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Inledning

Fältnockan (Tephroseris [Senecio] integrifolia) är en akut hotad art i
Sverige. Artens status har i sen tid behandlats av Nilsson & Gus-
tafsson (1977) och Widén (1986, 1988). Sedan 1980 har arten va-
rit föremål för en rad vetenskapliga studier finansierade av Natur-
vårdsverket (Widén 1987, 1991a, 1991b, 1993, Widén & Anders-
son 1993, Andersson & Widén 1993a, 1993b). Under åren 1980
till 1983 genomfördes en demografisk studie i fyra populationer,
och två populationer var föremål för en kvantitativ genetisk studie
1988 till 1991. En studie påbörjades 1995 för att kvantifiera den
relativa betydelsen av genetisk variation och miljöfaktorer vid åter-
kolonisering på två lokaler där arten är mer eller mindre utgången.
Sedan 1980 har antalet blommande stänglar registrerats på de sex
lokaler för arten som då var kända. Detta åtgärdsprogram bygger
på erfarenheter vunna genom dessa studier.

Utbredning och status

I Sverige var fältnockan tidigare känd från tre områden i Skåne
(figur 1), där de flesta lokalerna härrör från före sekelskiftet 1900.
Under första hälften av 1900-talet förekom få uppgifter om arten,
men under 1940- och 1950-talen registrerades ett antal lokaler i
samband med Skåne Flora-inventeringen. Idag (1998) förekom-
mer fältnockan i två områden med två respektive sex lokaler. Be-
ståndsutvecklingen har registrerats noggrant på sex  lokaler sedan
1980. Under den tiden har en population (Lövhalla) i det närmaste
försvunnit. På en annan lokal (Åby) försvann arten 1990, men åter-
kom med ett exemplar 1997. Dessutom har antalet individer i öv-
riga populationer minskat drastiskt sedan 1990 (figur 2, tabell 1).
Två lokaler som återupptäcktes efter 1980 har följts mer sporadiskt
(tabell 1).

Fältnockan fördes tidigare till sektionen Tephroseris inom släktet
Senecio. Denna sektion är väl skild från övriga grupper inom Sene-
cio, bland annat genom avsaknad av ytterholk samt förekomst av
speciella hår på vegetativa delar. Många taxonomer anser därför att
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Lokal Skötsel

1. Benestads backar Naturreservat
2. Hobergsbackarna i Kverrestad Tidigare NOLA-avtal
3. Lövhalla i Österslöv Tidigare NOLA-avtal
4. Tosteberga i Trolle-Ljungby Naturreservat
5. Åby i Ivetofta Tidigare NOLA-avtal
6. Edenryd i Ivetofta Tidigare NOLA-avtal
7. Grödby i Ivetofta Tidigare NOLA-avtal
8. Råby i Ivetofta Tidigare NOLA-avtal

Tabell 1. Sedan 1980 kända lokaler av fältnockan i Skåne
(f.d. Kristianstads län).
På lokal 1–5 och 7 sker sedan 1980 en årlig kontroll av
beståndsutvecklingen på bestämda ytor.

Figur 1. Fältnockans utbredning i Sverige. Skuggat område =
pH>7 i jordytan på 1940-talet enligt Waldheim (1947, se Karls-
son 1982).
Ringar = lokaler utdöda före 1980. Prickar = lokaler där arten har
funnits efter 1980. Arten är idag nästan utgången på lokal 3 och
5 (se figur 2). För lokalnamn se tabell 1.
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den skall utgöra ett eget släkte Tephroseris (Holub 1973, Norden-
stam 1978, Bremer 1994). Fältnockan tillhör en variabel artgrupp,
som ibland behandlas som enskilda arter (Kochjarová 1997),
ibland som en art – Tephroseris integrifolia (L.) Holub – med ett
större antal underarter (Nordenstam 1978). Arten i vid bemärkelse
har en splittrad eurasisk utbredning, från England till Japan. Flora
Europea identifierar åtta europeiska underarter (Tutin et al 1976).
Underarten integrifolia förekommer lokalt i Skåne, i norra Jylland,
i Estland och i Nordnorge, samt sällsynt i södra England, Syd- och
Mellaneuropa. Någon modern biosystematisk undersökning av art-
gruppen föreligger inte.

