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mande sidorna presenterar vi några av de arter som trivs i sandmiljöer samt 
vad du som markägare kan göra för att gynna djurlivet i sandmiljöerna.

P.S På bilden ser du en brun sandjägare.

”D lier en öken djupt inne i Smålandkogarna. 
Över markerna och mossarna lyser den med skimran-
de ökensken och om kvällarna får den dunkel glöd”. 
Erik Palms ord kommer från årsskrift för Sveriges Natur, 1919 och beskriver 
Slättö sand i Värnamotrakten som då var ett jättelikt sandfält men som efter-
hand planterades igen. Sandhedar fanns spridda i länet och sågs länge som 
ett problem eftersom den lösa sanden blåste in över åkerplättarna. Därför 
planterades många öppna flygsandsfält igen under 1800- talet. Situationen 
förbättrades för lantbrukarna, men försämrades för de djur- och växter som 
var och är beroende av öppna sandfält. Man räknar med att det finns ca 100 
olika djurarter som är beroende av sandmiljöer för sin överlevnad. 
Idag har många av dessa djuren tagit sin tillflykt till miljöer som vi människor 
skapat, tex grustag. Flera av dessa arter är idag utrotningshotade. På de kom-



     

 

 

Ut i världen på nya äventyr... 
Äntligen igenom! 
En blombock ser dagens ljus för första gången i sitt liv. Den har gnagt sig ut 
ur träet där den har levt i ca ett år som larv. Under tiden som larv har den 
livnärt sig på träets fibrer. 
Det finns många arter av skalbaggsfamiljen blombock och gemensamt för 
de flesta inom familjen är att de är beroende av gamla nedfallna träd som 
ligger på solbelysta platser. Inuti träden lever de i sina larvstadier innan de 
förpuppas och omvandlas till skalbaggar. För många insektsarter kan man 
därför säga att döda träd lever. 
Döda träd i sandområden är ofta varma och torra, något som värmebero-
ende insekter är förtjusta i. Torrträd i sand och hällmarker bryts dessutom 
ner mycket långsamt och fungerar som mat åt vedlevande insekter under 
mycket lång tid. Många av Sveriges hotade insektsarter, främst skalbaggar, 
är knutna till just gamla och döda träd. 



     

 

mikroklimatet slår på sikt ut hela populationer.

Se på sanden med nya ögon! 
Det här är en ödla som lyckats leva kvar sedan värmeperioden för (ca 7000– 
500 f.Kr). Under efterföljande kallare klimatperioder överlevde arten en-
dast på särskilda platser som exempelvis stora sandfält. Sandödlan trivs i 
sydslänter i sand- och grustag, men även i järnvägsvallar, småvägrenar och 
skjutfält. 4–15 ägg läggs i juni och normalt kläcks de i mitten av augusti-
början av september. Ofta lägger flera honor sina ägg på samma ställen 
och de grävs ner på sandiga och soliga platser på cirka 5–7 cm djup. Precis 
som alla andra kräldjur ligger sandödlan nedgrävd i marken från slutet av 
september till mars-april. Födan utgörs av spindlar och insekter. Sandödlan 
lever i små lokala populationer ofta på begränsade områden. Det är lätt att 
slå ut en population och återkolonisering är i praktiken oftast hindrad av 
det stora avståndet mellan olika lokala populationer. Arten hotas främst av 
trädplantering eller spontan igenväxning av sand- och grustäkter och andra 
lämpligt öppna platser. Den åtföljande ökade beskuggningen och det kallare 



 

Fågeln som trivs ibland maskiner! 
Den mindre strandpiparen vill inte vara som sina släktingar i fågelfamiljen 
vadare. De flesta vadare är fåglar med långa ben som trivs i våtmarker/ havs-
strandängar. Men den mindre strandpiparen trivs bättre bland sand, stenar 
och maskiner i grustag där den försynt och blygt trippar omkring i markerna. 
Den vill dock gärna ha små vattensamlingar där den kan hitta mat. 

