
Åtgärdsprogram 
för bevarande av 
ishavshästsvans

(Hippuris tetraphylla)

RAPPORT 5556 • MARS 2006



Åtgärdsprogram 
för bevarande av 
ishavshästsvans

(Hippuris tetraphylla)

Hotkategori: AKUT HOTAD (CR)

Åtgärdsprogrammet har upprättats av 

Stefan Ericsson, 

Ekologi, miljö och geovetenskap, 
Umeå Universitet

Gäller tiden 2006-2010

NATURVÅRDSVERKET



Beställningar
Ordertel: 08-505 933 40
Orderfax: 08-505 933 99

E-post: natur@cm.se
Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11 Bromma

Internet: www.naturvardsverket.se/bokhandeln

Naturvårdsverket
Tel: 08-698 10 00, fax: 08-20 29 25

E-post: natur@naturvardsverket.se
Postadress: Naturvårdsverket, SE-106 48 Stockholm

Internet: www.naturvardsverket.se

Länsstyrelsen i Västerbottens län 
Tel: 090-10 70 00, fax 10 71 00

E-post: lansstyrelsen@ac.lst.se
Postadress: 901 86 Umeå

Internet: www.ac.lst.se

ISBN 91-620-5556-9.pdf
ISSN 0282-7298

 

                    © Naturvårdsverket 2006

                      Tryck: CM Digitaltryck AB, Bromma 2006
                  Layout: Press Art

                         Foto: Ishavshästsvans i Kronörenområdet, Åke Svensson.
                        Bård av en äldre klon av ishavshästsvans utanför ruggar av

                     blåsäv i Kronörenområdet, Pekka Bader.

                        Bakgrundskarta ur allmänt kartmaterial från Lantmäteriet.
                     Medgivande 94.0410

  Elektroniska publikation



3

NATURVÅRDSVERKET
Rapport 5556 • Åtgärdsprogram för bevarande av ishavshästsvans

Förord

Naturvårdsverket har i flera sammanhang, bl.a. i ”Aktionsplan för biologisk
mångfald” (1995) framhållit vikten av att utarbeta och genomföra åtgärd-
sprogram för hotade arter och biotoper. Åtgärdsprogrammen och deras
genomförande är nu ett av flera verktyg för att nå det av riksdagen beslutade
miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv (prop. 2004/05:150 Svenska mil-
jömål – ett gemensamt uppdrag) och samtliga sex ekosystemrelaterade miljö-
mål, (prop. 2000/01:130 Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier).
Miljömålet slår bl.a. fast att antalet hotade arter ska minska med 30 % till
2015 jämfört med år 2000. Dessutom ska förlusten av biologisk mångfald
hejdas till år 2010. Det sistnämnda målet lades också fast vid EU-toppmötet i
Göteborg 2001 och världstoppmötet ”Rio + 10” i Johannesburg 2002.

Åtgärdsprogrammet för bevarande av ishavshästsvans (Hippuris tetra-
phylla) har på Naturvårdsverkets uppdrag upprättats av Stefan Ericsson,
Umeå Universitet. Programmet presenterar Naturvårdsverkets syn på vilka
åtgärder som behöver genomföras för arten.

Åtgärdsprogrammet är ett vägledande dokument och inte formellt bin-
dande. Det  innehåller en kortfattad kunskapsöversikt och presentation av
åtgärder som behövs för att förbättra ishavshästsvansens bevarandestatus i
Sverige under 2006-2010. Åtgärderna samordnas mellan olika intressenter,
varigenom kunskapen om och förståelsen för arten eller biotopen ökar.
Förankringen av åtgärderna har skett genom samråd och en bred remisspro-
cess där myndigheter, experter, kommuner och intresseorganisationer har haft
möjlighet att bidra till utformningen av programmet. 

Det här åtgärdsprogrammet är ett led i att förbättra bevarandearbetet och
att utöka kunskapen om ishavshästsvansen. Det är Naturvårdsverkets för-
hoppning att programmet kommer att stimulera till engagemang och konkre-
ta åtgärder på regional och lokal nivå, så att arten så småningom kan få en
gynnsam bevarandestatus. Naturvårdsverket tackar alla som har bidragit
med synpunkter vid framtagandet av åtgärdsprogrammet och alla som kom-
mer att bidra till genomförandet av detsamma.

