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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att bidra till det omfattande arbete som pågår med att rädda hotade 
arter världen över. I Sverige sker det framförallt genom arbetet med åtgärdsprogram för 
hotade arter och tillämpande av dessa ute i landets län. I den här studien ställer jag frågan 
hur man landskapsekologiskt kan planera för att bevara och främja hotade arter i ett 
aktuellt fall för Haftahedarna i västra Dalarna. För att besvara denna fråga användes tre av 
områdets hotade arter: mosippa(Pulsatilla vernalis), bombmurkla(Sarcosoma globosum) 
och silversandbi(Andrena argentata) som paraplyarter. Dessutom gjordes en 
naturtypsindelning för hela området och de olika arternas åtgärdsprogram studerades. 
Huvudresultatet för studien är att det, för de tre paraplyarterna, utpekats områden för 
åtgärder samt förslag på vilka åtgärder som är lämpliga. För mosippan föreslås ett antal 
naturvårdsbränningar för att skapa nya habitat samt en utveckling av skötseln av de 
habitat där mosippan redan finns. I arbetet med bombmurklan som ganska nyligen 
hittades i Haftahedarna är den primära åtgärden att inventera omkringliggande områden 
för att veta i vilken omfattning den förekommer. Förslag ges på vilka områden en sådan 
inventering bör inrikta sig på. För silversandbiet pekas lokaler ut som är lämpliga för 
åtgärder. Den åtgärd som i första hand föreslås är skrapning av mindre ytor på södervända 
sanddyner. Slutligen diskuteras i viken utsträckning åtgärderna kan gynna de andra 
paraplyarterna samt andra hotade arter i området. 
 
Abstract 
The challenge to save species from extinction has resulted in a large work all over the 
world. In Sweden this is primarily made by creating and running programs for threatened 
species(Action plans, ÅGP). This study can be seen as a small part of this work. The 
question in this study is: how can threatened species be conserved and supported in an 
action plan based on landscape ecology theories in the current case Haftahedarna in 
Dalarna, Sweden? To answer this question three red listed species –Pulsatilla vernalis, 
Sarcosoma globosum and Andrena argentata-were used as umbrella species for several 
threatened species in the area. A classification of nature types was made in the process to 
define which areas best fitted for the suggested operations. When suggesting operations 
the Action plan(ÅGP) for to each of the umbrella species are mainly used. The result 
shows recommended areas and operations for each umbrella species. For Pulsatilla 
vernalis the suggested operations mainly consist of making controlled forest fires to 
create new habitats and to develop existing habitats. Sarcosoma globosum was recently 
found in Haftahedarna and its presence in areas next to where it is found is still rather 
unknown. For this reason the suggested operation is to make an inventory in the marked 
areas along the river Västerdalälven. For Andrena argentata the suggested operation is to 
expose sand areas at sand- dunes in south facing aspects. Finally I discuss how the 
operations for each umbrella species can contribute to each other and how they will 
support other threatened species. 
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Introduktion 
Inledning 
Detta examensarbete är en deskriptiv studie som utgår från ett landskapsekologiskt 
perspektiv och tillämpar landskapsekologisk planering på ett komplext naturområde i 
behov av en övergripande lösning som ser till helheten i landskapet. Syftet är att ta fram 
förslag på hur man kan gynna hotade arter i Haftahedarna i Länsstyrelsen Dalarnas 
kommande åtgärdsarbete.  

Den övergripande frågeställningen för arbetet är: Hur kan hotade arter gynnas i en 
landskapsekologisk planering för terrängområdet Haftahedarna? 

Bakgrund 

Landskapsekologi  
Idag är fragmentering av landskapet ett av de stora hoten mot den biologiska mångfalden 
i Sverige och världen (Fischer, 2007). I ett varierat landskap lever populationer inom en 
art ofta i så kallade metapopulationer. I en metapopulation finns ett flertal habitat som där 
arten är etablerad eller har möjlighet att etablera sig i. Genom ett långsiktigt utbyte mellan 
delpopulationerna och genom den riskspridning som det innebär att finnas på flera ställen 
kan arten vara livskraftig (Hanski, 1999). När arters habitat styckas upp eller försvinner, 
och konnektiviteten mellan habitaten försämras av vägar, bostadsområden och 
intensivskogsbruk med mera hotas metapopulationerna och deras arter. Habitaten hamnar 
långt ifrån varandra vilket innebär en stor risk för många djurarter att sprida sig från ett 
habitat till ett annat. För växter innebär det en minskad chans att sprida frön, pollen och 
vegetativ avkomma till nya områden. Detta leder till att populationer inom arter isoleras 
från varandra och får ett minskat genetiskt utbyte vilket gör dem känsligare för angrepp 
och mindre anpassningsbara till nya förhållanden. Inom ekologin har detta problem lett 
till nya tankegångar och en ny gren inom området har växt fram- landskapsekologin. 
Inom landskapsekologin studeras hur storleken och placeringen av habitat i förhållande 
till varandra påverkar individen, populationstillväxten och regleringen av populationer 
och interaktioner mellan arter (Ricklefs, 2007).  
I Sverige tillämpas landskapsekologisk planering och förvaltning i viss utsträckning av 
myndigheter och privata aktörer men är inte tillräckligt för att möta det växande behovet 
av en helhetssyn inom brukandet av naturens resurser.  

Skog 
Människans storskaliga påverkan på skogslandskapet i Sverige började ta fart för mellan 
150 och 400 år sedan, med början i södra delen av landet. Metoderna inom skogsbruket 
har ofta varit så effektiva att i stort sett hela skogslandskapet har ändrat struktur (Larsson 
& Thor, 2010). Det som till en början var virkesuttag för hushållsbruk och järnbruk har 
övergått i ett industriskogsbruk som ska tillgodose behovet av virke, pappersmassa och 
biobränsle. Förutom minskade skogsarealer till följd av virkesuttag har skogens egen 
reglering av ålder på träden, variationen i trädslag och brand åsidosatts. De arter som 
finns kvar i dagens skogar är anpassade till den mer ursprungliga dynamik som präglade 
skogarna innan människans påverkan tog över. Konsekvenserna av dagens och det 
historiska skogsbruket är att livsmiljöer som är nödvändiga för skogens biologiska 
mångfald försvinner och fragmenteras (Bernes & Lundgren, 2009). Mosippan, 
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bombmurklan och silversandbiet som behandlas i denna studie är tre utav de arter vars 
livsmiljöer drabbats av denna exploatering. 

