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Sammanfattning 

Det halländska kustdynlandskapet har utsatts hårt historiskt av framförallt igenväxning, men  

även andra faktorer som exploatering och friluftsliv har påverkat. Plantering av bergtall och 

gräs på sanddynerna, för att förhindra sandflykten som drabbade bönderna redan på 1600- 

talet, gjorde att nästan hela kustdynlandskapet var täckt med vegetation på 1800- talet. Mellan 

2012- 2018 restaurerades stora delar av Laholmsbuktens sanddynreservat i samverkan med 

EU- projektet SandLife, vilkas syfte var att bevara sanddynmiljön, samt gynna dess hotade 

arter. I sanddynmiljön lever många evertebrater, däribland skalbaggen strandsandjägaren, som 

i rödlistningsbedömningen 2015 är klassad som Sårbar i Sverige och är föremål för ett 

nationellt åtgärdsprogram för dess långsiktiga bevarande. Södra Sveriges troligen enda 

återstående större population återfinns i Gullbranna naturreservat, som tillsammans med 

Tönnersa- och Hökafältets naturreservat utgör Laholmsbuktens sanddynreservat. 

Strandsandjägaren lever i Halland längs havsstränder och vid åmynningar, där dess larver 

gräver tunnlar i lätt fuktig hårt packad fin sand. Tillbakagången av strandsandjägaren i detta 

habitat tros överensstämma med tillbakagången av det forna dynamiska kustdynlandskapet.  

 

Detta arbete har gått ut på att inventera larver av strandsandjägare i Laholmsbuktens 

sanddynreservat, att utvärdera om arten gynnats av de storskaliga sanddynrestaureringarna i 

samband med SandLifeprojektet 2012-2018, samt urskilja hot och förslag till konkreta 

bevarandeåtgärder. Jag fann att populationen har ökat betydligt de senaste 15 åren, dock inte 

till följd av riktade åtgärder utan troligen tack vare den nybildning av habitat som stormen 

Gudrun åstadkom 2005, samt att en viss spridning av populationen kan ses. 

Åtgärdsprogrammets långsiktiga mål fram till 2025 är dock inte uppnått än, men en positiv 

trend syns och möjligheterna finns i Halland att närma sig målet ytterligare. Restaureringarna 

inom SandLife verkar inte gynnat strandsandjägarpopulationen, då inga nyrestaurerade 

områden koloniserats, vilket indikerar att riktade bevarandeåtgärder krävs. En stor och 

förmodligen mycket underskattad störning i området är trampslitage, så åtgärder behöver 

vidtas genom att t.ex. sätta upp informationsskyltar och göra vissa lämpliga områden där 

larver hittats svårtillgängliga. Hela 97% av larvpopulationen, som räknades till 3287 larver, 

återfanns i augusti på näset i Gullbranna naturrservat, på en bara 6 m bred och 435 m lång yta, 

av habitattypen sandrevlar/åmynningar. I Tönnersa- och Hökafältets naturreservat fann jag 

bara enstaka larver längs habittypen havsstrand, men dock är det första gången som 

strandsandjägarlarver hittats i de områdena. Näst största lokalen med strandsandjägare 

hittades på norra stranden av Gullbrannas naturreservat, med 44 larver räknade i augusti. 

Resultatet indikerar att havsstränderna är ett sekundärt val för strandsandjägaren i området, 

och att de inre sanddynerna/sänkorna i nuläget inte verkar erbjuda lämpligt habitat 

överhuvudtaget, då inga larver återfanns i den habitattypen. Sandrevlar/mynningar är alltså 

det mest gynnsamma habitatet i området, men då inga larver hittades vid den andra ån Lagan 

så indikerar det att fler faktorer spelar in, inte minst frånvaro av alltför kraftigt trampslitage. 

Orsaken till att Genevadsåns mynning hyser nästan hela populationen är troligen att där finns 

ännu mycket bra habitat, strandsandjägarens troligen små hemområden med låg 

spridningstendens vid goda förutsättningar och få störningar. Resterande områden har mindre 

bra habitat, låg spridning till dessa områden, samt mer störningar. Med riktade åtgärder finns 

det dock potential för flera metapopulationer i de andra områdena, vilket kan leda till en 

livskraftigare population av strandsandjägaren i Halland.  
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Bakgrund 

Kustdyner innehar en hög ekologisk diversitet (Martínez, Maun & Psuty 2008) och habitatet 

är känt för sin biodiversitet, i synnerhet av insekter (Gowan & Knisley 2014), men habitatet 

bidrar också med ekosystemtjänster t.ex. det naturliga skyddet mot vågor, vind och tidvatten, 

mineralutvinning, vattenlagring, vattenrening, näringscykler, turism, samt det estetiska värdet 

(Everard, Jones & Watts 2010). Tyvärr så har många dynområden förstörts, trots sin viktiga 

ekologiska och ekonomiska funktion, med anledning av bland annat överutnyttjande av 

resurser, jordbruk, industrialismen, plantering, trampslitage och människans utbredning 

(Heslenfeld, Jungerius & Klijn 2008). En specifik faktor som har haft en allvarlig påverkan 

på dynhabitatet är den ekonomiska vinningen av turism, vilket lett till att hotell och hus 

byggts på sanddyner, samt att trampslitage förstört sandens naturliga rörelse (Martínez, Maun 

& Psuty 2008). I Schierding et al. (2011) studie på stränder i norra Tyskland såg de att 

artrikedomen både för djur och växter är lägre vid turistrika stränder där trampskadorna är 

stora och Tolvanen & Kangas (2016) tror att turismen med dess medförande skador, kommer 

öka ännu mer i norra Fennoskandien. Doody (2012) uppskattar att det år 1900 fanns 707 000 

ha sanddyner i Europa och år 2000 endast  530 000 ha kvar, samt att endast 45 % av de 

återstående sanddynerna var i sitt naturliga tillstånd. Den nedåtgående trenden av 

sanddynmiljön har dock börjat nå ut till allmänheten och beslutstagare, vilket medfört att allt 

fler sanddynområden skyddas mer succesivt (Martínez, Maun & Psuty 2008). Blandningen av 

växter samt bar sand i habitatet skapar ideala miljöförhållanden för många evertebrater 

(Doody 2012), däribland arter ur släktet sandjägare (Cicindela), som finns i nästan hela 

världen (Pearson & Vogler 2001). 

 

Det finns fyra arter av sandjägare i Sverige och gemensamt för dem är att de gillar 

solexponerade öppna ytor, oftast bestående av sand (Lindroth 1993). Strandsandjägaren 

(Cicindela maritima Latreille &  Dejean) är en av de fyra arterna och blev i 

rödlistningsbedömningen 2015 klassad som Sårbar i Sverige (Artdatabanken 2015). Arten har 

lokalt större populationer i Västernorrland, Västerbotten- och Norrbottens län, samt små 

lokala populationer i Halland och Värmland (Berglind 2005). På artportalen har det även 

registrerats mellan åren 2000-2019 ett fåtal observationer av strandsandjägare i Dalarna, men 

då endast på en lokal längs Österdalälven, med den senaste observationen från 2009 

(Artportalen 2019). Strandsandjägaren är knuten främst till större älvar där den lever på 

sandrevlar och havsstränder med finkornig rörlig sand i närheten av vatten (Gärdenfors, 

