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Sand finns naturligt längs våra kusters dynlandskap, på vidsträckta slätter eller i böljande kullar i inlandet. De magra
sandmarkerna har framförallt använts till bete och för många lever kampen mot flygsand kvar i minnet. För växt-, svampoch djurlivet utgör de sandiga miljöerna däremot ett eldorado med värme, torka och lättgrävda jordar.
ar som varierat genom tiderna. För en maximal artrikedom krävs alla stadier av igenväxning. Därför behövs
också en ständig tillgång på blottlagd sand där allting
kan börja om på nytt.

Sandmarkerna genom historien
De sandiga jordarna bildades när den senaste inlandsisen lämnade södra Sverige för drygt 10 000 år sedan.
Kvar blev jungfrulig sand som koloniserades av växter,
djur och människor. Sakta började sandmarkerna växa
igen men hölls delvis öppna av vatten och vind och
vilda betande djur. Först fanns här jägarfolk och skogarna utgjordes av ek och tall, men för cirka 6 000 år sedan började människorna hålla tama betesdjur och
bryta de lättbrukade sandjordarna för att odla.

Hoten mot de sandiga miljöerna
De största hoten mot de sandiga miljöerna kom genom
århundraden av trädplanteringar. Sedan början av 1900talet växte badturismen och fritidsbebyggelsen längs
kusterna. En ny era med att förhindra sandflykt tog fart
med tång- eller ristäckning, skyddsstaket och tillträdesförbud för att stoppa slitage och erosion. De kustnära
naturreservat som bildades var till för friluftslivet och
förbjöd bland annat ”dynhoppning”.

Odling, bete och nyttjandet av skogarna öppnade upp
landskapet bit för bit. På de magrare utmarkerna gick
betesdjuren och här hämtade man också ved, virke och
grästorv. Tillfälliga åkrar på sandmarken kunde odlas
upp under några år för att sedan få vila.

Skyddsåtgärder tillsammans med effekterna av kvävenedfall och försurning gjorde att igenväxningen accelererade under 1900-talet. På 2000-talet uppmärksammade naturvården alltmer det kritiska läget för de
öppna och solvarma sandmarkernas höga naturvärden.
Framförallt var det de negativa trenderna för fältpiplärkan i Sverige och insekterna i de halländska sandmarkerna som blev en ögonöppnare. Sandmarkerna fick ökad
uppmärksamhet från flera håll genom Sveriges inträde i
EU med åtagande om att skydda natur samtidigt som
arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter utökades i
Sverige.

Sandjordarna i södra Sverige började användas allt intensivare under perioder av befolkningsökning och
krig. Stora uttag av virke och ved skövlade skogarna. I
brist på ved bröts gräs- och ljungtorv till hägnader, hustak, bränsle och byggen av försvarsanläggningar under
krigen. Det var under början av 1700-talet som problemen med sandflykt kulminerade. Tidigt började man
att åtgärda sandflykten, men det var först i början av
1800-talet som staten förbjöd bete, trädfällning, torvtäkt och tångkörning på flygsandsfälten. Storskaliga
planteringar i statlig regi med strandråg, sandrör och
tall inleddes i Sydsverige. Sanden blev produktiv skogsmark med bland annat främmande trädslag som bergtall. Först 1936 konstaterar staten att sanden bemästrats, men klassar planteringarna som skyddsskogar.

Det unika växt- och djurlivet
De öppna sandiga markernas blomrikedom och deras
betydelse som betes- och åkermarker noterades redan
av Carl von Linné på hans skånska resa och från Halland
av hans lärjungar Lars Montin och Pehr Osbeck, men
artrikedomen sträcker sig 18 000 år tillbaka. Olika arter har vandrat in 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 förutsättning3
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Målbilden för ett restaurerat sandlandskap på 2000-talet med en mosaik av öppna sanddyner, glesa dynskogar och öppnare marker med blottlagd sand i inlandet. Illustration av
Nils Forshed.

Skåne, Halland och på Öland. De åtgärder som varit
mest synliga i landskapet är restaureringarna med allt
från röjning av träd och buskar till skapandet av sandblottor, naturvårdsbränning eller infört bete. Hur dessa
åtgärder har påverkat växt- och djurlivet har sen följts
upp genom inventering av arter och miljöer. För att öka
förståelsen för sandmarkernas värden och behov av
skötsel har information och dialog med berörda och
allmänheten prioriterats.

När den höga artrikedomen i de sandiga markerna blev
allmänt känd, hoten blivit tydliga och man såg det stora
behovet av restaurering, då föddes idén om ett stort
restaureringsprojekt och Sand Life blev till.
Genom Sand Life har förutsättningar för ett myllrande
växt-, svamp- och djurliv i södra Sveriges sandmarker
återskapats. Dessa miljöer har alltid varit dynamiska där
olika stadier av igenväxning (succession) ersatt
varandra. Syftet med projektet var därför att vrida
klockan tillbaka och återskapa de första stadierna i successionen som sen ska tillåtas ha sin gång. Målet var att
återskapa ett landskap med en mosaik av olika miljöer
med öppna ytor av blottad sand, blommande växtlighet, buskar och träd.

