Dvärglåsbräken

Information om hotade arter

Botrychium simplex

Dvärglåsbräken är en flerårig ormbunksväxt som blir upp till 10 cm hög. Det är en
utpräglad östersjöart som växer på strandnära ängs- och betesmarker. Den är känd
från ett dussin platser i Sverige och är en av våra allra sällsyntaste låsbräkenväxter. Utbredningen har minskat i takt med att livsmiljön minskat drastiskt sedan 1900-talets
andra hälft. På Gotland har arten tidigare funnits på några lokaler på Fårö, idag finns
endast en känd lokal kvar, längs en körväg i en sandig havsstrandäng. Antalet som
växer där har varierat, men tycks öka. Sedan 1998 har det som mest varit 331 exemplar men 2008 var det nere i 72 stycken. 2016 var antalet i samma nivå som då man
började räkna! Arten är klassad som starkt hotad enligt rödlistan.

Hot
Det största hotet är igenväxning och upphörd hävd på strandängar, men Fårölokalen betas så där bör det inte
vara något problem. Den begränsade utbredningen är i sig ett hot eftersom arten kan försvinna av rent slumpmässiga faktorer. Lokalen på Fårö är längs en körväg. Fordonstrafik är inte tillåten där, vilket annars skulle
kunna hota arten. Tramp från besökare kan också vara ett hot om det blir för mycket, men antagligen kan arten
gynnas av lite markstörning.

För att förbättra förutsättningar för
dvärglåsbräken arbetar vi med följande:

• Inventeringar utförs i syfte att hitta nya
förekomster på Gotlands kvarvarande
betesstränder.
• Den kända lokalen övervakas .
• Kunskapen om arten behöver bli bättre.
T.ex. är det inte klarlagt om den är etteller flerårig och om den har frövila.

Vad är ett åtgärdsprogram?
Åtgärdsprogram tas för närvarande fram för en mängd hotade arter som behöver särskilda åtgärder
för att kunna bevaras för framtiden. Åtgärdsprogrammet för dvärglåsbräken har tagits fram av länsstyrelsen i Stockholm, men för åtgärderna som utförs på Gotland ansvarar länsstyrelsen på Gotland.
Programmet finns att ladda ner på naturvårdsverkets hemsida, www.naturvardsverket.se.
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