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Action plan

for the conservation of the Swedish

Tawny Pipit (Anthus campestris)

English summary

The Tawny Pipit, Anthus campestris, is a small, slender, long-tailed
and sand-coloured passerine bird adapted to running in open habi-
tats. It has a strong, undulating flight and during the breeding sea-
son, the males perform a song-flight, starting from the ground or a
perch. It breeds along the coast on sand dunes, sandy barren heaths
and arid fields. In the southernmost part of Sweden, it is also known
as an inland breeder on pastures, clear-felled areas and fallow land –
always on sandy soil.

During the 19th century, the Tawny Pipit was rather common
along most of the West Coast of Sweden. It was also frequently
registered in the south eastern part and on the islands of Öland and
Gotland. Nowadays, the distribution is confined to parts of the
provinces of Halland and Skåne. The present number of territory-
defending males in Sweden is less than 100 and, worse still, only
about 20–30% of these males seems to be mated. Hence, the Taw-
ny Pipit is threatened with extinction in Sweden and so it is in most
countries in the north Western and central Europe, where it has
declined in numbers during the 20th century. The decline is caused
by habitat changes, but also probably affected by unknown factors
during the migration or in the wintering areas.

The Tawny Pipit is classified as Endangered according to the
new IUCN classification system. The species is also listed in Annex
I of the EU Council Bird Directive (79/409/EEG).
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Action plan objectives
The short-term objectives are to halt the decline and make it pos-
sible for the Tawny Pipit to increase in numbers. The long-term
goal is a viable population of 200 territorial males in Skåne and 50
territories in Halland.

To achieve the objectives the following actions will be underta-
ken

1. Develop a standardised census strategy of the species and a
database for gathering and storage of data.

2. Make an inventory of breeding areas in Skåne and Halland to
state the number of breeding pairs; and also as a response to
conservation actions and other changes in the environment.

3. Identify and protect important Tawny Pipit habitats as part of
an information programme.

4. Implement a restoration programme which will improve and
enlarge preferred breeding areas, mainly by clearing trees and
bushes.

6. Compile an information programme/brochure to increase
public awareness of the Tawny Pipit, including the threats and
what is done to in order to save it’s habitats and increase the
number of breeding pairs.

The success of the project will continuously be evaluated. In the
year of 2004 there will be a general evaluation of the action plan
and a revision if necessary.

Budget
The proposed budget for fully implementing the action plan during
2000–2004 amounts to SEK 1438000. Funding of measures are
contributed by the Swedish Environmental Protection Agency and
the county administrative board of Skåne and Halland.
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Utbredning och status

Under hela 1900-talet har fältpiplärkan minskat i Sverige och den
tillbakagången pågår fortfarande. Arten var en vanlig häckfågel i
mitten av 1800-talet i Skåne (Nilsson 1858). Den fanns också i
södra Bohuslän, Halland, Blekinge, samt på Öland och Gotland.
Fältpiplärkan försvann från Bohuslän redan före sekelskiftet. Från
Blekinge, Öland och Gotland försvann den successivt under första
halvan av 1900-talet med undantag för enstaka senare häckningar
(SOF 1990). Från Halland norr om Morups Tånge har den mins-
kat och försvunnit mellan åren 1940–1980 (Björnfors & Götmark
1981).

Den senaste, större inventeringen i Skåne, som utfördes somma-
ren 1992 (Gierow 1994), gav endast 78 revir medan inventeringar-
na i Halland i maj 1994 och 1995 (Fig. 1 och 2) gav 24 respektive
28 revir. Åren 1996 och 1997 inventerades endast huvudhäcknings-
området (Fig. 3) i Halland. Inventeringarna gav 1996, 15 revir och
1997 8 revir, att jämföra med 17 respektive 19 revir åren 1994 och
1995 (Fig. 3).

De senaste 30 årens inventeringar i de välutvecklade dynområ-
dena belägna från mellersta Mellbystrand via Lagans mynning till
Genevadsåns utlopp (Fig. 1–3, jämför också med Fig. 3 hos Björn-
fors & Götmark 1981), har visat att revirantalet varit relativt kon-
stant här, men 1997 års resultat indikerar att denna stabila trend
brutits. Då dessutom ca 70% av hannarna varit oparade de senaste
åren är läget än mer kritiskt. Inventeringsresultaten indikerar en
total svensk population på mindre än 100 revir år 1997. Under år
2000 inventerades Hallands dynområden. Totalt kunde 11 revir
konstateras (Elfström 2000 opubl.) (Fig. 7).

Det allvarliga i situationen framträder vid en jämförelse med re-
virantalet för 15–20 år sedan. Siffrorna var 1983 i Skåne, 210 revir
(Adolfsson 1984) och 1979 i Halland, 50 revir (Björnfors & Göt-
mark 1981), dvs. totalt 260 revir. Det är en minskning med ca
60% på drygt 15 år.

Fältpiplärkan tycks minska på liknande sätt i hela Väst- och Cent-
raleuropa.  En utbredd minskning har skett sedan 1960-talet, men
med största sannolikhet har arten minskat kontinuerligt sedan slu-
tet av 1800-talet. Minskningar i beståndsstorlekar på mellan 20
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och 50% har rapporterats från 86% av länderna som hyst arten i
Europa. Från 85% av länderna rapporterar man en minskning i
utbredningsområde (Tucker & Heath 1994). I länder som Frankri-
ke, Nederländerna, Tyskland, Tjeckien och Ryssland har kraftiga
minskningar rapporterats (Cramp 1988). Det största beståndet finns
idag, trots minskningar på mellan 20 och 50%, i Spanien (500 000
par, skattning 400–650 000 par), följt av Italien (300 000 par) (Ha-
gemeijer & Blair 1997). Små/mycket små populationer har vidare
registrerats i Belgien, Danmark, Estland, Österrike och Albanien.

Status. Fältpiplärkan är upptagen och listad i EGs fågeldirektiv (79/
409/EEG) i bilaga 1 (97/49/EG). Det innebär att medlemsländer-
na inom utbredningsområdet ska företa nödvändiga åtgärder för
att försöka återupprätta gynnsam bevarandestatus för arten. Enligt
direktivet är medlemsländerna skyldiga att vidta särskilda åtgärder
för att bevara de arter som är listade i direktivets bilaga 1. Vilket
bland annat förpliktigar att skydda, men också att återställa, fält-
piplärkans livsmiljöer, så att arten kan fortleva i Sverige med livs-
kraftiga populationer.

Hotkategori. Enligt Gärdenfors, U. (ed) 2000, Rödlistade arter i
Sverige 2000, som är baserad på IUCNs hotkategorier, är fältpip-
lärkan klassad som En, Endangered, Starkt hotad. Kriterierna som
anges är A1 abce, B1+2abcde, C1+2b, D. Dessa beteckningar an-
ger artens sannolikhet att dö ut eller att försvinna från Sverige.

A. Populationsminskning (se definition av abcde i Gärdenfors).

B. Liten utbredning och minskning eller fluktuation (se defini-
tion av 1+2abcde).

C. Liten populationsstorlek och minskning (se definition av
1+2b).

D. Mycket små eller begränsade populationer.

Ekologi/biologi
Artbeskrivning
Se Bilaga I s. 27.
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Orsaker till hot/tillbakagång

Indikatorart för hotade naturtyper
Fältpiplärkans minskning är ett tydligt exempel på att storskaliga,
men smygande miljöförändringar, påverkar enskilda djurarter. Så-
dana arter är utmärkta indikatorer på oönskade förändringar av vår
miljö. Det handlar om förändringar, som är ett allvarligt hot mot
olika naturtyper. I det här fallet bl.a. mot sanddynsområden, sand-
stäpp, näringsfattiga gräsmarker, extensiva åkerbruk samt hedmar-
ker. Målet med att återupprätta en gynnsam bevarandestatus för
arten, innebär därmed också ett bevarande av naturtyperna. Däri-
genom skyddas och bevaras också övriga arter, som är beroende av
dessa miljöer för sin överlevnad.

Se bilaga III s. 41, för exempel på rödlistade arter knutna till fält-
piplärkans livsmiljöer samt hotade naturtyper där fältpiplärkan fö-
rekommer.

Långsiktiga hot/förändringar
Plantering/exploatering. Fältpiplärkan var relativt vanlig i Skåne
och södra Sveriges kusttrakter i mitten av 1800-talet. Tillbakagång-
en tycks ha blivit påtaglig kring sekelskiftet. Inom åtminstone delar
av utbredningsområdet fanns under 1800-talet kilometerbreda flyg-
sandsfält i anslutning till kustens sanddyner. Det fanns dessutom
betydande arealer med öppen torr hed i framför allt Halland (Malm-
ström 1939,  Björnfors & Götmark 1981) och Skåne. Många av
dessa möjliga häckningsplatser planterades med bergtall (Pinus mugo)
i slutet av förra seklet. Det planterades t.ex. 2832000 bergtallar på
Hökafältet vid Lagans mynning under 1800-talets två sista decen-
nier (Mellström 1914). Förutom tallplantering har vissa kustnära
sandhed- och  sanddynområden exploaterats, genom uppförande
av fritidsstugor, parkeringsplatser och vägar till småbåtshamnar m.m.
under de senaste 60–70 åren.

I Skåne har stora arealer av fältpiplärkans livsmiljöer gradvis för-
svunnit. Det handlar dels om läplantering av tall i stora områden,
dels om upphörande av extensiva åkerbruk. Landskapskaraktären
mager öppen betesmark och trädesåkrar har försvunnit och istället
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dominerar nu ett allt mer rationellt och intensivt jordbruk med
omfattande bevattning och gödsling.

Bete gynnar generellt sett fältpiplärkan. I östra Skåne tros dock
en av orsakerna till tillbakagången ha att göra med ett alltför kraf-
tigt betestryck i vissa områden, bl.a. i Gälltofta-området och Rin-
kaby skjutfält norr om Åhus, samt Kabusa-området vid Ystad. För
starkt betestryck kan innebära att naturliga gömslen, i form av fläck-
visa bestånd av mer högresta örter samt buskage för sång och utkik
helt saknas, vilket gör områdena olämpliga som häckningsplatser
(Jungbeck 1992, Gierow 1994).

Det är tänkbart att avmaskningsmedel till kor, kan påverka arten
negativt. Avmaskningsmedel gör komockor olämpliga för olika in-
sekters äggläggning, vilket kan ge fältpiplärkan minskad födotill-
gång.

