlighet
till prenumeration av nyhetsbrevet kan man ge löpande
information om åtgärder och planer inom ett specifikt
område.
Hallands länsstyrelse har gett ut mer än 20 nyhetsbrev om
Haverdals naturreservat. De fokuserar på naturreservatet
och ger ut nyheter om det långvariga arbetet med ny skötselplan, om restaurering av miljön genom Sand Life men
även om andra nyheter som fältvandringar och nytt inom
friluftsliv.

Informationsmöte vid Vitemölla strandbackar (överst),
Regementets dag i Skåne (mitten vänster), Sandens dag i
Haverdal (mitten höger) och arbetsdag i Vitemölla (nederst).

HEMSIDA
Ett krav inom EU:s Life-fond är att projekt som finansieras
ska ha en egen hemsida. Vi startade upp vår hemsida,
www.sandlife.se, under första året och det är planerat att
hemsidan ska leva vidare i minst fem år efter projektets slut.
Här finns information, nedladdningsbart material, kalendarium och kontaktuppgifter.
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SLAGET OM TALLDUNGEN
– en socioekonomisk undersökning om attitydförändringar
Hur förändras människors synsätt över tiden när det gäller
stora restaureringsprojekt? Kan information hjälpa till att
minska allmänhetens oro inför stora projekt som Sand Life?
Sebastian Ivarsson, student vid Kristianstad Högskola,
blev intresserad av händelser i naturreservatet Haväng
och Vitemöllas strandbackar i starten av projekt Sand Life.
Han har genomfört en undersökning inom sina studier på
Landskapsprogrammet bland besökare och närboende i
närheten av Vitemölla. En av styrkorna med hans studie är
att han som utomstående inte varit delaktig i projektet utan
kunnat göra en oberoende studie.
Här berättar Sebastian kortfattad om sin studie. Den kommer så småningom att finnas tillgänglig för nedladdning på
Kristianstad Högskolas hemsida.
VARFÖR BLEV DU INTRESSERAD AV HÄNDELSERNA
KRING VITEMÖLLA?
Utgångspunkten är mitt intresse för den problematik som
kan uppstå i arbetet med skyddad natur – ett arbete som
är tänkt ska gynna oss alla! I och med detta kändes händelseförloppet kring naturreservatet ypperligt att studera.
HUR HAR DIN UNDERSÖKNING GÅTT TILL?
Jag började med en förstudie med inledande intervjuer
med tre berörda medarbetare från länsstyrelsen i Skåne.
Syftet var att skaffa djupare kunskaper om processen
kring Sand Life i Vitemölla. På sommaren gjorde jag en
enkätundersökning på plats i Vitemölla med omnejd i syfte
att ta reda på hur de närboende uppfattat processen kring
Sand Life. 80 stycken deltagare svarade på enkäten. Till
sist kompletterade jag enkäten med tio djupintervjuer med
fokus på enkätstudiens kärnfrågor.
VAD ÄR DE VIKTIGASTE RESULTATEN FRÅN DIN
STUDIE?
Mina resultat tyder på att de närboende som grupp initialt
var negativt inställda till länsstyrelsen och Sand Life.
I kommentarerna kring frågan tycks inställningen bottna i
att man ansåg att planerna var alltför brutala och inte tillräckligt förankrade, utifrån ett lokalt perspektiv. Bristen
på information nämndes också frekvent. Idag tycks
däremot de närboende vara neutrala till försiktigt positiva
i sin upplevelse av Sand Life. Hos en majoritet verkade
attitydförändringarna bottna i att man tilltalades av åtgärdernas resultat, man var dessutom lättad över att ingreppen inte blivit så omfattande som länsstyrelsen först hade
tillkännagivit.

Sebastian Ivarsson

VILKA RÅD SKULLE DU GE EN ORGANISATION SOM
STARTAR PROJEKT SOM SAND LIFE?
Kontakta byalaget eller någon annan lämplig förening i ett
tidigt skede. Berätta om vad ni vill och varför men utan att
presentera en färdig plan. Var öppen för olika åsikter och
förslag. Var övertydlig med vem som vill vad under vilken
tid. Att olika planer och projekt presenteras efterhand kan
ge människor upplevelsen av att organisationen har en dold
agenda. När misstron väl är väckt, krävs det mycket tid och
resurser för att få folk ”omvända”. Ge människor utrymme
att låta eventuella förändringar sjunka in. För snabba planer
och beslut tenderar att uppfattas som brutala. Ovanstående råd är inte författade med avsikten att skriva någon
på näsan! Som så mycket annat i samhället gäller det att
ha tid och resurser för att kunna göra saker ordentligt.
Jag inser dock att så inte alltid är fallet!