Aagaard & Biström 2002). I Naturvårdsverkets åtgärdsprogram (Berglind 2005) så beskrivs 

de mest troliga anledningarna till tillbakagången av strandsandjägare längs älvar vara 

kanaliseringen och vattenkraftens utbyggnad på 1900- talet, som bidragit till ökad 

igenväxning och en smalare öppen strandzon. Ändringar av de naturliga 

säsongsvattensfluktuationerna kan således ha bidragit till nedgången, då nybildningen av 

älvsandrevlar är känsliga för förändringar efter vattenregleringar (Gärdenfors, Aagaard & 

Biström 2002). På havsstrandlokalerna skriver Berglind (2005) att de troligaste orsakerna till 

tillbakagången av strandsandjägaren är igenväxning, exploatering i form av bebyggelse och 

slitage på stränder till följd av friluftsliv. Troligen finns Sydsveriges sista populationer av 

strandsandjägaren längs den halländska kusten (Ljungberg 2004), med den enda större 

populationen i Gullbranna naturreservat (Hall 2005). Rapporten av Ljungberg (2004) visade 

att flygsandfälten i Halland innehöll många rödlistade skalbaggar som är specialiserade för 

just den miljön. Tyvärr så har det halländska kustdynlandskapet utsatts hårt historiskt och då 

sanddynerna är slitagekänsliga, så krävs tillsyn (Norrman, Peterson & Peterson 1974). 

 

Flygsandfälten i Halland uppkom troligtvis så sent som på 1500- talet och det är känt att 

sandvindar ställde till med problem för bönderna redan på 1600- talet. Under 1600- talet och 
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framåt så försöktes sandflykten att stoppas genom att bland annat plantera bergtall i 

kustzonerna och gräs för att stabilisera sanddynerna. Det resulterade i att nästan alla 

flygsandfält i Halland var täckta med vegetation i slutet av 1800- talet (Norrman, Peterson & 

Peterson 1974). Det halländska kustdynlandskapet har dessutom under 1900- talet 

exploaterats hårt genom bostadsbebyggelse, fritidsbebyggelse och det rörliga friluftslivet, 

vilka tyvärr koncentreras till de mest natursköna områden, som just kustdynlandskap 

(Norrman, Peterson & Peterson 1974). Hallands största sanddynområde är Natura 2000 

området Laholmsbuktens sanddynreservat, vilket består av de tre naturreservaten Gullbranna, 

Tönnersa och Hökafältet. För att åtgärda igenväxningen av sanddynerna, så restaurerades 

stora delar av området i samband med SandLifeprojektet som pågick mellan åren 2012- 2018. 

Restaureringsområdet var på 352 ha och innefattade bland annat sanddyner och fuktiga 

dynsvackor. Målet med restaureringen var att ”gynna de öppna sandmiljöerna och de flertalet 

hotade arter som är knutna till denna typ av miljöer” (SandLife 2015). Det grävdes upp 

sandblottor, vresros och bergtallplanteringar avverkades för att skapa mer öppen och rörlig 

sand (SandLife 2015). I Ahlstrands et al. (2018) rapport fann de att Laholmsbuktens 

sanddynreservat hade 12,5 ha bar sand före projektet och 60 ha efteråt. 

 

Fakta om strandsandjägaren 

Vuxna sandjägare kan kännas igen på deras stora ögon som är bredare än ryggplåten på 

prothorax (pronotum), långa trådlika antenner, långa ben (Acorn 2001) och deras väldiga 

tandade (mandibler) käkar (Lindroth 1993). Strandsandjägare är 12-15 mm långa (Gärdenfors, 

Aagaard & Biström 2002) och chokladbruna i färgen, med vitgula fläckar på täckvingarna 

(Berglind 2005). De jagar små evertebrater (Simon- Reising, Heidt & Plachter 1996) på öppna 

ytor där sikten är god och vegetationen inte är i vägen för deras snabbhet (Acorn 2001). Med 

deras långa ben tar de sig fram fort på marken och springer ikapp sina byten (Pearson & 

Vogler 2001). Sedan trycker de in mandiblerna i bytet och dricker upp kroppsvätskorna, 

varefter organismen äts upp (Balduf 1935). Flygförmågan är väldigt olikartad mellan arterna i 

släktet, där de flesta arter bara flyger korta sträckor för att fly från predatorer (Pearson & 

Vogler 2001), men strandsandjägaren kan flyga efter sina byten (Lindroth 1993). De är aktiva 

när det är soligt väder och har en snabb respons på förändring av väderleken. Vid molnigt, 

regnigt väder eller nattid så gräver de sig oftast ner i marken och gömmer sig där tills 

vädret/dygnet slår om (Balduf 1935). Enligt Balduf (1935) så gräver de ner sig på snabbare än 

en minut, med hjälp av deras mandibler samt främre ben, vid grävning av hål för hibernation 

grävs hålet dock djupare och tar längre tid. I Sverige är vuxna strandsandjägare aktiva från 

slutet av april till augusti, dock främst i maj till juli (Artportalen 2019). Honan lägger äggen 

ett och ett i marken (Knisley & Juliano 1988). 

  

I Simon- Reising, Heidt & Plachters (1996) studie om brun sandjägares (Cicindela hybrida 

Linné) livscykel, vilken enligt Luff (1993) liknar den för strandsandjägare, så fann de att 

förstastadielarven sågs mest i början av juni och augusti. De ömsade sedan efter en månad till 

andrastadielarver, i vilket de flesta hibernerade som, förutom vissa tidigt kläckta larver i juni, 

som istället övervintrade som tredjestadielarver. Många andrastadielarver ömsade till 

tredjestadielarver sin andra sommar och övervintrade ytterligare en säsong innan de 

förpuppade sig. Larverna i släktet sandjägare är lika varandra och delar alla samma grävande 

beteende (Pearson & Vogler 2001). De kännetecknas på deras två framåtvända krokar (Figur 

1), som sitter på en puckel på femte abdominala segmentet (Balduf 1935) och på deras stora 

mandibler (Pearson & Vogler 2001). Larven har tre stadier som ovan nämnts och lever i 

välformade tunnlar (Knisley & Juliano 1988). Strandsandjägarlarven blir upp till 20 mm lång 

och kan leva i minst 200 mm djupa tunnlar i lätt fuktig hårt packad fin sand. Utgångshålen är 
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runda (Figur 2), upp till nästan fem mm i diameter och inga spår av uppgrävd sand syns runt 

hålet (Berglind 2005).  

 

 
Figur 1 Strandsandjägarlarv, Foto Patrik Celander              Figur 2 Strandsandjägarlarvgångar, Foto Patrik Celander  

I Simon- Reising, Heidt & Plachters (1996) studie om brun sandjägare mättes även diametern 

på larvgångarna för varje larvstadie och de fick fram att i första larvstadiet (L1) så var 

diametern på hålen mellan 1,0-1,7 mm, i larvstadie två (L2) var de 2,4-3,1 mm och i 

larvstadie tre (L3) var de 4,0-4,7 mm. Berglind (2005) skriver att dessa mått sannolikt även 

gäller för strandsandjägaren. Larverna är karnivorer precis som den vuxna skalbaggen 

(imago), men istället för att jaga efter sitt byte så väntar de på bytet i hålet, med krokarna på 

ryggen fastsatta i tunnelväggen (Pearson & Vogler 2001). De befinner sig längst upp i tunneln 

med halsskölden täckandes för hålet, ofta med sand eller jord på skölden, så att de inte syns 

(Balduf 1935). När ett lämpligt byte sedan är inom räckhåll så slungar sig larven ut bakåt och 

drar ner bytet i hålan, där den dödar organismen med några mäktiga bett (Pearson & Vogler 

2001). Larven tar sig snabbt upp och ner i hålet med hjälp av dess långa klor, krokarna på 

ryggen och den flexibla s-formade kroppen. Tunneln fungerar också som skydd mellan 

ömsningar och hibernation, samt mot predatorer och väder (Balduf 1935).  

