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Inledning 

Syftet med Sand Life är att de sandiga markerna i södra Sverige återigen ska få ett myllrande växt-och djurliv. 

Projektet finansieras av EU:s naturvårdsprogram Life+ Nature, Naturvårdsverket, Stiftelsen skånska landskap, 

Länsstyrelserna i Skåne, Halland och Kalmar län samt Lunds universitet och Kristianstads Vattenrike. Centralt 

i projektet finns stora restaurerings- och skötselåtgärder samt uppföljning av åtgärdernas effekter. Utöver na-

turvårdsnyttan förväntas Sand Life också öka allmänhetens kunskaper om sandiga marker. Totalt ingår 23 Na-

tura 2000-områden fördelade på de sydsvenska länen Skåne, Halland och Kalmar.  

Se vidare på projektets hemsida www.sandlife.se. 

Life+ Nature har för avsikt att förbättra statusen för de arter och habitat som är av gemensamt intresse för 

EU:s medlemsstater. Många av åtgärderna har dessutom ekonomiska, socioekonomiska och sociala effekter för 

samhället. I denna rapport utvärderas de effekter Sand Life har haft på den lokala ekonomin, befolkningen och 

ekosystemfunktionerna. Uppföljningen är en obligatorisk del i genomförandet av Life+ Nature projekt och 

omfattar data från olika studier insamlade under projektets livstid. Resultaten från studierna utgör viktiga bi-

drag till ytterligare förvaltningsåtgärder och andra projekt som ska arbeta med restaurering av olika typer av 

livsmiljöer . 

Figur 1. Halvöppen trädklädd sanddyn i Friseboda naturreservat. Tall och vresros har tagits bort vilket gett området en mer öp-
pen karaktär till nytta för många växter och djur. Foto: Maria Sandell. 

http://www.sandlife.se
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Intryck och attitydförändringar rörande bevarandeåtgärder  

För att undersöka projektets socioekonomiska effekter skulle en internetbaserad enkätundersökning, riktad till 

markägare, närboende och allmänheten, genomföras. Under sommaren 2017 gjordes ett examensarbete vid 

Högskolan Kristianstad i syfte att undersöka attitydförändringar under större restaureringsprojekt med fokus 

på Sand Life (Ivarsson 2018). Resultaten från denna undersökning låg helt i linje med intentionerna inom pro-

jektet och därmed ansågs det inte finnas någon anledning att göra ytterligare en liknande studie.  

I examensarbetet undersöktes hur information och kommunikation påverkat de närboendes upplevelse av Sand 

Life i samband med utökandet och restaureringen av naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar 

(Natura 2000-området Verkeåns dalgång). I fallstudien studerades delvis också den konflikt som uppstod i 

processen. Undersökningen gjordes i tre steg: intervjuer med Sand Life-medarbetare; enkätundersökning vil-

ken kompletterades med djupintervjuer med de närboende i Vitemölla. Resultatet tydde på att de närboende 

som grupp, initialt varit negativt inställda till Sand Life (figur 2). Inställningen tycktes bottna i att man upplevt 

Länsstyrelsen och Sand Lifes ursprungliga planer som alltför omfattande och inte tillräckligt förankrade utifrån 

ett lokalt perspektiv. Det framkom också att informationen om projektet inledningsvis hade varit bristfällig, 

vilket möjligen skulle kunna kopplas till den inställning deltagarna initialt hade. 

Figur 2. Medelvärden för de närboendes inställning till restaureringsåtgärderna i Haväng och Vitemölla strandbackar före Sand 
Life (initialt) och upplevelsen idag (2017). Svaren på enkätfrågorna angavs på en skala från 1 (mycket negativ) till 5 (mycket posi-
tiv) där 2 motsvarades av negativt, 3 av varken negativt/positiv och 4 positiv. Ett t-test gav p = 0,000, det vill säga statistisk signi-
fikans mellan grupperna (n = 76). Källa: Ivarsson (2018). 