Från flera håll i Europa antar man att förändringarna av häck-
ningsbiotoperna har en stor del i populationsminskningen. Inten-
sifierade jordbruksmetoder, plantering av skog, spontan igenväx-
ning med buskar på tidigare buskfria områden samt mer intensiv
gödsling av odlingsmark idag, anges som ansvariga faktorer för
minskningen (Hagemeijer & Blair 1997).

Biotopförändringar är en av orsakerna, men kan inte vara hela
förklaringen, till fältpiplärkans minskning. Den har t.ex. även för-
svunnit från många områden, som inte varit utsatta för lika kraftig
exploatering, t.ex. från Balgö i Halland (Björnfors & Götmark
1981), och de relativt isolerade häckningsplatserna på Öland (Hög-
stedt 1969) och Gotland (SOF 1990). På Öland har dessutom tall-
planteringarna varit obetydliga (Wirdheim 1989). Det kan eventu-
ellt också delvis röra sig om en klimatbaserad naturlig generell till-
bakagång från hela det nordvästra utbredningsområdet (Cramp
1988). En sådan tillbakagång kan förväntas drabba randpopula-
tionerna särskilt hårt.

I sanddynsområden har fältpiplärkan försvunnit helt från delar
med de smalaste och längsta dynerna. Det beror dels på att i en
minskande population med minskande konkurrens, väljer de kvar-
varande fåglarna de mest optimala biotoperna, varvid mindre opti-
mala biotoper överges. Det beror också på att bland dessa dyntyper
blir bad- och friluftslivet mest påtagligt och följaktligen störande
för häckande fåglar (se även Wirdheim 1989).
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Biotop-/och klimatförändringar.  En annan orsak till minskning-
en kan vara förändringar i vegetationen (Wirdheim 1989). Fältpip-
lärkan föredrar kombinationen av kort vegetation med insprängda
sandiga fläckar samt tillgång till fläckvis högre vegetation med gräs,
örter eller lägre buskar. Den högre vegetationen tjänar som skydd,
utsikts- och sångposter. Förbuskning och högörtsvegetation håller
på att förändra områdena från fältpiplärksbiotop till biotoper, som
lämpar sig för arter som lövsångare, törnsångare, ärtsångare, gul-
sparv, hämpling samt gråsiska. En betydande orsak till igenväxning-
en bör sannolikt vara det omfattande kvävenedfallet. I Halland är
nedfallet ca 20 kg per hektar och år i kustbygden (Wirdheim 1989).
Den kanske viktigaste orsaken är dock utebliven hävd i dessa områ-
den.

Kärlväxtinventeringarna (se Bilaga V, Inventering 1 och 2) visar
att fältpiplärkan i Sverige bebor de områden som har den artfatti-
gaste floran. Några få, mycket individrika arter dominerar deras
revir, det rör sig framför allt om gräsen: sandrör (Ammophila arena-
ria), borsttåtel (Corynephorus canescens), kvickrot (Elytrigia repens)
och strandråg (Leymus arenarius). Några fläckvis utbredda arter som
bör nämnas är: vresros (Rosa rugosa), krypvide (Salix repens), kråk-
bär (Empetrum nigrum) och bergtall (Pinus mugo). De numera över-
givna områdena har en betydligt mer varierad och rik flora med
inslag av olika örter t.ex. kirskål (Aegopodium podagraria), älgört
(Filipendula ulmaria), knippfryle (Luzula campestris), krusskräppa
(Rumex crispus), våtarv (Stellaria media) och brännässla (Urtica di-
oica). Inom dessa områden finns också betydande ”ruggar” av bus-
kar och småträd. Subjektivt ger de övergivna områdena ett grönt
intryck medan häckningsområdena domineras av sandfärg.

En möjlig delförklaring till minskningen kan sannolikt sökas i
klimatsvängningar, som visar sig i fluktuationer i häckningsfram-
gång. Denna värmeälskande art har sin nordvästgräns i Danmark
och Sverige.  Somrarna har periodvis varit fuktiga och kalla under
häckningssäsongen (maj–augusti) vilket sannolikt varit negativt för
häckningsresultatet. Om klimatförändringarna på sikt istället skul-
le innebära en temperaturökning, kan det gynna arten (Atlas of
European Birds, Voous 1960).

 Andra orsaker kan vara ändrade förhållanden längs flyttvägarna
och/eller i vinterkvarteren (dvs. området söder om Sahara), där t.ex.
perioder av extrem torka kan ha spelat en roll. Torka i övervint-
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ringsområdet i Sahel under 1960-talet kan eventuellt ha ett sam-
band med minskningen i Sverige under samma period.

Kortsiktiga hot
För den del av populationen som häckar i sanddynsmiljön, kan det
allt intensivare bad- och friluftslivet, under det senaste halvseklet,
lokalt störa häckningen. Detta även om fältpiplärkan generellt sett
inte är störningskänslig på häckningsplatsen (Norup 1963; Björn-
fors & Götmark 1981). Fältpiplärkan startar häckningen i början
av juni, vilket gör att häckningen helt sammanfaller med de sä-
songsbundna bad- och semesteraktiviteterna på strandområdena i
södra Halland, östra och nordvästra Skåne. De breda, kuperade
dynområdena, som är fältpiplärkans favorittillhåll, är relativt för-
skonade från fritidsaktiviteter. Många människor passerar dock över
dynerna, ibland längs stigar och stråk, men inte sällan rakt genom
fältpiplärkans revir.

Sparvhöken torde vara huvudpredator på vuxna fältpiplärkor. I
Skåne bör sannolikt även lärkfalk och tornfalk vara betydande pre-
datorer. Men den största inverkan på arten genom predation, orsa-
kar kråka, skata, vessla och mink. Dessa arter tar 40–50% av ägg/
boungar/nyligen flygga ungar (beräkning från Cramp 1988 och stu-
dier av skär- och ängspiplärka i ett ljunghedsområde längs Hal-
lands nordvästra kust, Elfström 1979).

Mål

Långsiktiga mål

Återupprätta gynnsam bevarandestatus för arten och
dess livsmiljö.

Stoppa minskningen, och på sikt återskapa en popula-
tion på minst 200 revirhållande hannar i sandheds-
och dynområdena i östra – sydöstra Skåne. I sydväst-
ra Hallands dynpartier bör det finnas minst 50
revirhållande hannar.
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Kortsiktiga mål och förväntade resultat
under programmets första 4-års-period

Vända den negativa trenden för fältpiplärkan i Sverige.

Skapa en säker bild av antalet revir, samt följa upp
effekterna av åtgärderna, genom att inventera både
befintliga och möjliga häckningsområden i Skåne
och i Halland.

Återställa, förbättra och utöka befintliga och potentiella
häckningsområden, genom biotopvårdande insatser,
som röjning av träd och buskar samt genom bete.
Biotopvårdande insatser i Halland kommer att
genomföras med en takt av minst 10 ha/år. I Skåne
görs en genomsyn av gällande föreskrifter i skyddade
områden, som hyser fältpiplärka. Detta för att
klargöra möjligheterna till åtgärder inom reservaten.
De viktigaste områdena vid Mälarhusen, Tobisviks-
heden och Möllegården är säkerställda som reservat
senast 2005, med föreskrifter som stämmer med
fältpiplärkans krav.

Säkra de delar av fältpiplärkans huvudhäckningsom-
råden, som idag hotas av exploatering och störning.
Det bör ske framför allt genom förbättrad informa-
tion till allmänheten och kanalisering av turism

Öka kunskapen och hänsynstagandet hos allmänheten,
genom effektiv informationsspridning. Det bör ske
bland annat genom att producera en broschyr om
fältpiplärkan, om hoten mot arten, dess livsmiljö och
som framhåller de indikativa värdena.
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Vidtagna åtgärder

Lagstiftning. Fredad enligt jaktlagstiftningen.
Inventering och forskning. Inventeringarna i Halland 1966 (Björn-
fors & Lind 1967), 1979/80 (Björnfors & Götmark 1981) och
1989 (Wirdheim 1989) samt i  Skåne 1968 (Högstedt 1969), 1983
(Adolfsson 1984) och 1992 (Gierow 1994) pekade alla i samma
riktning – fältpiplärkan minskar och börjar närma sig kritiska nu-
merär. Siffrorna från sträckräkningen vid Falsterbo fågelstation un-
der 11 år på 1940–50-talen gav ett årsgenomsnitt på 93 exemplar/
år; åren 1973–1982 gav ett genomsnitt på 49 exemplar/år och åren
1983–1992 gav 22 exemplar/år. Även detta pekade alltså i samma
riktning – en kraftig nedgång i antalet fältpiplärkor.

Detta var bakgrunden till att inventeringar igångsattes 1994 med
följande frågeställningar:

1. Hur många revirhävdande hannar finns längs Laholmsbukten,
Tylösandsbukten och Haverdalsbukten i Halland, samt i inre
Skälderviken i Skåne?

2. Är hannarna parade, dvs. uppvaktar/accepterar de en artfrände
(=hona) i reviret?

3. Väljer de en viss biotoptyp (definierad genom art-
sammansättningen av de ingående växterna) för sina revir?

4. Om antalet  fältpiplärkor har minskat på lokalerna på västkus-
ten, är frågan om trenden är densamma i sydöstra Skåne?

Laholmsbukten, Tylösandsbukten, Haverdalsbukten samt inre Skäl-
derviken inventerades i maj 1994. Beträffande Skälderviken i Skå-
ne, så registrerades endast två sjungande och en förbiflygande fält-
piplärka. Hannarna spelades in, men inga fler inventeringar har
gjorts då fältpiplärkan sedan 1995 anses som utgången i nordvästra
Skåne. Populationen är för liten för att överleva på sikt utan till-
skott utifrån. I maj 1995 inventerades åter de halländska lokalerna.
År 1996 inventerades ett utvalt område i östra och sydöstra Skåne
under andra halvan av maj samt det halländska huvudhäcknings-
området, från Mellbystrand till Genevadsåns mynning, under förs-
ta halvan av juni. Det senare området inventerades också under
tiden 24 maj–8 juni 1997 samt maj år 2000.

15



Kärlväxtfloran har inventerats i kustsanddynerna, där fältpiplär-
kan fortfarande häckar samt i områden där den ej längre finns (Bi-
laga V, Inventering 1 och 2). Arter som bara finns i de numera
obebodda områdena är markerade med en asterisk (*) i Inventering
2.  Om dessa växter också ökar i de nu bebodda områdena, så är
detta en varningssignal om biotopförändringar som kan hota fält-
piplärkans existens. Det är en praktisk metod för framtida kontroll
av fältpiplärkans häckningsbiotop.