 

Förväxlingsarter och bestämning 

Vuxna strandsandjägare kan lättast förväxlas med den mer vanliga brun sandjägare (Figur 3 & 

4), då de är lika varandra och ofta lever i liknande habitat på havsstränder och sanddyner 

(Gärdenfors, Aagaard & Biström 2002). För att åtskilja dem, så bör man främst se på gruppen 

borst innanför och bakom ögonen, då strandsandjägaren har många fler borst än den bruna 

sandjägaren, som bara har ett till tre vita borst innanför ögats bakkant (Gärdenfors, Aagaard & 

Biström 2002). I Halls (2005) rapport finns tydliga bilder på skillnaden av mängden borst 

mellan arterna. Sedan så har den bruna sandjägaren en lite mer sicksackformig mittenfläck på 

täckvingarna gentemot strandsandjägarens mittenfläck, vilken är mer vinklad, likt en not 

(Gärdenfors, Aagaard & Biström 2002), men då variationen av mittenfläcken kan vara stor, så 
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bör man inte förlita sig på dem (Hall 2005). Strandsandjägaren är också mer slimmad till 

formen och lite mindre än brun sandjägare (Berglind 2005). Hur vida arterna konkurrerar med 

varandra vet man inte (Berglind 2005), men Balduf (1935) visade att de kan uppvisa 

aggressivt beteende mot varandra, även fast de oftast inte leder till att någon går till attack. 

Larverna av strandsandjägare och brun sandjägare är också de lätt att förväxla (Figur 5 & 6), 

men strandsandjägarens larver håller dock oftare till i fuktigare sand än brun sandjägare 

(Berglind 2005).  

 

 
Figur 3 Strandsandjägarimago, Foto Patrik Celander                     Figur 4 Brun sandjägarimago, Foto Patrik Celander 

 
Figur 5 Strandsandjägarlarv, Foto Patrik Celander   Figur 6 Brun sandjägarlarv, skuggan döljer lyster, Foto Patrik Celander 

 

Det säkraste är ändå att använda sig av Luffs (1993) bestämning, där skillnader mellan 

larverna illustreras och beskrivs. Strandsandjägarens ovansida av huvudet, sidan av huvudet 
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och halsskölden är levande grön eller av metallisk lyster i jämfört med brun sandjägare som 

har en svagare metallisk nyans. Tänderna på sidan av munsköldutskotten (nasale) skiljer 

arterna åt, då bruna sandjägarens två främre tänder är lika stora, medan strandsandjägarens 

mellersta tand är större än den främre tanden, men mindre än den bakre tanden. Halsskölden 

på strandsandjägaren består också av tätare vita borst än på brun sandjägares (Luff 1993). I 

Hall (2005) rapport visas skillnaderna i antalet borst på halsskölden för tredjestadie larverna 

av de båda arterna tydligt med närbilder och Strandsandjägaren har mer än 100 borst på 

halsskölden gentemot brun sandjägare som har färre än 60 borst. 

 

Syfte 

Det långsiktiga målet för strandsandjägare längs Hallands kust är att innan år 2025 så bör det 

”finnas minst 10 lokalpopulationer, med minst 50 adulta individer per lokalpopulation, 

belägna så att de bildar en eller flera fungerande metapopulationer av minst tre närbelägna 

lokalpopulationer per metapopulation”, så skrev Berglind (2005) i naturvårdsverkets 

åtgärdsprogram för strandsandjägare år 2005. Men hur statusen är för strandsandjägaren år 

2019 i Halland är det ingen som vet, då ingen uppföljning av åtgärdsprogrammet har gjorts. 

Med denna inventering vill jag undersöka om det bildats fler metapopulationer i 

Laholmsbuktens sanddynreservat, där den enda tidigare större populationen återfinns i 

Halland och därmed bidra med information om hur statusen för strandsandjägaren ser ut i 

reservatet. I SandLifeprojektet så har stora områden i Gullbranna, Tönnersa- & Hökafältets 

naturreservat restaurerats, med nu fler sandblottor och mer rörlig sand (Ahlstrand et al. 2018; 

SandLife 2015). På grund av de habitatförbättrande åtgärder som gjorts för sandlevande arter, 

så vill jag se om de nyskapade områdena koloniserats av strandsandjägaren redan två år efter 

restaureringen eller gynnat dem på något annat sätt. Jag ska även jämföra populationen av 

strandsandjägarlarver 2019 med tidigare rapporteringar och inventeringar, för att se om det 

finns någon trend i populationstillväxten. Hot mot strandsandjägaren i naturreservaten ska 

undersökas, samt åtgärder mot dessa föreslås. Till sist vill jag kartlägga var populationen 

återfinns i naturreservaten och vilket habitat som är mest gynnsamt för larverna. 

 

Material och metoder 

Jag inventerade strandsandjägarlarver i Laholmsbuktens sanddynreservat (Gullbranna, 

Tönnersa- och Hökafältets naturreservat), under tre perioder sommaren 2019. Första 

inventeringen pågick mellan 29/5- 5/6, andra inventeringen 28/6-7/7 och tredje 1/8-4/8. Efter 

konsulterande med Sven Åke Berglind (pers. comm), så är de bästa förutsättningarna enligt 

hans erfarenheter att inventeringarna av larver sker på dagen, vid inte för stark vind, regn eller 

allt för varmt väder med gassande sol. Jag anpassade inventeringarna efter dessa 

förutsättningar och inventerade mellan klockan 09.00- 18.00, med en övre gräns för vinden på 

6 m/s, vilket enligt SMHI (2019) klassas som måttlig vind. Var gränsen går vid för stark vind 

för att larverna ska vara framme är oklart, men vid ett besök på näset i Gullbranna 

naturreservat mellan inventeringstillfällena, då vindarna var 10- 11 m/s så sågs väldigt få 

larver, gentemot mina inventeringar, då vinden var under 6 m/s. Gränsen för när gassande sol 

blir för mycket var svårt att veta, men jag upplevde aldrig att det påverkade mina 

inventeringar.  

Områden 

För att välja ut områden att inventera så använde jag flyg/satellitbilder från 2018 ur Google 

Earth Pro version 7.3.2, där jag letade efter sandområden och jämförde de med 

flyg/satellitbilder från 2015 innan mycket av restaureringen hade ägt rum, så att de områdena 

också inventerades. Även platser där det tidigare påträffats strandsandjägare och rapporterats 

in i artportalen (2019) mellan åren 2000- 2019 vävdes in, samt Halls (2005) inventering. 

Områdena besöktes samt provinventerades för att se att de höll kriterierna fuktig hårt packad 
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fin sand i solexponerade områden med lite markvegetation, vilket är lämpligt habitat 

(Berglind 2005; Lindroth 1993). Efter det placerades provrutor samt provlinjer ut i de 

lämpade områdena och de fick unika delområdesnamn (Figur 11) i Google Maps version 5.21, 

så att de lätt kunde hittas i fält med hjälp av kartfunktionen i mobilapplikationen.  

