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Sammanfattning
Luleå kommun har beslutat att ta fram en detaljplan av området kring Klubbviken på Sandön i
Luleå skärgård. Området har höga naturvärden och är bl a utpekat som varande av riksintresse
för både naturvård och friluftsliv enligt miljöbalken och har klassats i högsta värdeklass i
Luleå kommuns naturvårdsplan. Syftet med detaljplanen är att:
•
•
•
•

kunna skydda allmänhetens tillgång till bad och rekreation
bevara områdets naturvärden
möjliggöra för försäljning av mark
tillse att en ekonomiskt hållbar verksamhet går att driva på platsen

Syftet med naturvärdesinventeringen är att ge kunskap om naturens beskaffenhet i området
och vilka naturvärden som finns. Rapporten kommer att vara ett underlag till den
miljökonsekvensbeskrivning som skall tas fram i samband med detaljplanläggningen.
Studien inleddes med litteratursökningar och research på internet. Därefter genomfördes en
fältinventering. Vid naturvärdesbedömningen av skogsmarken nyttjades skogsvårdsstyrelsens
nyckelbiotopsinventeringsmetodik och vid inventering av övriga delar bedömdes vilka
förutsättningar dessa har att hysa ovanliga arter. Fältinventeringen var inte direkt inriktad mot
arter. Speciell uppsikt hölls dock efter arter som är intressanta ur ett naturvårdsperspektiv. Då
området har stora värden för insekter lades speciell vikt vid denna organismgrupp.
Området är en del av Luleälvens isälvssediment och är till största delen uppbyggt av sand.
Landhöjning, vind, is och vågor har påverkat områdets utseende och bland annat finns gott
om sanddyner i området. Vegetationen är heterogen och består huvudsakligen av olika typer
av yngre och äldre tallskog, hedar samt havsstrandäng.
Studien verifierar att området har ett mycket högt naturvärde. Slutsatsen bygger på att det i
området har påträffats ett stort antal ovanliga och hotade arter inom olika organismgrupper,
att området är heterogent och att det är relativt opåverkat. Bland sällsynta arter märks t ex
strandsandjägare, liten myrlejonslända och smalfotad taggsvamp. När det gäller delområden
med höga naturvärden har i stort sett alla delar ett högt värde med specifika arter knutna till
sig. Det finns dock några delar där naturvärdet är lägre och läget för dessa presenteras.
Området har även i en nationell jämförelse ett mycket högt naturvärde, inte minst gäller detta
de äldre tallskogsmiljöerna som uppfyller kriterierna för nyckelbiotopen sandbarrskog. Gamla
sandtallskogar har på grund av skogsbruk generellt sett blivit mycket ovanliga i Sverige. I
närområdet finns dessutom flera andra liknande miljöer vilket gör att Sandöns tallskogar
bedöms vara av högsta bevarandevärde.

Amalina Natur och Miljökonsult
Åldersbäck Tallebo, 593 93 Västervik, www.amalina.se

4

1

Inledning

Föreliggande rapport är framtagen av Jan Henriksson, Amalina Natur och Miljökonsult. Den
bygger dels på ett fältbesök som genomfördes den 29 och 30 juni 2009 av Jan tillsammans
med Sven Hellqvist, en erfaren entomolog. I utredningen har dessutom en mängd annan
kunskap om området gåtts igenom och sammanställts.
1.1 Bakgrund
Luleå kommun har beslutat att ta fram en detaljplan av området kring Klubbvikens
småbåtshamn, restaurang, badplats och stugby på Sandön. Området är ett populärt utflyktsmål
för båtägare och solbadande turister såväl som för Lulebor. Sandön har dessutom höga
naturvärden och är bl a utpekat som varande av riksintresse för både naturvård och friluftsliv
enligt miljöbalken. Kommunen vill planlägga området för att:
•
•
•
•

kunna skydda allmänhetens tillgång till bad och rekreation
bevara områdets naturvärden
möjliggöra för försäljning av mark
tillse att en ekonomiskt hållbar verksamhet går att driva på platsen

I praktiken innebär detta att identifiera mark som kan vara lämplig för bebyggelse samt att
hitta lösningar för hur obebyggd mark kan och bör brukas för att minimera eventuella
skadeverkningar av ett ökat besökstryck.
1.2 Läge
Det aktuella utredningsområdet ligger på den östra delen av Sandön. Det är en del av den
udde som går under benämningen Sandöklubben.

Karta 1. Utredningsområdet, markerat med rödbrunt, ligger på östra delen av Sandön.
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2

Syfte och metodik

2.1 Syfte
Syftet med inventeringen är att ge kunskap om naturens beskaffenhet i området och vilka
naturvärden som finns. Rapporten skall tjäna som underlag till den miljökonsekvensbeskrivning som skall tas fram i samband med detaljplanläggning av delar av
Sandöklubben/Klubbviken.
2.2 Metodik
Studien inleddes med litteratursökningar och research på internet. Detta för att hitta eventuellt
underlagsmaterial om områdets naturvärden. Litteraturstudien visade att det finns flera
rapporter med information om områdets natur. Internetsökningen gjordes på Skogsstyrelsens
hemsida Skogens pärlor (Skogsstyrelsen 2009), skyddsvärda våtmarker eftersöktes på SLU:s
hemsida om Våtmarksinventeringen (SLU 2009) och eventuella artfynd eftersöktes på
Artportalen. Dessutom hittades en artikel om gaddsteklar publicerad i tidskriften Natur i
Norr.
Efter internetsökningen genomfördes en fältinventering av det aktuella utredningsområdet.
Inventeringens syfte var följande:
•
•
•
•

att inhämta tillräcklig information för att kunna beskriva området
att bedöma naturvärdet i området i sin helhet
att identifiera ur naturvårdssynpunkt speciellt intressanta delar
att översiktligt inventera arter som bör uppmärksammas ur ett naturvårdsperspektiv,
speciell inriktning var steklar

Vid inventering av skogsmarken nyttjades i stort sett samma metodik som vid
skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering (Larsson 2005). Detta innebär att
skogshistorik, naturskogselement, strukturer, arter och topografi har studerats. Vid
inventering av övriga delar bedömdes vilka förutsättningar dessa har att hysa ovanliga arter.
Detta innebär med andra ord att fältinventeringen inte var en artinventering. Speciell uppsikt
hölls dock efter arter upptagna på naturvårdsverkets lista över rödlistade arter (Gärdenfors
2005) och arter som finns med i EUs så kallade habitatdirektivs listor (Rådets direktiv
92/43/EEG) (t ex Cederberg & Löfroth 2000), liksom signalarter nyttjade vid Skogsstyrelsens
nyckelbiotopsinventering (Nitare 2000).
Vid artbestämningen har en del litteratur nyttjats som stöd (t ex Moberg & Holmåsen 1995,
Mossberg & Stenberg 2003, Ryman och Holmåsen 1984).
Underlag om områdets natur, t ex förteckningar på påträffade arter inom området, har
dessutom erhållits av Luleå kommun och Länsstyrelsen i Norrbottens län. För att sätta in
områdets kvaliteter har ett antal biologer, inte minst vid länsstyrelser intervjuats.
2.3 Undersökningsförhållanden
Fältundersökningen genomfördes den 29-30 juni 2009. Vädret var soligt och temperaturen
höll sig kring 20 grader varmt. Vinden var huvudsakligen måttlig till frisk.

Amalina Natur och Miljökonsult
Åldersbäck Tallebo, 593 93 Västervik, www.amalina.se

6

3

Landskap och geologi

Utredningsområdet ligger på ön Sandön strax utanför Luleälvens mynning i Bottenviken. Som
framgår av namnet Sandön består ön till största delen av sand. Denna sand är en del av
Luleälvens isälvssediment som bygger upp en stor del av öarna utanför Luleå (Sandön,
Junkön, Sandgrynnorna och Skvalpen) liksom Kallaxheden på fastlandet. Landhöjningen är
stor i området, nästan 1 meter på 100 år. Denna gör tillsammans med vågor och vind att
landskapet ständigt förändras. Bland annat har sanddyner utbildats på många ställen. Dessa är
delvis vegetationsklädda med tallskog eller hedvegetation. Andra delar är vegetationsfria, där
dynbildning fortfarande förekommer.
Utredningsområdet, Sandöklubben, på den östra delen av Sandön utgör inget undantag.
Nordiska Ministerrådet har i en rapport presenterat representativa och hotade kustbiotoper i
Norden (Nordiska Ministerrådet 2001). Huvudparten av området bör enligt rapportens
klassificering gå under beteckningen 7.8.1.12 Dynkomplex. På de högst belägna delarna i
väster finns en tallskog med vegetationsklädda dyner, se foto 1 nedan. Närmare stranden finns
öppna dyner. I dag domineras de östra delarna av utredningsområdet av en långgrund
strandäng som västerut övergår i sandhed. En omfattande kartläggning av sanddynerna vid
Klubbviken genomfördes 1940 (Enequist 1944). Sedan dess har delar av dessa försvunnit.
Detta i och med att en farled in till Luleå hamn skapades genom att näset mellan Likskär och
Sandön muddrades på 1960-talet.

Foto 1. Äldre tallskog med vegetationsklädda dyner på Sandöklubben.
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Vegetation och flora

4.1 Vegetationstyper
Vegetationen inom undersökningsområdet kan grovt delas in i 12 olika vegetationstyper samt
exploaterad mark och långgrund strand se karta 2 nedan.

Utredningsområdet
Exploaterad mark
Havsstrandäng
Långgrund strand
Sanddyner
Sandhed
Sandhed med tall
Sandstrand, vegetationsfri
Sandstrand, vegetationsklädd
Strandskog
Tallskog av lavristyp
Tallskog av ristyp
Tallskog med bebyggelse
Tallskog, ung
Tallskog, öppen

Karta 2. Vegetationen inom undersökningsområdet kan grovt delas in i tolv olika
vegetationstyper samt exploaterad mark och långgrund strand.
Havsstrandäng
På östra stranden av Sandöklubben finns en havsstrandäng. Området är mycket flackt, se foto
2 nedan. Strandängsområdet är heterogent med bl a gåsbetade områden och mer eller mindre
fuktiga partier. Strandängsfloran är därmed rik och här påträffas arter som ävjebrodd,
hårmöja, strandranunkel, strandrödtoppa, strand- och klapperögontröst, svalting, havs- och
kärrsälting, liten ärtstarr, tagelsäv och östersjötåg
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Foto 2. En strandäng finns på Sandöklubbens östra sida.
Sanddyner
I området finns partier med relativt öppna sanddyner, se foto 3 nedan. Bland arter som binder
dynerna märks mjölon och kråkbär.