Förutom de ovannämnda inventeringarna, har fältpiplärkan stu-
derats/delinventerats i centrala Skåne 1971 (Ahlén 1972) och i nord-
östra Skåne 1981 (Adolfsson 1982).

Status.  Enligt IUCN:s nya bedömningssystem är fältpiplärkan pla-
cerad i hotkategorin En, Endangered, Starkt hotad, enligt kriterier-
na A1 abce, B1+2abcde, C1+2b, D. Se Gärdenfors, U. (ed) 2000,
Rödlistade arter i Sverige 2000.

Fältpiplärkan är upptagen och listad i EGs fågeldirektiv (79/409/
EEG) i bilaga 1 (97/49/EG). Enligt direktivet är medlemsländerna
skyldiga att vidta särskilda åtgärder för att bevara de arter som är
listade i direktivets bilaga 1.

Behov av åtgärder

Inventering
Samordning av inventering och standardisering av inventeringsme-
tod samt upprättande av inventeringsblankett är viktiga grunder
för inventering och utvärdering av åtgärderna (Bilaga IV). År 2001
utsträcks inventering till att omfatta revirinventering i de nu besat-
ta områdena, samt områden där arten häckat i sen tid samt sådana
områden som bedöms utgöra potentiella häckningsområden. Det-
ta bör ske i etableringsfasen i maj, omkring 10–25 maj. Dessutom
bör en uppföljande inventering ske i månadsskiftet juni/juli då de
parade fältpiplärkorna har bo och ungar. Resultaten från rapporte-
ringen på Svalan, Naturvårdsverkets och SOF:s rapporteringssys-
tem för arter på Internet, kommer att analyseras och kompletteras
de organiserade inventeringsresultaten. Uppgifter ifrån sträckfågel-
räkningen vid Falsterbo bör också registreras varje år, då det ger ett
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gott mått på beståndsutvecklingen i landet. Naturhistoriska Riks-
museets ringmärkningscentral bör också kontaktas, för listor på ring-
märkta/ återfunna fåglar. Efter säsongen avsätts tid för samman-
ställning och analys av data. Data bör samlas hos länsstyrelserna i
Hallands och Skåne län samt hos ArtDatabanken.

Biotopvårdande insatser
Buskröjning. Bör genomföras i befintliga och nyligen övergivna
revir. Åtgärderna bör implementeras i de låglänta delarna av dyn-
områdena, som invaderas av buskar (t.ex. al, björk, sälg och vres-
ros) och högre, kvävegynnade örter (framför allt brännässla, hund-
kex och älgört). Vedväxterna måste röjas vart 3–5:e år. Dessutom
bör en minst 50 meter bred zon innanför dynerna, nu ofta tallbe-
växt, röjas var 10:e år, så att inte träd och buskar intar allt större
delar av dynområdet. Denna zon skall var helt fri från högre vegeta-
tion. Det bör dock finnas kvar ett fåtal träd (max 3 meter höga) och
buskar, dels som sångplats, dels för placering av boet på skymd plats.
Insatser i form av bränning av moss- och förnaskikt bör genomfö-
ras i särskilda områden, som väljs ut av länsstyrelserna. Fanerogam-
floran inventeras för att dess utveckling i slumpmässigt utvalda häck-
ningsrevir skall kunna följas samt för att selektiv röjning ska kunna
startas vid behov. Dessa insatser bör prioriteras i befintliga och ny-
ligen övergivna revir.

Bete. I utvalda lokaler, i framför allt Skåne, bör bete införas. Det
kan vara fråga om extensivt bete, eller omväxlande hårt bete under
några år följt av uppehåll. Det bör ske i lokaler som haft regelbun-
den förekomst av häckande fältpiplärka i sen tid, nyligen övergivna
revir eller potentiella sådana samt lokaler som har höga naturvär-
den i övrigt. Betet bör helst ske efter det att fältpiplärkan avslutat
sin häckningssäsong. Det bör uppmuntras att söka Miljöstöd från
Jordbruksverket med tilläggsersättning, då denna typ av bevaran-
deåtgärder av betesmarker kan användas

Fältpiplärkan missgynnas av ett rationellt brukande av åkermar-
ker med intensiv bevattning och gödsling. Därför bör extensiva for-
mer av brukande, av sandiga åkermarker, gynnas på olika sätt.  Detta
kan eventuellt ske via Miljöstöd ifrån Jordbruksverket. På sikt kan
områden på prov väljas ut för träda, med regelbunden plöjning och
harvning.
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I vissa områden, framför allt delar av nordöstra Skåne kan för
starkt betestryck vara ett problem, då det ger avsaknad av föda,
naturliga gömslen, boplatser och sångbuskage. Det gör områdena
olämpliga som häckningsplatser. Biotopvårdande insatser, i form
av att tidvis minska betestrycket i utvalda områden, bör vara tänk-
bara.

Områdesskydd. I enlighet med EGs fågeldirektiv bör gynnsam be-
varandestatus för arten försöka uppnås genom att skydda fältpip-
lärkans livsmiljö. Delar av häckningsområdena, i både Halland och
Skåne, har skydd i form av naturreservat. Reservatsbildning är dock
inte alltid ett tillräckligt skydd för enskilda arter. Kanaliseringen av
fritidsfolk och badande bör förstärkas på olika sätt genom t.ex. skylt-
ning från vägar, parkerings- och campingplatser, till spänger över
sandfälten. Information om fältpiplärkan, att arten finns i området
och dess utsatta situation bör tydligt framgå, för ökad förståelse för
åtgärder. Dessutom bör i vissa strandområden, i närheten av tydlig
häckning, sandstaket och sandstoppare sättas upp. Detta för att
underlätta för folk att söka lä för vinden bakom dessa, istället för i
sanddynerna. Införande av hundförbud bör genomföras i vissa be-
gränsade områden, eftersom kopplingstvånget sällan följs. Infor-
mation om detta bör gå ut till markägare.

Militär bandfordonskörning bör, om möjligt, undvikas på häck-
ningsplatserna från maj–augusti i inlandslokalerna i Skåne. Det gäller
häckningsplatser i t.ex. Vomb- och Krankesjöområdet. Det är dock
viktigt att bandfordonskörning pågår övriga tider på året, för att
bevara viktiga fältpiplärksbiotoper, samt att återställning efter band-
fordonskörning inte sker på häckningsplatserna. Samråd om möj-
ligheterna till detta bör ske med militären.

Information. Information om projektet bör spridas till dem som är
och kan bli berörda. Detta innefattar såväl markägare, som univer-
sitetet och universitetsfilialen i Lund respektive Halmstad. Åtgärds-
programmet bör spridas till bl.a. kommuner, universitet, ornitolo-
giska föreningar samt närmast berörda boende i området och som-
marstugeägare.

En informationsbroschyr till allmänheten om fältpiplärkan bör
framställas. Den tas fram i syfte att beskriva arten och att göra folk
uppmärksamma på hoten. Fältpiplärkan bör presenteras som en
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indikatorart, för att spegla vidden av åtgärderna. En indikatorart
för hotade naturtyper och för andra arter som lever i fältpiplärkans
livsmiljö. Det är viktigt att nå ut till allmänheten, för ett ökat hän-
synstagande samt för att få förståelse för de åtgärder som kan anses
nödvändiga för att bevara arten och dess livsmiljö. Det skulle också
kunna stimulera intresset och öka möjligheten att få ornitologer att
frivilligt ställa upp med rapportering, informationsspridning och
annan hjälp. Skriften bör spridas brett till allmänheten. Den bör gå
ut till markägare samt spridas genom naturum, informationstavlor
(vid reservat med häckande fältpiplärka), kommuner, länsstyrelser,
Naturvårdsverket, turistbyråer, kiosker m.m.

För att få ytterligare fokus på denna art, bör massmedia upp-
märksammas på fältpiplärkans och naturtypernas hotade situation.
T.ex. bör tidskrifter som Vår Fågelvärld och Sveriges Natur upp-
märksammas på fältpiplärkans svåra läge.

Ytterligare ett led i informationsinsatserna är att lägga ut infor-
mation om programmet på Internet. Information läggs ut på Na-
turvårdsverkets och länsstyrelsernas webbplats. Information om åt-
gärdsprogrammet läggs också ut på ”Svalan”, Naturvårdsverkets och
SOF:s webb-baserade rapporteringssystem för fågelarter. Det inne-
bär att allmänheten får en chans att engagera sig i arten genom att
kunna hjälpa till med att inventera och rapportera.

Behov av ny kunskap

Ringmärkning. Vid reproduktionsstudier bör ungarna ring- och
individmärkas för information om återkomst-/överlevnadsfrekvens
och kanske också om flyttningsvägar och övervintringsområden.
Naturhistoriska Riksmuseets ringmärkningscentral ska också kon-
taktas för listor på ringmärkta/återfunna fåglar. Sammanställning
och analys av data. Ansökan om stöd till artinriktat forskningspro-
jekt bör inges till berörda forskningsråd och Naturvårdsverket.

Samordning med andra projekt

För att öka möjligheterna att upprätta gynnsam bevarandestatus av
fältpiplärkans livsmiljö, bör samordning med andra naturvårdsin-
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satser eftersträvas. Exempelvis bör jordbrukare uppmuntras att söka
miljöstöd inom miljö- och landsbygdsprogrammet. Dessa stöd han-
teras av länsstyrelsen och innebär bland annat att jordbrukare kan
få ersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar.

Då arten är en viktig indikator på förändringar i sanddynsom-
rådena, sand/hedmarker, sandstäpp samt extensiva jordbruksmar-
ker, bör samordning med skydd för dessa miljöer inledas. I åtgärds-
program för sandödla, stinkpadda och sandstäpp bör samordning
av åtgärder ske, så långt det är möjligt, för att gynna arterna.

Vid en revidering av den broschyr om sanddynerna, som produ-
cerats av länsstyrelsen, bör samordning ske, så att både naturtypen
och dess indikatorart, fältpiplärkan omnämns samtidigt.

Åtgärdernas effekter för andra arter
(Se även s. 10, Fältpiplärkan som indikatorart.)