Idag (2017) pekar resultaten på att de närboende som grupp är neutrala till försiktigt positiva i sin upplevelse 

av Sand Life. I huvudsak verkar detta bero på att åtgärderna i naturreservatet blev tilltalande eller möjligen kan 

inställningen också kopplas till att Länsstyrelsen och Sand Life tog hänsyn till de åsikter som kom fram och re-

viderade skötselplanen samt visade större öppenhet mot de närboende. Resultaten från examensarbetet verkar 

visa på hur proaktiv information, tydliga avsikter och viljan att utveckla olika planer och projekt i en kontinu-

erlig dialog med lokalbefolkningen skulle kunna begränsa konflikters omfattning inom skydd och skötsel av 

natur. 
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Figur 3. Sandstäpp i Haväng och Vitemölla strandbackars naturreservat. Foto: Maria Sandell. 

Sand Life drog snabbt lärdom av händelserna i Haväng och Vitemölla strandbackar (figur 3) och arbetade där-

efter mer proaktivt med att sprida information i andra områden. I Hagestad (Natura 2000-området Sandham-

maren och Kåsebergaåsen) genomfördes exempelvis ett flertal insatser för att informera om syftet och målet 

med projektet samt att besvara kritik. Redan innan restaureringarna startade genomfördes ett antal informat-

ionsmöten och guidade fältvandringar för lokalbor, jaktlag och andra intresserade, vilket också resulterade i att 

ett skötselråd bildades. Det anordnades även en resa till Ängelholms strandskog, där 20 personer från det lo-

kala byalaget fick se resultatet av de sandmarksrestaureringar som utförts där 2008–2009. Istället för sand-

drift, efter att bergtall och vresros tagits bort, kunde deltagarna konstatera att vegetationen snabbt etablerat 

sig. Restaureringsåtgärderna genomfördes sedan i etapper, dels för att det logistiskt var enklast så dels för att 

allmänheten stegvis skulle kunna följa resultaten. Inför alla de större ingreppen sattes också informationsskyl-

tar med kontaktuppgifter till Sand Life upp. När folk hörde av sig och ville diskutera valde förvaltaren oftast 

att åka och informera på plats, en metod som visade sig vara mycket effektiv - de klagomål Sand Life väl fick i 

Hagestad var mycket få med tanke på de stora och omfattande åtgärder som senare genomfördes i området 

(muntligen Jönsson 2018). 

I Halland har det också gjorts insatser för att sprida information om projektet. I Gullbranna (Natura 2000-

området Laholmsbuktens sanddynsreservat) hölls Sandens dag och i Haverdal hade allmänheten möjlighet att 

besöka olika stationer för att till exempel titta på biologisk mångfald i dynmiljöer (figur 4). En entreprenör 

fanns på plats som demonstrerade hur man kunde arbeta med en grävmaskin för att restaurera dessa och lik-

nande områden. Guidningar genomfördes regelbundet i Haverdal och Gullbranna (båda Natura 2000-

områden). Det togs även fram platsspecifika digitala foldrar för varje enskilt reservat för att sprida information 

om områdena, dess värden och projektet. I Haverdal mötte Sand Life på en del kritik då många hade svårt att 

se hur det skulle komma att bli efter alla maskiner hade lämnat och naturen fått återhämta sig ett tag. Man 
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Figur 4. Information om Sand Life på Sandens dag i Haverdal. Foto: Magnus Nystrand. 

Rekreation, turism och besöksfrekvenser 

Ett annat sätt att följa upp de socioekonomiska effekterna var att undersöka om områdena blivit attraktivare att 

besöka i friluftslivs- och rekreationssyfte. Inom Sand Life räknades därför antalet besökare i fyra av projektets 

områden för att se om de åtgärder som genomförts inom projektet påverkat antalet besökare över tid (figur 

5). Initialt användes Skogssällskapets besöksräkningar från 2013 vilka upprepades under 2017. 

startade även här upp en referensgrupp med syfte att föra en dialog om åtgärderna med lokalbor, föreningar 

och andra intressenter före arbetet påbörjats och under arbetets gång. Med tiden avtog kritiken men om det 

berodde på att folk ändrade inställning, att färre maskiner var där och arbetade eller om de helt enkelt trött-

nade är svårt att uttala sig om. Är man ute i reservatet och pratar med folk så verkar det vara fler som är posi-

tivt inställda till åtgärderna än som är negativa och det är många som hört av sig och tyckt att det blivit bra 

(muntligen Larsson 2018). 

