Åtgärdsprogram för hotade arter i Västra Götalands län
För de åtgärdsprogram som är fastställda finns en länk till åtgärdsprogrammet som pdf via Naturvårdsverkets webbokhandel alternativt Havs och
vattenmyndighetens webbplats.
Åtgärdsprogrammets titel
Alkonblåvinge och klockgentiana

Ingående arter: vetenskapliga namn
Gentiana pneumonanthe
Maculinea alcon
Pedostrangalia revestita
Calosoma reticulatum
Aspius aspius
Barbastella barbastellus
Dicranum viride
Sarcosoma globosum
Bryhnia scabrida

Ingående arter: svenska namn
klockgentiana
alkonblåvinge
almblombock
alvarlarvmördare
asp
barbastell
barkkvastmossa
bombmurkla
brynia

Fetörtsblåvinge
Flodkräfta (bilaga 1)

Botrychium simplex
Aphodius merdarius
Emus hirtus
Scolitantides orion
Astacus astacus

dvärglåsbräken
streckdyngbagge
humlekortvinge
fetörtsblåvinge
flodkräfta

Flodnejonöga

Lampetra fluviatilis

flodnejonöga

Flodpärlmussla
Fågelfotsmossa
Fältgentianor på naturliga fodermarker

Margaritifera margaritifera
Nogopterium gracile
Gentianella campestris ssp campestris
Gentianella campestris ssp baltica

flodpärlmussla
fågelfotsmossa
fältgentiana
kustgentiana

Grynig påskrislav
Gulfläckig igelkottspinnare
Havsnejonöga
Hotade insekter på krisslor

Stereocaulon incrustatum
Hyphoraia aulica
Petramyzon marinus
Cassida murraea
Tebenna bjerkandrella
Cyphelium notarisii

grynig påskrislav
gulfläckig igelkottspinnare
havsnejonöga
svartbent sköldbagge
krisslegnidmal
sydlig ladlav

Almblombock
Alvarlarvmördare
Asp (fisken)
Barbastell
Barkkvastmossa
Bombmurkla
Brynia
Dvärglåsbräken
Dynglevande skalbaggar

Hotade lavar på kulturved i odlingslandskapet

Hällebräcka
Kalktallskog

Korthalsad majbagge
Långhorningar i hassel och klen ek

Låsbräknar i hävdade marker
Läderbagge
Martorn
Mosippa
Ostronört
Rikkärr
Rödlistade fjälltaggsvampar

Rökpipsvamp

Sphinctrina anglica
Saxifraga osloensis
-

ladparasitspik
hällebräcka
biotop med många rödlistade arter

Meloe brevicollis
Cerambyx scopolii
Mesosa nebulosa
Oberea linearis
Botrychium matricariifolium
Osmoderma eremita
Eryngium maritimum
Pulsatilla vernalis

korthalsad majbagge
mindre ekbock
molnfläcksbock
hasselbock
rutlåsbräken
läderbagge
martorn
mosippa

Mertensia maritima
Sarcodon fennicus
Sarcodon glaucopus
Sarcodon joeides
Sarcodon lundellii
Sarcodon martioflavus
Sarcodon scabrosus
Sarcodon versipellis
Urnula craterium

ostronört
biotop med många rödlistade arter
bitter taggsvamp
blåfotad taggsvamp
lundtaggsvamp
koppartaggsvamp
sammetstaggsvamp
skrovlig taggsvamp
brödtaggsvamp
rökpipsvamp

Sandödla
Sex bokskogsarter
Skaftslamkrypa
Skalbaggar i eklågor
Skalbaggar på nyligen död tall

Skalbaggar på äldre död tallved

Skräntärna
Skyddsvärda träd i kulturlandskapet
Äldre åtgärdsprogram med mer bakgrundsbeskrivning
Slöjröksvamp
Spindelörtskinnbagge
Stor ögontröst
Strandpadda (stinkpadda)
Stäppartade torrängar i västsverige
Stäppfingersvamp
Svampar i kalkrika ädellövbärande fodermarker
Svampar i ängs- och betesmarker

Svartfläckig blåvinge
Svartoxe
Svartpälsbi
Sydlig kärrsnäppa
Sydvästsvenska ljunghedar
Trumgräshoppa
Sällsynta skapanior på tidvis översvämmad ved

Lacerta agilis
Hericium erinaceus
Pertusaria velata
Elatine hexandra
Gnorimus variabilis
Platysoma lineare
Cerylon impressum
Ips sexdentatus
Buprestis novemmaculata
Calitys scabra
Leptura pubescens
Tragosoma depsarium
Sterna caspia
-

sandödla
igelkottstaggsvamp
bokporlav
skaftslamkrypa
svart guldbagge
linjerad plattstumpbagge
tallgångbagge
tolvtandad barkborre
gulfläckig praktbagge
skrovlig flatbagge
hårig blombock
raggbock
skräntärna
många rödlistade arter

Lycoperdon mammiforme
Canthophorus impressus
Euphrasia rostkoviana ssp. rostkoviana
Bufo calamita
Ramaria roellinii
Cortinarius suaveolens
Entoloma madidum
Hygrocybe aurantiosplendens
Hygrocybe splendidissima
Maculinea arion
Anthophora retusa
Calidris alpina schinzii

slöjröksvamp
spindelörtskinnbagge
stor ögontröst
strandpadda (stinkpadda)
Biotop med många rödlistade arter
stäppfingersvamp
sötdoftande spindling
blårödling
Fager vaxskivling
Praktvaxing
svartfläckig blåvinge
svartoxe
svartpälsbi
sydlig kärrsnäppa

Scapania
apiculata
Psophus stridulus

timmerskapania
Biotop med många rödlistade arter
trumgräshoppa

Vildbin och småfjärilar på torräng
Vildbin på ängsmark

Violgubbe
Vimma och id
Vitryggig hackspett

Vityxne (sydlig)
Väddnätfjäril
Åkerogräs

Ålgräsängar
Ängshök
Ärrlavar på suboceaniska klippväggar
Öppna kalkrika hällmarker i Dalsland

Nomada fuscicornis
Panurgus banksianus
Andrena marginata
Nomada argentata
Nomada integra
Andrena humilis
Nomada armata
Gomphus clavatus
Abramis vimba
Leuciscus idus
Dendrocopos leucotos

mörkgökbi
storfibblebi
guldsandbi (kopparsandbi)
silvergökbi
slåttergökbi
slåttersandbi
väddgökbi
violgubbe
vimma
id
vitryggig hackspett

Pseudorchis albida
Nemophora cupriacella
Nemophora minimella
Anthemis cotula
Bromus secalinus
Hypericum humifusum
Misopates orontium
Rhinanthus serotinus ssp. apterus
Sherardia arvensis
Valerianella dentata

vityxne
ängsväddantennmal
kärrantennmal
kamomillkulla
råglosta
dvärgjohannesört
kalvnos
åkerskallra
åkermadd
sommarklynne
biotop med många rödlistade arter
ängshök
stiftärrlav
biotop med många rödlistade arter

Circus pygargus
Sticta fuliginosa
-

Kunskapsuppbyggandeprogram i Västra Götalands län
Kunskapsprogrammets titel
Makrofyter i permanenta vatten

Ingående arter: vetenskapliga namn
Chara rudis
Potamogeton trichoides
Potamogeton acutifolius
Potamogeton rutilus
Potamogeton compressus
Potamogeton friesii

Ingående arter: svenska namn
spretsträfse
knölnate
spetsnate
styvnate
bandnate
uddnate