Bete av övergivna betesmarker innebär att många växt- och insekts-
arter gynnas. Gråsvingel, Festuca arenaria, klittviol, Viola tricolor ssp
curtisii och borsttåtel, Corynephorus canescens är exempel på arter
som gynnas av betning. I Skåne även sandnejlika, sandglim, flera
stekelarter och svampar. Även spillningslevande skalbaggar gynnas,
såsom rödlistade hårdyngbaggen  (Aphodius scropha) och snyltdyng-
baggen (Aphodius porcus).

Åtgärderna, framför allt röjning av kvävegynnad högörtsvegeta-
tion och strandnära tallskog, innebär att områdena återfår karaktä-
ren av mager sandhedsvegetation. Om det får ske kan vi  troligtvis
även se en ökning, inte bara i antalet fältpiplärkor, utan också  en
rad andra rödlistade arter, av vilka kan nämnas exempelvis jordlö-
pare såsom dynfrölöpare (Harpalus neglectus), gul frölöpare (Har-
palus flavescens), trädeslöpare (Harpalus calceatus), dynskulderlöpa-
re (Cymindis macularis) samt bladhorningar som röd strandkrypare
(Aegialia spissidens) och svartbaggar som dubbelögd svartbagge (Phy-
lan gibbus).

Åtgärder som buskröjning, bränning och bete skulle naturligtvis
missgynna de växtarter, som nu i hög grad koloniserat dessa områ-
den, men skulle främja växt- och insektsarter, som trivs i den miljö
som bland annat sanddyner, öppna gräsmarker, sandhedar och sand-
stäpp utgör. För allmänheten torde friluftsliv- och badliv endast
lokalt begränsas av åtgärderna.
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Genomförande, år 2000–2004

Prioritering av åtgärder och resursbehov

År 2000. Utarbetande av åtgärdsprogram. Inventering främst i Hal-
land.

Ansvarig: Naturvårdsverket samt länsstyrelserna i Skåne och
Halland.

Utförare: Naturvårdsverket, Länsstyrelserna i Skåne och Halland,
Thorsten Elfström

Inventering, årsvis 2000–2004. En standardiserad inventerings-
metod med formulär utarbetas. Noggrann revirinventering i fält-
piplärkans hela utbredningsområde i Halland och i Skåne från och
med år 2001. Då inventeras även tidigare och potentiella häcknings-
områden. Revirinventering görs i de nu besatta områdena, samt
områden där arten häckat i sen tid samt sådana områden som be-
döms utgöra potentiella häckningsområden. Detta bör ske i etable-
ringsfasen i maj. Dessutom bör en uppföljande inventering ske i
månadsskiftet juni/juli då de parade fältpiplärkorna har bo/ungar.
Resultaten från rapporteringen på Svalan, Naturvårdsverkets och
SOF:s rapporteringssystem för arter på Internet, kommer att ana-
lyseras och kompletteras de organiserade inventeringsresultaten.
Uppgifter från sträckfågelräkningen vid Falsterbo bör registreras varje
år, då det ger en bild av antalet fältpiplärkor i landet. Efter säsongen
avsätts tid för sammanställning och analys av data. Data samlas hos
ArtDatabanken och Länsstyrelserna.

Ansvariga: Länsstyrelserna i Halland och Skåne samt Thorsten
Elfström.

Utförare: Länsstyrelserna i de två länen samt Thorsten Elfström.

Biotopvårdande insatser
Hävd/buskröjning, åren 2001–2004, sedan vart 5:e år. Den öpp-
na sandheden innanför dynerna bör vidgas till en minst 50 m bred
träd-/buskfri zon, dessutom ska ± alla träd/buskar (t.ex. vresrosor,
Rosa rugosa) avlägsnas. Länsstyrelsepersonal med art- och lokalkän-
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nedom skall välja ut och rita kartskisser på områden där röjningen
skall ske (exempel, se Fig. 6).

Bete. I utvalda lokaler, i framför allt Skåne, bör bete införas. Det
kan vara fråga om extensivt bete, eller omväxlande hårt bete under
några år följt av uppehåll. Betet bör helst ske efter det att fältpiplär-
kan avslutat sin häckningssäsong. Länsstyrelsen väljer ut lokaler som
haft regelbunden förekomst av häckande fältpiplärka i sen tid, nyli-
gen övergivna revir eller potentiella sådana samt lokaler som har
höga naturvärden i övrigt.

Jordbrukare bör uppmuntras att söka miljöstöd inom miljö- och
landsbygdsprogrammet. Dessa stöd hanteras av länsstyrelsen och
innebär bland annat att jordbrukare kan få ersättning för skötsel av
betesmarker och slåtterängar.

I vissa områden, framför allt delar av nordöstra Skåne, kan för
starkt betestryck vara ett problem. Det är beroende på att det ger
avsaknad av föda, naturliga gömslen, boplatser och sångbuskage.
Sammantaget gör det områdena olämpliga som häckningsplatser.
Biotopvårdande insatser, i form av att tidvis minska betestrycket i
utvalda områden, bör vara tänkbara.

Ansvariga: Länsstyrelserna i Halland och Skåne.
Utförare: personal utsedd av Länsstyrelserna.

Områdesskydd/kanalisering, åren 2001–2004.  På några av de mest
attraktiva häckningsområdena kanaliseras turismen genom  tydligt
utmärkta leder till stranden och/eller lägga spänger från vägar, sti-
gar och P-platser över dynerna ned till strandzonen. Skyltar med
periodvis totalt hundförbud bör sättas upp i dynområdena, efter-
som kopplingstvånget följs dåligt. Informationsskyltar om arten,
hoten och dess indikativa värden bör sättas upp strategiskt. På vissa
ställen sätts sandstaket och sandstoppare upp. Information bör gå
ut till markägare.

Militär bandfordonskörning bör undvikas maj–augusti i inlands-
lokalerna i Skåne. Det är dock viktigt att bandfordonskörning på-
går övriga tider på året, för att bevara viktiga fältpiplärksbiotoper,
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samt att återställning efter bandfordonskörning inte sker. Samråd
om möjligheterna till detta bör ske med militären.

Ansvariga: Länsstyrelserna i Halland och Skåne.
Utförare: personal utsedd av Länsstyrelserna.

Informationsspridning, åren 2001–2004. Informationen ska ut-
formas i samråd med länsstyrelserna. Information bör spridas till
berörda kommuner, markägare, ornitolog- och naturskyddsfören-
ingar och till universitet. Information bör även gå ut till press, ra-
dio och TV. En informationsbroschyr för allmänheten produceras,
i syfte att beskriva arten samt hoten både mot naturtyperna och
dess indikatorart fältpiplärkan. Ett pilotprojekt genomförs på In-
ternet. Information om åtgärdsprogrammet läggs också ut på ”Sva-
lan”, Naturvårdsverkets och SOF:s webb-baserade rapporterings-
system för fågelarter. Där kan allmänheten få god information om
projektet. Det ger också allmänheten möjlighet att hjälpa till med
inventeringen och rapportera sina observationer direkt på nätet.

Ansvariga: Naturvårdsverket, Länsstyrelserna i Hallands och
Skåne län samt Thorsten Elfström.

Utförare: som ovan.

Forskning
Häckningsstudier/ringmärkning, 2002–2004.  Vid reproduktions-
studier, framför allt kontroll av häckningsutfallet, bör också ungar-
na ring- och individmärkas för information om överlevnad och åter-
komstfrekvens. Naturhistoriska Riksmuseets ringmärkningscentral
ska också kontaktas för listor på ringmärkta/återfunna fåglar. Sam-
manställning och analys av data. Ansökan om stöd till artinriktat
forskningsprojekt bör inges till berörda forskningsråd och Natur-
vårdsverket

Ansvarig: Thorsten Elfström.
Utförare: Thorsten Elfström, amatörornitologer och/eller forskar-

studenter från Lund–Halmstad.
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Bilaga 1

Ekologi/biologi

Artbeskrivning och allmän fakta

Fältpiplärka
Anthus campestris (Linnaeus 1758)
Motacillidae, Aves

DK: Markpiber D: Brachpieper
N: Markpiplerke F: Pipit rousseline
SF: Nummikirvinen GB: Tawny Pipit

Artbeskrivning.
Fältpiplärkan är en slank, ljust gråbrun/sandfärgad och ärlelik små-
fågel, som tar sig fram springande, ej hoppande, på marken. Den är
större (längd 16,5 och vingspann 25–28 cm) än övriga svenska häck-
ande piplärkor och den adulta dräkten är bara svagt streckad, föru-
tom på huvudets sidor, medan däremot fåglar i juvenil dräkt (nor-
malt t.o.m. senhösten) har en kraftigt streckad och fläckad dräkt.
Den flyger i bågflykt, som hannen ofta kombinerar med sång på
våren.

Utbredning och status.
Fältpiplärkan är de torra, kortbevuxna markernas fågel. Den har
sin nordvästgräns i Danmark och Sverige. Hos oss häckar den på
kustsanddyner/sandhedar av olika slag, militära övningsfält, torra
åkrar (Adolfsson 1984), i grustag samt i sällsynta fall på kalhyggen
(Ahlén 1972).

Den totala utbredningen är följande enligt Simms (1992): nord-
västligaste Afrika, ett bälte från Spanien längs Medelhavets norra
kustområden genom Turkiet via norra Irak och Iran till Afghani-
stan samt i ett nordligare bälte från Serbien, Rumänien, Ukraina,
Vitryssland, Litauen och sedan österut genom Rysslands och Cen-
tralasiens stäppområden (± 40–55° N bredd). Utbredningskartan
för Väst- och Nordvästeuropa visar ett fläckmönster som blivit allt
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glesare då arten är på stark tillbakagång i hela detta område (Cramp
1988).

I Sverige häckar fältpiplärkan numera i östra Skåne, framför allt
från området nordost om Rinkaby längs kusten, men också i inlan-
det, till Ystad. Dessutom finns en mindre population i Vombsän-
kan.  I sydvästra Halland finns den längs kusten från Mellbystrand
till Haverdalsbukten samt något/några enstaka par vid Suseån och
Morups Tånge.