Stockholm i mars 2006

Björn Risinger
Direktör, Naturresursavdelningen
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Fastställelse, giltighet 
och omprövning

Naturvårdsverket beslutade 2006-03-30 enligt avdelningsprotokoll N 49-06,
1 §, att fastställa åtgärdsprogrammet för ishavshästsvans (Hippuris tetra-
phylla). Programmet gäller under åren 2006-2010. Omprövning och revider-
ing sker under det sista året programmet är giltigt. Om behov uppstår kan
åtgärdsprogrammet omprövas tidigare.
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Sammanfattning

Ishavshästsvans växer huvudsakligen längs Rysslands, Alaskas och Kanadas
kuster. I Norden förekommer den på Island, i nordöstligaste Norge, och med
en i Östersjön isolerad population i Finland och Sverige. För närvarande är
arten endast känd från en lokalgrupp i Sverige, inom Kronörenområdet i
landskapet Ångermanland i Västerbottens län, där 14390 skott räknades i
augusti 2005. Arten är rödlistad i Sverige och klassad som akut hotad.

Man har tidigare trott att ishavshästsvans påträffades i Sverige för första
gången i Västerbotten 1931, men två äldre fynd, i Södermanland 1860 och i
Östergötland 1886, har negligerats. Det är nu känt att arten sedan 1860 har
setts inom fyra skilda kustavsnitt, men endast inom det i Västerbotten har
den kunnat följas en längre tid. När den nu aktuella lokalgruppen i en fjärd i
Kronörenområdet upptäcktes 1996 hade ishavshästsvansen varit försvunnen
från de västerbottniska lokalerna sedan 1983.

Ishavshästsvans bildar ruggar i grunt brackvatten. Den växer endast i
skyddade lägen, i regel trånga vikar, och på mycket mjuk botten. På grund av
landhöjningen avsnörs så småningom vikarna där arten växer från havet, och
ishavshästsvansen försvinner. Detta är en naturlig process. Om lämpliga
kustområden finns på annat håll kan nya lokaler uppstå genom drift av
diasporer (frön, losslitna jordstammar) från den utdöende populationen eller
från populationer vid finska kusten.

Förekomsterna i fjärden vid Kronören har även de en utmätt livslängd.
Från viken där den ursprungligen upptäcktes bedöms arten vara försvunnen
inom 30 år, medan den vid en närliggande vik kan fortleva längre, dock högst
ca 100 år. Nykolonisation i angränsande fjärdar är tänkbar, men för närva-
rande finns inga bevis på att detta sker. En grundlig eftersökning av ca 15 km
havsstrand i kringliggande områden resulterade inte i några fynd i andra fjär-
dar.

Populationen i området har veterligen inte minskat. Eftersom det förutom
landhöjningen inte finns någon direkt hotbild mot artens fortlevnad, föreslås
ej några omedelbara åtgärder för att gynna beståndets utveckling. Tills vidare
föreslås i stället att populationens utveckling noga följs genom regelbundna
inventeringar, och att man gör kompletterande undersökningar om viktiga
faktorer i artens ekologi. Detta behövs bl.a. för att det ska finnas ett bättre
faktaunderlag om populationsbefrämjande åtgärder skulle bli aktuella i fram-
tiden.

De åtgärder som förslås under perioden 2006–2010 är inventering och
uppföljning (90 000 kr) och populationsekologiska studier (150 000 kr).
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Summary

Fourleaf Mare’s tail (Hippuris tetraphylla) is an up to 40 cm tall plant that
forms stands in brackish marshes on the shores of Canada, Alaska, Russia,
and northern Europe. It is found in Iceland, northeastern Norway and, as an
isolated population, on the shores of the northern Baltic Sea, i. e. in Finland
and Sweden. Since Sweden is at the edge of  its distribution, the species has
always been rare within its borders. It is currently only known from a single
locality group in Kronören, a nature reserve in Ångermanland in Västerbot-
ten County, and appears on the national redlist as ‘Critically endangered’.

Fourleaf Mare’s tail has been recorded from four parts of  the Swedish
coast. Two older findings, in Södermanland 1860 and Östergötland 1883,
have been questioned or neglected, and the exact locations are not known.
The records are, however, substantiated by reliable vouchers in the Swedish
Museum of Natural History. In Västerbotten, it was seen at three closely set
sites near Ostnäs in 1931–1983, but is now obviously extinct there. It was
rediscovered at Kronören in 1996, where it is still thriving.

In the brackish seawater at Kronören, the Fourleaf Mare’s tail only grows
at sheltered sites, narrow inlets, with extremely soft, organic bottom. Due to
the land upheaval of 8 mm/year the inlets rapidly become cut off from the
sea, and transformed into fresh water lakes, or tarns, unsuitable habitats for
the Fourleaf Mare’s tail. This dynamic is a natural process. In due time, assu-
ming that the habitat requirements are met with, the species will colonize
other sites by means of diasporas (seeds, detached rhizomes) drifting from the
current population, or from populations growing along the Finnish coast.

Population surveys were performed at Kronören in September 2004 and
August 2005. In 2004, 10038 emergent shoots, belonging to at least 30 clo-
nes, were counted. Nearly all shoots were found at two sites, 8164 at the ori-
ginal site (site 1, see map), and 1870 at a previously undetected site (site 4). In
2005, 14390 emergent shoots, belonging to approximately 70 clones, were
counted; 6569 at site 1, 7821 at site 4. The differences in numbers do not
necessarily reflect actual population trends. The reason might as well be fluc-
tuations in shoot production, or a higher probability for a shoot to end up as
an emergent shoot if the water level is low.