Sanddynfält 
Sammanhängande flygsanddynfält över högsta kustlinjen(HK) finns bara på ett fåtal 
platser i Sverige och Haftahedarna är det sydligaste exemplet i sin storlek (Bergqvist, 
1981). En del av Sveriges sanddynfält är formellt skyddade och har någon form av skötsel 
medan andra är helt eller delvis oskyddade mot exploatering. De arter man vill värna i 
dessa miljöer är ofta pionjärarter knutna till den blottade sanden samt sandlevande 
insekter. Haftahedarna täcks till stor del av dyner och vindtransporterade sediment. 
Dynerna har karterats av Erik Bergqvist 1981 och ingår där som ett av flera förslag till 
dynreservat. Bilaga 2 visar en del av dynernas utbredning inom det område som det här 
arbetet handlar om.  
Det är viktigt att vid genomförande av åtgärder vid Haftahedarna ta hänsyn till områdets 
geologiska värden. De åtgärder som föreslås i den här studien behöver inte ha någon 
negativ påverkan på dynlandskapet så länge de genomförs hänsynsfullt och kan dessutom 
skapa intressanta studieobjekt eftersom bitar av de annars övervuxna dynerna då skulle 
blottas. 

Haftahedarna 
Haftahedarna är ett landskap som fick sin form vid inlandsisens reträtt över Dalarna för ca 
10,000 år sedan(Andréasson, 2006). Området ligger ovanför HK, så det randdelta som 
bildades i området är inte en del av det randdelta som till exempel bildat Morafältet 
(Andréasson, 2006, Bergqvist 1981). Man tror istället att det låg en issjö i Äppelbo 
trakten i vilken ett delta byggdes upp av isälvsmaterial. Efter issjöns tappning har sedan 
deltamaterialet omlagrats av de huvudsakligen nordvästliga vindarna och deponerats som 
sanddyner som präglar Haftahedarna än idag (Sander, 2005). De eoliska processer som 
skapat sanddynerna har inneburit att jordarten är mycket sorterad och består till största 
delen av mellan- och finsand, 0,2- 0,06 mm (Andréasson, 2006).  
På stora delar av Haftahedarna är isälvsmaterialet täckt av organogena jordarter som 
bildar myrkomplex med myrar av typerna rikkärr, mossar, mjukmattekärr och 
blandmyrdråg. Myrarna hyser ett flertal sällsynta arter för framförallt fåglar och växter, 
några utav dessa är myrbräcka(Saxifraga hirculu)s, varglav (Letharia vulpina), 
gluttsnäppa (Tringa nebularia) och grönbena (Tringa glareola) (Kirppu, 2009).  
Haftahedarna är beläget strax väster om Äppelbo i Dalarna på gränsen mellan Malungs 
och Vansbro kommun. Området uppmärksammades av Länsstyrelsen Dalarna år 2000, 
som ett område med värdefull natur, och sedan dess har ett myrområde fått formellt skydd 
som ett Natura 2000- område. Området har olika ägare i olika delar; staten, Bergvik skog 
AB och privata skogsägare (Kirppu, 2009). Länsstyrelsen Dalarna vill genom ett 
samarbete med delägarna ta till vara områdets värden genom att tillämpa en 
naturvårdsplanering med landskapsperspektiv. En viktig del i en sådan planering är att ta 
hänsyn till hotade arter och deras ekologiska krav. Idag finns det ca 28 kända arter i 
Haftahedarna som räknas till hotkategorierna EN (Starkt hotad), VU (Sårbar) och NT 
(Nära hotad) och därmed finns med på den svenska rödlistan. Hotade arter har ofta 
speciella krav på habitat, dessutom är arternas spridningsförmåga mellan de lämpliga 
habitaten viktig. Matrixens beskaffenhet, det vill säga, egenskaperna hos ytorna mellan 
habitaten, är avgörande för arternas spridningsmöjligheter.  En del arters substrat finns 
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bara tillgängligt under kortare perioder, därför kräver de större områden där individerna 
kan flytta runt i en metapopulation mellan olika lämpliga substrat (Ricklefs, 2007).. Det 
är då viktigt att planera för deras överlevnad och fortplantning ur ett större rumsligt 
perspektiv, till exempel ett landskapsperspektiv.  
I detta arbete undersöks hur Haftahedarna kan delas in i mindre delområden för att 
lokalisera de hotade arternas utnyttjade och potentiella habitat. Informationen används i 
syfte att analysera och ge förslag på var möjliga naturvårdsåtgärder ska utföras och hur de 
kan se ut, för att gynna de hotade arterna och se till den ekologiska helheten i landskapet.  

Naturvårdsbränning 
I resultatet för den här studien tas bränning upp som en naturvårdsåtgärd. Det har och är 
fortfarande inte självklart för alla att brand kan vara något positivt för att bevara biologisk 
mångfald så här ges en kort bakgrund till brandens funktion i skogsekosystemet. 
 
Naturligt utsätts skogar för brand med 20-200 års mellanrum. Brandintervallen varierar 
mellan olika skogar rent geografiskt men även på en och samma plats. Hur ofta en skog 
brinner beror troligen mest på slumpen, att torra gamla träd träffas av blixten och fattar 
eld. Under de senaste 200 åren har den mänskliga faktorn tillkommit och satt sin prägel 
på bränder i skogen. Fram till slutet av 1800-talet ökade antalet bränder i skogen på grund 
av svedjebruket i jakten på ny odlingsmark. Senare har människor effektivt begränsat 
frekvensen och omfattningen av skogsbränder för att skydda värdefullt virke (Wikars & 
Niklasson, 2006). 
Den historia som skogen och dess arter haft innan människans påverkan har präglat dess 
dynamik. Den anpassning som skett har pågått under mycket lång tid och är en ständigt 
pågående process där arter avlöser varandra när livsmiljöerna förändras. Arter har 
anpassat sig till och dragit fördelar av den störning som en skogsbrand innebär (Weslien, 
1997). Vissa har strategin att överleva branden, till exempel tall och i viss mån björk som 
utvecklar en tjock pansarbark som skyddar de levande delarna av trädet. Andra arter har 
frön som gror efter brand då marken är blottad och fri från andra arters konkurrens till 
exempel brandnäva (Stridh & Granström 2010). 
Det finns även många insekter och svampar som är beroende av återkommande brand. 
Dessa arter och de ekosystem som de ingår i har inte hunnit anpassa sig till de nya 
förhållandena som människan skapar. Därför är många arter och ekosystem fortfarande 
beroende av återkommande bränder för sin fortlevnad. Detta gäller både arter som 
behöver den miljö som skapas direkt efter branden och de arter som indirekt gynnas av 
brand för att den skapar speciella förhållanden vad gäller markkemi och hydrologi.  Idag 
försöker man på många håll återskapa en branddynamik genom att bränna skog i 
naturvårdssyfte. Naturvårdsbränning är en metod som det ännu inte finns så mycket 
erfarenhet av och det är därför svårt att veta hur de ska planeras för att uppfylla sitt syfte- 
att öka den biologiska mångfalden. Av de bränningar som gjorts kan man konstatera det 
är bättre att bränna stående bestånd än hyggen om syftet är att återskapa en brandpräglad 
skog. Bränningar på torra platser har också varit mer lyckade (Wikars & Niklasson, 
2006). 