Restaureringar genomförda inom Sand Life från augusti 2012
till och med 2017 (2018 års arealer ej inkluderade).
Åtgärd
Avverka träd och dra upp stubbar (hektar)
Röja sly och buskar (hektar)
Bekämpa vresros (hektar)
Gräva, schakta, plöja och harva (hektar)
Naturvårdsbränning (antal)
Stängsling (meter)

Sand Life
Under sex år mellan 2012 och 2018 har 32 olika slags
åtgärder genomförts inom 23 Natura 2000-områden i
4

Mängd
465
196
38
205
79
11 511
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Natura 2000-områden som ingått i projektet Sand Life fördelade på de tre länen Skåne, Halland och Kalmar.

Projektdeltagare

och Kalmar. De miljöer som restaurerats omfattar dels
kusternas dynlandskap från den exponerade vita dynen
närmast havet till den trädklädda dynen inåt land, dels
inlandets stora sandmarksområden som kan vara mer
eller mindre kalkrika. Läs mer på www.sandlife.se.

Sand Life har varit ett samarbetsprojekt mellan de tre
Länsstyrelserna i Skåne, Halland och Kalmar län, Lunds
universitet och Vattenriket i Kristianstads kommun.
Länsstyrelsen Skåne har varit den koordinerande parten. Länen har ansvarat för att restaureringar och information har genomförts, Lunds universitet har följt
upp effekterna på växter och djur och Vattenriket har
tagit fram utemuseer.

Vad händer sen?
När Sand Life avslutas är det viktigt att sandmarkerna
sköts för att upprätthålla de öppna strukturerna. Alla
områden i projektet ingår i Natura 2000-nätverket och
berörda länsstyrelser har ansvaret för den fortsatta skötseln med medel från Naturvårdsverket.

Finansiering
Projektet finansierades genom EUs Life+ Natureprogram och hade en budget på nästan 70 miljoner
svenska kronor. EU står för hälften av finansieringen
och den andra hälften delar partners på tillsammans
med medfinansiärerna Naturvårdsverket och Stiftelsen
Skånska Landskap.

Vilka områden har restaurerats?
Projektet har genomförts i 23 Natura 2000-områden
fördelade på de tre sydsvenska länen Skåne, Halland
5
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Vidsträckta öppna kustdyner vid Friseboda, Skåne

Den öppna kustdynen med vidsträckta sandstränder är populär för solbad och friluftsliv. Här finns också en unik växtlighet,
en rik insektsfauna och den sällsynta fältpiplärkan.

Beskrivning
Sanddynerna längs våra kuster utgörs av föränderliga
dynamiska miljöer. Kustdynerna är i ständig omvandling från den flacka sandstranden som krusar sig inåt
land och sakta bygger upp den vita dynen med sin glesa
vegetation utan mossor och lavar. När vegetationen
stabiliseras bildas en grå dyn med en stor rikedom på
blommande örter och en viss mängd mossor och lavar.
Vidare kommer ris och lågvuxna viden in och slutligen
buskar och träd. Dynsystemet byggs ständigt på med ny
sand utifrån havet, nya dyner uppstår och i svackorna
mellan dynerna bildas våtmarker.

Beroende på utsatthet för vind och vågor, kalkhalt och
bete så har dynerna sin speciella karaktär och artrikedom. På sandstranden ansamlas tång och här finns näringsgynnade växter. I den vita dynen växer tåliga
dyngräs, det sällsynta martornet och tidigt på våren kan
bibaggen ses flyga på jakt efter vårsidenbiets bon att
parasitera. Den grå dynen har en rik örtflora med bland
annat käringtand och blåmunkar och här förekommer
även en stor mångfald av steklar. Det är också i de
öppna dynerna som fältpiplärkan söker föda och lägger
sina ägg.
6
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Hot

Åtgärder och resultat

Under perioder av överutnyttjande av de kustnära dynerna blottlades sanden och blåste in över landskapet
innanför dynområdet. Insatser för att binda sanden har
gjort att det idag endast finns fragment kvar av de tidigare öppna dynerna och i dessa finns det knappast någon blottad sand. Under ett par århundraden har tång
lagts ut i dynerna för att gynna växtligheten och staket
har satts upp för att fånga drivande sand. Gräs, buskar
och träd har systematiskt planterats. Informationskampanjer har effektivt lärt besökaren att man inte ska gå i
dynerna. Idag sprider sig även den invasiva främmande
arten vresros i dynerna och täcker effektivt all annan
växtlighet.

I projektet ingick 14 Natura 2000-områden med öppna
kustsanddyner. I dessa områden har tallskog avverkats.
Främmande arter som bergtall och balsampoppel har
röjts eller grävts upp. Genom att vända det översta
markskiktet har stubbar eller förna grävts ner och näringsfattig sand kommit upp till ytan. Dynerna har
bränts av tidigt på våren för att få bort gammalt gräs,
förna, mossor och lavar. Sand har också blottlagts när
brandgator har grävts eller schaktats. En av de viktigaste åtgärderna har varit att gräva upp vresros i dynerna. Denna åtgärd har visat sig vara både kostsammare
och mer komplicerad än beräknat.