Habitat typ1 

Inventeringen gjorde jag på tre olika sätt beroende på vilken habitattyp som inventerades och 

gemensamt för de olika typerna är att jag endast inventerade möjligt lämpligt habitat. Vid 

mynningar och sandrevlar intill Genevadsån och Lagan, som hädanefter kallas typ1, 

inventerades allt lämpligt habitat då dessa områden inte är så stora. Typ1 områdena delades 

upp i fyra olika delområden med provlinjer benämnda 1.1, 1.2, 1.3, och 1.4  (Figur 11), där 

ytan beräknades genom att stegräknaren Accupedo-Pro version 3.9.8 räknade längden jag 

gick, multiplicerat med den uppskattade bredden som inventerats. I 1.2 där det hittades flest 

larver inventerades en ca sex meter bred remsa som går från Genevadsåns strandkant in till 

den lösa sanden. Larvgångar från sandjägare finns i den lösare sanden innanför remsan, men 

då risken finns att dessa kan vara brun sandjägare så räknades de inte. Några larver grävdes 

upp och artbestämdes vid gränsen till den lösa sanden och de var alla strandsandjägare.  

Habitat typ2 

Havsstränder som hädanefter kallas typ2 delades upp i nio delområden/provlinjer på ca 300-

400 m, som kallas 2.1, 2.2, 2.3 etcetera (Figur 11), fördelat i de tre reservaten längs den ca 

åtta kilometer långa stranden. Då arealerna av detta habitat är oerhört stort så inventeras inte 

hela området, utan en beräkning gjordes på antalet larver funna på den inventerade ytan och 

hur många som då bör finnas på resterande yta. Ytan beräknades genom att stegräknaren 

visade längden på linjen jag gått och sedan uppskattade jag min förmåga till att inventera två 

meter åt vardera håll av provlinjen, vilket då blir den totala ytan som inventerats. Jag 

inventerade den del av stranden där sanden var lätt fuktig och hårt packad. 

Habitat typ3 

Inre sanddyner och sänkor benämnda typ3 hädanefter, delades in i sex stycken provrutor som 

kallas 3.1, 3.2, 3.3 etcetera i de tre reservaten (Figur11). Vardera provruta var 100*100 m i 

vilket jag sedan uppskattade hur mycket lämpligt habitat som jag inventerade däri. Då även 

typ3 habitatet är väldigt stort så inventerades inte allt, utan samma beräkning som på typ2 av 

antalet larver, hade jag använt mig av om jag hade hittat några larver där. 

Inventeringen 

Jag inventerade genom att gå i varje bestämt delområde och söka igenom de passande 

habitaten efter de karaktäristiska sandjägarhålen, som jag skrev om innan under rubriken 

”Fakta om strandsandjägaren”. Vid varje ny lokal som jag hittade larvgångar så grävde jag 

upp en larv försiktigt, för att sedan artbestämma med lupp, så att jag kunde utesluta den enda 

egentliga förväxlingsarten, brun sandjägare. Vid osäkerhet använde jag Luff (1993) till larver 

och Gärdenfors, Aagaard & Biström (2002) för imagines, så en säker bedömning kunde göras. 

Jag inventerade andra- och tredjestadielarver, då förstastadielarvernas hål är väldigt små 

(Simon- Reising, Heidt & Plachter 1996) och väldigt svårräknande (Hall 2005), men imagines 

noterades också i de få fall jag hann se dem, vilket är svårt när man tittar ner i sanden. 

Larvstadiet för larverna bestämdes genom att kolla på larvgångarnas diameter, vilka jag 

beskrivit tidigare, men då det är för tidskrävande att mäta alla utgångshål så fick jag okulärt 

bestämma, om det var större än fyra millimeter då skrev jag L3 och om det var mindre skrev 

jag L2. Det bör nämnas att det finns en viss osäkerhet i bedömningen mellan larvstadierna, då 

t.ex. en stor L2 och en liten L3 kan förväxlas, samt att de få fallen där en potentiell L1 larv 

kunde räknas, så noterades den som L2. I de flesta fallen är det dock lätt att se skillnad på 

larvgångarnas storlek utan att mäta dem (Figur 2). 
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Protokoll 

På varje plats som larver hittades eller imagines, så antecknades koordinater (WGS 84), ett 

unikt platsnamn som även markerades i Google maps, antalet larvgångar, larvstadie, 

habitattyp, datum, tid, väder (sol/moln, temperatur, vind), strukturer, störningar, vid 

inventering två och tre om det var en ny fyndplats (Bilaga 1), samt så fotade jag platsen. 

Strukturer och störningar som antecknades var (Bilaga 2) upptrampning, hål i sanden av andra 

organismer, brun sandjägare, om det var mycket packad sand, vegetation, igenväxning, 

fuktighetsgrad i sanden jämfört med platser där jag hittat larver, om aggregatet täckts av höga 

vattennivåer samt övrigt. Dessa strukturer/störningar antecknades också varje inventering, fast 

sorterat efter habitat där även delområde, datum, väder, koordinater, samt under första 

inventeringen antalet steg, synbredd och yta antecknades. Efter varje inventeringsdag skrev 

jag också en fältdagbok, där dagens data samt andra reflektioner antecknades. 

 

Analyser 

För att räkna ut den totala populationen i reservaten under en inventering, så adderades antalet 

larver i alla delområden, men för att inte hela typ2 området inventerades, så gjorde jag en 

beräkning av hur många larver som finns där jag inte inventerat i habitatet. Detta gjorde jag 

genom att addera antalet larver i typ2 områden under en inventering och dividera med den 

sammanlagda inventerade ytan av typ2 habitatet och sedan multiplicera med den totalt 

lämpade ytan av habitatet (delområde 2.5 ej inkluderad). Påhittat räkneexempel: 10 larver 

hittas i Gullbranna på 20 m2 strand av totalt 40 m2 lämplig strand, det totala antalet larver 

antas då vara 20 stycken. I beräkningen för larver på stranden i Gullbranna så räknades dock 

inte delområdet 2.5 med, då det särskiljer sig med betydligt fler larver, än längs stranden 

generellt och så är lokalen längst åt norr, vilket gör den avlägsen samt i viss mån isolerad av 

Genevadsån från den södra stranden i Gullbranna. Hade 2.5 räknats med i uppskattningen så 

hade resultatet blivit missvisande, då larvfynden minskar söder om norra Gullbrannas 

naturreservat. Det bör även tilläggas att resultatet av den totala populationen på stranden 

troligen är i underkant. 

 

För att få antalet larver mellan de olika reservaten och habitaten jämförbart, så räknade jag ut 

hur många larver det fanns per m2 i varje habitat och reservat. Det gjorde jag genom att 

dividera antalet larver funna i det givna reservatet/habitatet, med den sammanlagda 

inventerade ytan i reservatet/habitatet. 

  

Larvsammansättningen räknas ut i procent genom att dividera antalet L2 eller L3 larver från 

en inventering med det totala antalet larver från samma inventering. Antalet larver räknas på 

det faktiska antalet som räknats och inte det antal som uppskattas finnas i området.  

 

För att se om de nyrestaurerade habitaten har koloniserats av strandsandjägare, så kollade jag 

om några larver var upphittade i de delområdena som var restaurerade och inga larver tidigare 

var funna i, vilka innebar delområdena 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 (Figur 11; Artportalen 2019). 

Delområdet 1.1 har också restaurerats, men där har larver tidigare hittats, så därmed är inte 

den lokalen koloniserad efter restaureringen.  