Foto 3. Öppna sanddyner finns på flera ställen inom utredningsområdet.
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Sandhed
På den östra delen av Sandöklubben finns omfattande partier med sandhed där olika lavar
dominerar vegetationen. Här växer även arter som hedfingersvamp och sandjordtunga.

Foto 4. Stora partier med hedar finns i den östra delen av utredningsområdet. Vegetationen
på heden domineras till stor del av olika lavar som islandslav och renlavar.
Sandhed med tall
Omfattande partier av sandheden håller nu på att bli täckta med första generationens tallar, se
foto 5 nedan.

Foto 5. På sandheden i utredningsområdets östra del finns partier med relativt mycket tall.
Det är den första generationen med träd som etablerats.
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Sandstrand, vegetationsfri
I anslutning till Klubbvikens restaurang och småbåtshamn ligger en välbesökt sandstrand. En
del av stranden saknar i stort sett helt vegetation. Detta beror troligen på ett relativt
omfattande slitage från besökarna.
Sandstrand, vegetationsklädd
I anslutning till den vegetationsfria stranden ovan finns en sandstrand där sanden delvis är
bunden av kärlväxter som strandråg och strandvial.
Strandskog
Utmed den östra stranden av utredningsområdet finns en smal strandskogsbård. Gråal är det
dominerande trädslaget men inslag av både björk och sälg finns. I kanten av bården växer
bland annat pors och under träden arter som åkerbär, vänderot, skogsstjärna och klotpyrola.
Tallskog av ristyp
Tre delområden består av äldre relativt öppen tallskog av ristyp. Beståndsåldern uppskattas till
drygt 150-år. Närmast Klubbvikenanläggningen i norr är flera träd borrade och visade sig vara
kring 210 år gamla (Jonsson 2009). Skogarna är relativt olikåldriga men andelen unga tallar är
relativt blygsam. Spritt i skogen finns gamla tallar, träd som är över 250 år (Jonsson 2009). På
flera av dessa träd växer tallticka och spår efter reliktbock och mindre märgborre finns.
Förutom tall förekommer enstaka lövträd, främst björk i två av delområdena. I det tredje
delområdet, det östligaste, är lövinslaget större. Här förekommer relativt gott om både björk
och asp. Flera av lövträden är gamla och asparna är senvuxna och på ett par av dem växer
småflikig brosklav. Bland naturskogselement förekommer förutom de gamla träden, en del
död ved i form av högstubbar och enstaka lågor. I det östligaste delområdet finns gott om
gamla lövlågor. Fältskiktet domineras av blåbärsris, lingonris och kråkbärsris. Förutom risen
förekommer enstaka lågörter, främst skogs- och ängskovall men även t ex linnea och ekorrbär
i fältskiktet. Buskskikt saknas i stort sett helt. Bottenskiktet domineras helt av vanliga
skogsmossor som väggmossa och husmossa. Det finns dock fläckar där inslaget av lavar blir
större, främst olika renlavar. Detta gäller inte minst i delområdenas kanter.
Tallskog med bebyggelse
I anslutning till sandstränderna och Klubbviken i norr finns stugor byggda i tallskogen.
Tallarna är relativt gamla, över 150 år, om man jämför med de träd som borrats av
länsstyrelsen i närheten (Jonsson 2009) är det sannolikt att de är över 200 år. Gnagspår efter
reliktbock noterades i ett par av dem och tallticka finns också här.
Tallskog av lavristyp
I den västra delen av utredningsområdet finns en äldre tallskog med fattigare vegetation än
övriga äldre tallskogar. Inslaget av marklavar i form av t ex gulvit renlav, islandslav och
hedlav blir större och blåbärsriset minskar. I delar av detta område finns spridda
naturskogselement som tallågor och någon enstaka torraka, se foto 6 nedan. Den sällsynta och
hotade smalfotade taggsvampen är påträffad i denna del. I flera träd finns gnagspår efter
reliktbock och tallticka växer på ett par stammar. Det är troligen här som både vaddporing och
dvärgbägarlav är noterade.
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Foto 6. Tallskog av lavristyp finns i utredningsområdets västra del.
Tallskog, ung
I väster finns några mindre områden bestående av ung tallskog. Den äldre skogen har
avverkats och upp har nu kommit cirka 30-40 åriga tallar. Huvuddelen av markvegetationen
består av olika lavar som renlav, islandslav och hedlav tillsammans med kråkbär.
Tallskog, öppen
Mellan hedarna och tallskog av ristyp finns en mer öppen tallskog. Övergångszonen mellan
de två vegetaionstyperna framgår av fotot på framsidan av rapporten. I den öppna tallskogen
finns partier med blottad sand liksom partier där sanden bundits av lavar, mossor och ris. I
biotopen finns relativt gott om gamla spärrgreniga och solexponerade tallar, liksom
solexponerad död tallved.
4.2 Kärlväxter
Ingen detaljerad inventering verkar vara utförd som rör områdets kärlväxter. Inte heller i
denna studie lades någon större vikt vid kärlväxterna. Vissa av de kärlväxtarter som
förekommer i området presenteras i beskrivningarna till de olika vegetationstyperna i kapitel
4.1 ovan.
4.3 Mossor och lavar
Det verkar inte finnas någon studie som berör områdets mossor och lavar i någon nämnvärd
omfattning. Enstaka rapporterade fynd av signalarter finns dock. Vid fältbesöket lades ingen
vikt vid områdets mossor. Lavarna gavs lite större uppmärksamhet, speciellt gäller det de arter
som kan fungera som signalarter för skyddsvärda skogsmiljöer. Alla noterade arter från
området som bedöms som speciellt intressanta ur ett naturvårdsperspektiv finns presenterade i
bilaga 3, t ex småflikig brosklav, se foto 7 nedan.
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Foto 7. Den rödlistade laven småflikig brosklav (Ramalina sinensis) växer på ett par aspar i
en av de äldre tallskogarna.
Man kan konstatera att det både på hedarna och i tallskogsmiljöerna finns relativt gott om
lavar i markskiktet. Bland typiska arter märks olika renlavar (Cladonia sp.), islandslav
4.4 Storsvampar
Troligen har ingen systematisk inventering gjorts av områdets storsvampar, men området har
besökts sporadiskt av mykologer. Enstaka fynd finns därför publicerade, speciellt gäller detta
vedsvampar. Området besöktes av Sture Westerberg i september 2008 för en inventering av
taggsvampar. Hösten 2008 var inget bra år för taggsvampar i Norrbottenskusten (Westerberg
2009) vilket troligen bidrog till att få arter observerades på ön. En ovanlig art, smalfotad
taggsvamp, noterades dock. Artfynden är även rapporterade till Artportalen på internet. Årets
fältinventering gjordes utanför marksvampsäsongen varför några nya sådana artfynd inte
gjordes. Flera typiska arter för äldre tallskogsmiljöer är noterade i området t ex tallticka. Ute
på sandhedarna finns fynd av sandjordtunga och hedfingersvamp. Där har även den ovanliga
sandrottryffeln noterats. I bilaga 3 presenteras en kommenterad sammanställning av arter som
bedöms speciellt intressanta ur naturvårdssynpunkt.
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5

Fauna

5.1 Fåglar
Områdets fågelfauna verkar aldrig vara systematiskt inventerad. Delar av området, främst
strandängarna, besöks däremot ibland av enstaka fågelskådare, inte minst under sommaren.
Detta medför att kunskapen om områdets fågelfauna inte är så god. I bilaga 1 finns en
sammanställning av de arter som noterades i samband med fältbesöket de sista dagarna i juni
2009. Betydligt fler arter hör dock till områdets fågelfauna.
Häckande fågelarter
Som framgår i kapitel 4 ovan hyser området ett flertal olika biotoper. Dessa har alla sina
fågelarter. Bland de häckande arterna märks ängspiplärka och sånglärka på sandhedarna,
större strandpipare och sädesärla i strandområdet, grönsiska, trädpiplärka, rödstjärt,
rödvingetrast, grå flugsnappare och talgoxe i tallskogen. Tidigare har lärkfalk noterats häcka i
området (Henriksson & Bergelin 1996). Revir med den rödlistade stenskvättan noterades på
tre ställen, se karta 3 nedan.

U
%

U
%
U
%

Karta 3. Tre revir med stenskvättor noterades vid fältinventeringen i juni 2009.
I minst en gammal tall sågs bohål efter spillkråka men arten verkar inte häcka 2009. Större
hackspett hördes vid flera tillfällen och arten torde åtminstone häcka i närområdet.
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Rastande och sträckande fågelarter
Vid fältbesöket noterades inga fåglar som bedöms som rastande i området. Den långgrunda
stranden i öster torde dock årligen nyttjas av rastande vadare. Observationer av flera
ovanligare arktiska arter, t ex spovsnäppa finns från området i mitten av juli (Nordlund 2009).
Troligen nyttjas stranden även under vårflyttningen, i slutet av maj.
Näringssökande fågelarter
I området näringssöker en del fågelarter som häckar i omgivningarna men inte inom det. Till
dessa arter hör olika måsar, trutar och tärnor. Dessa kan ses i ganska stort antal i det
långgrunda strandområdet i öster.
Tillfälligt besökande fågelarter
Fåglarna är en artgrupp som rör sig över stora områden. Detta innebär att många arter som i
egentlig mening inte hör till ett områdes fauna kan observeras där. De kan stryka omkring,
genomföra flyttningen åt fel håll etc. Den för Sverige ovanligaste besökaren har varit en
mongolpiplärka som sågs i området hösten 2005. En för Norrbottens förhållanden ovanlig
besökare är rörhöna.
5.2 Däggdjur
Ingen undersökning av områdets däggdjursfauna har gjorts. Spillning efter älg liksom
betesskador efter älg noterades vid fältbesöket. Talrika spår efter skogshare noterades också
liksom en individ.
5.3 Den lägre faunan
Utredningsområdet har vid några tillfällen besökts av entomologer. Carl H. Lindroth besökte
området både 1938 och 1939. Roger Pettersson, SLU i Umeå, har under flera år på 2000-talet
inventerat delar av norra Sandön, från Klubbviken i öster till Björnöhällan i väster, främst på
skalbaggar. Sven-Åke Berglind besökte Sandöklubben 2004 i samband med inventering av
strandsandjägare och noterade då även några andra sällsynta arter (Berglind 2005). 2005
genomförde David Isaksson (2007) ytterligare inventeringar av strandsandjägare. Johan
Abenius (2004) har vid ett par tillfällen, i juni 2003 och augusti 2005 (tillsammans med Lars
Norén) studerat bland annat gaddsteklar på Sandöklubben. Långt ifrån allt material finns
publicerat. Speciellt gäller detta Roger Petterssons material där allt inte är artbestämt än
(Pettersson 2008). Utanför utredningsområdet, vid Björnöhällan har dessutom Andreas
Garpebring genomfört studier av skalbaggsfaunan. Slutsatsen från dessa studier är att de
aktuella delarna av Sandön har en rik insektsfauna med många ovanliga arter och fler torde gå
att finna. Vid årets fältinventering gjordes ytterligare fynd av ovanligare arter.
Rödlistade eller ovanliga insektsarter finns i flera olika biotoper i området. Som exempel kan
nämnas strandsandjägare vars larver utvecklas i havsstrandängarnas övre del. Vägsteklarna
Arachnospila consobrinus och vindvägstekel är knutna till strandnära sanddyner medan liten
myrlejonslända och Westerlunds vägstekel förekommer på dyner längre från stranden och på
sandhed. Till den äldre tallskogen är bl a nordlig vedvägstekel, kantad kulhalsbock och
reliktbock knutna.
En sammanställning av årets observationer finns i bilaga 2 och i bilaga 3 en kommenterad
artlista över de arter som bedöms som mest intressanta ur ett naturvårdsperspektiv.
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6