Martorn

Fältpiplärka

Framtidsutsikter
Det är en utmaning att hålla de kustnära dynerna öppna. De ytor som öppnats upp och den sand som blottlagts inom
Sand Life har låtit igenväxningen (successionen) starta om från början. Insatser kommer att vara nödvändiga även
framöver, men i mindre omfattning. Igenväxning av buskar och sly kommer att behöva röjas innan den blivit alltför
grov. Återkommande naturvårdsbränningar kan hålla tillbaka ansamling av förna och de brandgator som skapats
inom projektet ger ett bestående inslag av blottad sand. Vresrosbuskagen har tagits bort, men framöver är det viktigt att alla nya uppslag omedelbart rycks upp. Återkommande grävningar kommer att behövas för att bibehålla blottad sand i områdena. Blottad sand är nödvändig för att bibehålla den unika växtligheten, det rika insektslivet och
fältpiplärkan.
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En trädklädd dyn med gläntor vid Bödakustens naturreservat, Öland

Innanför den öppna kustdynen har skog börjat växa och en trädklädd dyn breder ut sig. En mosaik med gräs och örtklädda
gläntor, blottad sand, solbelysta träd och död ved skapar ett varmt och torrt klimat med ett unikt djurliv.

Beskrivning
som ett försök att få ekonomi på dessa marker. Från
dessa planteringar har sedan tall spridit sig ut i de öppna
dynerna och bildat halvnaturliga skogar. Idag består de
trädklädda dynerna främst av täta tallplanteringar med
moss- och lavmattor i fältskiktet.

Sanddynerna längs våra kuster är i konstant omvandling
och dynsystemet byggs ständigt på från havet. Allteftersom olika växter, mossor och lavar etablerar sig
övergår den vita dynen i grå dyn, ris- och videdyner
och till sist i den trädklädda dynen. Den ursprungliga
dynskogen bestod av tall och ek. Idag finns knappast
några naturligt förekommande dynskogar kvar längs de
sydsvenska kusterna. Under tidigare århundraden hölls
de trädklädda dynerna öppna genom bete och många
skövlades helt för ved och virke. Dagens dynskogar
härstammar framförallt från de senaste 200 årens planteringar av tall för att stoppa den drivande sanden eller

I tallskogar med en variation av gamla grövre träd, död
ved och gläntor med öppen sand frodas en artrikedom
knuten till både den öppna sanden och till de solbelysta
träden. Här kan ryl och skogsknipprot frodas och i
sandblottorna lever myrlejonsländans larver. Beroende
på närheten till kusten så är dessa skogar olika öppna.

8
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Hot

Åtgärder och resultat

Artrikedomen i den trädklädda dynen är beroende av
att solens strålar värmer upp sanden, trädens stammar
eller den döda veden. Många av dagens planterade tallskogar är likåldriga utan död ved, buskar eller gläntor. I
de flesta områden finns även inslag av främmande
trädslag. Ett exempel är bergtall, som bildar ogenomträngliga täta bestånd och som i sin tur hindrar både
artrikedomen och det rörliga friluftslivet.

I Sand Life ingick 12 Natura 2000-områden med trädklädda dyner. I dessa områden har bergtall, tall och balsampoppel avverkats. Den öppna kustheden har breddats och gläntor har skapats inne i de trädklädda dynerna. Stubbar har dragits upp för att minska näringsmängden i markytan. Mycket av timret har gått till flisning
och en del stubbar och förna har grävts ner, samtidigt
som ljus, näringsfattig sand har grävts upp och lagts på
ytan. En del röjningsrester och förna har även eldats
upp.

Gropar i sanden av myrlejonsländans larver. Larven kan ses på den infällda bilden.

Framtidsutsikter
Det är en utmaning att bibehålla en öppenhet med blottad sand i de trädklädda dynerna så att solen kan komma åt
både marken och träden. De ytor som öppnats upp och den sand som blottlagts inom Sand Life har låtit igenväxningen (successionen) starta om från början. Framöver kommer inte lika stora insatser att vara nödvändiga i samma
områden. Däremot kan nya gläntor behöva skapas, men i mindre omfattning. Viss död och döende ved bör sparas i
solbelysta lägen. Igenväxning behöver röjas regelbundet innan den blivit alltför grov. Mekanisk störning kan göras i
de gläntor som öppnats upp så att det även framöver finns blottlagd sand i de trädklädda dynerna.
9
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En öppen sandmark i inlandet på Revingefältet, Skåne

De gräs- eller risklädda sandmarkerna i inlandet med blottlagd sand hyser landets rikaste insektsliv. Flera av dessa områden
har varit uppodlade, men hålls idag öppna av ett extensivt bete. Sedan 1900-talet finns även militären närvarande på
några områden och skapar genom sin körning den så nödvändiga störningen.

Beskrivning
togs av militären. Idag täcks stora delar av dessa marker
av gräs, örter och ljung och man kan dela upp inlandets
sandiga marker i grässandmarker och rishedar. Vegetationen är artfattig men blomrik och flera av dessa sandmarker har ett extremt rikt insektsliv. Några av landets
viktigaste lokaler för sandlevande steklar finns på de
militära övningsfälten vid Revinge och Ravlunda. På
betade sandmarker finns även en hög artrikedom av
dynglevande insekter med flera sällsynta arter såsom
månhornsbagge och fyrfläckig dyngbagge.