It is estimated that the inlet at site 1 will become unsuitable for Fourleaf
Mare’s tail in less than 30 years, and that site 2 will be able to hold a popula-
tion for, at most, 100 years. It is quite possible that colonization of other bays
in the vicinity might occur before then, but proof is lacking. In 2004, a care-
ful search over 15 km of sea shore did not result in findings in other bays.

Since the population does not seem to decline at the moment, and no
apparent threat has been detected at the sites, no action is proposed to favour
the species at the localities during the following 5 years. Instead, it is sug-
gested that a detailed inventory is made every three years, including search
for signs of colonizing at neighbouring shores, and that a brief check of
numerals is made every year. It is also suggested that effort should be made to
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initialize studies of important mechanisms regarding dispersion and life histo-
ry, such as establishment, pollination, germination, and clonal growth. If e.g.
transplanting to new sites might be necessary in the future, data from such
studies will be needed.

If it is found that the forleaf Mare’s tail does not spread locally to new
sites, or that the Finnish populations also become critically low in numbers, it
might be necessary to increase the longevity of the current Swedish popula-
tion in an artificial way. A project involving transplanting or sowing might
then be needed. 

During 2006–2010 the cost for surveillance and monitoring is estimated
to about 10 000 euro, and for population ecology studies to about 17 000
euro.
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Artfakta

Översiktlig morfologisk beskrivning

Beskrivning av ishavshästsvans
Ishavshästsvansen är en klonbildande vattenväxt som växer i ruggar och har
upprätta, nästan raka, ogrenade stänglar som når upp ur vattnet. Stjälken,
som vanligen är rödaktig, är försedd med kransar av 4–6 flata, breda och
trubbiga blad. Kransarna sitter glest, längs större delen av stjälken vanligen
med längre avstånd än bladens längd, men tätnar mot skottspetsen. Stjälken
och bladen är ganska styva, och hela växten ger ett plast-, eller gummiartat
intryck. Växten bildar även mjuka, sladdriga undervattensskott med tunnare
blad. De oansenliga blommorna sitter i bladvecken. Frukten är en nöt. En fyl-
lig beskrivning finns hos Ericsson & Bader (1999).

Hybrider
Mellanhästsvans (Hippuris x lanceolata) är i stort sett intermediär mellan
ishavshästsvans och hästsvans (H. vulgaris) och utgör med all sannolikhet
deras hybrid. Mellanhästsvans är mer vida utbredd än ishavshästsvans, men
detaljerna är bristfälligt kända. I Sverige har ett antal fynd gjorts längs en stor
del av östersjökusten. Arbete pågår för närvarande med en sammanställning
av dessa fynd.

Förväxlingsarter
Ishavshästsvans förväxlas lättast med mellanhästsvans. Denna är i sin typiska
form karaktäristisk: bladkransarna sitter tätare och har fler blad (6–8), bla-
den är mjukare, smalare och spetsigare, stjälken är aldrig rödaktig etc. Ibland
kan dock kloner påträffas som är mer lika ishavshästsvans. Det är inte när-
mare känt om dessa utgör återkorsningar. Mellanhästsvansen beskrivs brist-
fälligt i flororna, men Ericsson & Bader (1999) ger en god översikt och inne-
håller bilder.

Biologi och ekologi
Föröknings- och spridningssätt
Spridning av ishavshästsvans sker förmodligen både sexuellt (med frön) och
vegetativt (losslitna delar av jordstammar), men de exakta förhållandena är ej
närmare undersökta. Det kan på goda grunder antas att etablering bara sker
på blottat eller skadat underlag.

Arten är vindpollinerad och har oftast god fruktsättning. Grobarheten
hos fröna är ej känd, men de kan förmodligen transporteras långa sträckor
flytande på vatten. Att spridning sker till nya lokaler har nyligen kunnat
dokumenterats i Satakunta i Finland (Lampolahti & Lampolahti 2001). 
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De fyra genom tiderna kända förekomsterna i Sverige har förmodligen
alla uppkommit genom att diasporer (frön, stamdelar) kommit drivande från
mer etablerade förekomster vid finska kusten. Arten har därefter kunnat eta-
blera sig vid en skyddad strand. Vid två av de kända svenska förekomsterna
har flera lokaler avlöst varandra inom ett begränsat område, något som visar
att arten även kunnat sprida sig lokalt. 