Likaså på Öland har Sand Life arbetat mycket med informationsåtgärder. I de södra områdena Gårdby sand-

hed, Åby sandbackar och Skedeås har det genomförts guidningar och vandringar. Det har också funnits inform-

ation på webben samt skyltar i alla områdena. Information till diverse aktiva föreningar har också gått ut. I 

Böda-området arbetade man på ett liknande sätt, i tät kontakt med de lokala bostadsrätts- och stugföreningar-

na. Man stötte dock på blandade reaktioner - en del tyckte det Sand Life gjorde var bra medan andra var rädda 

för sandflykt och sönderkörda stigar. Eftersom det var svårt att nå ut med skriftlig information satsade man, 

precis som i Hagestad, på att möta människor i mindre grupper ute i fält. Kontakten blev då mer personlig, 

det var lättare att ta emot synpunkter och för de närboende blev det lättare att få sin röst hörd. Väldigt mycket 

av informationsarbetet kom att handla om att förklara varför Sand Life jobbat som de gjort och vad det var 

man velat uppnå. Det verkar de flesta haft förståelse för när de väl fått informationen (muntligen Johansson 

2018). 
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Figur 5. Diagrammet visar att antalet besökare har minskat i Ängelholms strandskog och i Haväng och Vitemölla medan antalet 
har ökat i Friseboda och Stigalund. Antalet besökare varierar, troligen mycket beroende på väderleken. Mätningarna gjordes år 
2013 och 2017 under april till maj och september till november månad (mätningar under sommarmånaderna uteslöts för att mini-
mera effekterna av den rena badturismen). Källa: Skogssällskapet (2013, 2017). 

Ängelholms strandskog, Friseboda, Haväng och Vitemölla strandbackar och Stigalund (Natura 2000-området 

Verkeåns dalgång) är samtliga kustnära lokaler. Dit vallfärdar tusentals turister året runt för att vandra, bada 

och vila upp sig. Bara Ängelholms strandskog hade cirka 90 000 besökare under april till maj och september 

till oktober månad 2013. Då är juni, juli och augusti borträknade, månader då vädret brukar locka flest besö-

kare. Under 2017 ser man en minskning i Ängelholms strandskog och i Haväng och Vitemölla strandbackar 

men en ökning i Friseboda och Stigalund. Minskningen skulle kunna förklaras utifrån väderleken eftersom 

2017 var ett ovanligt blött år med stora mängder regn. Ökningen skulle däremot kunna förklaras av att Skåne 

under de senaste åren, rönt uppmärksamhet som ett resmål i världsklass i diverse utländska internetbaserade 

magasin (Vogue 2017).  

De räknare som sattes ut i fyra av projektområdena kunde alltså inte ge något entydigt resultat. Områdena var 

populära för rekreation, friluftsliv och turism redan innan projektet och resultaten visar inte på någon ökning 

av antalet besökare. Dessutom är det mest troligt att antalet besökare i områdena snarare varierar efter vädret. 

Lantbrukare, markägare och framtida förvaltning av sandiga habitat 

Sand Life har genom projektet skapat arbetstillfällen för olika intressenter som varit engagerade i skötsel och 

restaurering av de sandiga markerna i regionerna. Det är framförallt lantbrukarna som har gynnats när nya be-

tesmarker skapats eller gamla restaurerats men också konsulter genom guidningsuppdrag och maskinförare 

genom kompetensutveckling. 