Fokusarter 

I analysen har tre rödlistade arter valts ut genom poängsättning utifrån olika faktorer som 
är relevanta för just det här området och syftet. Samtliga rödlistade arter som finns i 
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Haftahedarna poängsattes med hjälp av hotkategori, förekomst av åtgärdsprogram och 
lokal prioritet enligt poängsystemet i tabell 1 och bilaga 1 ges en fullständig överblick 
över arterna och poängsättningen. 
 

Tabell 1. Poängsystem för viktning av hotade arter i Haftahedarna. 
Poängsystem         
  EN VU NT ÅGP Lokal prio 
Poäng 3 2 1 2 3 

 
 
Rödlistan görs av ArtDatabanken (Sveriges Lantbruksuniversitet) och tar upp arter vars 
populationer löper risk att dö ut nationellt. Rödlistan uppdateras vart femte år och i den 
här studien används 2010 års rödlista. Av de arter som påträffats i Haftahedarna är 28 
rödlistade och 8 hotade(se bilaga 1). Anledningarna till att en art hamnar på rödlistan kan 
vara flera. Exempelvis om en population är mycket liten, minskar kraftigt eller är mycket 
fragmenterad kan den tas upp på rödlistan (ArtDatabanken1). 
 

 
Figur 1. Figuren visar rödlistans hotkategorier. Källa: ArtDatabanken2 

 
Åtgärdsprogram(ÅGP) fastställs av Naturvårdsverket för hotade arter och genomförs av 
landets länsstyrelser. Programmen är en del i Sveriges arbete med att bevara den 
biologiska mångfalden och uppnå de nationella miljömålen till år 2020. Speciellt inom 
miljömålet ”ett rikt växt- och djurliv” har det upprättats flera åtgärdsprogram. Av de arter 
som valdes ut för analysen har bombmurklan ett fastställt ÅGP. Åtgärdsprogrammet för 
brandgynnad flora som inkluderar mosippa kommer fastställas inom kort men den nästan 
färdiga versionen har använts i detta arbete. För sandlevande steklar är ett ÅGP under 
framtagande men inget material finns ännu att tillgå. 

Presentation av fokusarter 
De arter som fick högst poäng i rankningen presenteras nedan för att ge en bakgrund till 
de åtgärdsförslag som ges i resultatet. 
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Paraplyart  
De tre fokusarterna visade sig även vara bra paraplyarter vilket gjorde dem än mer 
lämpade att använda i studien. Med paraplyart avses en art vars bevarande förmodas täcka 
in många andra arter som uppträder i samband med denna enligt Roberge & Angelstam, 
2003. Paraplyarter kan användas för att ta reda på omfattningen av de arealer som 
behöver bevaras för att arter och ekosystem ska vara hållbara (Roberge, 2003). 
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Mosippa(Pulsatilla vernalis) 
Mosippan är en flerårig art inom familjen Ranunkelväxter. Liksom blåsippan har den en 
tidig blomning och växer därför framförallt i skyddade söderlägen där snön smälter tidigt 
på våren (Ståhl, 2001). Den börjar blomma i april på de tidigaste lokalerna och har 
blommat över senast i juni. Mosippan växer på mager mark, nästan uteslutande på 
isälvsmaterial, i anslutning till rullstensåsar eller sandfält. Hedtallskog av frisk-skarp 
lavtyp eller torr lavristyp är två naturtyper som passar som habitat för mosippan. Den är 
inte beroende av skog utan kan lika väl förekomma på helt öppen mark, det avgörande är 
att det förekommer en störning som håller konkurrerande arter borta och gör förnalagret 
tunnt. Mosippan är mycket motståndskraftig och kan växa på mager mark. Genom sin 
tålighet överlever själva plantan bränder och andra markstörningar som andra arter slås ut 
av. Den har till skillnad från brandnävan ingen långlivad fröbank. Markens hydrologi är 
avgörande för att mosippan ska etablera sig, den växer ofta i stråk där tillgången på vatten 
är god (Stridh & Granström 2010).  
Tidigare var mosippan en allmän art men de senaste 50 åren har den minskar med 
omkring 50 %, minskningen är inte lika drastisk i Dalarna där den fortfarande kan 
påträffas i stora mängder lokalt. Minskningen har skett i både antalet habitat och antalet 
individer. Orsakerna till nedgången är flera, men två viktiga faktorer är att skogsbränder 
blivit ovanligare samt att skogsbetet i stort sett försvunnit (Stridh & Granström 2010). 
Både brand och bete orsakar en markstörning som blottlägger ytor. Arter som annars blir 
undanträngda och skuggade av mer konkurrensstarka arter kan vid den här sortens 
störning få en chans att etablera sig. En annan viktig orsak till mosippans nedgång är att 
många habitat försvunnit när eftertraktat isälvsmaterial brutits på lokalerna och gjort dem 
otjänliga som habitat för mosippan. Eutrofiering i form av skogsgödsling är också ett hot 
mot mosippan som gynnas av näringsfattig mark (Ståhl, 2001). I Haftahedarna har den 
framförallt påträffats längs vägarna där dikeskanterna hålls öppna av Trafikverket men 
har även setts inne i tallskogen (Trafikverket). Totalt har drygt 30 växtplatser observerats. 
Ett åtgärdsprogram för brandgynnad flora är under författande och syftar bland annat till 
åtgärder för att gynna mosippan. Mosippan har hotkategori EN(Starkt hotad) på rödlistan 
(Ståhl, 2001).   

 
Figur 2. Mosippa. ”Den klocklika blomman är klarvit, utanpå rödanlupen”. Citat: ÅGP Brandgynnad 

flora. Foto: Sebastian Kirppu  
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Bombmurkla(Sarcosoma globosum) 
Bombmurklan är en svamp tillhörande gruppen skålsvampar. Den är tack vare sitt 
speciella utseende väldokumenterad sedan början av 1900-talet. En negativ trend har 
kunnat följas hos arten sedan 1950-talet då kalhyggesbruket blev en allt mer vanlig 
avverkningsmetod. Idag har den hotkategorin VU(sårbar) på rödlistan och har ett fastställt 
åtgärdsprogram. Bombmurklan har påträffats på platser med vissa karaktärer som visar på 
vilka habitatkrav den har. Mest påtagligt är att den framförallt finns i gamla granbestånd 
med lång kontinuitet och näringsrikt marktäcke bevuxet med låg mossa. En typisk lokal 
är uttorkade älvfåror och svämområden längs älvar där det ansamlats näringsrikt 
sediment. Tillgången på ljus och värme är viktig för att marken ska blottas tidigt på våren 
och bombmurklans fruktkroppar ska börja växa. Bombmurklan sprider sig med sporer - i 
svampskålens fertila delar(asci)- som den släpper när fruktkroppen är mogen och värms 
upp. Fruktkropparna hittas vanligen på väldränerade marker men de är utrustade med god 
vätskehållande förmåga för att klara tider av torka. I Norrland ligger växtplatserna ofta i 
sydvända sluttningar på norrsidan av älvar. Det är ännu oklart om Bombmurklan är en 
mykorhizasvamp eller en förnasvamp (saprofyt) vilket är avgörande för vilka åtgärder 
som i framtiden ska vidtas (Nitare, 2010). Vid Haftahedarna påträffades den första 
gången 2009 på tre platser nära varandra. 
 