Livsmiljö
Ishavshästsvans växer på mjukt substrat i skyddat läge i brackvattenmiljö.
Inom Kronörenområdet (se Fig. 1 på nästa sida) växer den på organiska sedi-
ment i extremt skyddade lägen på ett mycket bestämt djup, 9–17 cm under
medelvatten. Den bildar där kloner utanför bården av blåsäv Schoenoplectus
tabernaemontani eller agnsäv Eleocharis uniglumis. Bottnen på sådana stäl-
len är extremt lös, man sjunker ibland ned mer än 50 cm om man går där, och
konkurrensen från andra växter är närmast obefintlig. Med stigande ålder
blir klonerna bårdlika, med en tätare front som avancerar utåt. Om vegeta-
tionen är gles, kan arten också förekomma i svackor eller på fastare botten,
och då även på något högre nivå (som högst 3 cm över medelvatten), men
bestånden av denna typ är vid Kronören små och glesa med korta skott.

Viktiga mellanartsförhållanden
Två lokaler inom Kronörenområdet har försvunnit när de blivit förbivuxna
av avancerande vassruggar, och delar av kloner som växer in i bestånd av
andra växter blir glesare, med kortare skott. Ishavshästsvansen är uppenbarli-
gen mycket konkurrenskänslig. Normalt växer den dock utanför andra gra-
minider, och på för dem svårkoloniserade bottnar.

Utbredning och populationsstatus
Nuvarande utbredning
Ishavshästsvans har en vid utbredning längs kusterna i subarktiska och bore-
ala områden. Den förekommer i  Nordamerika från Newfoundland och söd-
ra sidan av St. Lawrence Bay västerut längs Kanadas ishavskust till Alaska
och vidare söderut ända till Vancouver Island. I Asien finns den kring Berings
sund, på Kamtchatka och längs Ochotska havet och har nyligen återfunnits
på Hokkaido. Längs ryska ishavskusten finns en större utbredningslucka,
men arten uppträder återigen från Jenisejs mynning västerut till Vita Havet
och Kolahalvön.

I Norden utanför Sverige förekommer arten i norska Finnmark, på några
lokaler på norra Island, och isolerat i norra Östersjön med spridda lokaler
längs hela finska kusten med en tydlig koncentration i Uleåborgsområdet
innerst i Bottenviken. Arten har dock försvunnit på flera håll i det finska
utbredningsområdet.

Den svenska förekomsten av ishavshästsvans bör ses som en utlöpare av
den finska. I dagsläget är den endast känd från Ångermanland, där den växer
på två närbelägna, individrika lokaler kring fjärden Njurviken/Inneravan i
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Kronörenområdet i Nordmalings kommun (inom Västerbottens län). Den har
också uppträtt tillfälligt, eller har försvunnit, från några små förekomster vid
samma fjärd.

Populationsfakta
Populationen av ishavshästsvans i Kronörenområdet har inventerats vid två till-
fällen: 13–18 september 2004 och 23 augusti 2005. 2005 inventerades även mel-
lanhästsvans. Vid inventeringarna räknades endast övervattensskott. Anledning-
en är att undervattensskott bara kan ses tillräckligt väl på så nära håll att kloner-
na skadas och vattnet grumlas. Övervattensskott däremot, kan räknas med hjälp
av kikare, och i större bestånd genom en skattning av antalet skott per kvadrat-
meter. Vid räkningarna räknades skotten i alla tydligt separerade bestånd var för
sig, men det verkliga antalet kloner kan endast uppskattas, eftersom de största
bestånden säkerligen utgörs av flera kloner som vuxit in i varandra.

I augusti 2005 räknades på de två kvarvarande lokalerna (lokal 1 och 4)
14390 övervattensskott av ishavshästsvans i 54 separata bestånd vilka troli-
gen utgjorde närmare 70 kloner. Mellanhästsvans sågs endast på lokal 1
(1188 övervattensskott i ca 10 kloner).

Eftersom bestånden inventerats mer noggrant först helt nyligen (Ericsson
2004) saknas ännu demografiska data. I september 2004 sågs frukter i så gott
som alla bestånd. Troligen utgörs i det närmaste samtliga kloner av fertila
individer, eventuellt med undantag av några förmodat nyetablerade, mycket
små bestånd. 

Globalt sett är ishavshästsvans ej en ovanlig art. Uppgifter saknas visserli-
gen om världspopulationens storlek, men utbredningsområdet är stort, och
arten förekommer ibland rikligt.

Fig. 1. Ishavshästsvansen förekommer i några vikar inom Kronören-Drivörens naturreservat i
Nordmalings kommun, Västerbottens län i landskapet Ångermanland. Siffrorna hänvisar till
utgångna lokaler och aktuella växtlokaler med övervattensskott.

Kronörens-Drivörens
naturreservat

Land
Aktuella lokaler
Utgågna lokaler
Reservatsgräns
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Aktuell hotstatus
Ishavshästsvansen är rödlistad i samtliga fyra nordiska länder där den före-
kommer. I Sverige klassas den som akut hotad (Critically Endangered) (Gär-
denfors 2005), i Finland som starkt hotad (Endangered), i Norge som sällsynt
(Rare) och på Island som sårbar (Vulnerable).