Den mindre strandpiparen flyttar till varmare breddgrader under vinterhal-
våret och flytten går av stapeln i augusti men den kommer tillbaka igen i maj 
månad. Fåglarna och boet är svåra att upptäcka då de är väl kamouflerade, 
äggen ser ser ut som stenar. Men ibland avslöjar sig strandpiparna genom att 
bli väldigt oroliga och springa omkring och låtsas se skadade ut. Försök då 
att vara extra observant på boet/ ungarna, de är säkert i närheten. 



                        Konsten att fixa mat till barnen. 
På bilden ser du en sandstekel som precis har bedövat en spindel. 
Stekelfamiljen är en stor insektsgrupp och i Sverige finns det ca 400 arter. 
Steklarna har löst det här med att mata ungarna på ett finurligt sätt. De be-
dövar sina byten (spindlar, larver och flugor) varpå de gräver ner det intet 
ont anande offret i sanden. I bytet lägger de sedan sina ägg för att sedan slut-
ligen täcka över alltsammans med sand. När väl äggen kläcks äter larverna 
upp det inte ont anande värddjuret. Men för att offret skall leva så länge som 
möjligt så sparar stekellarverna de vitala organ hos sitt offer, de skall få mat 
under en lång tid! Om du tycker att stekeln är otäck så finns det faktiskt vissa 
stekelarter som har specialiserat sig på att leta upp andra steklars larver där 
de i sin tur lägger sina ägg som sedan kläcks och äter upp stekellarven som i 
sin tur håller på att äta upp en annan larv eller spindel. 
Ja tänk vad djuren kan.... 



En svala gör inget grustag! 
Backsvalan är en art som häckar i stora kolonier och dessa kolonier kan 
uppgå till ca 500 par då de är som störst. Backsvalan är speciell bland fåg-
larna när det gäller bobygge. Den gräver ut sitt bo ur sandiga rasbranter- en 
byggteknik den bara delar med kungsfiskaren. Backsvalan använder gärna 
det gamla boet under några års tid tills det blir obrukbart. 

Liksom de flesta svenska fågelarter är backsvalan en flyttfågel. Övervint-
ringen sker söder om de afrikanska tropikerna. Backsvalan håller till i Sverige 
under maj-augusti, så egentligen kan man nog vända på det och säga att den 
översomrar i Sverige. 
Backsvalan finns med på den svenska rödlistan (artdatabankens lista över 
hotade växt- och djurater). Du känner igen backsvalan på dess bruna färg på 
ryggen och den bruna halskragen. 



            
             
      

              
     
 

          
               
       

          
          

            
            

            
              
   

            
                 

              
        

          
        

  

   
          
              
              
                 

Till dig som bedriver täktverksamhet 
— Var rädd om vattensamlingar. Om det inte finns särskilda behov 

att skydda grundvattnet i närområdet kan det vara en fördel att för 
djupa vattensamlingar som uppkommer i täkten 

— Lämna kvar ”död” ved i markerna. Städa inte bort eller schakta 
ner stubbar och annat vedmaterial. 

— Lämna söderslänter öppna och solbelysta. Anpassa gärna bryt 
ning en så att en söderslänt bildas i början av brytningen och sedan 
kan ligga kvar relativt orörd under brytningstiden. 

— Var uppmärksam på backsvalans boplatser. Lodräta väggar med 
bohål bör lämnas orörda 1 april till 15 september. 

— Lämna stenar och block. Mindre högar med sten kan med fördel 
lämnas i täkten. Schakta inte ner block utan lämna dessa i markytan 

— Lämna en del öppna grus och sandytor. Efterbehandla inte alla 
täktytor utan lämna en del brutna och utsätt dessa för störning för 
att förhindra igenväxning. 

Men... Tänk på att alltid kontrollera ditt täkttillstånd innan åtgärder vidtas för 
att se vilka villkor som gäller för din täkt. För att få hjälp att avgöra vilka av 
ovanstående åtgärder som kan vara lämpliga att genomföra i din täkt kan du ta 
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kontakt med tillsynsmyndigheten. Vid vattenarbete, t.ex. fördjupning av vatten-
samlingar bör Länsstyrelsen alltid kontaktas. Vid efterbehandling av täkten bör 
förutom ovanstående även aspekter som landskapsbild, grundvattenskydd och 
rasrisk vägas in. 

Omslagsbilden föreställer en rovfluga. 

www.f.lst.se 
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