Fältnockan är akut hotad i Sverige, sårbar i Norge, sällsynt i
Danmark och saknas i Finland samt på Island. I den nordiska röd-
listan från 1995 (Nordiska Ministerrådet 1995) är arten bedömd
som sällsynt med en särskilt beaktansvärd förekomst i Norden.

Ekologi/biologi

Fältnockan är en flerårig korgblommig ört med en basal bladrosett
och två till fem korgar på en tio till femtio cm hög stjälk. Livsläng-
den hos enskilda individer varierar mellan lokaler beroende på be-
testryck och ståndortsförhållanden, men är i de flesta fall ganska
kort (åtta till tio år). Blomningen påbörjas i andra halvan av maj
eller början av juni, och pågår under tre till fyra veckor beroende på
årsmånen. Frögroningen sker i huvudsak under hösten och någon
långlivad fröreserv finns inte. Unga plantor etableras vanligen bara
om lokalen betas hårt och en ny planta blommar sällan före tre års
ålder. Arten är självsteril och korspollinering är nödvändig för en
framgångsrik frösättning. Bland pollinatörerna dominerar blom-
flugor. Frösättningen är täthetsberoende och blir därför låg i små
populationer där det är glest mellan individerna (Widén 1993).

Fältnockan förekommer på marker med alkalisk reaktion (figur
1) och är knuten till ängshavre (Arrhenatherum pratensis)-samhället
(Andersson 1944). Arten är konkurrenssvag och ett hårt bete är
nödvändigt för dess fortbestånd. Många äldre uppgifter tyder på
att arten snabbt kunde kolonisera öppna ytor, t.ex. i vägskärningar,
kalkbrott och trädesåkrar. Vid konstgödsling försvinner arten snabbt.
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Figur 2. Populationsutvecklingen på sex lokaler sedan 1980.
Observera olika skalor på y-axlarna.
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På flertalet av fältnockans lokaler finns många sällsynta torrängsar-
ter. Åtgärder som gynnar fältnockan kommer också dessa arter till-
godo. Exempel på följearter är småfingerört (Potentilla tabernae-
montani), backsippa (Pulsatilla vulgaris) och solvända (Helianthe-
mum nummularium). Ett hårt bete under andra halvan av vegeta-
tionsperioden kommer på lokalerna i nordöstra Skåne också att
gynna arter som till exempel backruta (Thalictrum simplex ssp. simp-
lex), rosettjungfrulin (Polygala amarella) och den rödlistade ludd-
fingerörten (Potentilla heptaphylla). Av lokalerna i sydöstra Skåne
hyser särskilt Benestadlokalen många konkurrenssvaga arter. På
Kverrestadlokalen fanns under 1980-talet den rödlistade hylsnejli-
kan (Petrorhagia prolifera), samt den sällsynta krutbrännaren (Or-
chis ustulata). Dessa arters återkomst skulle gynnas av ett hårdare
bete än det nuvarande.

Trots att fältnockan är bunden till torrängsvegetation är den käns-
lig för torra somrar. Speciellt ungplantorna är känsliga för torka,
men stor dödlighet noterades även bland etablerade exemplar efter
de extremt torra åren 1983 och 1992.

Fältnockan uppvisar kraftiga fluktuationer i antal blommande
individer mellan olika år  (tabell 2, figur 2). En orsak till detta är att
en individ sällan blommar två år i rad. Efter en blomning behöver
fältnockan ett eller flera år för att bygga upp tillräckliga resurser för
att blomma igen. Tillväxten och överlevnaden hos enskilda indivi-
der gynnas av fuktiga somrar, varför en synkronisering av blom-
ningen mellan individer sker på en lokal. De regnrika somrarna
1979–1981 kan förklara ökningen i blommande stjälkar i flera po-
pulationer under 1980–1982. En stark torka inträffade i juli 1982

Tabell 2. Antal blommande stänglar av fältnocka på lokaler som
inte besökts årligen.
* Källa Lunds Botaniska förening, Medlemsblad 1996:1.

Lokal    1986  1988 1992 1994

Edenryd      177   496*   664*

Råby   1000   556* 1241*
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efter blomningen. Även sommaren 1983 var extremt torr, medan
1984 var fuktig. Troligen förklarar detta blomningsmönstret i bör-
jan och mitten av 1980-talet.