Sandmarkerna i inlandet bildades när inlandsisen smälte
och material som isen dragit med sig sedimenterade.
Vinden har sedan ständigt omlagrat sanden under perioder med gles vegetation. Dessa sandiga marker var
lätta att bruka och också de tidigaste att odla upp i landskapet.
Förutsättningar för inlandssanddyner finns bland annat i
Vombsänkan, på slätterna vid Ljungbyhed, på Kristianstadslätten och i det sydöstra backlandskapet på Linderödsåsen. Inlandets sandmarker har länge betraktats
som oproduktiva och planterades med skog eller över10
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Hot

Åtgärder och resultat

Det rika insektslivet i inlandets sandmarker är helt beroende av sandblottor och blommande växter. Sedan
det historiska brukandet med omväxlande uppodling,
vila och bete upphörde så har dessa marker växt igen.
Enbart bete ger en tätare grässvål och övergivna marker
växer igen med buskar och sly. På de militära övningsfälten har en förändrad aktivitet med färre bandvagnar
minskat markslitaget. Tidigare uppodling tillsammans
med atmosfäriskt kvävenedfall gör att många av dessa
marker är näringspåverkade, vilket gynnar konkurrensstarka växtarter. Idag finns det även hot från plantering,
uppodling och exploatering.

I projektet ingick fem Natura 2000-områden med inlandssanddyner. Den mest betydelsefulla restaureringsåtgärden har varit mekanisk störning och blottad sand
har skapats genom djupgrävning, schaktning, plöjning
och harvning. Eftersom näringshalten kan vara relativt
hög vid markytan så har den långsiktigt bästa metoden
varit att gräva upp näringsfattig sand från djupare lager.
På obetade ytor har förna och mossa bränts bort. Nya
öppna sandytor har även skapats genom avverkning av
tall och röjning av igenväxning med sly och buskar.

Hedblomster

Läppstekel

Framtidsutsikter
Inlandets sandiga marker behöver ständig markstörning för att bibehålla förutsättningarna för sitt rika insektsliv. De
störningar som gjorts inom Sand Life har låtit igenväxningen (successionen) starta om från början och dessa ytor får
nu och ska till viss del sakta växa igen. En del ytor kan efter några år plöjas för att åter få blottad sand. Framöver
kommer det att vara nödvändigt att upprepa de grävningar, schaktningar och plöjningar som genomförts inom projektet fast i mindre skala.
11
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Sandstäpp i full blom på Vitemölla strandbackar, Skåne

Sandstäppen är en av Sveriges mest sällsynta habitat med en mycket begränsad utbredning i landet. Extremt klimat och
speciell geologi är viktiga förutsättningar. Kalkrik sand i varma, soliga lägen där det faller extremt lite regn är a och o.

Beskrivning
nejlika, sandvedel och fågelarv. Svamprikedomen är
unik med jordstjärnor, stjälk- och diskröksvampar.

Värme, torka, sol, sand och kalk ger förutsättningar för
den unika naturtypen sandstäpp, med en speciell vegetation av många annueller och blommande växter.
Sandstäppen behöver återkommande omrörning så att
kalkrik sand kommer upp till ytan. I Sverige är det
endast östra Skåne och Öland som har lämpligt klimat
och geologi för sandstäpp. Man brukar prata om sandstäppens tre faser; initial fas med mer än 60 procent
blottlagd sand, optimal fas som är rik på blommande
växter och annueller samt igenväxningsfas med perenner, mossor och unika svampar. En mosaik av dessa tre
faser utgör sandstäpp i gynnsam bevarandestatus. Blomrikedomen består av karaktärsarterna tofsäxing, sand-

Hot
Igenväxning och upphörd omrörning är idag de två
största hoten mot dagens sandstäpp. Urlakning av kalk
ger en surare jord (lägre pH-värde), vilket ändrar artsammansättningen av både växter och svampar. Näringspåverkan gynnar snabbväxande växtarter som konkurrerar ut sandstäppens vegetation. Igenväxningen startar
med en tätare grässvål med mossor som övergår till ris,
sly och buskar. Det finns även hot från plantering, uppodling och exploatering.
12
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Sandnejlika
Provborrning efter kalkrik, näringsfattig sand.

Åtgärder och resultat
I projektet ingick 11 Natura 2000-områden med sandstäpp. Nya ytor med habitatet har skapats genom att tall
har avverkats och igenväxning med sly och buskar har
röjts bort. På Öland skördades ljung och ljungresterna
sögs upp för att undvika förnaansamling. Gammal vegetation och mossa har bränts bort i sandstäppen. Det
viktigaste av allt, ny initial fas med blottad, näringsfattig sand har skapats och omrörningen har fört upp
kalkrik sand till markytan.

Mörk stjälkröksvamp

Tofsäxing

Stor sandlilja

Sandtimotej

Framtidsutsikter
Sandstäppen kräver en ständig skötsel, men kan med enkla insatser finnas kvar i de flesta sydvända sluttningar som
innehåller kalkrik sand. De restaureringar som gjorts inom Sand Life har låtit sandstäppen starta om i ny initial fas.
Successionen får nu ha sin gång och med lämpliga intervall rörs det om i sanden igen så att den kalkrika och näringsfattiga sanden åter kommer upp till ytan.
13
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Sandiga marker är oftast torra och näringsfattiga, vilket ställer krav på växter, djur och svampar. Dessa arter har utvecklat
speciella anpassningar och strategier för sin överlevnad. Den låga näringen ger långsamväxande arter konkurrensfördelar
och den lättgrävda sanden ger möjligheter till ett boende under ytan.