I Sverige har fältpiplärkan minskat under hela 1900-talet och
den minskningen pågår fortfarande. Fågeln var i mitten av 1800-
talet en vanlig häckfågel i Skåne (Nilsson 1858). Den fanns också i
södra Bohuslän, Halland, Blekinge, samt på Öland och Gotland.
Fältpiplärkan försvann från Bohuslän redan före sekelskiftet. Från
Blekinge, Öland och Gotland försvann den successivt under första
halvan av 1900-talet med undantag för enstaka senare häckningar
(SOF 1990). Från Halland norr om Morups Tånge har den mins-
kat och försvunnit mellan åren 1940–ca 1980 (Björnfors & Göt-
mark 1981). Den senaste, större inventeringen i Skåne, som utför-
des sommaren 1992 (Gierow 1994), gav endast 78 revir medan de
senaste inventeringarna i Halland under maj månad (Elfström 1994
och 1995) gav 24 respektive 28 revir. Det halländska huvudhäck-
ningsområdet med de välutvecklade dynområdena belägna från mel-
lersta Mellbystrand via Lagans mynning till Genevadsåns utlopp,
specialinventerades också under åren 1994–1997 och gav 17, 19,
15 och 8  revir.  Att dessutom ca 70% av hannarna i Halland var
oparade under dessa år gör läget än mer kritiskt. En inventering
från Åhus till Löderups strandbad, under andra halvan av maj 1996,
gav 22 revir  och i bara 4 av dessa revir sågs en hona (Elfström
1996).

 Inventeringsresultaten indikerar en total svensk population på
mindre än 100 revir år 1997. Det allvarliga i situationen framträder
vid en jämförelse med revirantalet för 15–20 år sedan. Siffrorna var
1983 i Skåne, 210 revir (Adolfsson 1984) och 1979 i Halland, 50
revir (Björnfors & Götmark 1981), dvs. totalt 260 revir. Det är en
skrämmande minskning med ca 60 % på drygt 15 år. Dessutom,
om bara var ± 4:e hanne är parad, så är situationen för arten i Sverige
mycket allvarligare än vad inventeringsresultatet på knappt 100 re-
vir antyder.

Då fältpipbeståndet i Sverige tillhör en randpopulation, kan an-
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talet oparade hannar vara stort. I de 24 respektive 28 revir som
studerades i maj 1994 och 1995, fanns bara 4 respektive 3  honor
tillsammans med/uppvaktade av revirhannar. Gierow (1994) anger
häckningsindicier i 28 av 78 revir. En noggrann studie av parbild-
ningen gjordes under andra halvan av maj 1996 i ett  kustområde
som sträcker sig från Åhus till Löderups strandbad (Fig. 4) i Skåne:
av 22 revirhannar, var bara 4 parade.  I Halland specialstuderades
huvudhäckningsområdet (Fig. 3) under första halvan av juni 1996
och där fanns 15 revirhävdande hannar men bara 4 honor. Alla
dessa studier pekar åt samma håll – mycket få (11–27%) parade
hannar. Om bara var 4:e–5:e hanne är parad, så är situationen för
den svenska fältpiplärkan än mer kritisk.

Ekologi/biologi

Häckningslokaler. I Sverige häckar fältpiplärkorna vid kusten, på
sanddyner och sandhedar innanför strandzonen. Vidare häckar fält-
piplärkan i grustag, på utfyllnadsplatser (Högstedt 1969 och Adolfs-
son 1984) på sandhedar av olika slag, sandstäpp, betesmarker och i
torra åkermarker. Fältpiplärkan föredrar kombinationen av kort
vegetation med insprängda sandiga fläckar samt tillgång till högre
vegetation med gräs, örter eller lägre buskar. Den högre vegetatio-
nen tjänar som skydd, utsikts- och sångposter. Biotopvalet verkar
vara generellt för de flesta av artens häckningshabitat i Europa.
Dessutom tycks vegetationsstrukturen vara viktigare än artsamman-
sättningen för fältpiplärkan. Den kortvuxna vegetationen, i svens-
ka dynområden, består av olika gräsarter som borsttåtel (Corynep-
horus canescens), sandrör (Ammophila arenaria), strandråg (Leymus
arenarius), kruståtel (Deschampsia flexuosa) och kvickrot (Elytrigia
repens), dessutom finns  sandstarr (Carex arenarius), kråkbär (Em-
petrum nigrum) och krypvide (Salix repens). Vegetationen är inte
heltäckande, utan nakna sandytor finns överallt. Glest spridda vres-
rosbuskar (Rosa rugosa), småtallar (Pinus silvestris) och småbjörkar
(Betula pendula) utgör inget hinder, då de används som sång- och
utsiktsplatser av hannen.

På 1800-talet fanns fältpiplärkan även på lokaler i Skånes inland
(Nilsson 1858), framför allt på sandiga, glest bevuxna hedar samt
betes-/trädesmarker. Dessa områden har under det senaste århund-
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radet i allt högre grad omvandlats till intensivodlade åkrar eller löv/
barrskogar. Ännu idag finns ett mindre antal inlandslokaler av den
”gamla” typen kvar i Skåne, bl.a. Revinge och Vombsänkan. På 1960-
talet tillkom en ny biotoptyp som passade fältpiplärkan, nämligen
kalhygget (inkl. stormfällen) med låg, och icke sluten sandheds-/
hyggesvegetation (Ahlén 1972). Dessa biotoptyper förändras tyvärr
snabbt genom igenväxning och blir då olämpliga för fältpiplärkan.
Senaste inventeringen (Gierow 1994) tyder på att inlandshäckning-
arna blivit allt färre.

Föda. Denna utgörs främst, men inte enbart, av insekter och spindlar
som de springande snappar från marken eller från den lågvuxna
vegetationen. Ärlelika luftsprång förekommer också. Insektsdieten
i Palearktis består enligt Cramp (1988) av skalbaggar, sländor och
tvåvingar, men också myror och fjärilar (larver, puppor och imago)
förekommer.  Man har även funnit frön, framför allt gräsfrön, i
maginnehållet hos fältpiplärkor. Ungarna matas enbart med everte-
brater.

Häckningsbiologi/revirbeteende. Fältpiplärkorna anländer till
Sverige i slutet av april – början av maj. De flyttar vanligen ensam-
ma, eller i par (Cramp 1988). Fåglarna är trogna sina häcknings-
områden, av 25 färgmärkta, överlevande, vuxna individer i Skåne
återkom alla till samma områden som föregående år (Högstedt i
Cramp 1988). Nio märkta ungfåglar återkom till föregående års
ruggningsområden och häckade eller försökte häcka där (Högstedt
i Cramp 1988). Hannarna börjar sjunga strax efter ankomsten och
i mitten av maj tycks de flesta ha etablerat revir, även om gränstvis-
ter är vanliga fram till äggläggningen i början av juni. Hannarna
anländer i allmänhet före honorna, men sena hannar kan anlända
med en partner (Cramp 1988).  Fältpiplärkshannen försvarar, lik-
som skär- och ängspiplärkorna, intensivt sitt revir mot artfränder. I
de tätast bebodda områdena längs Hallandskusten är reviren 250–
500 m långa, medan Högstedt (1969) anger avståndet mellan grann-
bon till ca 200 m i Skåne.  Interspecifik aggression är ovanlig föru-
tom i närheten av ett bo. I Halland häckar t.ex. fält- och ängspip-
lärkor ofta i överlappande revir. Fältpiplärkan tycks (Cramp 1988)
övernatta ensam på marken i skydd av en grästuva, under ljung
eller liknande, dvs. på samma ställen som boet anläggs (Högstedt
1978).
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Monogami är den vanligaste häckningsformen, men polygyni
(<10%) förekommer också (Högstedt i Cramp 1988). De häckar
redan som 1-åringar, lägger 3–5 ägg (X=4,23, n=21 kullar, Hög-
stedt i Cramp), som ruvas av honan i 11,5–14 dygn. Ungarna ma-
tas av båda makarna, men honan är flitigast. Födan söks både i
reviret och på ”allmänningar”, områden som ej är revirhävdade,
men som utnyttjas av flera individer, utanför området. Matnings-
frekvensen ökar påtagligt med åldern på ungarna: 1–2 dygn, 30
besök/dag; 6–8 dygn, 50; 12 dygn, 80 (Cramp 1988). Ungarna
blir gradvis allt mer självständiga och matningen upphör helt vid
26–29 dygns ålder (Högstedt i Cramp 1988). I Sverige är 2:a-kul-
lar ovanliga (bara hos 3 av 52 par enligt Högstedt).

Ruggning/migration. Hannarna påbörjar ruggningen i slutet av
juli medan honorna vanligen börjar något senare (Högstedt 1969).
Är inte ruggningen färdig då flyttningen börjar, så avbrytes fjäder-
ömsningen. Av detta skäl hittar man fältpiplärkor i alla stadier av
ruggning under migrationen.

Höstflyttningen sker på bred front genom Europa–Medelhavs-
området och ned till 15–20° N bredd i Afrika, dvs. till stäppområ-
dena i Saharas sydkant, som genomkorsar Senegal–Mauretanien–
Mali–Niger–Tchad–Sudan–Etiopien–Somalia (Cramp 1988). De
flesta fältpiplärkorna passerar Falsterbo i slutet av augusti och bör-
jan av september. Den stora massan av europeiska fältpiplärkor pas-
serar Gibraltar och Malta från mitten av augusti till slutet av okto-
ber. Fåglarna flyttar ensamma eller i småflockar genom Europa,
medan något större, men löst sammanhållna flockar registrerats i
norra Afrika. Någon enstaka gång ses de tillsammans med andra
piplärkor eller med gulärlor.

Predation. Sparvhöken bör sannolikt vara huvudpredator på vuxna
fältpiplärkor. Bopredationen (26–40%) är inte extremt hög för en
markhäckande småfågel, motsvarande siffror för skär- och ängspip-
lärkor (Elfström 1988) i en hedbiotop i norra Halland är 50,0%
(n=26) respektive 51,4% (n=37). Studierna visar att kråkfåglar stod
för drygt hälften av predationen. Dessa lämnar sönderrivna boskå-
lar efter sig, medan minkar, vesslor och katter stod för återstoden,
dessa lämnar boskålarna intakta.
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Figur 1. Fältpiplärksrevir i
södra Halland i maj 1994.
Siffrorna avser den indelning i
delområden som Björnfors &
Götmark (1981) använde,
se figur 3 i deras uppsats.