 

Då jag under inventering ett och två grävde upp flera bruna sandjägare i typ3 områdena, samt 

såg många imagines så bestämde jag mig för att under inventering tre aktivt leta efter och 

notera antalet imagines av brun sandjägare. Detta för att se om åtgärderna som gjorts, främst 

har gynnat brun sandjägare. Noteringarna av brun sandjägare gjordes i samma delområden 

som för inventeringen av strandsandjägare och jag gjorde en uppskattning av antalet jag såg, 

utan att beräkna den totala populationen. Jag kunde med säkerhet artbestämma ¼ från att inte 
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vara den enda förväxlingsarten strandsandjägare, genom att komma så nära att täckvingens 

mittenfläck, samt i vissa fall borsten mellan/bakom ögonen kunde urskilja dem åt. Brun 

sandjägare sågs endast i typ3områden, i vilka inga strandsandjägare bevittnades, så resterande 

¾ kan antas vara brun sandjägare, men jag utesluter inte att någon enstaka 

strandsandsandjägarimago kan ha räknats med. 

  

Populationsförändringen över tid går inte att se när man gör en inventering under en sommar, 

men genom att kolla på äldre inventeringar och rapporteringar på artportalen så kan jag 

spekulera i trenden i alla fall. En inventering av skalbaggar i området av Ljungberg (2004) 

jämfördes, samt den enda tidigare inventeringen av strandsandjägare i området av Hall 

(2005), vilken var del av ett större inventeringsområde, så hela Laholmsbuktens 

sanddynreservat inventerades inte då, men vissa områden kan jämföras. Jag kollade även på 

alla inrapporteringar i området mellan 2000- 2019 på Artportalen (2019) och jämförde 

inrapporteringarna med mina resultat.  

 

Resultat 

Fördelning av populationen 

Jag fann att den största delen av strandsandjägarpopulationen i Laholmsbuktens 

sanddynreservat återfinns på näset (1.2) i ett aggregat på ca 435 m, jämns med Genevadåns 

mynning i norra Gullbrannas naturreservat (Figur 11; Figur 7), vilket också är den enda 

lokalen med en stor population (3287 st larver inventering tre) strandsandjägare i området. 

 

 
Figur 7 1.2, här räknades 3287st larver 2/8- 2019, näset i Gullbranna naturreservat, bild tagen åt norr, 56.585711, 12.938650  

WGS 84, Foto Patrik Celander 

 

Ca 600 m norr om lokalen ovan, längs den 160 m långa stranden i Gullbranna, återfinns den 

näst största lokala populationen (2.5) med 44 larver räknade inventering tre (Figur 11; Figur 

8). Resterande funna larver i Gullbranna är belägna ca 20- 100 m från källpopulationens (1.2) 

aggregat och kan därav betraktas som tillhörande 1.2. Sammanlagt i Gullbranna fann jag 3383 

larver under inventering tre, vilket motsvarar 0,52 larver/m2. I Tönnersa naturreservat söder 

om Gullbranna, hittades endast enstaka individer i 2.8 (Figur 11; Figur 9) och under 

inventering tre fann jag sju larver, vilket motsvarar 0,0080 larver/m2 ca 1500 m från 

källpopulationen i Gulllbranna naturreservat. Hökafältets naturreservat som ligger söder om 
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Tönnersa och Lagan, hittades inga larver under inventering ett och två. Däremot fann jag nio 

larver i 2,2, vilket motsvarar 0,0018 larver/m2 under inventering tre ca 1400 m söder om 

Lagan och 5600 m från Gullbranna (Figur 11; Figur 10).  

 

 
Figur 8 2.5, 44 larvgångar 2/8-2019, norra Gullbranna naturreservats strand, bild tagen åt norr, 56.591486, 12.931473, Foto 

Patrik Celander 

 
Figur 9 2.8, bild till vänster, 3 larver räknade 3/8- 2019, Tönnersa naturreservat, foto tagen åt söder  56.572063, 12.942274 

Figur 10 2.2, bild till höger, 3 larver räknade 1/8- 2019 Hökafältets naturreservat, foto tagen åt söder 56.535765, 12.946134 

Foto Patrik Celander 
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Figur 11 Karta över Laholmsbuktens sanddynreservat, 

norra Gullbrannas naturreservat förstorat, 

alla delområde som inventerades är markerade med siffror, 

platser där larver hittades inventering tre är markerade med  

geometriska figurer 
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Skillnader mellan inventeringarna över säsongen och habitaten 

Vid inventering ett i juni hittades 1735 larver, varav 1729 av dem hittades vid en mynning 

eller sandrevel (typ1) och resterande sex larver på stranden (typ2). Vid inventering två i juli 

fann jag 1362 larver, vilket var det minsta till antalet utav de tre inventeringarna, 25 larver 

hittades på stranden och resterande 1337 vid en mynning eller sandrevel. Vid den tredje 

inventeringen, i augusti, fann jag flest larver, och räknade till 3399 larver sammanlagt, varav 

92 av dem hittades på stranden och resterande 3307 vid en mynning eller sandrevel. 

Fullständig tabell med antalet larver i varje delområde, larvstadie, yta per delområde och 

habitattyp (Tabell 1). I larvstadiesammansättningen så var det stor skillnad mellan första 

inventeringen med 7 % L2 och 93 % L3 larver, jämfört med andra och tredje inventeringen, 

då 60 % bestod av L2 och 40 % av L3 larver (Figur 12).  

 

 
Figur 12 Skillnader i antalet larver och larvstadiesammansättning mellan 

inventeringarna. L2= Larvstadie två, L3= Larvstadie tre, Totalt= L2+L3, 

inventeringarna gjordes i juni, juli och augusti 

 

Populationsförändring 

Längs Genevadsån på näset i Gullbranna naturreservat 2004-05-28 och 2004-06-12 fann 

Ljungberg (2004) ca 20 larvgångar av strandsandjägare. 2005-06-18 räknade Hall (2005) till 

66 larvgångar, men uppskattade antalet till 70- 80 larver på näset. Hall (2005) rapporterade in 

1378 larvgångar i artportalen (2019) på samma lokal 2015-05-24. Jag fann vid min första 

inventering vid ungefär samma tid på året 2019-06-04, 1694 larvgångar vilket är 23 % mer än 

antalet 2015 och 2159 % fler larvgångar än 2005. Ytan som inventerades på näset 2015 var 

760 m2 och ytan jag inventerade 2530 m2 

 

I Tönnersa naturreservat är det nio fynd av strandsandjägare inrapporterade på artportalen 

mellan åren 2000- 2019, med första rapporteringen 2006 och vid åtta av registreringarna är 

endast en noterad adult eller inget angivet (Artportalen 2019). I området finns inga tidigare 

rapporteringar om larvgångar, men jag fann en larv 2019-06-05 och tre larver 2019-08-03, 

som motsvarar sju larver i området enlig mina beräkningar. 

 

I Hökafältets naturreservat finns två rapporteringar av strandsandjägare i artportalen mellan 

åren 2000- 2019 och båda är av Hall (2005) som såg en vuxen strandsandjägare 2005-06-19, 
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700 m söder om Lagan under sin inventering, men han hittade inga larver trots en halv dags 

letande. Den andra rapporteringen är endast en notering av Hall (2005) från 2015 i närheten 

av Lagan (Artportalen 2019). Jag hittade tre larver i Hökafältets naturreservat 2019-08-01, 

vilket motsvarar nio stycken enligt mina beräkningar och det är den enda rapporteringen av 

larver från naturreservatet.  