 

 
Figur 3. Mogen bombmurkla i vårsolen. Foto: Vanna Lindgren 
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Silversandbi(Andrena argentata) 
 
Silversandbiet tillhör gruppen gaddsteklar. Den hittas på öppna sandmarker, framförallt 
på blottat isälvsmaterial, idag främst där täkt har bedrivits eller det av andra orsaker inte 
finns någon vegetation. På gynnsamma platser kan den påträffas i stora populationer. Det 
som hotar arten idag är att dess habitat blir färre och av sämre kvalitet (ArtDatabanken3). 
Den viktigaste anledningen till att habitaten försvinner är igenplantering av öppna 
sandytor i sandtallskog, framförallt gamla täkter.  
Arten är beroende av att kunna förflytta sig mellan habitat, en metapopulationsdynamik, 
eftersom habitaten ofta är små och känsliga för förändringar vilket även gör populationen 
känslig. I södra delen av utbredningsområdet har silversandbiet två generationer per år 
men i Dalarna uppträder bara en sen generation per år (Abenius & Hellqvist, 2007). I 
Haftahedarna har Silversandbiet påträffats på fem olika ställen då de fångats i gulskålar. 
Dessa lokaler ligger inom en radie på 3,5 km².  Silversandbiet har hotkategori NT(nära 
hotad). 
 

 
Figur 4. Hona och hane av silversandbi under parning Brattforsheden. Notera honans lår som är 

inbäddade i ljungpollen att förse ungarna med. Foto: S. -Å. Berglind. 
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Studieområde 
Bilderna visar den geografiska positionen för studieområdet Haftahedarna. Haftahedarna 
ligger söder om Västerdalälven precis där den passerar Äppelbo och tillhör både Malungs 
och Vansbro kommun. 
 

                                
 
 
Figur 5. Markeringen visar den geografiska                         Figur 6. Bilden visar Haftahedarna och 
positionen för Haftahedarna. Källa: svf.se                            närmaste orten Äppelbo. Källa: Digitala               
                       Kartbiblioteket. 

Metod 
Området som behandlas i den här studien har avgränsats grovt av Sebastian Kirppu på 
Länsstyrelsen Dalarna och sedan justerats av mig för att mer logiskt följa naturtyperna i 
området. 
De artdata som använts i studien kommer från inventeringar utförda av Länsstyrelsen 
Dalarna. Det har inte gjorts riktade inventeringar över hela området för de tre 
fokusarterna vilket gör att artdata är överrepresenterat i områden som besökts oftare och 
underrepresenterat i områden där färre inventeringar genomförts. Det har inte insamlats 
några fältdata inom ramen för den här studien.  
Poängsättningsystemet som används för att ta fram fokusarter har jag skapat för den här 
studien då jag inte hittade någon mall som passade. Det har utformats i samråd med mina 
handledare. 
Flygbildstolkningen för Natura- 2000 områdena är gjorda av Länsstyrelsen Dalarna och 
övriga områden har jag tolkat utifrån samma grundmall. De naturtypskategorier som 
används är av tidsbegränsande skäl grova.  
För att peka ut potentiella habitat har kriterier i tabell 2 och 3 använts för Mosippa 
respektive Silversandbi. Åtgärderna för Bombmurkla är i ett tidigt stadium och därför är 
kriterierna mer övergripande och utgår från grundläggande fakta i artens ÅGP. 
Alla geografiska data har bearbetats i ArcGis 9.3.1. Underlaget för flygbildstolkningen är 
för större delen av området ett IR- ortofoto (Lantmäteriet 2006) och i avsaknad av sådant 
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för resten av området har pankromatiska ortofoton (Lantmäteriet, 2009) använts 
tillsammans med Google Earth (November 2010) som stöd. En digitaliserad bild av 
Haftahedarnas sanddynfält har georefererats och lagts till i det geografiska materialet. 
Alla geografiska data har lagrats i en geodatabas i ArcCataloge 9.3.1.  
Information om arterna och lämpliga åtgärder har även samlats in via telefonsamtal med 
Sven-Åke Berglind samt genom mailkontakt och möten med Urban Gunnarsson och Uno 
Skog på Länsstyrelsen Dalarna.  
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Resultat 
Figur 7 visar den naturtypsindelning som är ett av resultaten i den här studien och som 
ligger som grund för övriga resultat. 

 
Figur 6. Naturtypindelning i Haftahedarna inom examensarbetesområdet. Observera att ytor med 

blottad sand är för små för att synas, de brunaktiga ytorna som syns är alltså skogsbevuxen våtmark 
och ungskog. 
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Åtgärdsförslag för respektive fokusart  