Påverkan av mänsklig aktivitet

Området är delvis starkt påverkat av mänsklig aktivitet. I norr ligger Klubbvikens
småbåtshamn, restaurang, stugby och badplats. Av förklarliga skäl är denna del mycket starkt
påverkad. Längst i norr, ute i havet, går den muddrade farleden till Luleå hamn. Farleden
skapades genom att man på 1960-talet grävde ut det näs som bildats mellan Sandön och den
angränsande ön Likskär. För att motverka uppgrundning av farleden har stränderna
stabiliserats med sten. Piren har sannolikt medfört att uppgrundningen söder om densamma
skett snabbare än om den inte byggts. Skogsområdena är till största delen opåverkade av
trakthyggesbruk men spridda stubbar från äldre tiders avverkningar finns. Idag påverkas
skogsmiljöerna av vedtäkt, se foto 8 nedan, troligen från besökande till området. Spår efter
fyrhjulingar finns spritt inom stora delar av området.

Foto 8. Det pågår vedtäkt i området.
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7

Naturvärdesbedömning

7.1 Tidigare bedömningar
Sandön och Sandöklubben har i flera olika sammanhang lyfts fram som varande områden med
mycket höga naturvärden.
Riksintresse
Sandön är en del ett av större områden som är av riksintresse för naturvård enligt miljöbalken.
Ön ingår dels i Kustområdet och skärgården i Norrbotten som på grund av de höga natur- och
kulturmiljövärdena är av riksintresse enligt 4 kap 1 §. Sandön ingår dessutom i ”Övärlden
utanför Luleälvens mynning” som genom de höga naturvärdena kopplade till växt- och
djurliv, lösa avlagringar och kulturmiljövärden är av riksintresse enligt 3 kap 6 §.
Urskogsinventeringen
Under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet genomfördes en inventering av
urskogsartade områden i Sverige. Ett av två objekt i Luleå kommun ligger på Sandön. Det är
ett cirka 70 hektar stort område vid Björnöhällan som klassades i värdeklass 2 (Löfgren
1986). Området ligger cirka en kilometer nordväst om det nu aktuella utredningsområdet.
Våtmarksinventeringen
Strandområdet, längs Sandöklubbens östkust, från piren i norr till utredningsområdets gräns i
söder ingår i en våtmark som klassats i högsta värdeklass vid länsstyrelsen i Norrbottens läns
våtmarksinventering. Den fortsätter i söder längs Sandöns stränder en bit in i Söriviken.
Våtmarken anges vara av typen Strandkomplex och benämns 24M6A01 – Strandkomplex på
Sandön, 12 km SO Luleå. Totalt är det avgränsade området 68 hektar stort, varav en del
benämns Marin strandfuktäng (24 ha) och resten Bottenvikssediment (44 ha).
Luleå kommuns naturvårdsplan
1994-1996 genomfördes en omfattande kartläggning av naturvärdena i Luleå kommun. Detta
genom att kommunen tog fram en naturvårdsplan. Hela området, förutom området kring
restaurangen och småbåtshamnen, finns med i planen som ett område av högsta värdeklass,
klass 1 (Luleå kommun 2000). Området beskrivs som varande ”Ett stort område med ett
flertal naturtyper som formats av det sandiga underlaget. Den gamla tallskogen har vissa
naturskogselement som bedöms kunna utvecklas om området lämnas till fri utveckling.
Området innehåller även värdefulla strandskogar som bl a är värdefulla för fågellivet.”
(Henriksson & Bergelin 1996). På Sandön finns flera andra objekt som angivits ha höga
naturvärden i naturvårdsplanen.
Skyddsvärda skogar i Luleå
Hösten 1989 startades en ideell inventering av skyddsvärda skogsmiljöer av Luleå
Naturskyddsförening. Föreningen sammanställde en rapport 1999 (Andersson et al 1999) med
de oskyddade skogsområden som ansågs ha högst bevarandevärden. Sandöklubben ingår som
ett av ett 40-tal objekt spridda i kommunen.
Nyckelbiotoper och objekt med naturvärden
Inom utredningsområdet saknas identifierade nyckelbiotoper, dvs ingen sådan finns
presenterad på Skogsstyrelsens hemsida, Skogens pärlor. Inte heller finns något objekt med
naturvärde.
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Luleå kommuns skogsbruksplan
För den skogsmark som Luleå kommun äger finns gröna skogsbruksplaner. Skogsbestånden
har där delvis delats in efter vilka naturvärden som finns och behovet av skötsel etc. I stort
sett all produktiv skogsmark inom utredningsområdet har där klassats som naturvård orörd
(NO) (Luleå kommun 200?).
Länsstyrelsens arbeten med skydd av skogsmark
Ett av länsstyrelsernas uppdrag är att säkerställa ett långsiktigt skydd för olika naturtyper.
Under senare år har en stor del av detta regeringsuppdrag varit inriktat mot skydd av skogar
med höga naturvärden. I detta arbete har ingått att prioritera bland olika skogar och inrikta
skyddet mot skogar med högst bevarandevärden. Länsstyrelsen har i detta arbete noterat att
tallskogarna på Sandön har mycket höga bevarandevärden, vilket även gäller skogsmiljöerna
ute på Sandöklubben (Jonsson muntl.).
7.2 Slutsats från årets inventering
Området i direkt anslutning till Klubbvikenanläggningen
Naturvärdena i den del av utredningsområdet som ligger i anslutning till
Klubbvikenanläggningen är relativt begränsade. Den mest frekvent nyttjade delen av
sandstranden torde t ex ha ett ringa värde för den biologiska mångfalden. Detta då slitaget här
är stort och att sanden kontinuerligt påverkats av det rörliga friluftslivet. En bit bort från den
mest frekvent nyttjade sandstranden noterades fångstgropar i sanden av den rödlistade arten
liten myrlejonslända. Ingen studie har gjorts av naturvärdena i havet. Själva småbåtshamnen
torde dock vara så påverkad att naturvärden i denna del i stort sett saknas. I anslutning till
restaurangen och uthyrningsstugorna finns gamla tallar som är av betydelse för t ex
sällsyntare insekter. Bland annat finns gnagspår efter den rödlistade reliktbocken. Även någon
tall med den relativt sällsynta talltickan finns här.
Tallskogarna
De ingående äldre tallskogarna, områdena A till E på karta 4 nedan, har ett högt naturvärde
inte minst för insekter. Deras värde för marksvampar torde också vara betydande. En
fördjupad inventering av marksvampar, ett år med gott om marksvampar i trakten, torde ge
fynd av flera sällsynta arter. Detta då primära sandtallskogar med gamla träd nästan alltid
hyser en sådan flora (Nitare 2009). Fyndet av smalfotad taggsvamp (i delområde A) ger också
en indikation om att flera arter är att vänta. I delområdena är vidare ett flertal sällsynta
kryptogamer knutna till död ved påträffade, t ex vaddporing och dvärgbägarlav. Detta bidrar
till områdenas höga naturvärden även om det generellt sett är relativt ont om död ved, förutom
i delområde B. Det förekommer dessutom arter som är beroende av äldre, gärna senvuxna
träd, arter som tallticka, småflikig brosklav (i delområde E) och reliktbock. En annan ovanlig
rödlistad art, som setts i områdets tallskogar är nordlig vedvägstekel. I kanten på tallskogarna
finns flera äldre spärrgreniga solexponerade tallar liksom någon enstaka talltorraka. Dessa
levande och döda träd har ett mycket högt värde för olika insekter, både skalbaggar och
steklar. I gamla tallskogar brukar det finnas relativt gott om spår efter skogsbränder i form av
stubbar eller träd med brandljud. Detta är inte fallet inom undersökningsområdet. Här saknas i
stort sett helt sådana spår. Länsstyrelsen har studerat brandljud i delområde D:s sydligaste del
(Jonsson 2009). Träden var innanmurkna vilket försvårade åldersbestämning men de
uppskattade att en brand skett för cirka 255 år sedan, en möjlig skogsbrand för 110 år sedan
noterades också. Om tallskogarna lämnas obrukade och mängden död ved tillåts öka kommer
de höga naturvärdena att stärkas än mer. De fem delområdena bör var för sig klassas som
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nyckelbiotoper med biotopnamnet sandbarrskog. Att värdera de fem delområdena mot
varandra och ange vilken som är mest skyddsvärd respektive minst skyddsvärd är vanskligt.
För att detta skall bli rätt skulle fördjupade inventeringar krävas. Det torde dock inte råda
något tvivel om att delområde B har en del kvaliteter som det är ont om i de övriga
delområdena och därmed kan ha det högsta naturvärdet. Här finns relativt gott om
solexponerad död ved och gamla träd. Även de tallskogsmiljöer som ligger omedelbart norr
om delområde A och D, har ett högt naturvärde även om det finns stugbebyggelse i dem.
Huruvida även dessa delar skall klassas som nyckelbiotoper är inte självklart.