Kärlväxter
Växternas anpassningar till den torra miljön kan se olika ut. Bladen kan vara ihoprullade eller tjocka för att minska avdunstningen. Ettåringar blommar tidigt på säsongen innan sommartorkan.
För alla arter krävs att de klarar sig på den lilla näring som finns.
På de sandiga hedmarkerna växer hedblomster, blåmunkar och
borsttåtel, medan sandnejlika, stor sandlilja, fågelarv och tofsäxing
finns på de kalkrikare markerna.

Backtimjan

Steklar
De sandiga jordarna är lätta att gräva i för de insekter som bygger
sina yngelkammare under markytan. Sanden värms upp snabbt
under våren och ger ett varmare mikroklimat än andra marker på
våra breddgrader. De sandiga markerna har en stor mångfald av
steklar, men också många rödlistade arter. Förutom de grävande
bina så finns det boparasiter, så kallade gökbin, och andra steklar
som parasiterar direkt på bina.

Praktbyxbi

Skalbaggar
De karaktäristiska sandjägarna flyger snabbt omkring över den
öppna sanden, i den luckra grässvålen letar frölöpare oljerika frön
och i de betande djurens spillning lägger dyngbaggarna sina ägg.
Över dynerna kan även bibaggen ses flyga efter bon med vårsidenbi där den lägger sina ägg.

Månhornsbagge

Fjärilar
Många sandmarker har en hög blomrikedom som attraherar
dagfjärilar som blåvingar, guldvingar och den glänsande ängsmetallvingen. Mindre synliga är de nattaktiva småfjärilarna där många
lever på ginst, som ginstplattmal och ginstsäckmal. På sandstäppens sandnejlika finns den extremt sällsynta sandnejlikegallmalen.

Hedpärlemorfjäril

Fåglar
Karaktärsfågeln för södra Sveriges öppna sandmarker är fältpiplärkan som numera endast finns kvar i östra Skåne. Där landskapet
är mosaikartat med öppna och träd- och buskbeväxta marker finns
även trädlärka och nattskärra.

Fältpiplärka

Buksvampar
Där vegetationen är som lägst värmer solen upp den sandiga
markytan och här kan man hitta små unika röksvampar, de så kallade buksvamparna. Hit hör jordstjärnor, stjälkröksvampar och
diskröksvampar. Det är på de kalkrika torrängarna och i sandstäppen som man hittar flest buksvampar.
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Särskilt skyddsvärda arter
På de sandiga markerna i södra Sverige förekommer flera arter som har pekats ut som särskilt skyddsvärda enligt EU och som
ingår i art- och habitatdirektivet eller fågeldirektivet. Genom de restaureringar som genomförts inom Sand Life så har livsmiljöerna för dessa arter förbättrats avsevärt.

Sandnejlika
Sandnejlikan (Dianthus arenarius ssp. arenarius) växer framförallt
på sandstäppen i östra Skåne. Den unika underarten är endemisk för Skåne. Sand Life har grävt upp kalkrik sand och röjt
igenväxning.

Svartfläckig blåvinge
Svartfläckig blåvinge (Maculinea arion) finns sällsynt på sandmark i mellan- och östra Skåne samt i öppna, torra marker på
Öland. Sand Life har röjt igenväxning och blottlagt sanden för
att gynna dess värdväxt backtimjan.

Sandödla
Sandödla (Lacerta agilis) finns i hela södra Sverige förutom på
Öland och Gotland. Sand Life har röjt undan igenväxning och
blottlagt sand för att ge plats för sandödlan att gräva ner sina
ägg som sen kläcks i den varma sanden.

Fältpiplärka
Fältpiplärkan (Anthus campestris) finns enbart i de sydsvenska
sandmarkerna. Arten har försvunnit från Halland och finns
idag endast kvar i östra Skåne. I projektet har skog avverkats
och större ytor med sand blottlagts för att gynna fältpiplärkan.

Trädlärka
Trädlärka (Lullula arborea) finns på sandmarker med en mosaik
av öppna sandiga ytor, buskar och träd. Tät igenväxning har
röjts och skogar har öppnats upp, vilket har gynnat arten.

Nattskärra
Nattskärra (Caprimulgus europaeus) är nattaktiv och sitter väl
kamouflerad dagtid. Den finns i liknande mosaikartade miljöer
som trädlärkan och gynnas av att landskapet öppnats upp och
sand blottlagts.
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Öppen glänta efter avverkning av bergtall och nedgrävning av förna i Gropahålet, Skåne

Sanddyner som växt igen med träd och buskar kan behöva öppnas upp för att åter bli tillgängliga för de arter
som trivs i den solvarma sanden. Täta trädplanteringar
med framförallt främmande trädslag som bergtall och
de seminaturliga skogarna som spridit sig ut över de
öppna kusthedarna bör avverkas helt. Genom brytning
av stubbar och uppdragning av rötter undviks röjgödsling. Kvarliggande barr och förna schaktas bort eller
bränns av och näringsfattig sand grävs upp till markytan.
Inom projektet har nästan 500 hektar skog avverkats
och nästan 200 hektar sly röjts bort. Grövre träd har
kapats och stubbar grävts upp, medan mindre träd har
dragits upp med rötterna. Veden har körts ut ur områdena och mindre mängder har eldats upp på plats. En
del död ved har lämnats kvar i solbelysta lägen för att
gynna vedlevande insekter och svampar. I vissa fall har
stubbar och förna grävts ner och sand blottlagts. Resultatet har blivit betydligt mer blottad sand i en bredare,
öppen kusthed och en glesare trädklädd dyn med öppnare gläntor.