Reproduktion och nyetablering är starkt beroende av ett hårt
betestryck, men betet måste förläggas till efter frömognaden efter-
som blomstjälkarna ofta avbetas. På flera lokaler har under senare
år betet varit hårt tidigt på säsongen, varför fröspridning och ny-
etablering tycks ha upphört under 1990-talet. Detta kan förklara
varför antalet stjälkar inte har ökat efter nedgången 1990–1992
(figur 2).

Orsaker till tillbakagång

Det faktum att många lokaluppgifter föreligger från 1800-talet (fi-
gur 1), men få uppgifter finns från 1900-talet, tyder på att fält-
nockans huvudsakliga tillbakagång inträffade redan före sekelskif-
tet. I ett historiskt perspektiv måste orsakerna till artens tillbaka-
gång sökas i en förändrad markanvändning vid denna eller en tidi-
gare tidpunkt. Vissa uppgifter visar att artens etablering gynnas av
öppna ytor. Det mer omfattande trädesbruket förr kan därför ha
underlättat artens spridning och etablering (Widén 1986). Under
innevarande sekel har framförallt uppodling, konstgödsling och igen-
växning påskyndat fältnockans tillbakagång.

Den faktor som i nutid bäst kan förklara utdöende och tillbaka-
gång är troligen betestryckets utformning, men andra faktorer i
kombination med betestrycket kan i hög grad påverka förloppet.
Det är numera allmänt accepterat att kvävenedfallet har haft en
betydande roll i den floraförändring som har ägt rum i Skåne under
det senaste halvseklet (Tyler & Olsson 1997). Det är väl belagt att
luftburet kväve gynnar konkurrensstarka arter. Om betet upphör
kommer fältnockan snart att utkonkurreras i kvävebelastade miljö-
er (jämför tabell 3 och 4, samt Widén 1987). Kvävenedfallet kan
även i samverkan med andra miljöfaktorer – t.ex. försurning och
torka – orsaka tillbakagång hos fältnockan. I vilken utsträckning
detta sker är dock oklart.

Upphört bete är den troliga orsaken till att fältnockan i det när-
maste har försvunnit under senare år från Åby backar och Lövhalla
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(figur 2). När betet återinfördes var antalet individer redan så litet
att en återhämtning inte kunde ske, troligen på grund av utebliven
frösättning i alltför glesa bestånd.

Den kraftiga reduceringen av antalet blommande plantor i fyra
populationer (figur 2) under 1990-talet beror troligen på en kom-
bination av klimatiska faktorer och ett för arten ogynnsamt betes-
tryck. Samtliga fyra lokaler har betats tidigt på säsongen och några
sporadiska kontroller vid tidpunkten för frömognaden har visat att
mycket få individer har lyckats sprida sina frön innan de blev avbe-
tade. Detta tyder på att ingen groning och nyetablering har skett
under senare år på flera lokaler (demografiska data föreligger dock
inte från senare år). Den kraftiga torkan 1992 slog ut många plan-
tor och inga eller få levande plantor har observerats efter 1992 i de
fasta provytor som etablerades 1980. Den kraftiga nedgången i an-
tal blommande stjälkar under 1990-talet återspeglar därför troligen
en reell nedgång i populationsstorleken.

Kvarvarande bestånd på de fyra lokalerna i figur 2 är glesa och
man kan befara att frösättningen är suboptimal (någon undersök-
ning av frösättningen har inte genomförts sedan första hälften av
1980-talet). Detta kan betyda att populationerna är inne i en ned-
åtgående spiral som inte kan hävas om inte populationstätheten
ökas.

Mål

• Fältnockans fortlevnad i livskraftiga bestånd skall vara säker-
ställd på längre sikt på samtliga lokaler där den fortfarande
påträffas årligen (sex lokaler).

• Livskraftiga populationer skall om möjligt återskapas på de två
lokaler där arten är mer eller mindre utgången.
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Vidtagna åtgärder

Fältnockan fridlystes i Kristianstads län 1935. Två av förekomster-
na ligger inom naturreservat  (Benestad och Tosteberga).

Widén (1986) listade ett antal åtgärder som är nödvändiga för att
säkra artens långsiktiga fortbestånd i landet:

1. Ingen konstgödsling.

2. Kontinuerligt bete.

3. Bete först efter frömognaden.

4. Skapande av lämpliga biotoper (ca 20 x 20 cm stora blottor
utspridda över lämpliga ytor) i anslutning till befintliga be-
stånd av fältnocka för att underlätta spridning av arten.

5. Återinplantering på utgångna lokaler.