A

D

A

E

C

B

Karta 4. Fem äldre tallskogsmiljöer, delområde A till E, är att betrakta som nyckelbiotoper.
De yngre tallskogarna, huvudsakligen i och väster om delområde A, har generellt sett ett lägre
naturvärde. Då de ligger i direkt anslutning till äldre naturskog är det inte omöjligt att även
dessa kan hysa ovanliga marksvampar. Dessa delar är inte att betrakta som nyckelbiotoper då
naturskogsstrukturer helt saknas.
Hed- och sanddynmiljöerna
Hed- och sanddynmiljöerna är omfattande inom utredningsområdet. På karta 2 ovan är de
benämnda: Sanddyner, Sandhed, och Sandhed med tall. Ett mindre område med sanddyner
finns i norr. I öster, mellan tallskog och strandängarna (se nedan) utbreder sig ett större
sammanhängande område med både sanddyner och sandhed. Sandmiljöerna har en speciell
flora och fauna. Naturvärdet är generellt högt och flera rödlistade arter som är knutna till
öppna sandmiljöer är påträffade. Detta gäller t ex skalbaggen dynskulderlöpare och rovstekeln
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Ammophila campestris. Fältinventeringen visade vidare att liten myrlejonslända har en
mycket stark och individrik population inom utredningsområdet.
Strandmiljöerna
Den långgrunda havsstranden med Havsstrandäng (i karta 2 ovan) som ligger i öster och de
strandnära miljöerna med Strandskog innanför denna har ett mycket högt naturvärde. Det är
denna del av utredningsområdet som klassats i högsta värdeklass vid länsstyrelsens
våtmarksinventering. Området torde åtminstone vissa år ha stor betydelse för rastande vadare.
Här noterades även de rödlistade och sällsynta arterna strandsandjägare (i söder) och
vindvägstekel. På sandstränderna finns rikligt med strandvial och andra nektarrika blommor
vilket ger goda betingelser för nektarberoende insekter, t ex gaddsteklar och många flugor.
Bland rödlistade arter noterade på Sandöklubben som nyttjar nektar märks klöverhumla.
Sammantaget innebär slutsatserna från årets fältbesök att det inte finns något som talar emot
länsstyrelsens klassning. De strandmiljöer som finns utmed den norra stranden, dvs väster om
hamnen torde däremot ha ett relativt lågt naturvärde.
Områden med lägst naturvärden
Slutsatsen som dras i denna undersökning är att så gott som hela utredningsområdet har ett
mycket högt naturvärde. Detta då utredningsområdet hyser ett stort antal sällsynta och
rödlistade arter samt består av flera relativt orörda och sällsynta naturtyper. Till detta kommer
områdets storlek och att det ligger i ett landskapsavsnitt med flera andra områden med höga
naturvärden. Det är bara i direkt anslutning till småbåtshamnen och restaurangen som
naturvärdena idag bedöms vara begränsade. Skall ytterligare exploatering ske i området finns
det några smärre delar som bedöms vara mer lämpade för detta än andra. Detta då
naturvärdena här bedöms som lägst, huvudsakligen på grund av de inte bedöms ha någon
större betydelse för rödlistade arter. Avgränsningen av dessa miljöer framgår av karta 4
nedan. Delområde A ligger huvudsakligen utanför utredningsområdet. Det utgörs av en
likåldrig ungskog, på ett fd kalhygge. Delområde B utgörs av ett mindre område med
ungskog. Då gamla träd och död ved saknas i båda delområdena bedöms de ha ett lågt
naturvärde. Delområde C består av en upphuggen gata för en enslinje för sjöfart samt ett
mindre område med ungskog troligen uppkommen efter en liten skogsbrand för cirka 20 år
sedan. Området har ett visst naturvärde på grund av hedvegetation men detta bedöms som
lägre än de ursprungliga hedarna i utredningsområdets östra delar. Delområde D består av
sandstrand, hamnen och området kring själva Klubbvikenanläggningen. Området är starkt
exploaterat och har därmed ett begränsat naturvärde. Enstaka äldre tallar finns. I kanten av
delområde finns några med gnagspår efter reliktbock. Delområde E ligger i anslutning till en
byggnad (bastu?) på sandhedvegetation. Inom området har troligen massor lagts upp i
samband med att farleden muddrades och Likskär och Sandön skildes åt. Området har en
trivialflora, utan rikedom på blommande örter och öppna sandblottor saknas i stort sett vilket
innebär att naturvärdet är betydligt lägre än omgivande marker.
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A

Karta 4. Områden som ur ett naturvårdsperspektiv bedöms vara minst negativa att
exploatera. I de markerade områdena ingår även områden som är exploaterade sedan
tidigare.
7.3 Sandöklubben i ett kommunalt perspektiv
I Luleå kommun finns gott om sandmiljöer, många i Sandöklubbens närhet. Dessa har sitt
ursprung ur Lule isälv. Kallaxheden och Storheden ligger på fastlandet. I båda dessa områden
finns vegetationsklädda dyner och på Kallaxheden finns flera äldre sandtallskogar med höga
naturvärden. Här har bland annat noterats ett antal sällsynta taggsvampar (Jonsson 2009,
Westerberg 2009). På Sandön finns också flera äldre sandtallskogar där området kring
Björnöhällan och Sandberget visat sig ha mycket höga naturvärden med förekomster av ett
större antal rödlistade skalbaggar och svampar. Utöver de insekter som presenteras i bilaga 3
märks här bland annat de rödlistade arterna nordlig rödrock (Ampedus suecicus) NT,
barrpraktbagge (Dicerca moesta) NT, tallfjällknäppare (Lacon conspersus) NT, linjerad
plattstumpbagge (Platysoma lineare) NT och nästtjuvbagge (Ptinus sexpunctatus) NT
(Pettersson 2008). Kommunens mest omfattande sandhed och sanddyner finns på
Sandgrynnorna och Skvalpen. Slutsatsen av detta är att Sandöklubben är ett av flera områden
med höga naturvärden på och kring Sandön.
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7.4 Sandöklubben i ett regionalt perspektiv
I Norrbottens kustland finns spridda områden med sanddyner och äldre sandtallskog (Jonsson
2009). I Piteå kommun finns t ex Pitholmsheden och Gläntan. Pitholmsheden är dock
påtagligt påverkad av mänsklig aktivitet och Gläntan saknar i stort sett gammal sandtallskog. I
Kalix kommun torde det inte finnas några liknande områden, åtminstone inte av någon större
areal. I Haparanda skärgård finns flera områden med sanddyner, inte minst på Haparanda
Sandskär (inom nationalparken Haparanda skärgård). På flera öar finns äldre sandtallskog,
men dessa är påtagligt påverkade av skogsbruk. Inte minst skedde detta efter en omfattande
storm 1982 då mycket vindfällen avverkades. Detta gäller även i skyddade områden som
Torne Furö. Slutsatsen av detta är att sandynmiljöerna och de äldre sandtallskogarna på
Sandön är de främsta i Norrbotten (Jonsson 2009).
7.5 Sandöklubben i ett nationellt perspektiv
Hur ser det då ut med sandområden längs Sveriges östersjökust? I mitten av 1990-talet
genomförde Naturvårdsverket en omfattande kartläggning av skärgårdsskogar (Stighäll 2009).
Sandtallskogar skall enligt kartläggningen huvudsakligen finnas i Norrbotten, på Gotska
Sandön, Fårö och på norra Öland. Att det är ont om större opåverkade sandmiljöer i övriga
Östersjöregionen bekräftas av de tjänstemän på Länsstyrelser och skogsstyrelser som
intervjuats i denna studie.
I Västerbottens län saknas dessa miljöer i stort sett helt (Garpebring 2009). I Västernorrlands
län saknas större områden med sand och aktiva sanddyner utmed kusten (Bader 2009). Den
totala arealen sandtallskog torde i detta län understiga 100 hektar. De miljöer som finns ligger
vanligtvis i anslutning till badplatser. Även i Gävleborgs län finns endast smärre arealer
(Persson 2009, Sundin 2009). I Uppsala län är det också ont om sandområden (Nordin 2009).
Ett undantag är Biluddens naturreservat i det nordvästra hörnet av länet. Geologin i detta
område skiljer sig dock påtagligt från Sandöklubbens då inslaget av kalk är betydande i
Uppland. I Stockholms län finns ett ganska omfattande sandområde vid Sandhammaren.
Området är påtagligt påverkat av människan och kan därmed inte mäta sig med Sandön. Inga
detaljerade uppgifter har erhållits från Södermanlands län. Längs med östgötakusten, i
Östergötlands län, saknas större områden med aktiva sanddyner och sandtallskog (Hagström
2009). I Kalmar län finns främst omfattande sandområden på norra Öland, i Böda kronopark.
Slutligen har vi de större områdena med sanddyner och sandtallskog som finns inom Gotlands
län. Det ena utgörs av Avanäset på östra Fårö. Här finns ett omfattande flygsanddynområde
med bl a naturreservaten Skalahauar och Ullahau (144 ha) (Länsstyrelsen i Gotlands län
2009a & 2009b). Det andra utgörs av nationalparken Gotska Sandön.
Slutsatsen man kan dra av den nationella jämförelsen är att sandtallskogarna och partierna
med sandhed och sanddyner på Sandön är av mycket högt bevarandevärde i ett nationellt
perspektiv (Nitare 2009, Pettersson 2009). Detta gäller inte minst då de flesta sådana
avverkats i övriga Sverige.
7.6 Sandöklubben i ett internationellt perspektiv
Den typ av miljöer som förekommer på Sandöklubben med sandhedar, sanddyner,
sandtallskog i landhöjningskust förekommer endast i Bottniska viken. Detta innebär med
andra ord att det bara är i Sverige och i Finland miljöer av denna typ finns i världen. På finska
sidan skall ”sandiga områden med tydliga, av vinden bildade dyner, som genomgår
succession från embryonala dyner via vita och gråa dyner till stabiliserade bruna dyner
förekomma sällsynt utmed hela kusten (Nordiska Ministerrådet 2001). Arealen anges vara
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liten och skyddssituationen dålig. Huvudparten av skogarna i Finland har precis som i Sverige
påverkats kraftigt av skogsbruk. Detta gäller inte minst tallskogar och skogarna närmast
kusten. Det är därför sannolikt att gamla tallskogar på sand med höga naturvärden även på
finska sidan av Bottniska viken är mycket ovanliga. En mer ingående studie krävs dock för att
bekräfta detta. Slutsatsen måste dock vara att utredningsområdet med omgivningar på grund
av sin ovanlighet har ett högt naturvärde i ett internationellt perspektiv.
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8