Bergtall rycks upp med rötterna på
Hökafältet, Halland
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Vresros

mest effektiva metoden för att få bort vresros är att
gräva upp hela rotsystemet. Samtidigt kan ljus näringsfattig sand grävas upp och läggas på ytan. Alla rotbitar
av vresrosen sorteras bort i sorteringsverk och körs
bort till deponi eller eldas upp. Den bortsorterade sanden läggs sen längst ner i gropen. Det är lätt att missa
några rotbitar och därför är det viktigt att årligen gå
över områdena och rycka upp de plantor som kommer
upp.

I de kustnära sanddynerna växer vresros, en buskros
som ursprungligen kommer från Ostasien. Några av de
första fynden av vildväxande vresros i Sverige var i Halland på 1920-talet och sedan dess har den planterats för
att binda sanden och därefter spridits med fåglar och
vatten i de öppna sanddynerna. Vresrosens rötter går
djupt ner till grundvattnet, vilket gör den tålig för
överlagring av sand i de rörliga dynerna.
Vresrosen täcker effektivt marken och tränger undan all
annan växtlighet. Markytan blir mörk, fuktig och sval.
De växter, djur och svampar som naturligt förekommer
i dynerna konkurreras därmed ut.

Gräva vresros visade sig vara både komplicerat och
dyrt. Det är näst intill omöjligt att på förhand veta hur
djupt rötterna går och hur mycket som behöver grävas
upp, sorteras och forslas bort. Däremot vet vi att vresrosen växer snabbt och att det blir dyrare att vänta.

I projektet har nästan 50 hektar vresros grävts upp från
dynerna i framförallt Halland och västra Skåne. Den

Vresros i Flommen, Skåne

Bekämpning av vresros i Haverdal, Halland
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Grävning av sandblottor på Åby sandbackar, Öland

Blottlagd, solbelyst sand och kalk som minskar försurningen i marken (ger ett högre pH-värde) är nyckelord
för att växter, djur och svampar ska trivas i de öppna
sandiga markerna. Regelbunden störning som återskapar en tidig fas i igenväxningen (successionen) är därför
nödvändig. Innan restaureringsarbetena startas bör man
fundera över målet med åtgärderna och vilka arter man
vill gynna. Det är också viktigt att fundera över var i
landskapet en sandblotta gör mest nytta.

För många växter och svampar är sandens kalkhalt av
stor betydelse och för att återskapa sandstäpp är den
avgörande. I framförallt östra Skåne och på Öland behöver grävningen ske till de djup där sanden innehåller
kalk. Denna sand läggs sen överst i den nygrävda ytan.
För att veta på vilket djup det finns kalkhaltig sand har
det inom projektet tagits jordprover ner till en meter
för att dokumentera halten av kalk, fosfor, kväve och
pH.

Inom projektet har drygt 200 hektar sand blottlagts
genom direkta åtgärder beroende på grad av igenväxning. På marker med stora restaureringsbehov har
schaktning eller djupgrävning varit nödvändig. Djupgrävning har gett de bästa resultaten där ljus, näringsfattig sand har grävts upp till ytan. Schaktning och plöjning har fungerat bäst när vegetationen och rotfilten
redan är relativt tunn. På de militära skjutfälten har
grävning inte varit möjlig med vanliga grävmaskiner
eftersom oexploderad ammunition kan ligga kvar i marken och på dessa marker har det därför behövts splitterskyddade maskiner. På de magraste markerna med en
lågvuxen vegetation kan även tallriksharvning ge tillräckligt med blottad sand.

Tallriksharvning på Gårdby sandhed, Öland
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Naturvårdsbränning på Vitemölla strandbackar, Skåne

De sandiga marker som inte hävdas riskerar att växa
igen med gräs, mossor, lavar och ris samtidigt som dött
material från tidigare år ligger kvar. Marken täcks och
miljön blir fuktigare och svalare. Ett effektivt sätt att få
bort denna ansamling är att bränna av vegetationen. Så
kallad naturvårdsbränning kan användas dels som restaurering inför återupptaget bete, dels som årlig skötsel för att ersätta bete och slåtter.

På marker med upprepad naturvårdsbränning skapas en
glesare vegetation där grävande insekter kan hitta sandfläckar för att gräva sina bon samtidigt som örtrikedomen ökar, vilket i sin tur ger föda åt både steklar och
fjärilar.