I delområdet Vitemölla inom Natura 2000-området Verkeåns dalgång bildades ett
skötselråd tidigt i processen då det fanns en stor oro inför åtgärder i projektet i
detta område. Ordförande i rådet är förvaltaren Stiftelsen Skånska Landskap
och förutom Länsstyrelsen finns representanter för Vitemölla Lejeförening,
Havängs museiförening och Havängs Fritidsby. Under de första åren
hade rådet många möten där man i fält planerade åtgärder och
informationssatsningar, bland annat gemensamma arbetsdagar.
Allteftersom projektet pågick minskade behovet av möten.
Skötselrådet kommer dock att finnas kvar som ett rådgivande organ inom framtida reservatsförvaltning.
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BILAGA 1.
Lista över de arter som nämns i boken med svenska, engelska och latinska namn.
Svenskt namn

Engelskt namn

Latin

INSEKTER
Bibagge

Apalus bimaculatus

Bivarg

European beewolve

Philanthus triangulum

Brun sandjägare

Northern dune tiger beetle

Cicindela hybrida

Fältmaltörtsrotvecklare

Pelochrista infidana

Ginstplattmal

Agonopterix atomella

Ginstsäckmal

Coleophora genistae

Gråmyra
Grön sandjägare

Formica cinerea
Green tiger beetle

Gul frölöpare
Havsmurarbi

Cicindela campestris
Harpalus flavescensOs

Mason bee

Havstapetserarbi

Osmia maritima
Megachile leachella

Läppstekel

Bembix rostrata

Mjölfly

Scarce marbled

Eublemma minutata

Mosshumla

Large carder-bee

Bombus muscorum

Myrlejonslända

Antlions

Antlions

Myrmeleontidae

Månhornsbagge

Corpus lunaris

Praktbyxbi

Dasypoda hirtipes

Reliktbock

Nothorhina muricata

Sandnejlikegallmal

Caryocolum schleichi

Strandsandjägare

Dune tiger beetle

Cicindela maritima

Streckhedspinnare

Feathered footman

Spiris striata

Svartfläckig blåvinge

Large blue

Maculinea arion

Sälgsandbi

Andrena vaga

Tallgångbagge
Vårsidenbi

Cerylon impressum
Mining bee

Colletes cunicularis

Väddgökbi

Nomada armata

Väddsandbi

Andrena hattorfiana

Ängsmetallvinge

The forester

Adscita statices

Backtimjan

Breckland thyme

Thymus serpyllum

Blåmonke

Sheep´s-bit

Jasione montana

Borsttåtel

Grey hair grass

Corynephorus canescens

VÄXTER

Flockfibbla

Hieracium umbellatum

Fältsippa

Pulsatilla pratensis

Getväppling

Kidney Vetch

Anthyllis vulneraria

Gul fetknopp

Biting stonecrop

Sedum acre

Hedblomster

Dwarf everlast

Helichrysum arenarium

Hårginst

Gold-flash broom

Genista pilosa

Klubbfibbla

Hawkweed

Hieracium pachycranum

Knärot

Creeping Lady´s-tresses

Goodyera repens

Krypvide

Creeping willow

Salix repens

Kråkbär

Crowberry

Empetrum nigrum

Käringtand

Common bird’s foot

Lotus corniculatus

Ljung

Heather

Calluna vulgaris

Luktvädd

Fragrant Scabiosa

Scabiosa canescens
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Martorn

Sea-holly

Eryngium maritimum

Marviol

Sea rocket

Cakile maritima

Rotfibbla

Cat’s-ear

Hypochaeris radicata

Ryl

Umbellate wintergreen

Chimaphila umbellata

Rödven

Common bent

Agrostis capillaris

Saltarv

Sea sandwort

Honckenya peploides

Sandnejlika

Sand pink

Dianthus arenarius ssp. Arrenarius

Sandrör

Marram

Ammophila arenaria

Sandstarr

Sand sedge

Carex arenaria

Sandvedel

Astragalus arenarius

Sandvide

Creeping willow

Salix repens ssp. Repens var. Argentea

Sandviol

Teesdale violet

Viola rupestris

Sandvita

Hoary alison

Berteroa incana

Skogsknipprot

Broad-leaved helleborine

Epipactis heleborine

Sodaört

Prickly saltwort

Salsola kali

Stor sandlilja

St Bernad’s lily

Anthericum liliago

Strandråg

Lyme grass

Leymus arenarius

Strandvial

Sea pea

Lathyrus japonicus

Tofsäxing

Koeleria glauca

Trift

Thrift

Armeria maritima

Vresros

Japanes rose

Rosa rugosa

Åkerfibbla