Historik och trender
I Sverige har ishavshästsvans påträffats inom fyra väl skilda områden eller
lokalgrupper: en vardera i Östergötland, Södermanland, Ångermanland och
Västerbotten (Ericsson 2004).

Uppgifterna frän Östergötland, där arten samlades 1886 på S:t Anna, och
Södermanland, där den samlades 1860 på ”Nyköpingsskären”, har tidigare
negligerats i tron att en lokalförväxling skett, men bör hållas för autentiska.
Belägg från båda lokalerna finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar.
Skott av ishavshästsvans har i båda fallen följt med i kollekter av mellanhäst-
svans, och i det ena fallet t.o.m. insamlats som strandkrypa Glaux maritima,
varför det knappast finns skäl att tro att någon lokalförväxling eller medve-
ten etikettförfalskning skett. Inget är dock känt om populationernas storlek
och utveckling på dessa lokaler. I Sävar socken i Västerbotten, där arten upp-
täcktes 1931 och sågs senast 1983, uppträdde den på tre närliggande lokaler
(se Ericsson & Bader 1999).

I Kronörenområdet (se karta i Fig. 1) påträffades ishavshästsvans 1996 på
två lokaler (1 och 2). På lokal 1 är arten väl etablerad: 2004 räknades 8164
skott, 2005 räknades 6569 skott. Den rikliga förekomsten och klonernas
storlek tyder på att arten vuxit där under flera decennier. Beståndet på lokal 2
var vid upptäckten betydligt mindre. 1999 sågs där uppskattningsvis 200
skott, men 2004 och 2005 kunde arten ej återfinnas. 1997 påträffades ytterli-
gare en lokal (3) med ett litet bestånd som emellertid var försvunnet 2004.
Lokal 1–3 beskrivs utförligt av Ericsson & Bader (1999).

Vid en riktad inventering i september 2004 undersöktes all lämplig strand
i östra Kronörenområdet (totalt ca 15 km). Inventeringen resulterade i ytterli-
gare två lokaler belägna i samma fjärd som de redan tidigare kända. På den
ena lokalen, i östra kanten av en grund, V-formad vik (4), räknades 1870
skott i tre distinkta bestånd. I augusti 2005 sågs här hela 7821 skott i 20
distinkta bestånd, vilket gör lokalen till den för tillfället största kända. Vid en
annan, förmodligen blott tillfällig lokal (5) påträffades endast fyra skott väx-
ande i en smal, gungflyliknande matta av blåsäv.

Genom att endast övervattensskott räknats kan skillnaderna i antal mel-
lan 2004 och 2005 inte användas för att belägga verkliga populationsföränd-
ringar. Det är säkerligen så att skotten 2004, ett år då vattenståndet i juni var
högre än normalt, i större utsträckning utvecklades som undervattensskott,
och att t.o.m. vissa kloner enbart utvecklade sådana skott. Många bestånd
som därigenom undgick upptäckt detta år, sågs därmed först 2005. Det är
dock en påtaglig skillnad i uppträdandet av ishavshästsvans på de båda kvar-
varande lokalerna. Medan antalet skott mer än fyrdubblades på lokal 4 mins-
kade antalet med 20 % på lokal 1. En tänkbar förklaring är att minskningen
på lokal 1, som under 2005 under den mesta tiden var helt avsnörd från
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havet, har att göra med utsötning och ökad konkurrens från invandrande söt-
vattensarter. Det var mycket tydligt att det största beståndet på denna lokal
2005 gått starkt tillbaka utom i den yttre kanten, och att andra växter börjat
vandra in i beståndets tidigare mitt.

Samhällelig status
Fridlysningsbestämmelser
Ishavshästsvans är fridlyst (1c § Artskyddsförordningen (1998:179) samt
Naturvårdsverkets föreskrifter om artskydd (NFS 1999:7, 1999:12,
2005:12).

Internationella konventioner
Ishavshästsvans är förtecknad i bilaga 2 till Habitatdirektivet, vilket innebär
att den har ett sådant gemenskapsintresse att särskilda bevarandeområden
ska utses. Arten ska uppnå gynnsam bevarandestatus och ett tillräckligt antal
av dess lokaler bevaras i det europeiska nätverket Natura 2000. Arten är ock-
så förtecknad i bilaga 4 till Habitatdirektivet, vilket innebär att arten kräver
noggrant skydd enligt direktivet och att det bland annat är förbjudet att
plocka arten.