Generellt är förhoppningen att kunskapen och förståelsen kring restaurering också ökat. Viljan att fortsätta 

sköta sandiga marker, för att gynna den biologiska mångfalden kan därmed ha blivit större i det sydsvenska 

landskapet. 
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Skåne 

Hagestad-Järarna (Natura 2000-området Sandhammaren) var från början ett skogsområde som idag är omställt 

till betesmark med jordbrukarstöd. Där har 5,5 hektar skog avverkats, sandblottor grävts och naturvårdsbrän-

ningar genomförts. Då restaureringarna var klara sattes permanenta stängsel upp och för närvarande har en 

lokal lantbrukare sina djur på markerna. I Verkeåns dalgång (Natura 2000-området där Vitemölla, Drakamöl-

lan, Kumlan och Brösarps backar ingår) har områden av igenväxta betesmarker röjts och stubbgrävts. Dessa 

marker ligger för närvarande utanför jordbrukarstöden, men målet är att de ska bli berättigade till stöd när en 

grässvål utvecklas. Lokala arbetstillfällen har skapats för mindre skötselåtgärder där ett antal arrendatorer ut-

fört uppdrag för Sand Lifes räkning, i huvudsak naturvårdsbränningar (muntligen Jönsson 2018). 

Halland och Öland  

I Laholmsbuktens sanddynsreservat, omfattande cirka 121 hektar nyröjda områden som tidigare var bergtalls-

planteringar och tallskog, har Sand Life satt drygt en mil stängsel. Planteringarna var mindre lönsamma ur 

skogsbrukssynpunkt och det skulle kunna betraktas som en vinst för samhället att ytorna öppnats upp för att 

betas med får och nöt. Initialt ersätter Sand Life lantbrukaren för att hålla djur på de nyröjda ytorna innan ve-

getationen etablerats, men på sikt är intentionen att de ska vara berättigade till stöd. Även konsulter har gyn-

nats av projektet då de anlitats för olika uppdrag: planera och genomföra guidningar i projektområdena, ge-

nomföra inventeringsarbeten samt hjälpa till att planera och koordinera restaureringarna, instruera maskinfö-

rare med mera (muntligen Larsson 2018).  

Likande åtgärder har genomförts på Öland. I Skede ås har det röjts och stängslats och liksom i Halland har pro-

jektet ersatt brukaren för att hålla betesdjur på marken. Målet är att denna yta ska bli berättigad till jordbruks-

stöd framöver. På Gårdby sandhed och Åby sandbackar har lantbrukarna fått ersättning för att utföra själva 

restaureringsåtgärderna, då dessa har varit små och utanför ramavtalen (muntligen Johansson 2018). 

Figur 6. Betande kor på Revingefältet i Skåne. Foto: Gabrielle Rosquist. 
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Ekosystemtjänster 

Ekosystemtjänster är produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som bidrar till vår 

välfärd och livskvalitet. Några exempel på tjänster som ekosystemen utför till oss är rening av luft och vatten, 

bullerdämpning, naturlig skadedjursbekämpning och pollinering (Naturvårdsverket 2017). 

Pollinering 

Pollinering är en process där pollen transporteras från en växts handelar till en annan växts hondelar, vilket är 

en förutsättning för växternas befruktning. Pollentransporten sker ofta med hjälp av djur, så kallade pollinatö-

rer, och i Sverige är det främst insekter som står för pollinationen. Enligt en nyutkommen rapport från Natur-

vårdsverket (2018) är de pollinerande insekternas status dock hotad och studier tyder på att många av Sveriges 

vildbin, fjärilar och blomflugor minskat nationellt. Som orsak anges framförallt igenväxning och igenplante-

ring samt förlust och fragmentering av olika blomrika miljöer i jordbruks- och skogslandskapet som är viktiga 

för pollinerarna.  

Figur 7. Blommande luktvädd (Scabiosa canescens) på Revingefältet, Skåne. Foto: Gabrielle 
Rosquist. 

För att utvärdera om de restaureringar som genomförts inom Sand Life har påverkat de pollinerande insekter-

na har insektsförekomster (steklar) inventerats i åtgärdade ytor (sandblottor) samt i kontrollytor (omgivande 

gräsmarker) före och efter åtgärderna (figur 8). Undersökningarna har utförts av Lunds universitet och ge-

nomförts inom projektområdena Revingefältet, Falsterbohalvön och områden på Öland (Bödakusten, 

Skedeås, Gårdby sandhed och Åby sandbackar). 

