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Hur kan man hjälpa de hotade arterna?

av våra växter, djur och svampar riskerar

att försvinna från

Sverige om inget görs

Främsta orsaken till att så många arter är utrotningshotade idag är att
deras livsmiljöer försvinner eller försämras. Vårt sätt att bruka jorden och
skogen har blivit effektivare men ger samtidigt allt mindre livsutrymme åt
växter och djur. Många arter är knutna till det kulturlandskap som människan format under århundraden och som idag är på väg att försvinna.

Återskapa miljöer
Genom att skapa vattensamlingar
får lövgrodan och andra hotade
groddjur nya livsmiljöer.

Stöd när det behövs

Kornsparven har svårt att klara
vintern i Skåne. Genom att låta
säden stå kvar på vissa fält säkras
vinterns matförråd för kornsparven.

Vad är ett åtgärdsprogram för hotade arter?

Vårda markerna

Åtgärdsprogram för hotade arter och livsmiljöer är en storsatsning från
Naturvårdsverket och länsstyrelserna som ska ge utrotningshotade arter i
Sverige en bättre chans till överlevnad. I varje program föreslås åtgärder
som gynnar en eller flera hotade arter. Åtgärderna bygger på kunskap
om arten och dess livsmiljö, samt de hot som finns mot artens fortsatta
existens. Ett åtgärdsprogram sträcker sig över en period upp till fem
år, varefter resultaten följs upp och utvärderas. Arbetet med att bevara
en hotad art måste dock fortsätta även efter åtgärdsprogrammets slut.
Av de drygt 200 åtgärdsprogram som tas fram berör nästan hälften av
programmen skånska arter och livsmiljöer. Genom att vårda våra hotade
arter gynnar vi alla de växter och djur som delar deras livsmiljö.

Det är viktigt att arternas livsmiljöer
sköts på rätt sätt. Den sällsynta
nyckelpigespindeln är beroende
av att växtligheten i området
där den lever hålls nere.

Hjälp på traven
För att hjälpa fältnockan att överleva har man satt
ut plantor av fältnocka i områden där arten finns
i ett fåtal individer. Ju fler plantor, desto lättare
för bin och andra insekter att hitta blommorna.

Nya tankar
Störningar i naturen gynnar många arter.
Det hindrar igenväxning och skapar
nya miljöer. Det är dags att börja röra
om i våra sanddyner och sandhedar.

En framgångsrik metod
Åtgärdsprogram för hotade arter har visat sig vara en framgångsrik
metod när det gäller att bevara den biologiska mångfalden. Den
främsta orsaken är att man tar ett helhetsgrepp i arbetet med
arters bevarande. Åtgärdsprogrammen arbetar med att skapa
livskraftiga populationer med hög genetisk variation, återskapa eller
bevara en god livsmiljö samt skapa möjligheter för arten att sprida
sig till nya områden. Åtgärderna för att skydda hotade arter är många
och måste anpassas till varje arts specifika krav på livsmiljö och
spridningsmöjligheter.

Skapa spridningsvägar
Ekologiska korridorer i landskapet
längs vägar, åar och ute i jordbrukslandskapet binder samman områden
med värdefull natur. Det är viktigt att
individer kan röra mellan isolerade
områden för att minska risken
för inavel och öka möjligheterna
till spridning till nya platser.

flytthjälp
Arter som endast finns kvar på
några få platser i landet kan få hjälp
att sprida sig. Skorpdagglaven, en
sällsynt lav som lever på lövträd,
får hjälp att kolonisera nya platser
genom att laven flyttas till nya träd.

Information
Ska vi lyckas att bevara den biologiska mångfalden
måste kunskapen om både hot och möjligheter
spridas till alla som har en möjlighet att påverka
- brukare, myndigheter och allmänheten.

De hotade arternas livsmiljöer finns idag endast kvar som små, isolerade öar
i landskapet och många naturtyper håller helt på att försvinna. Sandmarker
och strandängar är exempel på miljöer i det skånska landskapet som kräver
insatser för att den unika naturen och dess arter ska bevaras.

Sandmarker
Förvånansvärt många av de hotade arterna i Skåne hittar vi i sandiga
miljöer. De sandiga markerna har nyttjats till extensivt bete och jordbruk
sedan urminnes tider. Djuren och plogen rör om i jorden och skapar
variation. Unika livsmiljöer för en mängd hotade insekter och växter har
uppstått. Nu hotas många av dessa fantastiska miljöer av igenväxning.

Strandängar
I mer än tusen år har vidsträckta betesmarker brett ut sig längs våra skånska
kuster. De betade strandängarna är viktiga livsmiljöer för häckande och
rastande fåglar som den sällsynta sydliga kärrsnäppan. Idag är de unika
värdena i strandängslandskapet på väg att försvinna.

Rödlistade arter
Åtgärdsprogrammens arbete berör bara en
bråkdel av de hotade arterna. Alla utrotningshotade arter i Sverige finns samlade
i en nationell rödlista som uppdateras var
femte år. Naturvårdsverket fastställer listan
med hjälp av Artdatabankens kunskaper
och bedömningar. En rödlistad art har inget
formellt skydd men listan är ett viktigt
beslutsunderlag för myndigheter, organisationer och alla som äger eller förvaltar mark.

Sandnejlika

Lövgroda

Sveriges miljömål
Arbetet med att bevara den biologiska
mångfalden genomsyrar många av miljömålen.
Åtgärdsprogrammen för hotade arter är en
del av arbetet med att uppnå de uppsatta
miljömålen.

Tjockskalig målarmussla

Humlepälsbi

Här får du mer information
Länsstyrelsen i Skåne län, www.lansstyrelsen.se/skane eller 040/25 20 00
Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se eller 08/698 10 00
Artdatabanken, www.artdata.slu.se eller 018/67 10 00

Den här broschyren är framställd 2010 av
Länsstyrelsen i Skåne län inom Åtgärdsprogram
för hotade arter och biotoper.
Läs mer om vårt arbete med hotade arter på
www.lansstyrelsen.se/skane/hotadearter
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Vi har många utmaningar framför oss

Innan det är för sent
Arbetet med Åtgärdsprogram för
hotade arter i Skåne