Mosippa(Pulsatilla vernalis) 
Det som idag hotar mosippan är att skogarna förtätas och bristen på markstörning i form 
av bete eller brand (Stridh & Granström 2010). Det åtgärder som kan göras för att 
motverka denna negativa trend är olika beroende på syftet med åtgärden. 
Åtgärdsprogrammet för brandgynnad flora ger rekommendationer om åtgärder och i de 
förslag som anges här har dessa applicerats på Haftahedarnas mosippslokaler och dess 
omgivning.  
Bevara befintliga lokaler 
Haftahedarnas vägrenar är de lokaler som är rikast på mosippa(se figur 8). Vägrenarna 
hålls öppna av Trafikverket vilket ger en störning som verkar vara gynnsam för mosippa. 
Utmed vissa sträckor saknas mosippor på vägrenen vilket skapar avstånd mellan 
bestånden. Det är viktigt att denna återkommande störning fortsätter. För att skapa 
förbindelse mellan bestånden kan de sträckor där mosippan saknas om möjligt prepareras 
så att de förhållanden som skapas på lokaler där mosippan hittats skapas även där. För att 
dessa åtgärder ska säkras på lång sikt bör ett naturvårdsavtal med Trafikverket kunna 
tecknas. Det är viktigt att prepareringen av vägrenarna inte sker under mosippans 
blomningstid, då det sannolikt skulle försämra fröspridningen.  
Mosippan har även påträffats i skogsbestånd i närheten av vägarna(se figur 8). Om det 
inte sker någon bränning, vilket skulle vara gynnsamt för mosippan på dessa områden, 
bör ett naturvårdsavtal göras med markägaren för att bevara dessa. Småskaliga störningar 
som till exempel kan skapas genom krattning på och intill lokalerna är åtgärder som 
skulle kunna ingå i avtalet.  
På blottade ytor där mosippan saknas kan manuell insådd ske. För att minimera riskerna 
att mosipporna försvinner på grund av skogsbruket ska ingen gödsling ske och 
djupgående markberedning undvikas. Vid avverkning är det viktigt att allt ris tas bort då 
det skymmer mosippsplantorna (Stridh & Granström 2010). 
Skapa nya lokaler 
Nya lokaler kan skapas genom småskalig krattning eller bränning och storskalig bränning. 
Krattning kan genomföras manuellt med en robust kratta som avlägsnar renlavar och 
annan låg vegetation så att marktäcket blir glesare eller helt blottat. Generellt vid 
nyskapande av lokaler för mosippa kommer det behövas en manuell fröspridning om de 
nya lokalerna ligger mer än några meter från en befintlig lokal, eftersom mosippans frön 
inte sprids mer än några få meter naturligt (Stridh & Granström 2010). 
Krattning bör framförallt göras i anslutning till de befintliga mosippslokalerna i skogarna. 
Det kan även vara lämpligt att gallra om det är ett bestånd som håller på att förtätas. På de 
framkrattade ytorna placeras frön manuellt. Småskalig brand kan vara ett alternativ till 
krattning, men brand ger ett mer näringsrikt markskikt. Med mer näring i marken 
påskyndas igenväxningen vilket missgynnar mosippan om inte en ny störning kommer 
inom kort (Stridh & Granström 2010).  
I Haftahedarna är det planerat att under sommaren 2011 utföras naturvårdsbränningar i 
större skala. I figur 8 ges förslag på var lämpliga lokaler för dessa skulle kunna vara.  
Ytorna (tabell 2) föreslås både utifrån mosippans krav på habitat, landskapsekologiska 
aspekter och praktiska förhållanden i brandhanteringen. Kriterierna är utformade utifrån 
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åtgärdsprogrammet för brandgynnad flora samt muntliga utlåtanden från Länsstyrelsen 
Dalarna (november 2010). De markerade fokusområdena 1 till 7 uppfyller helt eller delvis 
kriterierna i tabell 2. Område 2,3,4 och 7 är mindre till ytan och väl avgränsade av vägar, 
vatten, sankmark eller hyggen. När bränningsytorna ska beslutas om i fält är det i första 
hand dessa man bör fokusera på och i andra hand övriga markerade områden.  
 

Tabell 2. Kriterier för ytor som är lämpliga att utföra naturvårdsbränning på för mosippa. 
Naturtyp Barrskog. 

Vatten Ska finnas inom ett avstånd på 300 meter för eventuell 
släckning. 

Storlek Bränningsytan ska vara mellan 10000 och 50000 m2(1-5 
hektar). 

Barriärer Vägar, hyggen, sankmark eller vatten ska begränsa området. 
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Figur 7. De markerade områdena 1 till 7 visar områden som helt eller delvis uppfyller kriterierna för 

att passa som bränningsytor för mosippa(se tabell2). 
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Andra arter som gynnas av åtgärder för mosippa 
Bränning för mosippan kan även gynna rödlistade fjälltaggsvampar för vilka biotopen 
”brandpräglad, fattig sandtallskog med tunna humustäcken av kontinentalskogstyp” är av 
värde för deras överlevnad. De arter av fjälltaggsvamp som framförallt kan gynnas genom 
bränning är skrovlig taggsvamp(Sárcodon scbrósus) och blåfotad taggsvamp(Sárcodon 
gláucopus)(Nitare, 2006). Småskalig bränning är en åtgärd som även kan gynna 
silversandbiet(se åtgärdsförslag för silversandbi) om den placeras i en södersluttning och 
jordarten är sandig (S.-Å.Berglind muntl.). Hackspettar har också visat sig leta upp 
brandfält. Detta har bland annat observerats hos tretåig hackspett som finns i området 
(egen observation 2010) och vitryggig hackspett (Mild & Stighäll, 2005) som är akut 
hotad enligt rödlistan 2010. 

Bombmurkla(Sarcosoma globosum) 
Bombmurklans ekologi är fortfarande inte helt kartlagd men utifrån det man vet kan en 
del åtgärder vidtas för att främja den.  En avgörande oklarhet är om bombmurklan är en 
mykorhizasvamp eller en saprofyt. Det som talar för att den är en mykorhizasvamp är att 
den hittills nästan uteslutande har påträffats i granbestånd med lång kontinuitet. Det som 
kan göras för bombmurklans fortlevnad är framförallt att skydda gamla granbestånd som 
ligger i anslutning till kända förekomster. Bombmurklan har dock hittats i yngre 
granbestånd så det är inte irrelevant att ta med sådana i planeringen (Nitare, 2010). 
För bombmurklor som finns i flertal i anslutning till vattendrag föreslås det i artens ÅGP 
att särskilda skogsbruksplaner upprättas i samråd med markägaren. Planen ska se till 
landskapsperspektivet och inkludera både kända och potentiella lokaler för bombmurklan.  
För att ta reda på om ovan nämnd åtgärd är aktuell för bombmurklorna i Haftahedarna 
behövs en inventering som kan visa om bombmurklan finns på flera lokaler längs älven i 
anslutning till de kända lokalerna. Områden där bombmurklan kan finnas i Haftahedarna 
visas i figur 9. De markerade områdena har egenskaper som indikerar att där kan finnas 
bombmurkla enligt motiveringen för respektive område: 

 
Område 1.  
I östra delen av detta område har bombmurkla påträffats våren 2009. Lokalen de växer på 
är en del av ett sammanhängande barr-blandskogsområde som sträcker sig upp längs 
älven. Här är det lämpligt att undersöka om bombmurklan finns. Åtgärder som kan vara 
lämpliga i detta område är utgallring av lövträd för att skapa en mer homogen granskog 
och för att skapa en glesare struktur för ökat ljusinsläpp (Nitare, 2010)För att göra en 
noggrannare bedömning av lämpliga åtgärder bör området studeras närmare i fält. 
Område 2.  
Norr om Västerdalälven löper ett stråk av barrskog längs vattnet. Här vore det intressant 
att eftersöka bombmurklan då den vanligen växer i söderläge längs älvar i norra Sverige 
(Nitare, 2010).  
Område 3.  
Öster om de funna exemplaren finns partier av barrskog. I dessa områden vore det också 
av intresse att eftersöka bombmurkla utmed älven. 
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Figur 8. De markerade område visar var det finns chans att hitta bombmurkla vid en inventering. 