Bilaga II

Figurtexter och figurer
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Figur 2. Fältpiplärksrevir i södra Halland i maj 1995, f.ö. se figur 1.
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Figur 3. Fältpiplärksrevir i huvudhäckningsområdet i Halland, dvs.
sträckan Mellbystrand – Genevadsåns mynning, i maj–juni 1994–
1997.
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Figur 4. Kustnära fältpiplärksrevir i östra och sydöstra Skåne, från
Åhus till Löderups strandbad, i maj 1996.
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1983

1992

Figur 5 a.
Förekomst av fältpip-
lärka i Skåne vid
inventering 1983.
Varje prick represen-
terar ett revir/par.

b. Förekomst av
fältpiplärka i Skåne
vid inventering 1992.
Varje prick represen-
terar ett revir/par.
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Figur 6. Röjningszoner i huvudhäckningsområdet i Halland.
A: vidga den öppna sandheden till en ± 50 m bred träd-/buskfri
zon. De relativt nyröjda områdena B, C och D kontrolleras vart
tredje år.
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Figur 7. Fältpiplärksrevir i huvudhäckningsområdet i Halland, dvs.
sträckan norra Mellbystrand – Genevadsåns mynning, i maj 2000
och 2001, se figur 8 för allmän orientering.
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Figur 8. Fältpiplärksrevir i södra Halland i maj 2000. Siffrorna av-
ser den indelning i delområden som Björnfors & Götmark (1981)
använde, se figur 3 i deras uppsats.
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Figur 9. Fältpiplärksrevir i södra Halland i maj 2001, f.ö. se fig. 8.
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Bilaga III

Skyddsvärda naturtyper som fältpiplär-
kan förekommer i samt rödlistade arter
knutna till fältpiplärkans livsmiljöer

Tabell 1. Skyddsvärda naturtyper som fältpiplärkan förekommer i (SCI/SPA)

Skyddsprioriterade naturtyper enligt Habitatdirektivets bilaga 1 (* = priorite-
rat habitat) som förekommer i områden med fältpiplärka i Skåne.

N2000-kod Naturtyp
2110 Embryonala vandrande sanddyner
2120 Kustnära vandrande sanddyner med sandrör (vita dyner)
2130 *Permanenta sanddyner med örtvegetation (grå sanddyner)
2140 *Urkalkade permanenta sanddyner med kråkbär
2170 Sanddynområden med krypvide
2320 Torra sanddyner och sandfält med ljung och kråkbärhedar
2330 Gräsmarkssanddyner med borsttåtel och rödven
4030 Torra hedar (alla typer)
5130 Enbuskmarker på hedar eller kalkgräsmarker
6210 Kalkgräsmarker (*viktiga orkidélokaler)
6230 *Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat

Skyddsprioriterade naturtyper enligt Habitatdirektivet bilaga 1 som förekom-
mer i områden med fältpiplärka i Halland.

N2000-kod Naturtyp
2110 Embryonala vandrande sanddyner
2120 Vandrande sanddyner med sandrör
2130 Permanenta sanddyner med örtvegetation (grå sanddyner -

prioriterat habitat)
2140 Urkalkade permanenta sanddyner med kråkbär.(prioriterat

habitat).
2170 Sanddynområde med krypvide/sandvide.

Av regeringen utpekade* SCI- och SPA-områden där fältpiplärka finns note-
rad under de senaste 20 åren i Skåne.

SE0420075 Ravlunda skjutfält med omgivningar SCI
SE0420077 Marknadsplatsen SCI
SE0430002 Falsterbo – Foteviken SPA
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SE0430088 Sandhammaren
SE0420134 Stenshuvud SPA
SE0420136 Friseboda SCI
SE0420206 Gladsax hallar och Tobisviksheden SCI
SE0430093 Sandhammaren – Kåseberga SCI
SE0420232 Bjärekustens naturreservat SCI
SE0420233 Ängelholms kronopark SCI
SE0420237 Ripa sandar SCI
SE0420239 Rinkaby skjutfält SCI
SE0420240 Ravlunda skjutfält SCI
SE0430103 Farhult SCI
SE0430112 Kabusa SCI
SE0430113 Revingefältet SCI
SE0420276 Ö Hammaren – Käringören SCI

Av regeringen utpekade* SCI- och SPA-områden där fältpiplärka finns note-
rad under de senaste 20 åren i Halland.

SE0510006 Höka-Snapparps naturreservat SCI/SPA
SE0510006 Tönnersa naturreservat SCI/SPA
SE0510006 Gullbranna naturreservat SCI/SPA
SE0510020 Haverdals naturreservat PSCI

Tabell 2. Exempel på rödlistade arter knutna till fältpiplärkans livsmiljöer
– med betoning på sandstäpp, sandhedar samt kustsanddyner

Arter enligt Habitatdirektivets bilaga 2
som förekommer i biotoper där det finns fältpiplärka i Skåne.
1954 Sandnejlika

Exempel på rödlistade kärlväxter i värdefulla sandhedar, sandstäpper och dyn-
områden i Halland och i Skåne.
(Hotkategori enl. Gärdenfors, U. [ed] 2000, Rödlistade arter i Sverige 2000.)

Anagallis minima - knutört NT)
Atriplex laciniata - sandmålla (EN)
Beta vulgaris ssp. maritima - strandbeta (NT)
Botrychium matricariifolium - rutlåsbräken (EN)
Botrychium simplex - dvärglåsbräken (EN)
Catabrosa aquatica - källgräs (VU)
Dianthus superbus - praktnejlika (EN)
Eryngium maritimum - martorn (EN)
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Euphrasia micrantha - ljungögontröst (VU)
Genista pilosa - hårginst (NT)
Gentiana pneumonanthe - klockgentiana (VU)
Isolepis setacea - borstsäv (VU)
Juncus capitatus - huvudtåg (VU)
Lotus tenius - smal käringtand (NT)
Lycopodiella inundata - strandlummer (NT)
Lythrym portula - rödlånke (NT)
Phleum arenarium - sandtimotej (VU)
Radiola linoides - dvärglin (VU)
Rorippa nasturtium-aquaticum - källfräne (VU)
Viola tricolor ssp curtisii - klittviol (DD)
Aira caryophyllea - vittåtel (VU)
Anthericum liliago - stor sandlilja (NT)
Arenaria serpyllifolia ssp. Leptoclados - spädnarv (CR)
Arnoseris minima - klubbfibbla (VU)
Astragalus arenaria - sandvedel (EN)
Carex obtusata - trubbstarr (NT)
Dianthus arenarius - sandnejlika (VU)
Holosteum umbellatum - fågelarv (VU)
Hypochaeris glabra - åkerfibbla (VU)
Koeleria glauca - tofsäxing (NT)
Minuartia viscosa - sandnörel (CR)
Ornithopus perpusillus - dvärgseradella (VU)
Petrorhagia prolifera - hylsnejlika (VU)
Peucedanum oreoselinum - backsilja (VU)
Potentilla heptapfylla - luddfingerört (NT)
Scaviosa canescens - luktvädd (VU)
Veronica praecox - alvarveronika (VU)
Veronica triphyllos - klibbveronika (NT)

Fågelarter enligt bilaga 1 i Fågeldirektivet, som förekommer på lokaler med
fältpiplärka. Arter för vilka särskilda skyddsområden skall avsättas.

A246 Trädlärka

Rödlistade arter i Sverige, som förekommer i biotoper där det finns fältpip-
lärka i Skåne och i Halland.

Fåglar
Sterna albifrons - småtärna (VU)
Perdix perdix - rapphöna (NT)
Numenius arquata - storspov (NT)

43



Kräl- och groddjur
Bufo calamita - stinkpadda (strandpadda) (EN)
Lacerta agilis - sandödla (VU)

Mossor
Phascum curvicolle - nickknoppmossa (NT)
Phascum floerkeanum - dvärgknoppmossa (VU)
Pottia bryoides - klotpottia (NT)
Pottia davalliana - kalkpottia (NT)
Pterygoneurum ovatum - stjärtmossa (NT)

Svampar
Disciseda bovista - stor diskröksvamp (CR)
Disciseda candida - liten diskröksvamp (VU)
Gastrosporium simplex - stäpptryffel (CR)
Geastrum berkeleyi - sträv jordstjärna (VU)
Geastrum campestre - fältjordstjärna (CR)
Geastrum corollinum - rulljordstjärna (EN)
Geastrum elegans - naveljordstjärna (VU)
Geastrum minimum - liten jordstjärna (NT)
Geastrum pseudolimbatum - stäppjordstjärna (CR)
Geastrum saccatum - säckjordstjärna (VU)
Mycenastrum corium - läderboll (VU)
Tulostoma kotlabae - grå stjälkröksvamp (EN)
Geastrum schmidelii - dvärgjordstjärna (NT)
Phallus hadriani - dynstinksvamp (VU)
Psathyrella ammophila - dynspröding (NT)
Tulostoma brumale - stjälkröksvamp (NT)

Insekter
Priocnemis agilis - ängsvägstekel (VU)
Bembix rostrata - läppstekel (EN)
Hyphoraia aulica - gulfläckig igelkottspinnare (EN)
Mesogona oxalina - harsyrefly (NT)
Mythimna litoralis - vitstreckat gräsfly (NT)
Fabriciana niobe - bastardpärlemorfjäril (NT)
Zygaena lonicerae - bredbrämad bastardsvärmare (NT)
Caryocolum schleichi - sandnejlikegallmal (VU)
Coleophora dianthi - nejliksäckmal (NT)
Maculinea arion - svartfläckig blåvinge (VU)
Spiris striata - streckad hedspinnare (NT)
Cucullia argentea - silverfläckat kapuschongfly (NT)
Hadena compta - vitbandat nejlikfly (NT)
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Hadena filograna - gulpudrat nejlikfly (VU)
Sideridis albicolon - vitpunkterat lundfly (NT)
Hemistola biliosata - smaragdgrön lundmätare (NT)
Horisme aquata - vitaktig strimmätare (VU)
Lycia zonaria - ringlad vintermätare (VU)
Zygaena minos - klubbsprötad bastardsvärmare (VU)
Myelois cirrigerella - åkerväddmott (VU)
Coleophora gnaphalii - grovfjällig hedblomstersäckmal (NT)
Coleophora onobrychiella - sandvedelsäckmal (RE)

Anoplius aeruginosus - vindvägstekel (VU)
Anthicus bimaculatus - tvåfläckig snabbagge (NT)
Aphodius porcus - snyltdynbagge (NT)
Arachnospila wesmaeli - flygsandvägstekel (NT)
Arachnospila alvarabnormis - alvarvägstekel (CR)
Cicindela maritima -  strandsandjägare (EN)
Onthophagus nuchicornis - rakhorndyvel (NT)
Synanthedon flaviventris - krypvideglasvinge (VU)