 

Larvhabitat 

Habitatet som larverna påträffades mest i var mynningar och sandrevlar (typ1), där det 

inventering tre var 0,61 larver/m2 eller 3307 stycken, vilket motsvarar 97 % av den totala 

populationen. Alla larver var dock lokaliserade intill Genevadsån i Gullbranna naturreservat 

och inga larver påträffades vid Lagans mynning. Längs havsstranden (typ2) fanns det 

inventering tre 0,0076 larver/m2  vilket motsvarar 92 st larver, medan i habitatet inre 

sanddyner och sänkor (typ3) var det noll larver/m2, då inga larver eller imagines kunde hittas 

under någon utav inventeringarna (Tabell 1). 

 
Tabell 1 Antalet räknade larver, utan beräkningarna för typ2 habitatet. Delområde= figur 11 visar delområdena. Typ- Vilket 

habitat lokalen har, 1= Sandrevlar och mynningar, 2= Strand, 3= Inre sanddyner och sänkor. Område= Naturreservat. Yta 

m2= Den sammanlagda inventerade ytan av lämpligt habitat. L2= Antal larver i larvstadie två. L3= Antal larver i larvstadie 

tre. Inv1= Inventering ett. Inv2= Inventering två. Inv3= Inventering tre.  

Delområde Typ område Yta m2 L2 

Inv1 

L3 

Inv1 

L2 

Inv2 

L3 

Inv2 

L2 

Inv3 

L3 

Inv3 

1.1 1 Gullbranna 1340 12 23 12 1 13 7 

1.2 1 Gullbranna 2530 117 1577 787 537 1971 1316 

2.5 2 Gullbranna 648 
 

2 1 3 25 19 

2.6 2 Gullbranna 1756 
 

1 6 4 9 6 

3.1 3 Gullbranna 250 
      

1.3 1 Tönnersa 860 
      

2.4 2 Tönnersa 1440 
      

2.7 2 Tönnersa 1268 
      

2.8 2 Tönnersa 1384 
 

1 
  

3 
 

2.9 2 Tönnersa 1604 
      

3.2 3 Tönnersa 200 
      

3.3 3 Tönnersa 700 
      

3.4 3 Tönnersa 350 
      

3.5 3 Tönnersa 950 
      

1.4 1 Hökafältet 720 
      

2.1 2 Hökafältet 1328 
      

2.2 2 Hökafältet 1340 
    

2 1 

2.3 2 Hökafältet 1348 
      

3.6 3 Hökafältet 240 
      

 20256 129 1604 806 545 2023 1349 

Totalt 1733 1351 3372 

 

De nyrestaurerade områdena 

Vid de inre sanddynerna och innanför dessa (typ3) där det grävts upp sandblottor, vresros och 

avverkats träd främst i samband med SandLifeprojektet, hittades inga larver av 

strandsandjägare som jag ovan skriver. Längs Genevadsån ska rensning längs strandzonen har 
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gjorts, samt en viss bortgrävning av vresros och vass (Figur 11; 1.1). Där hittade jag 35 larver 

inventering ett, men det är inget nytt område för strandsandjägaren. I alla mina typ3 områden 

grävdes dock larver av brun sandjägare upp och jag uppskattade antalet imagines till 283 

stycken, under den tredje inventeringen med det största antalet i 3.1, där 120 st bruna 

sandjägare noterades. 3.1 är ett av de nyskapade sandområdena där sandblottor grävts upp och 

området med näst mest bruna sandjägare var det nyskapade sandområdet 3.5 där 80 st sågs.  

 

Hot och störningar i områdena  

Den störning som fanns i flest områden var trampslitage av främst människor, men även 

hundar, boskap och terrängfordon (Bilaga 2). Det var endast fyra områden av typ3habitat som 

inte visade tecken på att de blivit utsatta för betydande trampslitage någon gång under 

inventeringarna. I alla typ2områden, var det tusentals hål och tunnlar i sanden inom samma 

zoner som strandsandjägaren hittades, dessa var dock gjorda av andra organismer. Brun 

sandjägare sågs i alla inventeringsområden som var av typ3 och det var endast i detta habitat 

som de påträffades. Packad sand var det i alla områden som jag inventerade, men vissa 

områden på stranden (typ2) uppvisade en mindre del packad sand gentemot de andra 

habitaten. Vegetation i områden med möjligt lämpligt habitat sågs i typ3, samt även i 1.1 som 

är en sandrevel, i vilken också igenväxning pågår. Igenväxning sker annars endast i typ3 

områden där dock 3.2 och 3.3 inte påverkas då boskap betar där, samt 3.4 vilket är beläget 

precis innanför de yttre dynerna. I alla områden som jag inventerade fanns fuktig packad 

sand, men i typ3 områden var dessa partier antingen små eller troligen för lite fuktiga. De 

flesta av områdena förutom typ3 täcks av vatten vid höga vattennivåer, vilket är en störning, 

men vid rätt mängd en bra sådan. 1.2 har troligen rätt mängd störning av höga vattennivåer 

och är det området som har minst andra störningar av delområdena. 3.4 är det området med 

näst minst störningar, men inga larver är funna där, vilket också är fallet med 3.1 och 3.5 som 

har mest störningar. Av de nio typ2 områdena, så har de fyra lokalerna med funna larver samt 

2.9, mycket packad sand, till skillnad från resterande fyra. 

 

Diskussion 

Laholmsbuktens sanddynreservat har troligen södra Sveriges sista stora population av 

strandsandjägare (Ljungberg 2004; Artportalen 2019) och mina resultat visar att nästan hela 

populationen är begränsad till en stor källpopulation, vars larver lever på en sandremsa av 

ytan 6*400 m, på näset i Gullbrannas naturreservat, vilket gör populationen väldigt sårbar vid 

katastrofer (Hall 2005). I Gowan & Knisleys (2014) studie om en annan art av sandjägare som 

är specialist, så resonerar de att med anledning av att sandjägare är kända för sin snabba 

koloniseringsförmåga i passande habitat, så drar de slutsatsen att områden där arten är 

frånvarande inte är lämpligt habitat. Detta bör gälla för strandsandjägaren också och frågan är 

då varför arten är så starkt knuten till endast en lokal (1.2), när det finns passande habitat 

längs stränderna?  

 

Mynningar och sandrevlar- habitatet med flest strandsandjägarlarver  

Jag tror att den största anledningen till att 1.2 innehar en så stor population är den 

kontinuerliga förändringen av mynningen (Hall 2005), som bidrar till en sandstruktur som är 

fuktig undertill, även fast toppendelen av sanden i perioder är torr och trots perioder med torr 

sand på toppen, så är det alltid väldigt hårt packat, vilket bland annat ger larverna stabila 

tunnlar. En intressant observation är att i Januari 2005 slog stormen Gudrun upp ett nytt 

utlopp av Genevadsånmynningen (Hall 2005), ungefär där 1.2 cirkeln är i (Figur 11) och där 

det utloppet skapades är det nu sand, med den största delen av larvgångarna. Rörligheten hos 

bruna sandjägarimagines är liten och de har små hemområden i vilka de flesta stannar 

(Simon- Reising, Heidt & Plachter 1996), vilket troligen gäller för strandsandjägare med, så 

de stannar troligen kvar om förhållandena är bra. Antalet störningar påverkar troligen också 
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då 1.2 hade minst störningar av mina områden och stränderna som har zoner med bra substrat 

lider av fler störningar, samt så var den enda störningen i 1.2 trampslitage och då i en mildare 

grad än områdena på stranden. Så mycket bra habitat, lite spridning och få störningar är nog 

anledningen till den stora populationen i 1.2 och lite bra habitat, lite spridning, samt mycket 

störningar är troligen anledningen till varför det är få individer i de andra områdena. 