Den lämpligaste tidpunkten att bränna är under marsapril när marken torkat upp, men innan vegetationen
börjat spira. Vädret på bränningsdagen ska vara soligt
med måttlig vind i för lokalen lämplig riktning. Förberedelser med brandgator ska vara klara. En brandgata
kan vara grävd, klippt och/eller bevattnad.
Inom Sand Life har drygt 80 olika naturvårdsbränningar
genomförts i sandmarker med gräs eller ris. De brandgator som grävts inför bränningarna har dessutom ökat
mängden blottad sand i området. De grävda brandgatorna kan enkelt plöjas framöver och underlätta för
kommande bränningar.

Demonstration av eldningsutrustning på kurs om naturvårdsbränning i Hagestad, Skåne.
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En betande ko på Öland

Många av de sandiga gräs- och rishedarna betas idag och
betet i sig håller effektivt tillbaka igenväxningen i landskapet. De betande djuren kan upprätthålla en del blottad sand genom tramp i branta sluttningar. Djurens
spillning ger dessutom föda och bo åt en mängd sällsynta skalbaggar och andra insekter. En låg vegetation
gynnar markernas svampar med bland annat
buksvamparna. Däremot kan betesdjuren beta bort
blomrikedom som är en avgörande födokälla för insekterna. I en alltför välhävdad mark hittar inte heller
markhäckande fåglar tuvor att lägga sina bon intill. En
av åtgärderna inom projektet har därför varit att
stängsla ute de betande djuren från mindre ytor tills
blomning och frösättning är över.

Svårigheten har inte varit att hitta betande djur till sandmarkerna utan snarare så har regelverket för miljöersättning inom de statliga jordbruksstöden begränsat i
vilken omfattning och var sandblottor har kunnat skapas
i betesmarkerna. Under projektets gång har en sandblotta fått vara maximalt 500 kvadratmeter och ytan
med miljöersättning måste bestå av minst 90 procent
grässvål.

Nya betesmarker har skapats inom projektet där drygt
15 000 meter stängsel med grindar och stättor har satts
upp. I Halland och Skåne betas nu ytor där det tidigare
stått tallskog och på Öland har igenväxta områden hägnats in för bete.
I sandstäppsområden på Öland har ljungen fått fäste och
inom projektet har 23 hektar ljung skördats och ljungresterna sugits upp.

Stängsling på Skedeås, Öland
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Guidning under Sandens dag i Haverdal, Halland.

Utemuseum i Friseboda, Skåne.

vat och Haverdal och i Bödakustens naturreservat på
norra Öland.

Restaurering av sandiga marker i större skala väcker
många frågor och därför har information, kunskapsspridning och dialog varit viktigt inom projektet. Målet
har varit att öka medvetenheten om våra sandiga markers unika natur och hur de bör skötas för att deras värden ska finnas kvar även till nästa generation.

Foldrar och rapporter
En folder med allmän information om projektet har
tagits fram och för några områden finns områdesspecifika foldrar. I åtta olika tematiska foldrar kan man läsa
om habitaten sandstäpp, sanddyner och sandfält, om
organismgrupperna kärlväxter, vilda bin och buksvampar, om invasiva främmande arter och om hur man
själv kan göra för att skapa mångfald på sin sandiga
mark. För östra Skånes sandmarker finns en kartfolder
som guidar ut i det sandiga landskapet.

Information på plats
Dialog, om sandmarker och deras behov av skötsel, har
prioriterats med de nära boende och den intresserade
allmänheten. På över 200 guidade vandringar har
experter visat på spännande djur och växter som lever i
sandmarken samtidigt som projektets åtgärder diskuterats. Kunskapen om sandmarkerna har inhämtats och
spridits genom workshops, nätverkande och via och
föreläsningar.

En guide för hur sandmarker ska kunna skötas framöver har sammanställts inom projektet med titeln ”Att
satsa stort för att gynna det lilla” och kan laddas ner från
projektets hemsida.

I alla områdena finns informationsskyltar som informerar om sandmarkerna, om Sand Life och de åtgärder
som ska genomföras. Sammanlagt har cirka 140 skyltar
satts upp inom projektet, varav 80 är områdesskyltar.
Inför varje åtgärd har temporära skyltar satts upp för att
informera besökare om pågående åtgärder.

Slutligen har rapporter från uppföljningen av projektets åtgärder sammanställts samt en plan för hur
sandmarkerna ska kunna skötas framöver (After-life
plan).

Digital information

För att få svar på frågor och funderingar när man står
ute i den myllrande sandmarken kan man besöka något
av de 12 utemuseum som har skapats inom projektet.
På dessa kan man få information om den plats man står
i, om sandmarker i allmänhet och om Sand Life. Idag
kan man besöka ett utemuseum i skånska Friseboda,
Rinkaby skjutfält, Revingefältet, Hagestad
(Sandhammaren), Falsterbo skjutfält och Ängelholms
strandskog, i halländska Laholmsbuktens sanddynreser-

Den som vill läsa mer kan besöka projektets hemsida
www.sandlife.se eller följa oss på Instagram
(@sandlife_sweden med hashtagg #sandlife_sweden).
I Halland tog man fram fyra helt digitala områdesfoldrar som även finns tillgängliga för mobiltelefoner.
Via permanenta fotopunkter i Hagestad
(Sandhammaren) kan man själv hjälpa till med att följa
successionens gång efter åtgärderna.
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Uppföljning av restaureringar som gjorts inom Sand Life, Öland

Målsättningen i Sand Life var att återställa, bibehålla
och förbättra den biologiska mångfalden i sandiga livsmiljöer. De metoder för restaurering som använts har
varit väl beprövade. Utvecklingen av de växter och djur
som förväntats gynnas av åtgärderna har följts upp, dels
för att utvärdera metodvalen, dels för att kommunicera
resultaten. Under projektets gång har Lunds universitet
dokumenterat förändringar av strukturer, vegetation
och olika karaktärsarter för sandmarkerna. Projektområden har undersökts såväl före som efter restaurering,
och därutöver har åtgärdade ytor jämförts med närliggande kontrollytor.