 

Silversandbi(Andrena argentata) 
För silversandbiet finns ännu inget fastställt åtgärdsprogram. Den kommer att ingå i 
ÅGP:et för steklar i sandtallskog som är under framtagande. Däremot finns det ett 
åtgärdsprogram för sandödla som till stor del även gäller för silversandbiet enligt Sven-
Åke Berglind(författare till det kommande ÅGP:et för steklar i sandtallskog samt ÅGP:et 
för bevarande av sandödla). De rekommendationer och den information som följer är där 
inget annat anges baserade på muntliga utlåtanden från Sven-Åke Berglind (2010-12-03) 
och egna slutsatser utifrån dessa och det framtagna GIS-materialet.  
Den optimala levnadsmiljön för silversandbiet är en blottad sandyta i söderläge med 
vindskydd på nordsidan så att det skapas ett varmt, skyddat mikroklimat. Runt om 
sandblottan bör det finnas ljung för biets födosök, däremot bör täckningen av 
hårbjörnmossa(Polytrichum piliferum) vara låg då den gör sanden otillgänglig för 
silversandbiet (se figur 10).  
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Figur 9. Exempel på blottad sandyta i söderläge, närhet till ljung och med vindskydd från norr. Sandytan 

är frilagd inom ett produktionsbestånd av tallskog, som numera omfattas av ett naturvårdsavtal.  
Foto: S.-Å. Berglind. 

 
Liksom för andra hotade arter i fragmenterade landskap är det i Haftahedarna önskvärt att 
ha flera habitat med populationer som kan ha genetiskt utbyte med varandra och som 
individerna kan flytta sig emellan om något habitat försämras. I sandtallskog består lokala 
populationer av bland annat sandlevande steklar, i regel så länge habitatytorna hålls 
öppna medan de försvinner när ytorna växer igen eller beskuggas (Berglind, 2004). 
Mellan habitatytorna bör det finnas spridningskorridorer i form av vägar eller 
liknande(figur 11 och Berglind, 2004). 
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Figur 10. Exempel på spridningskorridor. Foto: S.-Å. Berglind 
Åtgärder 
De metoder som kan användas för att skapa nya habitatytor för silversandbiet är 
skrapning och bränning. Skrapning har vid tidigare åtgärder för sandlevande arter gjorts 
med grävskopa. Markvegetationen och humustäcket avlägsnas med skopan så att sanden 
blottas(se figur 10). Skrapning kan åtminstone på kort sikt vara att föredra framför brand 
eftersom det vid bränning bildas ett näringsrikare markskikt som snabbar på 
igenväxningen. Bränning kan ändå vara ett alternativ om åtgärden är riktad till fler arter 
samtidigt. Dessutom gynnas ljung bättre av bränning vilket är viktigt ur 
födosökssynpunkt. 
Föreslagna platser och åtgärder baseras på de åtgärdsförslag som finns för sandödlor samt 
muntliga utlåtanden om åtgärder för silversandbiet från S.-Å Berglind. Kriterier enligt 
tabell 3 har använts. 
De ytor som markerats som ”åtgärdsytor” i figur 12-15 är större områden där det kan vara 
aktuellt att skrapa eller bränna mindre ytor(se tabell 3).  

Tabell 3. Kriterier för platser där åtgärder för silversandbi kan vara aktuella. 

 
 

Substrat Mellansand eller finsand(flygsand) som är blottad eller enkelt 
skulle kunna skrapas fram. 

Storlek Ytorna kan vara ganska små. Ytan i figur 10 är ca 20×30 meter 
men mindre ytor går också bra. 

Väderstreck Söderläge är ett krav då det visat sig att värme är viktigt för 
silversandbiet när det observerats i samband med studier av 
sandödlan. 

Närhet till andra 
lokaler 

Mellan habitaten bör det vara högst 1-2 km beroende på vilken 
den omgivande naturtypen är och om det finns 
spridningskorridorer.  

Spridningsmöjligheter Närhet till vägar med sandbankar utgör bra 
spridningskorridorer för silversandbiet. 

Naturtyp 
 

I första hand ytor där det är hyggen vilket gör åtgärder med 
skrapning lättare att genomföra, och med möjlighet att hålla 
ytorna öppna och fria från beskuggning. 

Födokälla Silversandbiet är inte specialiserat på någon speciell blomma 
men ljung utgör en viktig födokälla.  
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Figur 11. Översikt för fokusområden för åtgärder för silversandbi i Haftahedarna. Bakgrundskartan 

visar dynernas position(efter Bergqvist, 1981). 
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Figur 12. Fokusområde nr 1 för åtgärder för silversandbi. 

 
I Haftahedarnas nordöstra del finns två sanddyner som vetter åt söder (fokusområde 1, 
figur 13). Dynerna ligger bara några hundra meter från varandra och förbinds av en 
mindre väg som passerar i öst-västlig riktning. Strax norr om dynerna finns ett antal 
blottade sandytor. Silversandbiet har påträffats på och i närheten av dynerna(se gula 
markeringar i figur 13). Förutom på mindre delar av de två dynerna vore det inom detta 
område önskvärt att skapa ett habitat längre söderut för att minska avståndet till de 
sydligare områdena. I sydöstra delen av hygget i områdets nedre del skulle ett sådant 
habitat skapas(se figur 13). Läget är södervänt och tack vare den öppning i trädskiktet 
som vägen skapar är beskuggningen minimal. Vägen ger även här möjlighet till 
spridningskorridor både norrut och söderut. I övrigt är det bra om hygget beskogas så att 
habitatet skyddas från vind. 
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Figur 13. Fokusområde nr 2 för åtgärder för silversandbi. 

 
Inom fokusområde 2 finns det största sammanhängande sanddynkomplexet i 
Haftahedarna. Både stora och små dyner som är södervända i detta område är intressanta 
för vissa åtgärder för silversandbiet. Här har inte silversandbiet påträffats men utifrån 
detta underlag finns det goda förutsättningar för att en etablering skulle kunna ske. 
Dynerna har god förbindelse med varandra via vägar eller öppen sankmark och ligger på 
ett avstånd på maximalt 400 meter från varandra. 
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Figur 14. Fokusområde nr 3 och 4 för åtgärder för silversandbi. 

Fokusområde 3 och 4 utgörs av tre södervända sanddyner och en yta med blottad sand. På 
den blottade sandytan har silversandbiet påträffats år 2009. Fokusområde 3 är av stort 
värde för att öka förbindelsen mellan fokusområde 2 och 4. Inom fokusområde 4 ligger 
dynerna respektive den blottade sandytan inom 300 meter från varandra. 
 