Områdets utvecklig i framtiden

En frågeställning som kan vara relevant är hur områdets natur kommer att utvecklas i
framtiden och därmed hur detta påverkar områdets naturvärden.
8.1 Strandområdet
Landhöjningen i området gör att strandlinjen kommer att förskjutas ut mot det som idag är
hav. Påverkan från vågor och is kommer till största delen styra hur strandområdet med
havsstrandäng etc kommer utvecklas. De goda förutsättningar som idag finns för den
rödlistade skalbaggen strandsandjägare och rastande fåglar torde bevaras.
8.2 Hedar och sanddyner
Utvecklingen av dagens sandhedar och sanddynerna i området kommer sannolikt att ske mot
att de blir mer och mer vegetationsklädda. Omfattningen kommer att påverkas av hur
omfattande slitaget kommer att bli och hur vinden påverkar dynerna. Med ett visst slitage och
med vindens hjälp kommer partier att för lång tid vara vegetationslösa. Huruvida det kommer
att byggas upp höga dyner, som t ex är fallet på Sandgrynnorna längre ut i skärgården är
oklart. Idag är omfattande sandhedspartier beväxta med relativt unga tallar. Denna del av
heden kommer sannolikt att relativt snart ha övergått från hed till skog. Denna skog har
relativt goda förutsättningar att utvecklas mot en heterogen naturskog med träd i olika åldrar
och grovlekar.
8.3 Tallskogarna
Det som normalt påverkar skogsmiljöer i Sverige är skogsbruk. För utredningsområdet finns
en grön skogsbruksplan (Luleå kommun 200?). Enligt denna kommer huvuddelarna av
skogsmarken lämnas orörd. Resultatet kommer i dessa delar bli att beståndsåldrarna
successivt kommer att öka, (uppskattningsvis mellan 100 och 400 år från idag). Träd kommer
kontinuerligt att dö och den döda veden i form av torrakor och lågor kommer därigenom
sannolikt att öka. En förutsättning för detta är att vedtäkten inom området upphör. Fler gamla
träd och ökad andel död ved skulle gynna många sällsynta och idag hotade arter. I väster ingår
områden som enligt skogsbruksplanen skall skötas genom skogsbruk. En del av denna areal
har ovan bedömts uppfylla kriterierna för nyckelbiotopen sandbarrskog. Här är bland annat
den hotade smalfotade taggsvampen påträffad. När denna skog avverkas kommer svampens
livsmiljö att förstöras.
8.4 Slutsats
Slutsatsen av sammanställningen ovan är att områdets natur kommer at förändras över tiden.
Detta beror dels på landhöjningen dels på vind och vågor och dels på naturliga successioner
bland annat på grund av landhöjningen. Lämnas området utan större ingrepp kommer troligen
de flesta eller t o m alla befintliga naturvärden att kunna bestå. När det gäller
tallskogsmiljöerna kommer deras naturvärden att öka genom att antalet gamla träd och
andelen död ved kommer att öka. .
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Bilaga 1
Fåglar observerade vid fältbesöket 2009
Ringduva
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Fisk/silvertärna
Strandskata
Rödbena
Större strandpipare
Småspov
Gluttsnäppa
Större hackspett
Stenskvätta
Grönsiska
Sånglärka
Ängspiplärka
Trädpiplärka
Sädesärla
Talgoxe
Rödstjärt
Rödvingetrast
Björktrast
Dubbeltrast
Lövsångare
Kungsfågel
Grå flugsnappare
Nötskrika
Kråka
Backsvala
Bofink
Grönfink
Sävsparv

En observation, häckar eventuellt
Födosökande i området
Födosökande i området
Födosökande i området
Födosökande, eventuellt även häckande i området
Noterad omedelbart utanför utredningsområdet
Noterades på strandängen, häckar åtminstone i närområdet
Flera noterade individer, häckar på eller i anslutning till strandängen
Hörd vid flera tillfällen
Hörd på avstånd
Hörd vid flera tillfällen, torde häcka
Tre noterade revir
Tämligen allmän i tallskogen, häckfågel
Sjungande hane på sandheden, häckfågel
Ett flertal fåglar på sandheden, häckfågel
Hörd vid ett par tillfällen, torde häcka
Flertal på stränderna
Flertal i tallskogen
Sjungande i tallskogen
Sjungande i tallskogen
Några observationer, torde häcka
Några observationer, torde häcka
Flera sjungande fåglar, häckfågel
Sjungande i tallskogen
Sjungande i tallskogen
En observation
Förbiflygande
Födosökande på strandängen
Flera sjungande, häckfågel
Flera observationer i tallskogen, torde häcka
En observation
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Bilaga 2
Insekter noterade vid fältbesöket 2009
OBS! Denna lista gör inget som helst anspråk på att vara fullständig och tar bara med de arter
som insamlades eller noterades i fält vid besöket. Gaddsteklar gavs då högst prioritet medan
arter i andra grupper endast gavs begränsad uppmärksamhet
Ordning Familj

Artnamn

Namn

Biotop/substrat

Reliktbock

gammal, gles tallskog på sandmark

Col

Cerambycidae

Nothorhina muricata

Col

Coccinellidae

Coccinella quinquepunctata

Col

Coccinellidae

Myrrha octodecimguttata

Col

Curculionidae

Tomicus minor

Mindre märgborre

gammal, gles tallskog på sandmark

Col

Carabidae

Cicindela maritrima

Strandsandjägare

Sandstrand

Dip

Asilidae

Rhadiurgus variabilis

sanddyner/lavhed nära havet

Dip

Bombyliidae

Thyridanthrax fenestratus

sanddyner/lavhed nära havet

Dip

Rhagionidae

Rhagio scolopaceus

Dip

Scathophagidae Pogonota barbata

Havsstrandäng

Dip

Sciomyzidae

Havsstrandäng

sanddyner/lavhed nära havet
gammal, gles tallskog på sandmark

gammal, gles tallskog på sandmark

Dictya umbrarum

Dip

Sciomyzidae

Pherbina coryleti

Dip

Syrphidae

Dasysyrphus pinastri

St. skogsblomfluga

sanddyner/lavhed nära havet

Havsstrandäng
sanddyner/lavhed nära havet

Dip

Syrphidae

Eupeodes nielseni

Tallfältblomfluga

Dip

Syrphidae

Parasyrphus vittiger

Ringad buskblomfluga sanddyner/lavhed nära havet

Dip

Therevidae

Acrosathe annulata

sanddyner/lavhed nära havet

Dip

Therevidae

Thereva unica

sanddyner nära havet

Dip

Ulidiidae

Tetanops myopina

sanddyner nära havet

Dip

Ulidiidae

Tetanops myopina

sanddyner nära havet

Het

Lygaeidae

Ischnodemus sabuleti

sanddyner nära havet; på strandråg

Hym

Andrenidae

Andrena lapponica

Blåbärssandbi

sanddyner/lavhed, gles tallskog

Hym

Apidae

Epeolus alpinus

Sandfiltbi

sanddyner/lavhed nära havet

Hym

Apidae

Nomada alboguttata

Mogökbi

sanddyner nära havet

Hym

Apidae

Nomada panzeri

Skogsgökbi

Hym

Chrysididae

Elampus panzeri

Hym

Chrysididae

Hedychridium cupreum

Hym

Colletidae

Colletes impunctatus

Hym

Crabronidae

Crossocerus wesmaeli

gles tallskog
sanddyner/lavhed nära havet
sanddyner/lavhed nära havet

Finsidenbi

sanddyner/lavhed nära havet
sanddyner/lavhed nära havet

Hym

Crabronidae

Dryudella stigma

vägskärning i gles tallskog – sandmark

Hym

Crabronidae

Dryudella stigma

sanddyner/lavhed nära havet

Hym

Crabronidae

Gorytes quadrifasciatus

sanddyner/lavhed nära havet

Hym

Crabronidae

Harpactus lunatus

sanddyner/lavhed nära havet

Hym

Crabronidae

Miscophus ater

sanddyner/lavhed nära havet

Hym

Crabronidae

Nysson niger

sanddyner/lavhed nära havet

Hym

Crabronidae

Oxybelus mandibularis

sanddyner/lavhed nära havet

Hym

Crabronidae

Passaloecus turionum

gammal, gles tallskog på sandmark

Hym

Crabronidae

Pemphredon lugens

gammal, gles tallskog på sandmark

Hym

Crabronidae

Tachysphex nitidus

Hym

Megachilidae

Coelioxys conica

Konkägelbi

sanddyner/lavhed nära havet

Hym

Megachilidae

Megachile analis

Nävertapetserarbi

sanddyner/lavhed nära havet

Hym

Megachilidae

Osmia nigriventris

Skogsmurarbi

sanddyner/lavhed nära havet

Vindvägstekel

Hym

Pompilidae

Anoplius aeruginosus

Hym

Pompilidae

Arachnospila sogdiana

sanddyner/lavhed nära havet

sanddyner nära havet
sanddyner/lavhed nära havet
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Hym

Pompilidae

Arachnospila trivialis

sanddyner/lavhed nära havet

Hym

Pompilidae

Dipogon bifasciatus

gammal, gles tallskog på sandmark

Hym

Pompilidae

Dipogon vechti

gammal, gles tallskog på sandmark

Hym

Pompilidae

Episyron rufipes

sanddyner/lavhed nära havet

Hym

Sphecidae

Ammophila campestris

sanddyner/lavhed nära havet

Hym

Sphecidae

Ammophila sabulosa

sanddyner/lavhed nära havet

Lep

Lycaenidae

Plebejus idas

Hedblåvinge

sanddyner/lavhed nära havet

Lep

Nymphalidae

Cynthia cardui

Tistelfjäril

sanddyner/lavhed nära havet

Neu

Chrysopidae

Chrysopa abbreviata

Neu

Chrysopidae

Chrysopa pallens

Neu

Myrmeleontidae

Myrmeleon bore

Rap

Raphidiidae

Xanthostigma xanthostigma

sanddyner nära havet, på strandvial
gammal, gles tallskog på sandmark
Liten myrlejonslända