Många stekelarter, i synnerhet de på sandiga marker, har behov av framförallt två resurser: blottad sandjord 

för boplatser samt föda i form av nektar och pollen, till sig själva och till sina larver. Rov- och parasitsteklar är 

i sin tur beroende av en större förekomst av övriga steklar, däribland pollinerare, vilka de prederar 

(rovsteklar) respektive parasiterar (parasitsteklar). 
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Genom uppföljningarna har det noterats en större andel rov- och parasitsteklar i de åtgärdade ytorna än i 

kontrollytorna, medan andelen blombesökande (pollinerande) steklar är färre. Att det finns fler blombesökare 

i de omgivande gräsmarkerna kan vara ett resultat av att de spenderar större delen av sin tid med att samla 

nektar och pollen än att bygga bo. Sandblottorna är visserligen sämre ur födosynpunkt, men resultaten visar på 

en större koncentration av rov- och parasitsteklar. Med andra ord är det något som lockar och gör sandblot-

torna mer attraktiva än omgivningarna och det mest troliga är att det är där rov- och parasitsteklarnas bytes- 

eller värddjur har sina boplatser. Slutsatsen är alltså att sandblottorna är bra för blombesökarnas 

(pollinatörernas) bobygge, en resurs och bristvara som kompletterar nektar-pollentillgången i de omgivande 

gräsmarkerna. 

Figur 8. Förekomst (abundans) av blombesökande steklar (pollinatörer), rovsteklar och parasitsteklar i åtgärdade ytor med blott-
lagd sand och i kontrollytor med framförallt gräsvegetation. Källa: Borgström (2018). 

Figur 9. Läppstekel som pollinerar backtimjan. Foto: Pål Axel Olsson. 
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Genom Sand Life har det skapats förutsättningar som förväntas gynna boplats- och blomrikedomen för de poll-

linerande insekterna när täta skogsplanteringar avverkats eller öppnats upp, buskage och annan igenväxning 

röjts bort samt när sanden blottlagts. Än är det dock för tidigt att visa på någon tydligt ökad blomrikedom ef-

ter projektet. På sikt ökar sannolikt även blomresurserna eftersom många örter behöver blottlagd jord för att 

gro. När marken störts och sanden blottlagts har även de tidigare stadierna i successionen återskapats och när 

successionen har sin gång gynnas olika växtarter vid olika stadier av igenväxning och i sin tur även dess polline-

rare samt dessas rov- och parasitsteklar.  

Övriga ekosystemtjänster 

Finns det alternativa sätt att se på Sand Lifes restaureringsåtgärder? Om du frågar den amerikanske landskaps-

arkitekten och konstnären Kevin Benham är svaret – Ja!  

Söder om byn Harlösa ligger det militära övningsfältet Revingehed. Där övade den svenska armens strids-

vagnskompanier periodvis intensivt. Stridsvagnarna körde sönder vegetationstäcket och markstörningen bi-

drog till den enorma biologiska mångfald som finns på dessa marker. Med tiden minskade dock militärens öv-

ningsverksamhet med färre störningar som följd. 

Benhams intresse för biologi och historien om övningsfältet inspirerade till landskapskonstverket Broken Kilo-

meter. En skapelse i samarbete mellan Sand Life, ARNA Fågelrike och Fortifikationsverket. Det en kilometer 

långa konstverket, är tydligt uppdelat i tio sektioner, sektioner som har samma bredd som en svensk strids-

vagn (ARNA Fågelrike 2018). Fortifikationsverket (2018) valde att lyfta fram Benham och Sand Lifes arbete i 

en artikel där de skriver att Broken Kilometer är, förutom ett stort och imponerande konstverk, på samma gång 

en åtgärd som gynnar den biologiska mångfalden. Med tiden kommer konstverket att försvinna då ytorna av 

blottlagd sand successivt koloniseras av blommande växter och födosökande djur. 