Avstånd mellan fokusområdena 
Mellan de olika fokusområdena varierar avståndet mellan 0,7 och 2,5 kilometer. För att ta 
sig från ett fokusområde till närmaste andra fokusområdet är det aldrig längre än 2 
kilometer. Jämför tabell 4 och figur 12. 
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Tabell 4. Avstånd mellan de fyra fokusområdena. 
Fokusområden Avstånd(km) 
1 till 2 2 

2 till 3 0,7 

3 till 4 0,8 
4 till 1 2,5 

 
Andra arter som gynnas av åtgärder för silversandbi 
Att blottlägga sand genom skrapning skulle även gynna andra hotade arter i 
Haftahedarna. Exempel på en art som kan gynnas är, mosippa och skrovlig taggsvamp 
som är sekundärt gynnade, och raggbock som kan vara direkt gynnad om åtgärden 
innefattar att lämna lågor(helst i öst-västlig riktning). Åtgärderna kan anpassas så att de 
gynnar även dessa arter genom att spara och skapa död ved samt att lämna högstubbar på 
lokalerna (S.-Å. Berglind, muntl.). Silversandbiet omnämns som en bra paraplyart för 
sandlevande arter och i en studie gjord på Brattforsheden i Värmland är den rankad som 
åttonde bästa paraplyarten av 27 sandlevande arter (Berglind, 2004).  

Diskussion 
Tre arter har studerats inom ramen för föreliggande arbete. Arternas ekologi skiljer sig åt 
och avspeglar delar de habitat som finns inom sandtallskogar, men gemensamt är att deras 
livsmiljöer försvinner eller fragmenteras till följd av exploatering av landskapet. För att 
vända denna negativa trend krävs aktiva åtgärder som både ser till den enskilda arten och 
helheten i landskapet. Nedan kommer jag att diskutera mina resultat för respektive art 
utifrån följande punkter: 
 
• Identifiering av åtgärdsområden. 
• Applicering av åtgärder på Haftahedarna. 
• Synergistiska effekter. 
 
Ett antal områden har för varje fokusart identifierats som lämpliga för naturvårdsåtgärder 
och åtgärder från arternas åtgärdsprogram har anpassats till de utpekade områdena. För 
varje arts åtgärder påvisas hur dessa även kan gynna de andra fokusarterna samt andra 
följearter.  
 
För att bevara och främja mosippan i Haftahedarna kan både storskaliga och småskaliga 
åtgärder genomföras. Nya habitat kan skapas genom naturvårdsbränning i stor eller liten 
skala och genom att kratta eller skrapa mark. Områden där nya habitat kan skapas har 
identifierats utifrån var dessa åtgärder är praktiskt möjliga att genomföra samt utifrån var 
de skulle vara mest gynnsamma för mosippan. För att en naturvårdsbränning ska vara 
genomförbar bör det finnas barriärer i form av vägar, vatten eller sankmark som 
avgränsar området (Weslien, 1997). Det bör även finnas vatten inom ett avstånd på ca 300 
meter för att snabbt kunna släcka branden vid behov (U. Gunnarsson & U. Skog muntl.). 
Dokumenterade erfarenheter för hur naturliga och planerade bränder påverkat mosippan 
saknas. Det är därför svårt att säga vilken naturtyp som gynnar den bäst (Stridh & 
Granström 2010).  För att gynna biologisk mångfald generellt bör det finnas stående träd 
där bränningen sker.  Om bränningen sker efter avverkning bör därför en del grövre träd 
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sparas (Weslien, 1997). Utifrån detta valdes barrskog som den mest lämpade naturtypen 
för bränningar i Haftahedarna. När habitat nyskapas som skulle vara fallet för dessa 
områden är det lättast att manuellt sprida frön dit (Stridh & Granström 2010) och närhet 
till befintliga habitat har därför inte varit ett krav. Av de föreslagna områdena 
rekommenderas de minsta eftersom det där är lättast att avgränsa branden. Dessa områden 
är ändå för stora till ytan för att bränna i sin helhet så utöver de befintliga barriärerna 
kommer det behöva skapas barriärer. De befintliga habitaten finns framförallt på vägrenar 
som hålls öppna av entreprenör för Trafikverket (Trafikverket). Det kan förmodas att det 
är denna återkommande störning som skapar goda förutsättningar för mosippan då den är 
beroende av att konkurrerande arter undanröjs (Ståhl, 2001). Genom ett naturvårdsavtal 
med Trafikverket skulle prepareringen av vägrenarna kunna utvecklas för att även i 
fortsättningen gynna mosippan och öka dess spridning i området. För de mosippor som 
påträffats i skogarna kan naturvårdsavtal göras med markägaren.  
Åtgärder som främjar mosippor i skogsbestånd är gallring för att öka ljusinsläppet samt 
göra mindre bränningar, krattningar eller skrapningar (Ståhl, 2001).  
 
Bombmurklan har hittats på tre intilliggande platser i Haftahedarna. Eftersom den inte 
finns observerad på fler platser i området är det svårt att sätta in åtgärder för den. Det som 
föreslås i resultatet är istället att det bör ske en riktad inventering för att ta reda på om 
bombmurklan har en spridning i det intilliggande området. Områden som inventeringen 
bör rikta in sig på är identifierade utifrån bombmurklans ekologiska krav.  
Det är i första hand i barrskog med dominans av gran i anslutning till älven som det finns 
förutsättningar att hitta bombmurkla. För det område där bombmurklan har hittats är det 
viktigt att naturtypen och markhydrologin bibehålls (Nitare, 2010). 
 
För silversandbiet finns det ännu inget åtgärdsprogram men erfarenheter från åtgärder för 
sandödla kan ge indikationer på vad som kan göras. I samband med övervakningen av 
åtgärderna för sandödla har det observerats att silversandbiet etablerat sig på 
framskrapade ytor i söderläge som inte är bevuxna med hårbjörnmossa. Det var också av 
vikt att skog lämnades som vindskydd i norr. För att säkra en populations långsiktiga 
överlevnad är det viktigt att det finns förbindelser till andra habitat. Det kan lösas med 
spridningskorridorer som med fördel utgörs av redan befintliga vägar (S.-Å Berglind, 
muntl. och Berglind, 2004). Utifrån denna kunskap har områden identifierats som 
lämpliga för åtgärder för silversandbiet. Den åtgärd som i första hand är aktuell för 
silversandbiet är framskrapning av exponerad sand mindre partier på dynernas 
södersluttningar. Skrapning ger ytor troligen håller sig öppna bättre för silversandbiet än 
bränning (S.-Å Berglind, muntl.) som lämnar efter sig näringsrik aska vilket påskyndar 
igenväxningen (Wikars & Niklasson, 2006).  
 
De åtgärder som föreslås för mosippa och silversandbi skulle även gynna många andra 
hotade arter då dessa två fungerar som paraplyarter (Berglind, 2004). Några utav dessa 
arter är sedan tidigare kända i Haftahedarna. Dessa två paraplyarter har liknande 
habitatkrav och kan därför gynnas av varandras åtgärder. Att genomföra 
naturvårdsbränningar för mosippa gynnar i första hand direkt brandgynnade arter, 
däribland många insekter och svampar. Med långsiktiga satsningar gynnas sekundärt 
brandgynnade arter där blad annat mosippan och silversandbiet ingår tillsammans med 
vissa fjälltaggsvampar (Wikars & Niklasson, 2006).  
 