sanddyner/lavhed nära havet etc
gammal, gles tallskog på sandmark
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Bilaga 3
Intressanta arter, med kommentarer
Här nedan följer en kommenterad lista över arter som är påträffade inom utredningsområdet.
Fakta om respektive rödlistad art kommer till stor del från respektive artfaktablad
http://www.artdata.slu.se/rodlista/Faktablad/
Insekter
Strandsandjägare
Cicindela maritima
VU
Strandsandjägare är en 12–15 mm lång skalbagge med slank kroppsform och mycket långa,
slanka ben. Huvudet är stort med välutvecklade ögon och kraftiga käkar (Ljungberg &
Berglind 2005). Kroppen är svart, undersidan och benen starkt metallfärgade, översidan
likaledes metallisk men med ett ”raster” av blågröna fläckar på kopparröd bakgrund som för
blotta ögat ger baggen en brun färgton. Ett nationellt åtgärdsprogram är framtaget för den
(Berglind 2005). Arten är känd från Skåne, Halland, Uppland, Värmland, Dalarna, Medelpad,
Jämtland, Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten. Från Skåne föreligger endast gamla
fynd, och i Halland är endast en eller två aktuella lokaler kända (2005). Arten är strikt bunden
till finkornig, torr och rörlig sand nära vatten, både längs havsstränder och större älvar (sällan
vid sjöstränder). Vid havet är arten funnen dels på sandstränder vid åmynningar, dels i fuktiga
dynsänkor innanför havsstranden. Vid älvar uppträder den på större sandrevlar som byggts
upp ovanför eller i nivå med älvens normala högvattenstånd och som i regel är glest och
fläckvis bevuxna med Salix-buskar. Arten tycks också vara känslig för starkt slitage på
revlarna av badande, kanotturister m.fl. som kraftigt rör om sanden och påverkar larvernas
livsbetingelser. Artens karaktäristiska spår i sanden noterades på ett par platser inom
utredningsområdet, på den östra sidan av Sandöklubben. Fler och individrikare platser finns
längre söderöver. Sandöklubben ligger inom ett kärnområde för arten.
Större snabbagge
Cordicomus sellatus
NT
Större snabbagge är en 4 mm lång skalbagge med slank kropp, smal framkropp, långa ben och
antenner (Lundberg & Ehnström 1997). Kroppsformen påminner närmast om en liten
jordlöpare (släktet Bembidion). Kroppen är svart med ben, antenner och täckvingarna vid basen
och spetsen brungula. Arten är funnen i spridda landskap från Skåne till Lule Lappmark (fynd
saknas från fjälltrakterna). Sentida fynd är kända från östra Skåne, Värmland och
Ångermanland. Arten hör hemma på breda, öppna, sandiga och ofta vegetationslösa stränder
vid såväl floder och sjöar som vid havet, där den hittas under växtrester på sanden. De vuxna
skalbaggarna - som kan påträffas under så gott som hela vegetationsperioden - tillbringar
dagarna nedgrävda i sanden under växtresterna. Hotbilden mot arten är exploatering av
sandstränder; bl.a. sönderkörning av marken med cyklar och motorfordon samt intensivt badliv.
Från Klubbviken finns två gamla fynd gjorda av C. H. Lindroth 1938 och 1939. Lämpliga
miljöer för arten torde än idag finnas inom utredningsområdet.
NT
Paratinus femoralis
Paratinus femoralis är en 3,5–4 mm lång skalbagge. Den har långsträckt kropp och långa
extremiteter. Kroppen är svart med metalliskt blågröna täckvingar medan skenben och fötter
gula (Ljungberg 2005). Arten uppges vara känd från Skånes syd- och ostkust samt en lokal i
Norrbotten (Haparanda Sandskär). Till detta kommer fyndet från Klubbviken som gjordes av
Lindroth 1939. Arten lever på strandråg i flygsanddyner vid havet. Arten missgynnas av
exploatering av kustnära dyner, samt troligen också av igenväxning. Lämpliga miljöer för arten
finns än idag inom utredningsområdet.
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Kantad kulhalsbock
Acmaeops marginata
VU
Kantad kulhalsbock är en ganska bred, svart 7–11 mm lång långhorning med antenner som är
längre än halva kroppen. Den tycks vara knuten till urskogsliknande tallbestånd på sandmark
och nyligen bränd barrskog. Arten utnyttjar nydöda solexponerade tallar (enstaka
observationer är gjorda på bränd gran) och troligen enbart stående träd. Arten är mycket lokal
och ytterst sällsynt. I äldre tid hade den en vidsträckt utbredning i landet och påträffades från
norra Öland och Halland till Torne lappmark. De starkaste förekomsterna finns idag på
Gotska Sandön och just på Sandön. Förekomsten på Sandön är därmed av nationellt intresse
(Pettersson 2009). Kantad kulhalsbock hotas främst av bristen på öppen äldre sandtallskog
med inslag av döda, stående tallar. Den är ofta påträffad på brända tallar i Norrland, vilket
torde innebära att den även hotas av bristen på bränd tallskog. Arten är troligen även påträffad
inom själva utredningsområdet (Pettersson 2009), men den finns i närheten och biotoper som
torde passa arten finns.
Dynskulderlöpare
Cymindis macularis
NT
Dynskulderlöpare är en 7,5–10 mm lång jordlöpare med karakteristisk färgteckning.
Översidan är mörkt rödbrun med halssköldens sidor samt ben och antenner ljusare bruna.
Ärten är påträffad över hela landet, men på få och glest spridda lokaler. Upprepade fynd är
endast gjorda i sandområden längs södra Sveriges kuster från Halland till östra Skåne samt på
Öland och Gotland, och på inlandssandfält i Skåne (Vombsänkan). Längre norrut är de flesta
av inlandsfynden gamla, och efter 1960 är arten endast påträffad på enstaka lokaler i Småland,
Uppland, Värmland, Dalarna och Norrbotten. Arten är strikt knuten till torr, öppen sandmark
med sparsam vegetation och vegetationslösa fläckar, t.ex. på flygsand vid havet eller större
sandfält i inlandet. Klubbviken är därmed en typisk lokal för arten och arten är noterad där
både 2000 och 2001 (Pettersson 2009). Arten hotas i Sverige av tallplantering eller annan
exploatering av kustnära sandfält, samt igenväxning av sandmarker förorsakad av upphörd
hävd eller atmosfärisk gödning.
Reliktbock
Nothorhina muricata
NT
Reliktbock är en långhorning som lätt känns igen på sin långsmala kroppsbyggnad och att
halsskölden är tydligt längre än bred. Kroppen är 10–15 mm lång, påfallande platt och
rödbrun med roströda antenner och ben (Ehnström 1999). Arten är relativt sällsynt och
mycket sparsamt förekommande. I Sverige är den påträffad från östra Blekinge (Kristianopel)
upp till Lule lappmark (Muddus). Den utvecklas i mycket gamla, levande och solexponerade
tallar. Ofta utnyttjas träd som under längre tid stått fritt och öppet ute i det öppna landskapet
eller längs stränder och uppe på åsar. Angreppen återfinns på solsidan av stammen från
marknivå och upp till tre, fyra meters höjd. Larvutvecklingen sker inne i den tjocka
skorpbarken där larverna gnager slingrande gångar som är fyllda med ett rödbrunt gnagmjöl.
Kläckhålen är 3–4 mm breda och ovala. Angreppen blir ofta täta i de för arten lämpliga
barkåsarna. Det stora hotet mot reliktbocken idag består i att vissa av de träd där den
förekommer avverkas på grund av det mycket högt virkesvärdet hos sådana senvuxna tallar.
Likaså skuggas ofta stammen på de gamla tallarna av kringväxande träd- och buskvegetation,
vilket gör att pågående angrepp genast upphör. Ett stort hot inför framtiden är att för arten
lämpliga träd knappast nyskapas längre i vårt skogslandskap. Gnagspår efter arten finns spritt
i gamla tallar inom utredningsområdet.
Mindre märgborre
Tomicus minor
S
Den mindre märgborren är en 3,5-4 mm lång skalbagge. Arten nyttjas som signalart vid
Skogsstyrelsens nyckelbiotopinventering. Arten är en nyckelart för rödlistade rovinsekter som
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t ex linjerad plattstumpbagge. Den lever på tall och förekommer främst i mellersta Sverige.
Mindre märgborre är mer sällsynt i norra och södra delarna av landet. Gnagspår i tall noterades
bl a vid årets fältinventering inom utredningsområdet och av personal vid länsstyrelsen i
Norrbotten (Jonsson 2009).
Nordlig vedvägstekel Dipogon vechti
VU
Nordlig vedvägstekel är en helsvart medelstor stekel. Den aktuella arten är genomsnittligt
större än övriga svenska arter i släktet (Berglin & Abenius 2001). Det föreligger enstaka äldre
fynd från södra Sverige men i senare tid är arten endast funnen i norr från Hälsingland (Los)
och norrut till Lule lappmarker. Sedan mer än 60 år föreligger inga nya fynd från södra
Sverige, där arten tycks ha försvunnit. Under det senaste decenniet har arten påvisats i
Hälsingland, Västerbotten, Norrbotten, samt Lycksele och Lule lappmarker. Arten uppges
föredra sandiga skogsmarker och förekommer nu nästan uteslutande i äldre, urskogsliknande,
glesa barrskogar. Den lagrar bytesspindlar i insektsgångar huvudsakligen gjorda av
långhorningslarver i tallved, men är även påträffad på björk och sälg. Ofta utnyttjas gångar
som tidigare använts av solitära bin eller getingar för boanläggning. Arten hotas av
slutavverkning av luckiga skogsbestånd med stående död ved av rätt beskaffenhet. Minskad
brandfrekvens innebär sannolikt ett hot genom att bildandet av lämpliga tallbestånd försvåras,
det naturliga återskapandet av torrakor och högstubbar avtar och förekomst av glesa
skogstyper med gynnsamt lokalklimat minskar. Täta yngre skogar är förmodligen omöjliga