Av dessa åtgärder har några vidtagits på flera lokaler under det se-
naste decenniet. Ingen konstgödsling tycks förekomma och ett hårt
bete har som regel tidigare varit säkerställt genom NOLA-bidrag
på några lokaler, samt genom skötselföreskrifter i naturreservaten.
Igenväxning har förhindrats genom ett tillräckligt högt betestryck
samt enstaka röjningsinsatser på flera av lokalerna.

Ett återetableringsförsök startade 1995 på två lokaler där arten
bedöms vara utgången (Åby backar och Lövhalla). Frömaterialet
kommer från forskningsmaterial i odling och härrör från två loka-
ler (Benestad och Grödby). Sammanlagt har 9 600 frö och 1 896
levande plantor planterats ut på de två lokalerna (tabell 3 och 4).
Syftet med försöket är dels att vetenskapligt studera återkolonise-
ringsprocessen, dels att försöka återskapa fungerande populationer
på lokalerna.

Såddförsöket startade i september 1995. Under hösten registre-
rades 54 % groning och antalet plantor minskade stadigt de följan-
de åren för att 1998 endast omfatta 222 ungplantor (2 % av antalet
sådda frön). Speciellt liten etablering har noterats på icke betade
ytor i Åby backar (tabell 3). Inga såddplantor har ännu blommat.
Det är troligt att mindre än en procent av antalet sådda frön kom-
mer att leda till blommande individ.
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Lokal Behandling Sådda frön Andel som Andel levande plantor
sept. -95 grott hösten juni -96 sept. -96 -97 -98
(antal frön) (%) (%) (%) (%) (%)

Åby Bete 2 400 55 37 16 13  4

Ej bete 2 400 60 45 15   2  0,1

Lövhalla Bete 2 400 48 33 11   9  3

Ej bete 2 400 51 34 19 10  2

Tabell 3. Såddförsök på två lokaler. Andelen levande plantor
är uttryckt som procent av antalet sådda frön.

Tabell 4. Överlevnad och blomning hos plantor uppdragna
i odling och utplanterade på två lokaler i november 1996.
Andelen levande respektive blommande exemplar är uttryckt som
procent av antalet utplanterade plantor.

Lokal Behandling Utplanterade Levande Blommande Levande Blommande
nov. -96 maj -97 -97 -98 -98
(antal plantor) (%) (%) (%) (%)

Åby Bete 475 93 74 36   0

Ej bete 480 90 82 15   0

Lövhalla Bete 474 97 85 62   0

Ej bete 467 94 84 58   0
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Av vuxna plantor som utplanterades i fält i november 1996 över-
levde de flesta den första vintern (95 %) och ca 90 % av dessa blom-
made i början av juni 1997. Inga signifikanta skillnader föreligger
mellan lokalerna (tabell 4). De blommande plantorna var mycket
kraftigare än naturliga exemplar brukar vara och producerade till-
sammans mer än 8 000 korgar. Om man utgår från den fröproduk-
tion som tidigare registrerats i fältnockans populationer (Widén
1987, 1993) ger detta en potentiell fröproduktion på 300 000–
500 000 frön.

Ungefär hälften av de utplanterade individerna dog efter blom-
ningen eller vid en senare tidpunkt fram till sommaren 1998, då
nästa avläsning gjordes. Överlevnaden var högst på lokalen vid Löv-
halla, där antalet levande exemplar 1998 uppgick till 564, jämfört
med 244 på Åby backar. Framförallt icke betade ytor på Åby backar
hade få levande plantor i september 1998. Inga exemplar blomma-
de 1998, men många kommer att blomma igen under kommande
år (jämför tabell 4 i Widén 1987).

Det är ännu för tidigt att dra långsiktiga slutsatser om hur effek-
tiva utplanteringsförsök kan vara. De hittillsvarande resultaten från
återetableringsförsöken visar dock att utplantering av vuxna plan-
tor är den mest effektiva metoden för att förstärka populationsstor-
leken. Slutsatser baserade på de nuvarande försöken och tidigare
demografiska studier (Widén 1987, 1993) tyder på att en utsätt-
ning av tusen plantor per lokal i de flesta fall borde ge upphov till
en bestående populationsökning. Genom att dra upp plantorna i
odling före utsättningen optimerar man fröproduktionen första året,
och detta borde leda till att populationsstorleken upprätthålls eller
ökar under kommande år.