Anledningen till att trampslitaget är mindre i 1.2 än vid stranden 2.6 som är 50 m bort och 

betydligt mindre än den populära delen av Gullbrannas strand som är 200 m bort, är troligen 

dels att badmöjligheterna i 1.2 utmed ån inte är lika önskvärda, samt att tillgängligheten från 

huvudstigen är sämre. Det korta avståndet från den totalt upptrampade stranden är dock 

oroväckande, då sandjägare har visat högre känslighet mot mänskliga störningar än andra 

makroevertebrater (Costa & Zalmon 2019) och enligt Ljungberg (2004) så kan omrörande av 

sandens ytskikt vara förödande för strandsandjägare, både vid lätt återkommande som enstaka 

grövre företeelser. Något som bör göras är att ta ner skylten som sitter 20- 30 m från 1.2 och 

pekar mot aggregaten (Figur 13), vilken visar en bild på en hund och hänvisar till att rasta 

hunden där mellan datumen 1/5- 15/9.  

 

 
Figur 13 Skylt hänvisar till att rasta hunden på källpopulationens aggregat 1.2, 20-30 m bort, där nästan hela populationen av 

strandsandjägarlarverna återfinns, Foto Patrik Celander 

Under inventering tre såg jag två hundar med ägare gå längs hela 1.2 och då den ena hunden 

var stor och livlig så rörde den om i den packade sanden rejält. Om det blir återkommande 

eller ännu fler börjar rasta hundar där, så är det ett hot mot strandsandjägarpopulationen. Vid 

inventering ett sågs även spår ifrån ett terrängfordon längs hela 1.2, vilket kan ha stor 

påverkan om förseelserna fortsätter. Det stärks av Knisley, Gowan & Fensters (2018) studie 

där terrängfordons inverkan på en annan art av sandjägare undersökts och de menar att bättre 

skydd mot dessa fordon i sandmiljöer behövs världen över. För att skydda mot terrängfordon 

kan en bom eller liknande sättas upp vid bron över till näset, så att det blir mer svårtillgängligt 

och här bör även kontroller göras kontinuerligt då det är en så pass viktig lokal, samt 

uppföljning av larvgångar varje år (Berglind 2005). I Gowan & Knisleys (2018) studie på en 

annan art sandjägare som också behöver fuktig sand i larvstadiet, så skriver de att då vädret 

kan komma att bli mer extremt med längre perioder av torka, så kan det ha en negativ 

inverkan på larverna. Gowan & Knisley (2018) framhåller också att en beredskapsplan som 

går ut på att konstbevattna sanden, för att på så vis öka överlevnadsration hos larverna, så att 

de inte hamnar under ett tröskelvärde bör övervägas vid för lång torka. Det bör definitivt 

undersökas hur strandsandjägarens larver svarar på torka och hur delområdet 1.2 påverkas.  

 

1.1 ligger på andra sidan Genevadsån, öster om 1.2 och där finns två bredare sandrevlar som 

inte översvämmas allt för ofta och jag räknade till 30 larver under första inventeringen på 
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dessa sandrevlar, men sedan bara 12 andra och endast sju larver tredje inventeringen (Figur 14 

& 15). 

 

 
Figur 14 & 15 1.1, två sandrevlar i jämte varandra, med 30 larver 4/6- 2019 och endast 7 larver 2/8- 2019. Foto åt vänster 

Figur 14 är tagen åt norr. Foto åt höger Figur 15 är tagen 2/8- 2019 åt söder och 1.2 syns i högra hörnet. 56.587339, 

12.937948, Foto Patrik Celander 

 

Detta beror troligen på att i ena sandreveln pågår igenväxning, vilket syntes tydligt under 

inventeringens gång och båda drabbades av att naturligt ”skräp” blåste upp och täckte 

sandrevlarna efter storm (Figur 16).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figur 16 2/8- 2019, samma sandrevel som figur 15 ovan, 

igenväxning och uppblåst skräp syns tydligt. Foto taget åt söder, 

Foto Patrik Celander 



18 
 

1.1 rensades under restaureringen (SandLife 2015) och är nu på vissa delar på väg att växa 

igen. Förslagsvis bör upprensning och röjning göras här återigen, samt kan rensning längre 

uppströms göras vid lämpliga sandrevlar för att möjliggöra spridning av strandsandjägaren, 

vilket även Hall (2005) föreslår. Längs den östra sidan av ån 1.1, så hittades även enstaka 

larver på mindre sandrevlar, som tyvärr är utsatta för kraftigt trampslitage då folk använder 

dessa som promenadstråk (Bilaga 3). Sandjägare är väldigt tåliga mot hypoxi (Brust & 

Hoback 2009), men allt för återkommande vattenfluktuationer vid flera av sandrevlarna 

kanske stör dem för mycket. 1.1 hade kunnat vara bra habitat för strandsandjägaren, men 

tyvärr så är störningarna för många här vilket även gäller den andra mynningen 1.3/1.4 vid 

Lagan, där inga larver påträffades. Där finns lämpliga sandrevlar men de är utsatta för mycket 

störningar av fiskare som trampar upp sanden och så är det andra organismer som gör 

ofantligt många hålor i sanden. Dessa hålor varierar från några millimeter i diameter till i all 

fall en centimeter och jag grävde vid ett par tillfällen upp kräftdjur ur dessa hål av nyfikenhet. 

De förekommer längs stranden i hela Laholmsbuktens sanddynreservat, samt vid 

åmynningarnas utlopp i oräkneliga mängder, vilket gör inventerandet svårt då de ofta har 

samma diameterstorlek på utgångshålen som strandsandjägare. De har dock inte samma 

symmetriska form på utgångshålet vilket gör urskiljandet ganska lätt. Hur deras förekomst 

påverkar strandsandjägaren vet jag inte, men alla larver jag hittade på stranden var omgivna 

av dessa hål, så en viss samlevnad fungerar i alla fall. 

 

Havsstränder- potential för metapopulationer 

På havsstränderna hittade jag larver i alla tre naturreservaten och det är första gången som 

larver hittats i Tönnersa- och Hökafältets naturreservat (Artportalen 2019). I Gullbranna 

naturreservat fann jag näst flest larver i detta (typ2) habitat och i 2.5 så hittade jag 44 larver 

under den tredje inventeringen, till skillnad från inventering ett då jag bara fann två larver. 

Detta berodde troligtvis på att under inventering ett och två så täcktes ytan som merparten av 

dessa larver fanns på av uppblåst sand, vilket även är förklaringen till 2.6, där jag hittade en 

larv inventering ett och 15 stycken inventering tre. Sen sågs även en stor ökning av larver 

generellt till inventering tre vilket kan vara ytterligare en förklaring till de stora skillnaderna. 

2.5 är den lokalen med näst flest larver av alla områden vilket till stor del säkert beror på att 

den ligger 600 m från källpopulationen 1.2, men till skillnad från alla andra strandområden så 

skyddas delar av stranden av ett stenparti ute i havet vid storm (Bilaga 4). Det är trampslitage 

i området men aggregaten klarar sig ganska bra ifrån det, då de är belägna högt upp på 

stranden, med ett av aggregaten på gränsen till vassen (Figur 8), samt att denna strand är rätt 

svåråtkomlig, vilket leder de flesta besökarna till stranden vid 2.6. Då 2.5 är delområdet med 

flest larver efter 1.2, så är det ett viktigt område om en kraftig störning skulle äga rum och 

ödelägga 1.2. En åtgärd som skulle kunna minska trampslitaget vid 2.5 och 1.1 är att man 

skulle kunna sätta upp en tydlig skylt på parkeringen i Gullbranna naturreservat, som visar åt 

vilket håll den stora stranden ligger, då många som når 2.5 genom att ofta vandrat längs 1.1, 

troligen gått fel. 2.6 där det sista inventeringen hittades 15 larver är bara 50 m ifrån 

källpopulationen, vilket troligen är anledningen till att jag hittade näst mest larver där bland 

typ2 områdena. 