för arten att utnyttja. Arten är åtminstone påträffad i Klubbvikenområdet vid tre tillfällen. Den
noterades av Roger Pettersson i början av 2000-talet och av Åke Berglind strax utanför
utredningsområdet 2004. Vid årets fältinventering noterades den på Sandöklubbens centrala
del.
Klöverhumla
Bombus distinguendus
NT
Klöverhumla är en storväxt och lätt igenkänd humleart med sammetsartad, kort och tät päls
(Cederberg 2006). Grundfärgen är guldgul till brungul med ett svart-mörkbrunt tvärband över
ryggen mellan vingbaserna (interalarband) och ofta med vit behåring på kroppens undersida.
Klöverhumlan förekommer främst i odlingslandskapet och på sandiga havsstränder. Den är
väl representerad i äldre insektsamlingar från 1940–50-talen och tycks ha förekommit relativt
frekvent överallt i odlingsbygden fram till 1960-talet. Därefter har arten uppvisat en markant
nedgång och tycks ha försvunnit från flera landskap. Klöverhumlan är långtungad, och
utnyttjar huvudsakligen långpipiga ärtväxter som nektar och pollenkällor. Vickerarter (Vicia
spp., rödklöver (Trifolium pratensis), skogsklöver (Trifolium medium), getväppling (Anthyllis
vulneraria), strandvial (Lathyrus japonicus), lupin (Lupinus spp.) och vallört (Symphytum
spp.) är ofta besökta näringskällor. Klöverhumlans utpräglade förkärlek för öppen
odlingsmark har medfört att den drabbats av en uttalad brist på boplatsmöjligheter i takt med
att åkerlandskapet täckdikats och att kantzoner blivit mer ensartade och förbuskade.
Nedläggningen av jordbruk i skogs- och mellanbygder har gjort äldre odlingslandskap alltmer
sällsynta och därmed har artens livsutrymme minskat. På sandiga havsstränder i norra
Sverige, med rikligt med strandvial, har den dock troligen stabila förekomster. Arten
noterades av Sven-Åke Berglind utmed stranden i norr, i direkt anslutning till piren, 2004 och
sågs i området även av Lars Norén och Johan Abenius 2005.
Kustdynvägstekel
Arachnospila consobrina
(NT)
Kustdynvägstekel är en före detta rödlistad stekel som preliminärt kommer upp på 2010 års
rödlista (Artdatabanken 2009). Som andra vägsteklar utvecklas larverna i spindlar som honan
fångar och placerar i ett ”bo”. Denna art gräver ut bon i sand och arten är bunden till
kustdyner. I Sverige ar den bara känd från Skåne, Gotland och Norrbotten (Haparanda
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Sandskär och Sandön). På Sandön fann Johan Abenius vid besöken 2003 och 2005 individrika
förekomster av arten på Sandöklubbens sanddyner och nordväst därom vid Furunäsudden.
Westerlunds vägstekel
Arachnospila westerlundi
NT
Westerlunds vägstekel gräver som föregående art ut sina bohålor i sand. Arten har en splittrad
utbredning i landet, med spridda förekomster i sandområden från Blekinge till Norrbotten.
Flera nya fynd av arten har gjorts under de senaste åren och arten kommer sannolikt att
försvinna från rödlistan vid kommande revidering av den. Glest bevuxna, kustnära sanddyner,
som på Sandön, är en typisk miljö för arten. Den kan dock förekomma även i fossila
dynområden i inlandet. På Sandöns södra del fann J. Abenius den i stort antal på flera olika
lokaler 2003 och 2005, bl.a. på Sandöklubben.
Vindvägstekel
Anoplius aeruginosus
NT
Vindvägstekeln är en relativt stor svart stekel med orangeröda basala bakkroppssegment.
Honans bakkroppsspets är utrustad med styva svarta borst vilket också är fallet hos alla andra
arter i släktet (Sörensson & Abenius 2001). Den förekommer runt hela Östersjön med särskilt
många lokaler längs Finlands kust. I Sverige föreligger fynd från Skåne, Halland, Gotland,
Gotska Sandön, Östergötland, Södermanland, Hälsingland och Ångermanland (Öre älvs
utlopp). Vid den nu aktuella fältinventeringen gjordes det hittills nordligaste fyndet i landet.
Det noterades på sydsidan av Sandöklubben, några 100 meter utanför utredningsområdet, men
lämplig miljö för arten finns även på östsidans stränder. I södra Sverige har en påtaglig
tillbakagång skett av arten. Detta är särskilt tydligt i Skåne. På Gotska Sandön verkar arten ha
en stabil population, medan de tidigare rikliga förekomsterna på Fårö har varit svåra att påvisa
under de senaste decennierna. Vindvägstekeln förekommer företrädesvis vid havsstränder
men därutöver sällsynt även på inlandslokaler och då endast vid stränderna av floder (särskilt
i Sydeuropa) eller större insjöar. Honor av arten har observerats anlägga sina bon i fuktig sand
på övre landstranden, vilket är ovanligt bland vägsteklarna som i allmänhet uppsöker torrare
platser för sin boanläggning. Genom artens starka bindning till havsstränder, där den
uppträder särskilt frekvent i delar av strandområdet som även är attraktiva för badliv, kan en
reell risk finnas att arten trängs bort från annars lämpliga områden. Vid sidan av
badgästexpansion i för arten känsliga strandområden utgör exploatering av kustdynområden
och klitter starka hot. Vindvägstekeln är möjligen även känslig för igenväxning av
flygsandområden eftersom den var vanlig i Ulla Hau på Fårö på 1850-talet, men nu inte setts
där på årtionden. Bebyggelseexploatering eller ändrad markanvändning i kustområden torde
vara ett hot även längs norrlandskusten, där för arten lämpliga miljöer förekommer i mindre
omfattning än t.ex. längs finska bottenhavskusten.
Ammophila campestris
NT
Ammophila campestris är en 11–17 mm lång stekel med svart grundfärg avbruten av ett
orange mittparti på den mycket långsmala bakkroppen (Berglind 2004b). Arten är i Sverige
funnen i totalt 13 landskap från Skåne till Norrbotten, men i bara sex sedan 1980. De nutida
kända lokalerna är alla begränsade till några av de största sandområdena i Svea- och Norrland.
Honan gräver bogångar i sandig mark och beger sig därefter ut på jakt efter larver av
växtsteklar ur familjen Tenthredinidae, Arten uppträder ofta med aggregationer av bohål inom
begränsade markytor. Den tycks föredra sydexponerade ytor med mer eller mindre lös mo
eller sand (ofta flygsand) och gott om omgivande buskar av bl.a. tall. Möjligen erbjuder
främst ungtallar tillgång till lämpliga byteslarver. Arten hotas i första hand av igenväxning av
öppna sandytor, både av spontan igenväxning och av aktiv igenplantering. Effektiv
brandbekämpning, upphört skogsbete och plantering med framförallt tall under de senaste 100
åren har lett till en drastisk minskning av öppna till sparsamt bevuxna sandmiljöer, inte minst
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i inlandets hedtallskogar. Sandiga havsstränder erbjuder en stabilare miljö för arten och den
finns ännu på många havsstrandslokaler i Norr- och Västerbotten. Vid årets fältinventering
noterades fem exemplar på Sandöklubbens östsida och arten sågs här även av J. Abenius och
L. Norén 2005.
Dryudella stigma
r
Denna rovstekel utvecklas i skinnbaggar som honorna fångar och placerar i grävda bohålor till
föda åt larverna. Arten är sällsynt och förekommer i Sverige främst i fina, kustnära
sandområden. Glesa förekomster av arten finns i Halland och längs östkusten norrut till
Södermanland. I norra Sverige är den bara känd från Luleåtrakten där den finns både på
Sandön och på Kallaxheden. På Sandöklubben är den påträffad av Johan Abenius 2005 och
vid årets inventering noterades arten på flera platser inom utredningsområdet, både vid
Klubbviken, längs östsidan och vid vägskärning i områdets centrala del.
Liten myrlejonslända
Myrmeleon bore
NT
Fullbildade myrlejonsländor påminner om trollsländor, men kan skiljas bl.a. på de
klubbformade, korta, kraftiga antennerna och på de proportionerligt mycket stora vingarna
som i vila läggs taklikt över bakkroppen och då är längre än denna. Den mindre
myrlejonsländans kropp är gråsvart eller gråbrun, med en blekt gul, smal bakre kant på flera
av bakkroppslederna. Utbredningen går från Centraleuropa och Skandinavien österut över
Ryssland och Mongoliet till Japan. I Sverige är den funnen på kustnära sanddynområden i
Skåne (Falsterbo, Ystad och östkusten från Sandhammaren till Åhus), Blekinge (Listerlandet i
söder samt östkusten från Torhamn till Kristianopel), Öland (Böda och Hornsjön), Gotland
(Ljugarn, Gammelgarn och Fårön), Bohuslän (Rossön, senast 1948, förutom en overifierad
observation 2002 på Nordkoster), Hälsingland (Hornslandet) och Norrbotten (Kallaxheden
och Sandön utanför Luleå). Fullbildade myrlejonsländor flyger relativt långsamt i en
bågformad flykt under skymningen/natten. Man lägger lätt märke till spår av sländornas
larver, de s.k. ”myrlejonen”, genom de kraterlika fångstgroparna i sand. I botten av
fångstgroparna ligger en larv nedgrävd, och väntar på byten i form av förbipasserande
insekter, som hjälps på traven att trilla ner genom att myrlejonen sprätter sand på bytet. Födan
domineras av myror . Eftersom den mindre myrlejonsländan föredrar torra, väl solexponerade
sandytor i anslutning till sandstränder längs kuster kan arten vara missgynnad av överdrivet
och kontinuerligt trampslitage orsakat av intensiv badturism. Vid fältinventeringen 2009
noterades att arten har mycket individrika förekomster på Sandöklubben. Den förekommer i
lämpliga biotoper inom hela utredningsområdet liksom utanför detsamma.