Fåglar
Det mest positiva resultatet är att den sedan decennier
pågående minskningen av fältpiplärkan har hejdats och
antalet fåglar börjat öka. Sedan 1980-talet har arten
minskat drastiskt i hela landet, men mellan åren 2013
och 2017 ökade antalet revirhävdande hannar från 33
till 42. Även nattskärran som lever i halvöppna sandmarker har ökat med över 20 procent när täta tallskogar har öppnats upp.

Insekter
Sandmarker har en stor mångfald av insekter och de
grupper som följts upp inom projektet är steklar, skalbaggar, fjärilar och nattflyn. De steklar och skalbaggar
som är knutna till öppen sand ökar där sanden blottlagts. Även nattflyn ökar i de tallskogar som öppnats
upp och där gläntor skapats. Nektar- och pollenätande
insekter som dagfjärilar och vissa steklar har däremot
inte påverkats av restaureringsåtgärderna i detta tidiga
skede.

Vegetation och strukturer
Resultaten visar att den viktigaste strukturen, mängden
blottlagd sand, har fördubblats i projektområdena, medan förekomst av gräs, mossor och lavar har halverats. I
dynområdena har bergtall och vresros nästan helt avlägsnats, och igenväxningsvegetation har trängts starkt
tillbaka till förmån för karaktäristiska sandmarksarter
som strandvial och martorn.
22

Layman’s report Sand Life (NAT/SE/849)

After-life

Ett öppnare dynlandskap efter Sand Life, Tönnersa (Laholmsbuktens sanddynsreservat), Halland

Kunskapen om våra sandiga marker och deras behov av
skötsel har ökat genom Sand Life. Mer än 40 000 personer har nåtts av den information som spridits genom
projektet. Genom projektet har kunskapen om sandmarkerna ökat och acceptansen för framtida åtgärder
och skötsel är högre. Vår förhoppning är att mindre
insatser behöver läggas på information framöver.

De restaureringsåtgärder som har gjorts inom Sand Life
har förbättrat de sandiga habitaten och förutsättningarna för dess arter. De miljöer som eftersträvats är en
mosaik av blottad sand, vegetation med blommande
örter samt buskar och träd. Förutsättningar för långsiktigt hållbara förekomster av sandmarkernas arter har
förbättrats och ekosystemens motståndskraft för framtida klimatförändringar har förhoppningsvis ökat i de
restaurerade miljöerna.

Inom Sand Life har de stora restaureringsinsatserna blivit gjorda. De nya sandblottorna ska tillåtas att växa
igen något, men kan plöjas eller harvas emellanåt för att
bibehålla den blottade sanden. Nya sandblottor i
mindre skala kommer att behöva tas fram. Ohävdade
ytor kan behöva brännas med 3–5 års intervall. Uppslag
av sly i de öppnare trädklädda dynerna kommer att behöva tas bort och nya gläntor öppnas upp. Uppslag av
vresros behöver ständigt ryckas upp. Färre resurser
behöver förhoppningsvis läggas på att upprätthålla en
framtida mosaik i det sandiga landskapet, men behov av
skötsel kommer alltid att finnas kvar.

Nu börjar utmaningarna för den framtida förvaltningen
av de sandiga habitaten och dess arter och det är länsstyrelsernas naturvårdare som har det fortsatta ansvaret. Restaureringarna i Sand Life har återskapat de tidigare successionsstadierna och nu startar den, förhoppningsvis, långsamma igenväxningen. Hur snabbt detta
går beror på faktorer som näringspåverkan och klimatets förändringar med milda vintrar och blöta somrar.
Den invasiva vresrosen kan komma tillbaka i områdena
eftersom den fortfarande finns odlad eller spridd i landskapet runtikring.
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Samarbetspartners

Medfinansiärer

Life+ Nature

Natura 2000

Sand Life har finansierats genom Life+ Nature som
ingår i EUs program för finansiering av större miljöoch naturvårdsprojekt i Europa. Huvudsyftet med
Life+ Nature är att genomföra EUs fågeldirektiv och
art- och habitatdirektiv främst inom ramen för det
europeiska nätverket Natura 2000. De åtgärder som
ska genomföras inom området Life+ Natur ska vara väl
beprövade och leda till att arter och livsmiljöer uppnår
gynnsam bevarandestatus.

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,
som utgörs av landets mest värdefulla naturområden.
De flesta av områdena är skyddade som nationalpark
eller naturreservat.

Läs mer om Life+ och Natura 2000 på Naturvårdsverkets och EU-kommissionens hemsidor.

www.sandlife.se
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