De åtgärdsområden och förslag som ges i denna studie ser både till enskilda arter och 
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mångfalden i landskapet. Förslagen tar hänsyn till fokusarternas ekologi och långsiktiga 
överlevnad då spridningsmöjligheter och populationstäthet har varit avgörande för 
resultatet.  
En intressant aspekt är hur åtgärderna för respektive fokusart påverkar varandra- om det 
kan finnas motsättningar eller synergier? För att få en första uppfattning om detta har jag 
lagt de tre arterna och åtgärdsområdena för Mosippa och Silversandbi i samma Gis-lager i 
figur 15. De områden som markerats i åtgärdsförslag för Bombmurkla är inte med 
eftersom de ligger långt från de andra och är på en annan nivå hittills. Runt 
trevägskorsningen i mitten av bilden ligger åtgärdsytorna nära varandra och det skulle här 
vara intressant att försöka göra gemensamma åtgärder för de båda arterna. 
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Figur 15. Översikt av åtgärdsytor för Mosippa och Silversandbi. 

 
Att lägga upp detta arbete som en deskriptiv studie var nödvändigt då det inte finns 
tillräckligt med tidigare data för det geografiska området men det saknas också tillräckligt 
med tidigare erfarenheter inom ämnet. Förhoppningsvis kan åtgärderna i Haftahedarna 
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samt den metod som tillämpats för att komma fram till om dessa fungera som förebld för 
liknande åtgärder och bidra till den samlade erfarenheten inom området. 
 
Vid en upprepning av denna studie skulle det vara önskvärt att göra en noggrannare 
naturtypsindelning genom stickprovskontroll i fält efter genomförd flygbildstolkning. För 
att få ett mer komplett resultat skulle även fokusarterna behöva vara mer metodiskt 
inventerade. Denna studie skulle också kunna utvecklas genom att inkludera fler arter och 
utveckla de synergistiska effekterna av åtgärderna.  

Slutsats 
Den här studien har bidragit med bakgrundsmaterial, som geografiskt visar var åtgärder 
för tre hotade arter i Haftahedarna bör sättas in. För varje art har även förslag, på åtgärder 
som skulle vara lämpliga i Haftahedarna, lagts fram. Arbetet ser till både de specifika 
arterna och den biologiska mångfalden i landskapet. Detta gör studien aktuell i en tid då 
förlust av biologisk mångfald genom degradering av arters livsutrymmen är ett av de 
stora globala miljöproblemen. 
 
Tack ! 
Jag vill i första hand tacka min handledare Urban Gunnarsson på Länsstyrelsen Dalarna 
som har lagt ner mycket tid och bidragit med kunskap för att studien skulle kunna 
genomföras!  
Ett stort tack riktas även till: 
Bo Eknert som var min handledare på institutionen! 
Sebastian Kirppu och Uno skog, Länsstyrelsen Dalarna som har bidragit med material 
och kunskap! 
Sven- Åke Berglind Länsstyrelsen Värmland som delade med sig av kunskap och 
material om silversandbiet! 
Och alla andra som visat intresse och varit glada i omgivningen! 
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Bilaga 1.  
Hotade arter i Haftahedarna med redovisning av den tillämpade poängsättningen. *ÅGP(Åtgärdsprogram) 
samt Hot(Hotkategori enligt rödlistan) är gällande för 2010 och tills vidare. 

 

Svenskt namn Vetenskapligt namn 
Fyn
d 

Hot
* 

P
. 

ÅG
P* 

P
. 

Lokal 
prio. 

P
. 

 
Totalt 

Mosippa Pulsatilla vernalis 31 EN 3  x 2 x 3 8 
Bombmurkla Sarcosoma globosum 3 VU 2 x 2   3 7 
Silversandbi Andrena argentata 13 NT 1 x 2 x 3 6 
Käppkrokmossa Nephroma laevigatum 4 NT 1   0 x 3 4 
Myrbräcka Saxifraga hirculus 2 NT 1   0 x 3 4 
Skrovlig taggsvamp Sarcodon scabrosus 21 NT 1 x 2   0 3 
Smalfotad taggsvamp Hydnellum gracilipes 1 EN 3   0   0 3 
Trådbrosklav Ramalina thrausta 6 EN 3   0   0 3 
Broktagel Bryoria bicolor   VU 2   0   0 2 
Gropig skägglav Usnea barbata   VU 2   0   0 2 
Norsk näverlav Platismatia norvegica   VU 2   0   0 2 
Rotfingersvamp Ramaria magnipes   VU 2   0   0 2 
Ammophila campestris Ammophila campestris   NT 1   0   0 1 
Aspgelélav Collema subnigrescens   NT 1   0   0 1 
Dvärgbägarlav Cladonia parasitica   NT 1   0   0 1 
Gammelgransskål Pseudographis pinicola   NT 1   0   0 1 
Klarvingad vedstilettfluga Psilocephala imberbis   NT 1   0   0 1 
Lunglav Lobaria pulmonaria   NT 1   0   0 1 
Skrovellav Lobaria scrobiculata   NT 1   0   0 1 
Stäppvägstekel Priocnemis gracilis   NT 1   0   0 1 
Stjärntagging Asterodon ferruginosus   NT 1   0   0 1 
Tallticka Phellinus pini   NT 1   0   0 1 
Vaddporing Anomoporia kamtschatica   NT 1   0   0 1 
Varglav Letharia vulpina   NT 1   0   0 1 
Västlig njurlav Nephroma laevigatum   NT 1   0   0 1 
Veckticka Antrodia pulvinascens   NT 1   0   0 1 
Vedtrappmossa Anastrophyllum hellerianum   NT 1   0   0 1 
Violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana   NT 1   0   0 1 
Bronshjon Callidium coriaceum    0   0   0 0 
Brunpudrad nållav Chaenoteca gracillima    0   0   0 0 
Dropptaggsvamp Hydellum ferrugineum    0   0   0 0 
Finmovägstekel Arachnospila abnormis    0   0   0 0 
Kortskaftad ärgspik Microcalicium ahlneri    0   0   0 0 
Kvistspik Phaeocalicium populneum    0   0   0 0 
Liten spiklav Calicium parvum    0   0   0 0 
Silkesporing Oligoporus sericeomollis    0   0   0 0 
Skuggblåslav Hypogymnia vittata    0   0   0 0 
Stor kvistspik Phaeocalicium praecedens    0   0   0 0 
Trädbasdynlav Micarea globulosella    0   0   0 0 
Tratt-taggsvamp Phellodon tomentosus    0   0   0 0 
Vedskivlav Lecidia botryosa    0   0   0 0 
Vulkanlav Conotrema populorum     0   0   0 0 
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Bilaga 2. 
Bilaga 2 visar området för examensarbetet samt positionen för sanddyner som karterats av Erik Bergqvist 
1981. 
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