Cymindis macularis - dynskulderlöpare (NT)
Harpalus autumnalis - höstfrölöpare (CR)
Harpalus calceatus - trädeslöpare (EN)
Harpalus griseus - sammetsfrölöpare
Harpalus hirtipes - platt frölöpare (EN)
Harpalus flavescens - gul frölöpare (EN)
Harpalus melancholicus - dysterlöpare (VU)
Harpalus neglectus - dynfrölöpare (NT)
Harpalus servus oval frölöpare (NT)
Ophonus puncticollis - hjärthalsad väglöpare (NT)
Nicrophorus vestigator - (EN)
Bledius procerulus - Kortvingar (EN)
Claviger longicornis - Kortvingar (VU)
Emus hirtus - humlekortvinge  Kortvingar (EN)
Philonthus corruscus - Kortvingar (EN)
Aphodius coenosus - skoveldyngbagge (EN)
Aphodius luridus - likgul dyngbagge (VU)
Aphodius porcus - snyltdyngbagge (NT)
Aphodius putridus - köldyngbagge - Utgången
Aphodius quadriguttatus - fyrfläckig dyngbagge (EN)
Aphodius scrofa - hårdyngbagge (VU)
Aphodius sordidus - heddyngbagge (NT)
Caccobius schreberi - fläckdyvel RE Utgången
Copris lunaris - månhornsbagge (VU)
Diastictus vulneratus - hedrotkrypare (NT)
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Heptaulacus sus - ribbdyngbagge (EN)
Heptaulacus villosus - ängsjordbagge (NT)
Maladera holosericea - daggborre (VU)
Onthophagus fracticornis - krokhorndyvel (NT)
Onthophagus nuchicornis - rakhorndyvel (NT)
Onthophagus similis - mindre horndyvel (NT)
Galeruca interrupta - Bladbaggar (VU)
Apion oblivium - Vivlar och barkborrar (EN)
Apion sulcifrons - malörtsspetsvivel (NT)
Bagous diglyptus - Vivlar och barkborrar (NT)
Ceutorhynchus cruciger - Vivlar och barkborrar (VU)
Ceutorhynchus puncticollis - Vivlar och barkborrar (EN)
Ceutorhynchus sophiae - stillfrövivel (VU)
Coniocleonus hollbergi - Vivlar och barkborrar (VU)
Hypera dauci - Vivlar och barkborrar (VU)
Strophosoma faber - Vivlar och barkborrar (NT)
Trachyphloeus heymesi - Vivlar och barkborrar (NT)
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Bilaga IV

Inventeringsmetodik samt
inventeringsblankett

Metodik för inventering för fältpiplärka
Version 20001211 JoG

Allmänt
I kustdynområdena i Halland använder Thorsten Elfström en in-
venteringsmetod för fältpiplärka som bygger på ett slags ’’genom-
drevsförfarande’’, där han långsamt och systematiskt går igenom
området, samtidigt som bandspelare med artens sång används för
att provocera fram fåglarna. Detta fungerar uppenbarligen bra i den
typen av storleksmässigt ganska begränsade – och framför allt sma-
la och långsträckta – miljöer. Större, kuperade områden av den typ
som hyser många fältpiplärkor i östra Skåne (exempelvis Ravlunda
skjutfält, Brösarps backar, Rinkaby skjutfält) kan vara betydligt mer
svårhanterliga och kommer att kräva lokala modifieringar av meto-
den. I Sverige och närliggande länder är arten annars så sparsamt
förekommande att noteringar under enstaka besök, kombinerat med
samtidigt gjorda observationer, för det mesta har använts vid in-
venteringar. Revirkarteringar i mer traditionell mening har använts
i tätare populationer.

Tänkbara metoder
Metodiken som skall användas måste ge ett tillfredsställande svar
på frågan hur många revir som finns i ett område. Den ska inte ta
för lång tid, men ändå ge säkra resultat. En anledning till att man
bör lägga ambitionsnivån så pass högt att (i princip) alla revir hittas
är att man får en bättre repeterbarhet och mindre osäkerhet vad
gäller trender. Arbetsinsatsen per lokal måste naturligtvis vara så
liten att alla lokaler hinns med till rimlig kostnad. Det är rimligt att
lägga ambitionsnivån på revir snarare än par eller häckningar, efter-
som det torde kräva fler besök. Om man finner lämpligt kan man
utöka med ett senare besök för att konstatera eventuella häckningar
eller hitta bon.
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Det är vidare en stor fördel om observationerna eller reviren kan
knytas till specifika delar av inventeringsområdet, för att underlätta
skyddet och skötselåtgärder. Studier av biotopval blir också möjli-
ga.

Sammanfattningsvis medför detta att någon variant av karterings-
metoden rimligen bör komma ifråga. Metoden måste vara enklare
än den traditionella revirkarteringsmetoden (Svensson 1978, Na-
turvårdsverket 1978), som är tidskrävande (normalt sex – åtta be-
sök i de aktuella biotoptyperna).

För årlig uppföljning av trender i antalet fältpiplärkor är det inte
realistiskt att inventera alla kända lokaler varje år. Förslagsvis kan
ett antal områden, belägna i olika delar av Skåne och Halland som
representerar olika habitattyper, väljas ut och kollas varje år, medan
större inventeringsinsatser sätts in med längre mellanrum (t.ex. vart
tredje eller femte år).

Förslag på metod
Metodiken måste anpassas efter karaktären på inventeringslokalen
samt till viss del efter inventerarens ambition (särskilt anställd eller
ideell inventerare). Man kan därför använda två något olika varian-
ter av metoden i de olika områdena. Båda metoderna måste dock
avkasta samma typ av information (karta med observationerna in-
prickade, totalt antal revir eller par på en lokal).

Olika typer av lokaler
Kustsanddynsområden. I kustdynområden med ett smalt stråk av
sanddyner och sandhed omedelbart innanför dynerna kan man
använda samma enkla metod med ett ’’genomdrev’’ med bandspe-
lare som har använts i Halland. Genom att vandra parallellt med
havsstranden, med nödvändiga avvikelser för att täcka upp hela
området bör samtliga (de flesta) revir kunna hittas. Bandspelare
med en inspelning av artens sång bör användas för att provocera
fram revirhävdande beteenden eller liknande från eventuella fält-
piplärkor (gäller i första hand kontrakterade inventerare). Observa-
tioner skall markeras på en karta i enlighet med revirkarteringsme-
toden. Man riskerar alltid att missa revir om man bara gör ett besök
(t.ex. kan man anta att fältpiplärkor under vissa förhållanden kan
lämna reviret för att födosöka på annat håll, kanske innanför strand-
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skogen), så två besök vore rimligt. Om man antar att chansen att
hitta en fältpiplärka vid ett besök är 0,7, vilket jag tror är ganska
rimligt eller kanske till och med väl högt, så missar man ändå en
tiondel av samtliga revir vid två besök. Man måste alltid vara med-
veten om att man inte hittar samtliga revir, och ta hänsyn till det
vid utvärderingar och jämförelser. Ett andra besök kan koncentre-
ras till de bitar som verkar lämpliga eller där fåglar setts vid första
tillfället. Ett besök kan läggas ganska sent för att få med eventuellt
sent anländande fåglar, och framför allt konstatera ev. häckningar.

Inlandslokalerna: sandhedar och andra gräsmarker. På sandhedar
och andra typer av större inlandslokaler bör man använda i princip
samma metod som i kustsanddynerna, men antalet besök måste
troligen bli fler för att säkert hitta en tillräckligt stor andel av revi-
ren. Det blir mer komplicerat att gå igenom hela området. En för-
enklad form av den traditionella revirkarteringsmetoden (Svensson
1975, Naturvårdsverket 1978) skall användas, och antalet revir fast-
ställs genom att man gör flera besök i varje område, varvid man
noterar alla observationer av fältpiplärka på en karta, som sedan
sammanställs för alla besök. Man bör genomkorsa området så att
ingen del är längre bort än 100–200 meter. Lämpligen kombinerar
man med bandspelare för att underlätta inventeringsarbetet. Man
bör stanna för att lyssna och spana med jämna mellanrum, samti-
digt som man använder bandspelaren. På många lokaler kan det
antagligen löna sej bäst att sitta stilla, spana och lyssna efter fältpip-
lärkor.

Resultatet finns väl dokumenterat på kartor för t.ex. senare ut-
värdering eller kontroll. Två – tre besök är minimum för att få en
hyfsad säkerhet, men fler besök än tre bör knappast vara nödvän-
digt med hänsyn till ambitionsnivån. Antalet besök kan också an-
passas efter tidigare erfarenhet av området och dess karaktär.

Vid utvärderingen måste man dock ta hänsyn till inventerings-
insatsen.

Grustag och liknande smärre lokaler. Mindre lokaler som kan hysa
revirhävdande fältpiplärkor kan förmodligen klaras av relativt snabbt.
Genom att spela upp sång från en lämplig plats vid lokalen borde
eventuella fältpiplärkor rimligen ge sej till känna.

Större lokaler får gås igenom på motsvarande sätt som sandhedar
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och andra större öppna områden. Bäst är att göra det tidigt på mor-
gonen i aktiva täkter, innan det är någon mänsklig aktivitet där. Ett
besök borde räcka om det är tillräckligt långt och under lämpliga
omständigheter. Grustag som ligger i anslutning till annan lämplig
mark (framför allt torra gräsmarker av olika slag) är naturligtvis
svårare, eftersom piplärkorna har större områden att röra sig på.

Jordbrukslandskapet och hyggen, m.m. Jordbrukslandskapet kom-
mer inte att kunna inventeras inom ramen för nuvarande ambi-
tionsnivå, trots att det åtminstone i Skåne fortfarande kan gömma
sig en hel del fältpiplärkor här. Framför allt är sandiga åkrar där
glesa grödor som potatis och betor odlas intressanta, och kanske
främst då lokaler i anslutning till grustag eller sandhedar. Cykel är
den enda möjligheten att täcka upp större ytor på jordsbruksmark.
Samma sak gäller för hyggen, som dock inte utövar någon större
attraktion på fältpiplärkorna numera.

Tidpunkt på dagen och året
Fältpiplärkorna anländer från sista aprilveckan och ett par veckor
framåt. Det verkar som häckningen ofta inleds först i slutet av maj,
men å andra sidan är häckningssäsongen utsträckt. Lämplig tid att
inventera är från början av maj till åtminstone slutet av juni. För-
delaktigast borde vara att börja inventera i andra tredjedelen av maj,
och komplettera med något eller ett par besök senare under säsong-
en. Kanske fungerar det bra ända mot juli månads slut, då det ock-
så borde vara enklare att konstatera häckning.