Smooth Cat’s ear

Hypochaeris glabra

Åkermadd

Field madder

Sherardia arvensis

Åkervädd

Field scabious

Knautia arvensis

Grönfläckig padda

European green toad

Bufotes variabilis

Sandödla

Sand lizard

Lacerta agilis

Strandpadda

Natterjack toad

Epidalea calamita

Fältpiplärka

Tawny pipit

Anthus campestris

Nattskärra

European nightjar

Caprimulgus europaeus

Rödbena

Redshank

Tringa totanus

Skärfläcka

Avocet

Recurvirostra avosetta

Strandskata

European oystercatcher

Haematopus ostralegus

Större sandpipare

Ringed plover

Charadrius hiaticula

Trädlärka

Woodlark

Lullula arborea

Reddish-brown corky spine fungus

Hydnellum ferrugineum

KRÄLDJUR

FÅGLAR

SVAMPAR
Dropptaggsvamp
Dynhätta

Mycena chlorantha

Dvärgjordstjärna

Dwarf earthstar

Geastrum schmidelii

Dynstinksvamp

Sand stinkhorn

Phallus hadriani

Fransig stjälkröksvamp

Tulostoma fimbriatum

Hedfingersvamp

Moor club

Clavaria argillacea

Kråsmusseron

Booted knight

Tricholoma focale

Lakritsmusseron

Scented knight

Tricholoma apium

Liten diskröksvamp

Disciseda candida

Motaggsvamp

Sarcodon squamosus

Sandjordtunga
Skålröksvamp

Sabuloglossum arenarium
Mosaic puffball

Lycoperdon utriforme

Stor diskröksvamp

Disciseda bovista

Strimmig slätskivling

Deconica montana

Talltaggsvamp

Drab tooth

Bankera fuligineoalba

Tallticka

Pine bracket

Phellinus pini
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BILAGA 2.
Areal mm för de olika restaureringsåtgärderna i Sand Life per område och åtgärd. Data kommer från
Progress Report (oktober 2017). Då restaureringsarbetet har fortsatt under vinter 2017/2018 i flera
områden kommer arealerna att vara större vid slutet av projektet. I FInal Report redovisas slutgiltiga
arealer och summor.
Natura 2000-område

Ta bort träd och
buskar (hektar)

Skapa ytor med
bar sand (hektar)

Borttagning av
vresros (hektar)

Verkeåns dalgång

62,3

8,72

Kiviks marknadsplats

10,4

0,3

Friseboda

23,7

5,8

Gropahålet

20,6

12,9

Möllegården

2,46

1,03

Klammersbäck

Brandgator
(meter)

0,78

16

474

0,7

1

1
986

0,3

Bjärekusten
Ängelholms strandskog

Större naturvårdsbränning
(antal)

Mindre naturvårdsbränning
(antal)

5,73
9,65

4,03

4,43

1

Rinkaby

2,33

6,05

Ravlunda

8,92

11,4

0,23

1

0,05

16,2

1

Lyngby

Falsterbohalvön
Sandhammaren - Kåseberga

39,5

11,7

Falsterbo skjutfält

10,4

0,27

Kabusa

5,03

Revingefältet

34,2

Åby sandbackar

10,9

Gårdby sandstäpp
Skedeås

1

1

0,07

1
1920

2

500

1

130

20

14900

9

5466

17,4
3,8

12,5

Bödakusten östra

71,7

3,26

1

8

“Laholmsbuktens sanddynsreservat”

87,1

43,5

3,6

8

Haverdal

26

10,3

5

Summa

379

200

37,7

Bödakusten västra

7
2

77

24376
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Röja igenväxning
(hektar)

Stängsel (meter)

Övriga investeringar i betesmark

5,21

1723

5 övergångar

1615

1 övergång

1026

4 övergångar, 32 meter vattenslang

Röjning i ljunghed (hektar)

Ersättning för
bete (hektar)

Väg (meter)

24,7

3
5,26

2,84

8
3
8,55

15
1748

1 grind

5400

9 grindar

18

0,2
63,7
41,3

800

11,8
170

11512

23

18

800

LIFE är EU: s finansiella instrument som stöder miljö-, naturvårds- och klimatåtgärder inom hela EU.
Sedan 1992 har LIFE samfinansierat mer än 4500 projekt.
Under 2012-2018 arbetade Länsstyrelserna i Skåne, Halland och Kalmar län, tillsammans med Lunds
universitet och Kristianstad Vattenrike, inom projekt Sand Life med restaurering och skötsel av naturtyper på sandig mark inom 23 Natura 2000-områden. Projektet som leddes av Länsstyrelsen i Skåne
finansierades till 50 % av medel från EU:s LIFE-fond. Naturvårdsverket och Stiftelsen Skånska Landskap
har varit medfinansiärer i projektet.