Orsaker till tillbakagång och aktuella hot
Kända orsaker till tillbakagång
Från lokalerna i Sävar socken i Västerbotten, där arten senast sågs 1983, kan
artens försvinnande antagligen sättas i samband med den naturliga successio-
nen vid landhöjningsstränder. Vid den först funna lokalen, Hällängesviken i
Ostnäsfjärdens södra del, beräknas avståndet från den plats där arten först
påträffades 1931 till den nuvarande vattenlinjen vara ca 150 m, långt över
den möjliga horisontella tillväxten för en klonbildare som ishavshästsvans.
Beståndet blev här instängt långt inne på en extremt flack strand samtidigt
som bestående nyetablering inte skedde i vegetationens front mot vattnet. På
den ursprungliga växtplatsen utbreder sig nu ett allt mer myrliknande kär-
rplan med ängsull Eriophorum angustifolium och norskstarr Carex macken-
ziei, en miljö helt otjänlig för ishavshästsvans.

På de två lokaler inom Kronörenområdet där ishavshästsvans nu verkar
ha försvunnit (lokal 2 och 3), har den synbarligen blivit förbivuxen av vass
Phragmites australis. Båda bestånden växte redan vid upptäckten helt nära
eller i vassruggar, och även om det exakta läget för klonerna ej fanns doku-
menterat, kunde ingen ishavshästsvans påträffas här vid omfattande eftersök
i september 2004. Vattenståndet var dock vid söktillfället mycket högt, och
åtminstone på lokal 2, där ishavshästsvansen 1997 växte utanför vassfronten,
bör ytterligare eftersök göras. På lokal 3 var beståndet litet redan 1997, och
kan kanske betraktas som att aldrig ha varit tillräckligt etablerat. På båda
dessa lokaler är det möjliga livsutrymmet för ishavshästsvans rätt snävt,
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genom att stranden är brantare, och bottnen inte så mjuk som på de mer opti-
mala lokalerna. Vassen kommer därför med all säkerhet att ta över. Vass är
dock i allmänhet knappast någon allvarlig konkurrent till ishavshästsvans.

Ej styrkta befarade orsaker till tillbakagång
Det har i flera sammanhang (se t.ex. Aronsson 1999 och Naturvårdsverket
2003) påtalats att ishavshästsvansen skulle vara hävdgynnad. Några primär-
data som visar att upphörd hävd skulle ha förorsakat någon populations död
är dock inte kända från de svenska lokalerna. De mjuka bottnar där arten
förekommer i störst antal kan heller knappast vare sig slås eller betas.

Aktuell hotsituation
Landhöjningen i Kronörenområdet uppgår till ca. 8 mm/år. Som en naturlig
följd av denna landhöjning kommer samtliga förekomster inom Kronöre-
nområdet förr eller senare att försvinna. Alla bestånd växer nämligen vid bas-
sänger som avgränsas av grundare trösklar, vilka slutligen kommer att snöra
av bassängerna så att de förvandlas till sötvattensbäcken, dvs. sjöar eller tjär-
nar, miljöer där ishavshästsvans ej kan växa. 

Processen har redan startat i viken med den rikaste förekomsten (lokal 1),
där missne Calla palustris nu börjat växa i gungflykanterna i inre delen, och
norskstarr och ängsull blir allt mer dominerande i kringliggande kärr. Vikens
tröskel befann sig 2004 på ungefär samma nivå som medelvattenståndet och
är helt igenvuxen med framför allt agnsäv och blåsäv (se bild på sidan 237 i
Ericsson & Bader 1999). Vid lågt vattenstånd i havet strömmar nu vattnet ut
genom mynningen som en bäck. Viken sötas därmed ut genom att markvat-
ten tillförs från det ca 30 ha stora tillrinningsområdet. Vid högvatten ström-
mar havsvattnet fortfarande in, men detta kommer att ske allt mer sällan, och
viken förvandlas obönhörligen till en tjärn. En grov gissning är att ishavshäst-
svansen är försvunnen från lokalen inom 30 år, kanske ännu tidigare.

Njurviken, där den andra livskraftiga förekomsten ligger (lokal 4),
avgränsas söderut av en grundare tröskel, men norrut av en djupare. Enligt en
snabb rekognoscering ligger denna senare tröskel på ca 1 m djup. Om ca 120
år saknar alltså även den bassängen förutsättningar för att ishavshästsvans
ska kunna finnas där, men genom kraftig sedimentering kommer den verkliga
avsnörningen antagligen att ske tidigare, uppskattningsvis om ca 100 år.

Arten är ändå inte helt dömd att dö ut inom området. Den kan mycket väl
sprida sig till angränsande bassänger, och sedan i sin tur ta sig vidare därifrån.
Ännu finns dock inte några bestånd vid dessa fjärdar, och även de avgränsas
utåt av grunda trösklar. Att en viss nyetablering tycks ske i området, indike-
ras av det lilla beståndet på lokal 5, men märkligt är att inga som helst plan-
tor kunde påträffas vid Inneravan, fjärden direkt utanför mynningen till
viken med den rika lokal 1. Ett faktum som tyder på att förhållandena där ej
är lämpliga för nyetablering.