Lavar
Garnlav
Alectoria sarmentosa
S
Garnlav är en gulaktig hänglav. Den växer oftast på äldre träd i naturskogsartade bestånd. I
fuktiga, och brandrefugiala områden kan arten formligen drapera träden. Garnlav anges av
skogsstyrelsen som en god signalart i södra Sverige, men att signalvärdet är lägre i stora delar
av Norrlands inland (Nitare 2000). De anger dock att mycket ymniga förekomster alltid är en
signal på skog som kan ha höga naturvärden. Arten är angiven från tallskog i området men
torde inte vara speciellt allmän.
Talltagel

Bryoria fremontii
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Talltagel är en ganska grov hänglav som bl a känns igen på de gula soralen. Arten nyttjas
ibland som signalart för äldre tallskogar med höga naturvärden. Några bålar av arten noterades
på äldre tallar vid fältinventeringen 2009.
Dvärgbägarlav
Cladonia parasitica
NT
Dvärgbägarlav är en liten busklav som kännetecknas av tätt sittande, korall-likt uppflikade
fjäll som ibland kan täcka stora ytor (Hultengren & Karström 1999). Den växer nästan
uteslutande på gammal hård ved, i södra Sverige på ek och i norra Sverige på tall. Veden
utgörs framförallt av grova stubbar, grenar och lågor. Laven påträffas i norra Sverige i olika
typer av tall- och blandskogar men de flesta fynden är från tallskogar, såväl torra som fuktiga,
med riklig förekomst av torrakor och lågor. Arten förekommer i hela landet och är inte
ovanlig i en del naturskogsartade boreala tallskogar med mycket lågor, särskilt strax nedanför
fjällkedjan. Arten är vanligast från norra Värmland och norrut, men är sällsynt närmare
kusten. Arten hotas av att grova lågor blir allt sällsyntare i dagens kulturskogar samt att
nybildningen av lämpliga substrat går mycket långsamt. Arten är angiven från
utredningsområdet (Andersson et al 1999).
S
Kortskaftad ärgspik
Microcalicium ahlneri
Kortskaftad ärgspik växer på eller i sprickor i gammal tallved som stubbar och högstubbar.
Arten skall bl a vara påträffad av Sture Westerberg inom utredningsområdet. Skogsstyrelsen
anger att kortskaftad ärgspik är en bra signalart inom hela sitt utbredningsområde. Detta då den
överallt signalerar miljöer med höga naturvärden.
(Vedskivlav
Lecidea botrosa)
S
Några bålar som troligen var vedskivlav noterades på död tallved i området i samband med
fältinventeringen 2009. Arten anges av skogsstyrelsen indikera skogsområden där det funnits
ett kontinuerligt inslag av bränd ved eller grov död ved….
Skinnlav
Leptogium saturnium
S
Skinnlav är en signalart som vanligtvis växer på gamla aspar. Vid inventeringen noterades
några aspar med skinnlav. Enligt skogsstyrelsen indikerar skinnlav alltid skogar med höga
naturvärden och påträffas främst i områden med lång kontinuitet av grova lövträd.
(Dvärgtufs
Leptogium teretiusculum)
S
Dvärgtufs är en relativt liten bladlav som vanligen växer på lövträd, i norra Norrland främst på
asp och sälg. Vid den nu aktuella inventeringen noterades ett par bålar som troligen var
dvärgtufs på en asp i anslutning till asparna med småflikig brosklav nedan. Arten anges av
skogsstyrelsen som en god signalart och växer ofta tillsammans med andra, mer sällsynta lavar.
Småflikig brosklav
Ramalina sinensis
NT
Småflikig brosklav är en gulgrå busklav med en styv, upp till 5 cm stor, gröngul bål. Loberna
är plattade och fint förgrenade i spetsen. Arten förekommer sparsamt från Östergötland och
Värmland upp till Norrbotten. Småflikig brosklav växer framförallt på äldre lövträd,
framförallt aspar, insprängda i öppen barrskog eller i rena lövbestånd. Asparna är vanligen
levande men den förekommer också på nyligen döda träd. Arten är ljusälskande och finns ofta
högt uppe i trädkronorna. Den minskande tillgången på äldre asp i rationellt skötta skogar
utgör ett starkt hot. Några bålar växte på ett par aspar i den östra av de tre äldre
tallskogsmiljöerna av ristyp.
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Svampar
Vaddporing
Anomoporia kamtschatica
NT
Vaddporing är en resupinat ticka, vit till gräddfärgad, utan rhizomorfer i kanten. Fruktkroppen
är mycket skör, med en bomullsartad, mjuk konsistens. Vaddporingen var 2005 känd från 10
lokaler i landet (Bohlin, Bohlin & Jaederfeldt 2001). Den har därefter påträffats på många nya
lokaler (Artportalen 2009a), främst genom riktade inventeringsinsatser av
Naturskyddsföreningen (under ledning av den finska tickexperten Olli Manninen). Flera fynd
finns från de östra delarna av Sandön och åtminstone en låga med vaddporing är noterad inom
utredningsområdet (Andersson et al 1999). Arten hotas av brist på död ved, framförallt råder
brist på grov ved som lågor i sena nedbrytningsstadier i det brukade skogslandskapet. Alla
skogliga åtgärder som innebär att lågor och döda eller skadade träd tas bort missgynnar arten.
Fläckporing
Antrodia albobrunnea
VU
Fläckporing är relativt lik den allmänna knöltickan (Antrodia serialis). Fruktkroppen är
vidväxt och vanligen utdragen på längden. Som färsk är den mjuk, som torr korkartad. Den
sitter i regel väl fast vid underlaget. Porlagret är först vitt, senare jämnt eller fläckvis ljust
smutsbrun och det blir brunfläckigt av tumning. Arten har sin huvudutbredning norr om den
biologiska norrlandsgränsen. Fläckporingen är vednedbrytare och är bara funnen på murken
barrved, främst tall, särskilt avbarkade lågor i öppen skog, men verkar vara gynnad av humida
lägen. Den påträffas vanligen i glesa tallskogar, t.ex. tallhedar, hällmarker, myrholmar,
branter o.s.v. Ett fynd av arten skall vara gjort inom utredningsområdet eller möjligen från en
tallskogsbiotop omedelbart söder om själva utredningsområdet.
Kötticka
Leptoporus mollis
(S)
Kötticka är en relativt allmän gammelskogsart som ibland även förekommer i mer
produktionsartad skog. Arten anges av skogsstyrelsen som en mindre god signalart i Norrland.
Den är dock betydligt vanligare i naturskogar än i produktionsskog. Från Sandöklubben finns
en rapport (Artportalen 2009a). Det är möjligt att detta fynd är från en tallskogsbiotop
omedelbart söder om själva utredningsområdet. Arten noterades inom utredningsområdet vid
fältbesöket i juni 2009.
Smalfotad taggsvamp Hydnellum gracilipes
EN
Smalfotad taggsvamp är en liten taggsvamp med blekt brunrosa till purpurbrun färg. Hattytan
är slät och fint sammetsfiltad. Hatten är oregelbundet loberad och blir 0,5–3 cm i diameter.
Svampen är alltigenom mjuk men ändå ganska seg. 2005 fanns arten rapporterad från fyra
aktuella lokaler i Norrbotten och en lokal i Jämtland (Kuoljok 2005). Därefter har den
påträffats på drygt 50 lokaler (Artportalen 2009a) bl a inom utredningsområdet av Sture
Westerberg och Mats Williamsson i september 2008. Det verkliga antalet lokaler i landet
bedöms inte överstiga 500. Arten hotas främst av slutavverkning och andra
skogsbruksåtgäder, såsom markberedning och körskador. Artens biotop, äldre, torr och
brandpräglad tallskog med lång trädkontinuitet på mager mark ingår i begreppet
kontinutetsskogar, och icke skyddade arealer av denna skogstyp beräknas till stor del vara
avverkade inom de närmaste 20 åren.
Granticka
Phellinus chrysoloma
(S)
Granticka är en relativt allmän gammelskogsart som ibland även förekommer i mer
produktionsartad skog. Arten anges av skogsstyrelsen som en mindre god signalart i Norrland.
Den är dock betydligt vanligare i naturskogar än i produktionsskog. Från Sandöklubben finns
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en rapport från 1997 (2/7) (Artportalen 2009a). Det är möjligt att detta fynd är från
tallskogsbeståndet omedelbart söder om själva utredningsområdet.
Ullticka
Phellinus ferrugineofuscus
S
Ullticka är en svamp som lever på granlågor. Skogsstyrelsen anger att arten är en bra signalart
inom hela sitt utbredningsområde. Från Sandöklubben finns en rapport (Artportalen 2009a).
Möjligen är fyndet från en tallskogsbiotop omedelbart söder om själva utredningsområdet.
S
Tallticka
Phellinus pini
På gamla tallar växer ibland den fleråriga talltickan. Arten anges vara en relativt bra signalart
för tallbestånd med höga naturvärden. Vid inventeringen noterades arten på ett flertal träd
inom utredningsområdet.
NT
Gränsticka
Phellinus nigrolimitatus
Gränsticka är en art som huvudsakligen lever på äldre granlågor. Skogsstyrelsen anger att
arten är en mycket god signalart inom hela sitt utbredningsområde och att den har ett
”optimum i orörda eller måttligt påverkade gamla granskogar där det förekommer långvarig
kontinuitet av grov död ved”. Från Sandöklubben finns en rapport (Artportalen 2009a). Det är
möjligt att fyndplatsen ligger i en tallskogsbiotop omedelbart söder om själva
utredningsområdet.
Rynkskinn
Phlebia centrifuga
NT
Rynkskinn är en art som lever på granlågor. Skogsstyrelsen anger att arten är en mycket god
signalart inom hela sitt utbredningsområde. Från Sandöklubben finns en rapport (Artportalen
2009a). Möjligen är fyndet från en tallskogsbiotop omedelbart söder om själva
utredningsområdet.
Sandrottryffel
Scleroderma septentrionale
r
Sandrottryffel är en sällsynt svamp som lever i sanddyner. I Sverige finns åtminstone kända
fynd från Norrbotten och Skåne. Till artportalen finns arten inrapporterad från 11 platser
(Artportalen 2009a). Fyra av dessa fynd är från de östra delarna av Sandön varav ett är inom
det nu aktuella utredningsområdet.
Vedticka
Phellinus viticola
(S)
Vedticka anges av skogsstyrelsen som en mindre god signalart i Norrland. Vid
fältinventeringen noterades arten på en äldre låga.
EN* - Klassad som hotad av ArtDatabanken
NT* - Klassad som missgynnad enligt ArtDatabanken
(NT) - Art som preliminärt kommer att klassas som missgynnad av ArtDatabanken på 2010
års rödlista
rSällsynt art med få kända fynd
SSignalart enlig Skogsstyrelsen
(S) - Signalart som enligt Skogsstyrelsen har ett relativt lågt naturvärde.
VU* - Klassad som sårbar av ArtDatabanken
*) Förklaring till de olika rödlistekategorierna presenteras i bilaga 4 nedan.
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Bilaga 4
Förklaring till rödlistekategorierna i bilaga 3
Expertgrupper vid ArtDatabanken vid SLU i Uppsala tar kontinuerligt fram listor över arter
som bedöms hotade, s k rödlistor. Arterna bedöms utifrån hur stor risk det är att de skall
försvinna och hur de eventuellt minskat eller ökat under senare tid. Arterna delas in i olika s k
hotkategorier, RE, CR, EN, VU, NT och DD efter internationellt framtagna kriterier. En art
som inte bedöms hotad får kriteriet LC. Nedan presenteras de olika kriterierna kort.
RE – Försvunnen (Regionally Extinct)
En art är Försvunnen när det är ställt utom rimligt tvivel att den sista individen som är
potentiell kapabel till reproduktion inom landet har dött eller försvunnit.
CR – Akut hotad (Critically Endangered)
En art tillhör kategorin Akut hotad när den löper extremt stor risk att dö ut i vilt tillstånd inom
en mycket nära framtid.
EN – Starkt hotad (Endangered).
En art tillhör kategorin Starkt hotad när inte uppfyller kriterierna för Akut hotad men ändå
löper mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd inom en nära framtid.
VU – Sårbar (Vulnerable)
En art tillhör kategorin Sårbar när inte uppfyller kriterierna för Akut hotad eller Starkt hotad
men ändå löper stor risk att dö ut i vilt tillstånd inom ett medellångt tidsperspektiv.
NT – Missgynnad (Near Threatened)
En art tillhör kategorin Missgynnad när inte uppfyller kriterierna för Akut hotad, Starkt hotad
eller Sårbar men är nära att uppfylla kriterierna för sårbar.
DD – Kunskapsbrist saknas (Data Deficient)
Till kategorin Kunskapsbrist förs arter om vars utbredning och/eller populationsstatus man
inte har tillräckliga kunskaper om för att göra bedömningar av utdöenderisken. Misstankar
skall dock finnas om att arten kan vara hotad.
LC – Livskraftig (Least Concern)
En art tillhör kategorin livskraftig om den vid utvärderingen inte visat sig uppfylla någon av
kategorierna ovan.

Amalina Natur och Miljökonsult
Åldersbäck Tallebo, 593 93 Västervik, www.amalina.se

39