Behov av åtgärder

En fortsatt årlig övervakning av beståndsutvecklingen är nödvän-
dig. Det är lämpligt att Naturskyddsföreningen i Kristianstad i sam-
arbete med Björn Widén fortsätter det övervakningsarbete man
bedrivit under flera år tillsammans med länsstyrelsens miljöenhet.

På samtliga lokaler måste ett hårt betestryck vidmakthållas, men
betet skall fördröjas till efter midsommar på ytor med fältnocka.
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Detta kan lätt åstadkommas med lämplig fållindelning av lokaler-
na, alternativt ett senare betespåsläpp. Överenskommelse om fåll-
indelning samt kostnadsersättning för denna bör träffas med de
berörda djurhållarna. Därefter bör den berörda djurhållaren efter
information om lämplig tidpunkt kunna sköta öppning och till-
slutning av fållorna varje år.

Om det finns för mycket växtlighet kvar efter betessäsongens slut
kan det missgynna fältnockan. Det kan då vara lämpligt att stödslå
kvarvarande växtlighet. Det är enligt miljöstödsreglerna tillåtet att
stödslå växtligheten för att uppnå gräslängdskriteriet på de marker
som erhåller miljöstöd.

Det påbörjade återetableringsförsöket på lokalerna Åby backar
och Lövhalla måste följas upp med en utökad utplantering utanför
det vetenskapliga försöket. Det nuvarande försöket genomförs på
mycket begränsade ytor. I försöket har skapats ett stort överskott på
ungplantor som nu finns i odling. Dessa plantor kan med fördel
sättas ut på de två lokalerna.

Populationsstorleken är oroväckande liten på flertalet lokaler (se
figur 2). En akut åtgärd är att höja individantalet genom stödut-
plantering. I dag är stödutplantering möjlig på två lokaler (Bene-
stad och Grödby) eftersom forskningsmaterial i form av levande
plantor från dessa lokaler fortfarande finns i odling vid Institutio-
nen för systematisk botanik, Lunds universitet. I Benestad skall stöd-
utplantering i första hand ske i tomma ytor som ligger i periferin av
det befintliga beståndet.

På fyra lokaler (Kverrestad, Tosteberga, Edenryd och Råby) är
stödutplantering inte möjlig att genomföra i dag eftersom inga plan-
tor eller frömaterial finns i odling. På dessa lokaler bör ett litet frö-
material insamlas och plantor uppförökas i odling för senare utsätt-
ning på respektive lokal. Det befintliga materialet från Benestad
och Grödby måste kompletteras med ytterligare fröinsamling. För
att minimera risken för genetisk utarmning måste frön från exem-
plar i hela populationen samlas in.

Utplantering i intakta populationer med material av främmande
proveniens får ske först som en sista utväg för att bevara arten på en
lokal.

I den fortsatta uppföljningen av utplanteringsförsöken skall för-
utom levande och blommande exemplar också groddplantor och
vegetativa rosetter registreras.
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I anslutning till befintliga bestånd av fältnocka bör lämpliga bio-
toper skapas i form av ca 20 x 20 cm stora blottor utspridda över
lämpliga ytor för att underlätta spridning av arten. På marker som
omfattas av miljöstödsreglerna får dock inte åtgärderna vara så
omfattande att betesmarkens natur- och kulturvärden kan anses ta
skada. Grässvålskriteriet, 75 % grässvål, måste också vara uppfyllt
på dessa marker.

Det bör undersökas om det stora kvävenedfallet har förändrat
pH i marken på de olika lokalerna sedan tidigare mätningar, efter-
som detta kan ha betydelse för fältnockans möjlighet att överleva i
området.

En populationsviabilitetsanalys (PVA) bör genomföras för arten.
De berörda markägarna, arrendatorerna och djurhållarna skall,

liksom de berörda kommunerna, informeras om åtgärdprogram-
met och hållas underrättade om de åtgärder som vidtas.

Genomförande

Prioritering av åtgärder och resursbehov

Nedan uppställda tidsplan skall följas. För varje åtgärd anges den
person eller myndighet som är ansvarig för dess genomförande.

Förutsättning. En förutsättning för att åtgärder skall kunna vidtas
på privat mark är att berörda markägare har gett sitt samtycke.