Befarad känslighet för klimatförändringar
Effekten av landhöjningen motverkas nu alltmer av en stigande vattennivå i
världshaven. På sikt kommer därför den reella hastigheten för successionen
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på landhöjningsstränder att minska. Detta kan befaras ha mycket stor inver-
kan på åtskilliga växter bundna till sådana stränder, men följderna är ej kän-
da. Fenomenet är angeläget att bevaka.

Övriga fakta
Erfarenheter från tidigare åtgärder som kan påverka bevarandearbetet 
Samtliga nu kända lokaler ligger inom Kronören-Drivörens naturreservat.
Reservatet har nyligen utvidgats, tidigare låg större delen av beståndet utan-
för reservatet. Något bevarandearbete har dock ej bedrivits och några åtgär-
der har ej vidtagits.

Råd om hantering av kunskap om förekomster
Kännedom om förekomster av hotade arter kräver omdöme vid spridning av
sådan kunskap, om insamling kan vara ett hot mot arten. Naturvårdsverkets
policy är att informationen ska spridas till markägare och nyttjanderättshava-
re så att dessa kan ta hänsyn till arten i sitt brukande av området där arten
förekommer. 

Ishavshästsvans är inte av större intresse för illegal plockning och tar hel-
ler knappast skada av oavsiktlig plockning. Hela den kända populationen så
när som på fyra skott växer dessutom inom ett reservat på en ö utan broför-
bindelse, vilket medför att besökarna är mycket få. Några särskilda restrik-
tioner beträffande lokalernas läge kan därför ej anses vara nödvändiga, och
lokaler på kartor i myndighetsmaterial kan publiceras i skala 1:50 000.
Berörda kommuner, för närvarande endast Nordmaling, bör få information
från myndigheter om artens förekomst och status.
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Visioner och mål

Vision 
Ishavshästsvans minskar för närvarande knappast i Sverige, och populationen
har förmodligen aldrig varit större. Ändå är de nuvarande förekomsterna
dömda att försvinna genom en naturlig process – landhöjningen. För närva-
rande finns inget annat direkt hot mot lokalerna, varför några omedelbara
åtgärder för att på konstlad väg öka förekomsten ter sig som onödiga och
omotiverade ur ekologisk synvinkel. Vid hittills fyra dokumenterade tillfällen
har spridning till Sverige skett från förekomster på finska sidan Östersjön,
och denna process förmodas fortsätta. Det bästa är därför att vänta och se.

Två faktorer är särskilt viktiga för att ishavshästsvansen även i fortsätt-
ningen ska ha möjlighet att med oregelbundna mellanrum kolonisera nya
lokaler på våra kuster: fortlevandet av livskraftiga populationer i Finland och
tillgången till lämpliga habitat i Sverige. Så länge dessa villkor uppfylls
behövs sannolikt inga särskilda åtgärder utföras. Om även de finska
bestånden når en kritiskt låg nivå, och etablering även i fortsättningen uteblir
i närheten av de nuvarande bestånden vid Kronören, bör man dock överväga
att på konstlad väg öka levnadslängden för de svenska populationerna. Tänk-
bara metoder är att plantera ut delar av befintliga kloner, eller att så frön, på
preparerade ytor vid särskilt utvalda strandavsnitt i närliggande fjärdar.
Innan man kan vidta sådana åtgärder måste dock artens etableringsstrategi
studeras grundligt.

Bristanalys
De svenska bestånden av ishavshästsvans ligger på gränsen till artens utbred-
ningsområde. Arten är naturligt sällsynt i vårt land eftersom det saknas förut-
sättningar för att den ska bli något annat än ett sällsynt inslag i floran. Den är
beroende av landhöjningsprocessen för att koloniseringsbara lokaler ska upp-
stå. Paradoxalt nog medför samma process, genom att arten växer vid vikar
som snart snörs av till sjöar, eller vid stränder som snabbt förändras, att
populationerna så småningom dör ut.

Man kan alltså inte förvänta sig att ishavshästsvansens bevarandestatus
kommer att förändras eftersom det saknas ekologiska förutsättningar för detta.

Kortsiktigt mål
De nu kända lokalerna kommer, beroende på landhöjningens effekter, på lång
sikt inte att kunna hysa ishavshästsvans. Eftersom det ändå inte föreligger
något akut hot mot lokalerna, är det inte meningsfullt att sätta kortsiktiga
mål för populationernas numerär och tillstånd. I stället bör målet vara att
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under de år lokalerna förblir intakta genomföra studier som ökar kunskapen
om artens ekologi. Sådan kunskap är nödvändig för att kunna genomföra
eventuellt nödvändiga, mer långsiktiga åtgärder.