Figur 10. Kevin Benhams konstverk Broken Kilometer sett från ovan. Konstverket, som man kan hitta på Revingefältet, är tänkt att 
både vara vackert och samtidigt gynna den biologiska mångfalden. Källa: ARNA Fågelrike.  
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Sammanfattning   

Syftet med Sand Life var att restaurera de sandiga markerna i södra Sverige för att återfå ett myllrande växt- 

och djurliv. För att se om målen uppnåtts är det därför viktigt att följa upp åtgärderna och utvärdera pro-

jektet. Utöver naturvårdsnyttan förväntades projektet även öka allmänhetens kunskaper om sandiga marker 

och förståelse för behovet av restaurering och skötsel. Dessutom har många av åtgärderna även ekonomiska, 

socioekonomiska och sociala effekter för samhället, vilket har sammanfattats och utvärderats i denna rapport. 

En av uppföljningarna var att utvärdera om attityder till restaureringarna ändrats under projektets gång. En 

enkätstudie och djupintervjuer från Högskolan i Kristianstad visade på att den storm mot restaureringarna i 

Haväng och Vitemölla strandbackar som inledde projektet ebbade ut och troligen ändrades genom den lö-

pande information och dialog som hölls med närboende. Erfarenheter från detta arbetet kunde senare använ-

das inom övriga projektområden i Skåne, Halland och på Öland. Studierna verkar visa på hur proaktiv inform-

ation, tydliga avsikter och viljan att utveckla olika planer och projekt i en kontinuerlig dialog med lokalbefolk-

ningen möjligen skulle kunna begränsa konflikters omfattning inom skydd och skötsel av natur. 

Ett annat sätt att följa upp de socioekonomiska effekterna var att undersöka om områdena blivit attraktivare 

genom att räkna antalet besökare. De räknare som sattes ut i fyra projektområden kunde inte ge något enty-

digt resultat. Områdena var populära för friluftsliv, rekreation och turism redan innan projektet och resulta-

ten visar inte på någon ökning av antalet besökare. Dessutom verkar antalet besökare variera efter vädret. 

Sand Life har skapat arbetstillfällen i regionerna och på så sätt gynnat den lokala ekonomin då ett stort antal 

lantbrukare, markägare och konsulter har varit engagerade i skötsel och restaurering av de sandiga markerna 

samt uppföljning och information. Förhoppningen är att kunskapen och förståelsen kring behovet av restaure-

ring också ökat. Viljan att fortsätta sköta sandiga marker för att gynna den biologiska mångfalden kan därmed 

ha blivit större i det sydsvenska landskapet.  

Sand Life har fokuserat på att motverkat en del av de faktorer som negativt påverkar ekosystemtjänsten polli-

nation genom att röja bort igenväxning, gräva sandblottor och öppna upp landskapet. Undersökningar från 

Lunds universitet visar att sandblottorna varit bra för pollinatörernas bobygge - en resurs och bristvara som 

kompletterar nektar-/pollentillgången i de omgivande gräsmarkerna. Än är det dock för tidigt att visa på re-

sultat från en ökande blomrikedom. Förhoppningen är att när marken störts och sanden blottlagts så har även 

de tidigare stadierna i successionen återskapats, vilket kommer att gynna många olika arter av blommande ör-

ter över tid och som följd därav även dess pollinerare. Genom dessa åtgärder har förutsättningarna för funge-

rande ekosystem förbättrats, vilket i sin tur kan öka den biologiska mångfalden i de sandiga markerna. 

Ytterligare en effekt av Sand Lifes arbete är att projektet har inspirerat till landskapskonstverket Broken Kilome-

ter. Konstverket, som har skapats av Kevin Benham, har dubbla funktioner i att det både är vackert och på 

samma gång främjar den biologiska mångfalden.  

Resultaten från studierna i denna rapport utgör viktiga bidrag till ytterligare åtgärder inom förvaltning av vår 

natur och för andra projekt som ska arbeta med restaurering av olika typer av livsmiljöer. 
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Life+ Nature 

Sand Life har finansierats genom Life+ Nature som 
ingår i EUs program för finansiering av större miljö- 
och 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. 

Samarbetspartners 

Natura 2000 

De områden som ingått i Sand Life omfattas alla av Na-
tura 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 förbätt-
ras. 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. 

Medfinansiärer 

www.sandlife.se 

http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/EU-och-Internationellt/Vart-arbete-i-EU/Miljoprogrammet-Life-plus/