Rapportering. Den som ansvarar för genomförandet av en åtgärd i
åtgärdsprogrammet skall senast den 30 november varje år lämna en
skriftlig rapport med redovisning av resultatet av årets aktiviteter
till länsstyrelsen i Skåne län. Länsstyrelsen vidarebefordrar infor-
mationen till Naturvårdsverket, berörda kommuner, djurhållare och
markägare.

Finansiering. Naturvårdsverket bekostar insatserna om de inte kan
anses ingå i en annan myndighets ordinarie verksamhet eller annat
har överenskommits.
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Tids- och kostnadsplan
för genomförande av åtgärder

Vissa kostnader är idag okända och kan därför
inte anges nedan

År 1999 Total kostnad: 35 000 kr

Björn Widén ansvarar för      Kostnad: 25 000 kr

  1. Övervakning och dokumentering av beståndsutvecklingen på
de olika lokalerna (i samarbete med Naturskyddsföreningen i
Kristianstad).

  2. Att erforderliga dispenser från reservatsföreskrifter och
fridlysningsbestämmelser söks hos länsstyrelsen.

  3. Stödutplantering av uppodlade plantor på lokalerna Benestad
(utanför det befintliga beståndet) och Grödby, samt doku-
mentering av utplanteringen.

  4. Utökad utplantering av odlade plantor utanför det vetenskap-
liga försöksområdet i Åby backar och Lövhalla, samt doku-
mentering av utplanteringen.

  5. Insamling av ett litet frömaterial från plantor i hela
populationen på lokalerna Benestad, Kverrestad, Tosteberga,
Edenryd, Grödby och Råby.

  6. Uppodling av plantor från insamlade frön.

  7. Att pH-mätningar i markprover genomförs på samtliga
lokaler.

  8. Att lämna förslag på erforderlig fållindelning av lokalerna till
länsstyrelsen.

  9. Att lämna förslag på behov av röjningsinsatser till
länsstyrelsen.

10. Att sammanställa en rapport över årets åtgärder till länsstyrel-
sen.
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Naturskyddsföreningen Kostnad: 5 000 kr
i Kristianstad ansvarar för

1. Att med stöd av Björn Widén lämna information om åtgärds-
programmet till kommuner, markägare och djurhållare.

2. Att med stöd av Björn Widén instruera djurhållare/markägare
om fållindelning samt röjningsbehov.

3. Att sammanställa en rapport över utförda åtgärder till
länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Skåne län Kostnad: 5 000 kr
ansvarar för

1. Att arrangera ett samordningsmöte med Björn Widén och
Naturskyddsföreningen i Kristianstad inför årets säsong.

2. Upprättandet av en förteckning över berörda markägare och
djurhållare.

3. Att göra en sammanställning över gällande miljöstödsavtal.

4. Att upprätta en kostnadsberäkning för fållindelning efter
förslag från Björn Widén.

5. Att sammanställa en rapport över årets åtgärder till
Naturvårdsverket, berörda kommuner, djurhållare och
markägare.

År 2000 Total kostnad: 45 000 kr
 stängslingskostnader tillkommer

Björn Widén ansvarar för Kostnad: 35 000 kr

1. Övervakning och dokumentering av beståndsutvecklingen på
de olika lokalerna (i samarbete med Naturskyddsföreningen i
Kristianstad).
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2. Att informera om hur lämpliga biotoper skapas i anslutning till
befintliga bestånd för att underlätta spridning av fältnockan.

3. Att om behov föreligger samla in ytterligare frö från
populationerna i Benestad, Kverrestad, Tosteberga, Edenryd,
Grödby och Råby.

4. Uppodling av plantor från insamlat frö.

5. Utplantering av uppodlade plantor samt dokumentering av
utplanteringen.

6. Att sammanställa en rapport över årets åtgärder till
länsstyrelsen.

Naturskyddsföreningen Kostnad: 5 000 kr
i Kristianstad ansvarar för

1. Att med stöd av Björn Widén instruera djurhållare/markägare
om fållindelning och röjningsinsatser.

2. Kontroll av att öppnande och tillslutande av fållor sker enligt
överenskommelse.

3. Att med stöd av Björn Widén och i samråd med markägare
skapa lämpliga biotoper för fältnockan.

4. Att sammanställa en rapport över utförda åtgärder till
länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Skåne län Kostnad: 5 000 kr
ansvarar för

1. Att arrangera ett samordningsmöte med Björn Widén och
Naturskyddsföreningen i Kristianstad inför årets säsong.

2. Att sammanställa en rapport över årets åtgärder till
Naturvårdsverket, berörda kommuner, djurhållare och
markägare.
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År 2001 Total kostnad: 11 000 kr

Björn Widén ansvarar för Kostnad: 8 500 kr

1. Övervakning och dokumentering av beståndsutvecklingen på
de olika lokalerna (i samarbete med Naturskyddsföreningen i
Kristianstad).