Långsiktigt mål 
Ett långsiktigt mål är att följa utvecklingen när de befintliga populationerna
börjar förlora mark (om ca 10 år). Har ishavshästsvansen i det läget ännu
inte framgångsrikt börjat kolonisera nya lokaler kan det bli aktuellt med
populationsfrämjande åtgärder, t.ex. iordningställande av nya habitat, trans-
plantering, sådd, etc. vid en fjärd som har förutsättningar för att kunna fun-
gera som en ny station för arten. Det långsiktiga målet blir då att bibehålla en
naturlig population inom landet.
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Åtgärder, rekommendationer 

Beskrivning av prioriterade åtgärder
I det här avsnittet ges en övergripande beskrivning av de åtgärder som före-
slås genomföras under åtgärdsprogrammets giltighetstid. I bilaga 1 finns en
tabell med detaljerad information om de planerade åtgärderna.

Ny kunskap
För närvarande finns endast konsekvent insamlade data från Kronörenområ-
det från två inventeringstillfällen, september 2004 och augusti 2005. För att
kunna få en bättre bild av trenden i populationsutvecklingen bör liknande
inventeringar genomföras med jämna mellanrum, minst vart tredje år. Vid
dessa inventeringstillfällen bör nyetablerade växtplatser eftersökas i och kring
fjärdarna med de aktuella förekomsterna. En snabb räkning av antalet skott
på de kända lokalerna bör dessutom göras varje år. Man bör även genomföra
populationsekologiska studier, förslagsvis under fem säsonger, för att få kun-
skap om viktiga processer som etablering, klonernas tillväxttakt, pollination
och frösättning, för vilka data för närvarande saknas. 

Inventering
Inventeringar bör genomföras vart tredje år längs lämpliga strandsträckor vid
fjärdar inom tänkbart spridningsavstånd från de nuvarande förekomsterna.
Detta för att kontrollera om naturlig spridning skett. Resultat från inventer-
ingarna kommer att lagras i Artportalen.

Områdesskydd
Någon revidering av befintliga områdesskyddsföreskrifter och skötselplaner
är inte aktuell, men kan bli nödvändig i framtiden om åtgärder ska sättas in. 

Skapande av lämpliga livsmiljöer utanför de skyddade områdena
Om naturlig etablering av ishavshästsvans uteblir på till synes lämpliga stran-
davsnitt vid fjärdarna utanför de där den nu växer, dvs. vid de fjärdar dit en
spridning av diasporer antas kunna ske, kan man överväga att utföra en viss
markberedning på mindre områden.

Populationsförstärkande åtgärder
Om etablering på ovan nämnda strandavsnitt uteblir, kan transplantering
övervägas. En sådan åtgärd ligger dock långt fram i tiden.

Någon slåtter för att förhindra vassruggar att växa över de nuvarande
bestånden behöver ej ske. De flesta av bestånden kommer att försvinna av
andra orsaker (landhöjning), och vassen förekommer endast lokalt i området.

Alla eventuella åtgärder måste följas upp av noggranna, upprepade inven-
teringar.
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Allmänna rekommendationer till olika aktörer

Åtgärder som kan skada arten
All form av ändring av hydrologin i tillrinningsområden till vikar med ishavs-
hästsvans bör förhindras, likaså muddring i lokalernas närhet eller deponer-
ing av främmande material på stränderna.

Hur olika aktörer kan gynna arten
För närvarande känner man inte säkert till några åtgärder som kan gynna
ishavshästsvans. Det bästa är helt enkelt att lämna lokalerna i fred. I vissa
situationer kan möjligen bete eller slåtter behövas för att avlägsna konkurre-
rande växter eller för att underlätta etablering, men effekterna är okända, och
det är inte aktuellt på de nuvarande lokalerna.

Utplantering
Den som vill plantera ut hotade arter samt införskaffa grundmaterial för upp-
drivning måste se till att skaffa erforderliga tillstånd. Samråd med länsstyrel-
sen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken kan vara ett första steg att ta för den som
planerar utplanteringsåtgärder.
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Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper är 

vägledande dokument för olika viktiga aktörers 

samordnade arbete för arter där särskilda bevarande-

insatser behövs. Ishavshästsvansen är rödlistad som

Akut hotad i Sverige och är idag endast känd från 

Västerbotten. De kända lokalerna kommer på lång sikt

inte att kunna hysa arten till följd av landhöjningen.

Populationens utveckling ska därför följas genom 

regelbundna inventeringar. Kompletterande undersök-

ningar om viktiga faktorer i artens ekologi ska också

genomföras, så att ett bättre faktaunderlag finns till-

gängligt om populationsbefrämjande åtgärder skulle

behövas i framtiden. Åtgärdsprogrammet ger en kun-

skapsöversikt om arten, beskriver dess livsmiljö samt

behoven av hänsyn, inventerings- och förstärknings-

åtgärder.
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