Högst aktivitet är generellt tidigt på morgonen vad gäller fåglar,
och det är därför bäst om inventeringen påbörjas relativt tidigt på
dagen. Inventeringarna behöver dock inte inskränkas till morgo-
nen utan kan med fördel fortsätta åtminstone hela förmiddagen.
En fördel med att börja tidigt är att risken för störningar från ba-
dande m.fl. är låg. Erfarenheterna under inventeringen bör dock
vara styrande.

Väderlek vid inventering
Inventering i ruskväder (regn och/eller blåst, kyla) bör (om möj-
ligt) undvikas. Ett särskilt problem är blåst, som minskar hörbarhe-
ten högst avsevärt. Det optimala är om det är vindstilla och varmt.
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Väderleken bör noteras noggrant för att underlätta sammanställ-
ningen.

Hjälpmedel
Kikare, skrivunderlägg med inventeringsprotokoll samt kopia på
eko-karta (eller motsvarande detaljeringsgrad) i tillräcklig stor skala
(minst 1:10000 till 1:20000), bandspelare med inspelning av sång-
en. En bra bandspelare med tillräcklig stark volym måste användas,
och helst samma lätesinspelning för alla inventerare. Glöm inte re-
servbatterierna!

Utvärdering
Låga kriterier för revir måste användas. I tidigare inventeringar i
Skåne (Adolfsson 1984, Gierow 1993) har en observation räknats
som ett revir, oavsett hur många eller få gånger som fågeln setts på
platsen. Det är rimligt att använda samma kriterier. Viktigt är na-
turligtvis att dubbelräkningar undviks, vilket man kan genom att
göra samtidiga observationer, men också genom att kräva att ett
visst avstånd måste finnas för att två observationer skall räknas som
separata revir. Antalet besök på lokalen bör också vägas in. Även
enstaka observationer av ’’övertaliga’’ hanar skall räknas som revir,
eftersom de antagligen i så fall häckar i närheten (undantag om
närliggande häckningslokaler finns).

Utvärderingen skall lagras tillsammans med råmaterialet från in-
venteringarna (karta, protokoll) för att utgöra jämförelsematerial
vid ev kommande inventeringar.

Litteratur
Cramp, S. (red). 1988. The Birds of the Western Palaearctic. Vol V. Oxford

University Press, Oxford.

Naturvårdsverket 1978. Biologiska inventeringsnormer. Fåglar. Solna.

Svensson, S. 1975. Handledning för svenska häckfågeltaxeringen med be-
skrivning av revirkarteringsmetoden och punkttaxeringsmetoden. Zool.
inst., Lunds universitet.

51



52



Bilaga V

Kärlväxtinventering
Fanerogam-(=kärlväxt-)floran har inventerats i fem nu bebodda fältpiplärks-
revir (ca 500 m långa) och i fem områden (ca 500 m långa) bebodda under de
senaste 30 åren, men nu övergivna.
Kvantitativa (=frekvens-) beteckningar använda i nedanstående tabeller:
dominerande = täcker större ytor i åtminstone fyra inventerade områden;
vanlig = funnen i minst fyra inventerade områden;
spridd = funnen i 2–3 inventerade områden;
ovanlig = funnen i ett område eller i få exemplar i 1–2 områden.

Inventering 1: växtarter och frekvens i bebodda fältpiplärksrevir, maj 1995.

Aira praecox - ovanlig
Alnus glutinosa - ovanlig (fukt-

grop)
Ammophila arenaria - domineran-

de
Antennaria dioica - spridd
Betula pubescens - ovanlig (fukt-

grop)
Betula verrucosa - spridd alt.

dominerande i öster
Calamagrostis epigejos - ovanlig
Carex arenaria - vanlig alt. delvis

dominerande
Carex canescens - ovanlig (fukt-

grop)
Cerastium fontanum - ovanlig
Cerastium semidecandrum -

ovanlig alt. spridd
Chamaenerion angustifolium -

ovanlig
Corynephorus canescens - domine-

rande
Deschampsia flexuosa - vanlig
Elytrigia repens - vanlig
Empetrum nigrum - dominerar

fläckvis
Erophila verna - ovanlig
Festuca ovina - ovanlig
Hieracium umbellatum - vanlig

alt. spridd

Honckenya peploides - ovanlig bland
dynerna, vanlig på stranden

Iris pseudacorus - ovanlig (fuktgrop)
Juncus balticus - ovanlig (fuktgrop)
Leymus arenarius - spridd i väster
Lysimachia thyrsiflora - ovanlig

(fuktgrop)
Phleum arenarium - ovanlig (bara

känd från två lokaler i hela
Halland)

Phragmites communis - ovanlig
Pinus mugo - vanlig i öster
Pinus silvestris - ovanlig
Puccinellia cf. distans - ovanlig
Rosa rugosa - vanlig
Rubus idaeus - ovanlig
Rumex acetosella - ovanlig
Salix caprea - ovanlig
Salix repens - vanlig alt. delvis

dominerande
Senecio vernalis - ovanlig
Senecio viscosus - ovanlig
Tanacetum vulgare - ovanlig

(fuktgrop)
Taraxacum  gr. Ruderalia - ovanlig
Teesdalia nudicaulis - ovanlig
Vaccinium vitis-idaea - ovanlig
Viola canina - spridd
Viola tricolor ssp. curtisii - spridd
Viola tricolor ssp. tricolor - vanlig
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Inventering 2: växtarter och frekvens i tidigare bebodda fältpiprevir inklusive
ett diffust gränsområde (=revir 1: 1994), maj 1995. * växt som ej är funnen i
nu bebodda revir.

*Aegopodium podagraria - spridd
*Agrostis canina - spridd (fuktgrop)
Aira praecox - spridd
Alnus glutinosa - fläckvis vanlig
*Amelanchier spicata - ovanlig
Ammophila arenaria - dominerar
*Anemone nemorosa - ovanlig
Antennaria dioica - vanlig
*Anthriscus silvestris - spridd
*Anthyllis vulneraria - spridd
*Arabidopsis thaliana - spridd
*Artemisia campestris - spridd
*Atriplex littoralis - vanlig på stran-

den
Betula pubescens - ovanlig
Betula pendula - vanlig
*Bromus mollis - spridd
Calamagrostis epigejos - vanlig, domi-

nerar fläckvis
*Calluna vulgaris - spridd
*Capsella bursa-pastoris - ovanlig
*Carex acuta - ovanlig
Carex arenaria - dominerar fläckvis
Cerastium fontanum - fläckvis van-

lig
Cerastium semidecandrum - vanlig
Chamaenerion angustifolium - spridd
*Cirsium arvense - vanlig på stran-

den
Corynephorus canescens - vanlig
*Crataegus monogyna - ovanlig
*Digitalis purpurea - ovanlig
Elytrigia repens - vanlig
Empetrum nigrum - dominerar i ös-

ter
Erophila verna - vanlig
Festuca ovina - spridd
*Filipendula ulmaria - spridd
*Geranium molle - ovanlig
*Glechoma hederacea - ovanlig

Hieracium umbellatum - vanlig
*Holcus lanatus - ovanlig
Honckenya peploides - vanlig på stran-

den
*Hypochoeris radicata - ovanlig
Iris pseudacorus - ovanlig (fuktgrop)
Juncus balticus - ovanlig (fuktgrop)
*Juncus conglomeratus - ovanlig (fukt-

grop)
*Lactuca (Mycelis) muralis - ovanlig
*Lamium purpureum - ovanlig
Leymus arenarius - dominerar mot

stranden
*Linaria vulgaris - ovanlig
*Lunaria annua - ovanlig
*Luzula campestris - vanlig
*Myosotis silvatica - ovanlig
*Myosotis stricta - fläckvis vanlig
*Myrica gale - spridd (fuktgrop)
Phragmites communis - spridd (fukt-

grop)
Pinus silvestris - spridd
*Poa annua - spridd
*Populus trichocarpa - ovanlig
*Potentilla argentea - spridd
*Ribes nigrum - ovanlig
*Ribes rubrum  s. lat. - ovanlig
*Ranunculus acris - ovanlig
*Ranunculus ficaria - ovanlig
Rosa rugosa - dominerar fläckvis
Rubus idaeus - ovanlig
*Rubus plicatus - spridd
*Rumex acetosa - ovanlig
*Rumex crispus - spridd
*Sagina procumbens - spridd (fukt-

grop)
*Salix caprea - spridda buskage
Salix repens - vanlig
*Salsola kali - ovanlig
*Sambucus nigra - ovanlig
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*Saponaria officinalis - ovanlig
Sedum acre - fläckvis vanlig
*Sedum telephium - ovanlig
*Stellaria media - spridd
*Symphytum asperum x officinale -

ovanlig
*Taraxacum gr. Obliqua - ovanlig
Taraxacum gr. Ruderalia - fläckvis

vanlig

Teesdalia nudicaulis - spridd
*Urtica dioica - fläckvis vanlig
*Veronica agrestis - ovanlig
*Vicia cracca - ovanlig
Viola canina - spridd
Viola tricolor - vanlig
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Åtgärdsprogram framtagna för bevarande av
hotade arter och miljöer
Species or habitats subject to Action Plans

  1. Sandstäpp Xeric sand calcareous grasslands

  2. Småsvalting Alisma wahlenbergii

  3. Pilgrimsfalk Falco peregrinus

  4. Flodkräfta Astacus astacus

  5. Mal Silurus glanis

  6. Grönling Barbatula barbatula

  7. Sandkrypare Gobio gobio

  8. Vårlekande siklöja Coregonus trybomi

  9. Nissöga Cobites taenia

10. Flodpärlmussla Margaritifera margaritifera

11. Dårgräsfjäril Lopinga achine

12. Fjällräv Alopex lagopus

13. Fältnocka Tephroseris integrifolia

14. Storskallelöja Coregonus peled

15. Stinkpadda (strandpadda) Bufo calamita

16. Klockgroda Bombina bombina

17. Grönfläckig padda Bufo viridis

18. Gölgroda Rana lessonae

19. Läderbagge Osmoderma eremita

20. Björn Ursus arctos

21. Järv Gulo gulo

22. Lodjur Lynx lynx

23. Varg Canis lupus

24. Lövgroda Hyla arborea

25. Fältpiplärka Anthus campestris
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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 bevarande-
åtgärder.

I programmen finns även informa-
tion om finansiering och ansvars-
fördelning 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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