2. Uppföljning och dokumentering av resultatet av
utplanteringarna.

3. Utplantering av uppodlade plantor samt dokumentering av
utplanteringen.

4. Underhåll av plantreserv.

5. Att sammanställa en rapport över årets åtgärder till
länsstyrelsen.

Naturskyddsföreningen Kostnad: 2 500 kr
i Kristianstad ansvarar för

1. Kontroll av att röjning samt öppnande och tillslutande av
betesfållor utförs enligt överenskommelse.

2. Att sammanställa en rapport över utförda åtgärder till
länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Skåne län ansvarar för

1. Att vid behov arrangera ett samordningsmöte med
Björn Widén och Naturskyddsföreningen i Kristianstad.

2. Att sammanställa en rapport över årets åtgärder till
Naturvårdsverket, berörda kommuner, djurhållare och
markägare.
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År 2002      Total kostnad: 7 000 kr

Björn Widén ansvarar för Kostnad: 5 000 kr

1. Övervakning och dokumentering av beståndsutvecklingen på
de olika lokalerna (i samarbete med Naturskyddsföreningen i
Kristianstad).

2. Uppföljning och dokumentering av resultatet av
utplanteringarna.

3. Utvärdering av framtida förutsättningar för artens fortlevnad
och utveckling, samt behov av ytterligare åtgärder.

4. Att sammanställa en rapport över årets åtgärder samt ytterligare
behov av åtgärder till länsstyrelsen.

Naturskyddsföreningen Kostnad: 2 000 kr
i Kristianstad ansvarar för

1. Kontroll av att röjning och bete, samt öppnande och
tillslutande av betesfållor utförs enligt överenskommelse.

2. Att sammanställa en rapport över utförda åtgärder till
länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Skåne län ansvarar för

1. Att vid behov arrangera ett samordningsmöte med
Björn Widén och Naturskyddsföreningen i Kristianstad.

2. Att sammanställa en rapport över årets åtgärder, samt
ytterligare behov av åtgärder, till Naturvårdsverket, berörda
kommuner, djurhållare och markägare.

Omprövning av åtgärdsprogrammet
Programmet omprövas senast år 2003. Vid behov kan omprövning
ske tidigare.
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Åtgärdsprogram framtagna för bevarande
av hotade arter och miljöer

  1. Sandstäpp

  2. Småsvalting

  3. Pilgrimsfalk

  4. Flodkräfta

  5. Mal

  6. Grönling

  7. Sandkrypare

  8. Vårlekande siklöja

  9. Nissöga

10. Flodpärlmussla

11. Dårgräsfjäril

12. Fjällräv

13. Fältnocka



En viktig del i Naturvårdsverkets
arbete är att bevara den biologiska
mångfalden, däribland landets växt-,
svamp- och djurarter samt deras
livsmiljöer. Mellan 5 och 10 procent
av arterna bedöms vara hotade i
betydelsen att deras långsiktiga
överlevnad inte anses vara säkrad.

Ett led i bevarandet av arterna
och deras livsmiljöer är naturvårds-
hänsyn inom exempelvis skogs- och
jordbruk. Ett annat är skydd av olika
naturtyper genom bildande av
naturreservat och liknande.

Vissa arter, habitat eller biotoper
är dock så hotade eller kräver så
speciella åtgärder att deras över-
levnad inte kan säkras med dessa
hänsyns- och skyddsmetoder.

För dessa upprättar Naturvårds-
verket särskilda åtgärdsprogram som
redovisar konkreta och specifika
skydds- och bevarandeåtgärder.
I programmen finns även beslut om
finansiering och ansvarsfördelning
mellan berörda parter.

Programmen är tidsbegränsade
och avses därför att förnyas i takt
med att nya erfarenheter vinns. De
syftar till att utgöra underlag i första
hand för myndigheternas arbete,
men kan även användas av organisa-
tioner eller enskilda personer som
engagerar sig i naturvårdsarbetet.
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