 

I Tönnersa naturreservat hittade jag endast tre larver i 2.8 sista inventeringen, vilket ligger ca 

1500 m söder om 1.2 och uppskattade då att det i hela området fanns sju larver. Så med de 

uppgifterna finns det sannolikt inte någon metapopulation där, utan det är troligtvis avstickare 

från huvudlokalen som lagt ägg. Men i Hökafältets naturreservat 2.2, ca 5600 m söder från 1.2 

så hittade jag också tre larver sista inventeringen, vilket jag uppskattade till nio stycken i 

området. Det tyder på att det är avstickare från 1.2, men då avståndet är så pass långt ifrån 1.2 

så betyder det att de i så fall kan sprida sig långa sträckor, vilket man inte vet (Berglind 2005) 
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eller så finns det små sänkor i Tönnersa- och Hökafältets naturreservat, som kanske kan vara 

början på metapopulationer, vilka troligen då fylls på ifrån 1.2. Simon- Reising, Heidt & 

Plachters (1996) studie på brun sandjägare visade som tidigare nämnts att de har små 

hemområden som de flesta stannar i och studien visade att enstaka individer kunde röra sig 

600 m. Berglind (2005) har observerat en individ av strandsandjägare som troligen rört sig 

1000 m. Inga uppgifter finns om att de kan röra sig över 5000 m, men med tanke på det 

linjära, öppna strandlandskapet i Laholmsbukten kanske sådana förflyttningar inträffar, 

möjligen då i kombination med lämpliga vindar. Alternativt kan det trots allt finns små 

populationer i Tönnersa- och Hökafältets naturreservat. I Gowan & Knisleys (2014) studie av 

en annan art sandjägare med liknande situation, där en liten skyddad lokal hyser i stort sett 

hela populationen, så menar de att för marginellt kunna öka överlevnadschanserna hos 

populationen, så behöver så mycket potentiellt habitat i närheten som möjligt skyddas. Nu är 

Tönnersa- och Hökafältets naturreservat ett skyddat område, men frågan är om det befintliga 

skyddet är tillräckligt, då trampslitageskador i vissa av typ2områdena är betydande (Bilaga 5). 

Hall (2005) skriver också ”att skapa optimala betingelser för populationstillväxt bör här 

eftersträvas. Utvidgning av populationens utbredning bör prioriteras”. Populationstillväxten 

har sedan 2005 varit positiv, vilket jag skriver om längre ner under rubriken 

”populationstillväxt”, men utvidgningen av populationens utbredning är mer osäker och där 

finns åtgärder att göra. En åtgärd skulle kunna vara att göra delar av stränderna mer 

svårtillgängliga för folk, vilket även Brown & McLachlan (2002) föreslår, då de allra flesta 

inte rör sig långt från ingångspassagerna på stranden (egen, pers. obs.). Ett annat alternativ 

skulle kunna vara att hänvisa bort människor med skyltar från förslagsvis 2.8 och 2.2 där 

larver påträffades och informera dem att de hjälper strandsandjägaren genom att inte gå i den 

packade sanden mellan havet och de yttre sanddynerna, där många väljer att gå för att det är 

lättare än att gå i lös sand (egen, pers. obs.). Berglind (2005) föreslår liknande åtgärder fast 

med andra skyltförslag och att områdena som skyddas troligen behöver vara lätta att gå runt, 

så att det är större chans att de följs. I Cornelisse & Duane (2013) kom de fram till att 

friluftsmänniskors kunskap om de positiva effekterna av att sakta ner när de cyklade i ett 

sandjägarområde, ledde till att de faktiskt saktade ner och följde regleringen, vilket stödjer 

förslaget ovan. Enligt Hall (2005) har dock vädjandeskyltar funnits i 1.2 men inte följts 

tidigare, så skylten behöver vara utformad annorlunda. Informationsskyltar vid 1.2, 1,1 och 

2.5 skulle också vara önskvärda, med 1.2 som det absolut viktigaste delområdet att skydda. 

Tyvärr glöms ofta sandstränderna bort eller ges låg prioritet och istället fokuserar man på 

turismen som utnyttjar stränderna menar Brown & McLachlan (2002), men i Laholmsbuktens 

sanddynreservat bör åtgärderna som föreslagits kunna göras, utan att inverka speciellt mycket 

på turism och friluftsliv. 

 

Inre sanddyner och sänkor- brun sandjägares habitat  

De inre sanddynerna och sänkorna var inget lämpligt habitat för strandsandjägaren i nuläget, 

då jag inte hittade en enda larv i de områdena. Det är även främst dessa områden som 

restaurerats och flera av delområdena var nyskapade sandmiljöer (SandLife 2015), där det 

tidigare fanns skog. Med tanke på släktets snabba koloniseringsförmåga (Gowan & Knisleys 

2014), så bör dessa habitat ha koloniserats om de var lämpliga för strandsandjägare och då 

brun sandjägare fanns i alla typ3områden, så kommer nog inte strandsandjägare att kolonisera 

där. I alla typ3 områden fanns det väldigt lite, så pass fuktig sand som det var i områden med 

strandsandjägarlarver och karaktären på sanden skiljde sig åt, vilket jag tror är den största 

orsaken till att strandsandjägaren inte koloniserat där. Men det var även mer vegetation i dessa 

områden och de drabbas inte av översvämningar som delområdena med strandsandjägarlarver 

gör. I Jaskula, Plociennik & Schwerks (2019) studie så undersöktes flera sandjägararter och 

de fann att nästan alla var habitatspeciallister knutna till ett eller två makrohabitat. Det är 
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alltså vanligt att sandjägare specialiserar sig till endast ett habitat och i strandsandjägarens fall 

skiljer sig troligen typ3habitatet för mycket. Konkurrensen genom att brun sandjägare 

koloniserat de områden är troligen inte en anledning till att strandsandjägarna inte återfinns 

där, då larverna sannolikt inte konkurrerar om samma habitat (Berglind 2005). Det faktum att 

flera bruna sandjägarlarver grävdes upp i de fuktigaste mest lämpliga sänkorna i typ3 

områdena och inte en enda strandsandjägare, tyder på att det habitatet inte passar för tillfället. 

Jag såg inte heller någon imago av strandsandjägare i dessa områden, men då eftersöktes de 

inte heller, vilket jag skriver om i ”material och metoder”. Om man vill bevara brun 

sandjägare och andra arter som trivs i typ3områden så kan det vara bra att veta, att i de 

nyrestaurerade områdena 3.1 där det sågs 120 st bruna sandjägarimagines och i 3.5 där sågs 

80 st imagines inventering tre, så pågår igenväxning. Speciellt pågår igenväxning i 3.1 (Bilaga 

6 & 7) i en väldigt snabb takt och det kan nämnas att i de två områdena med boskapsbete 3.2 

och 3.3 så pågår ingen igenväxning, samt så räknades 30 respektive 45 bruna sandjägare i de 

områdena.  

 

Har strandsandjägaren koloniserat nyskapade områden och gynnats av restaureringen? 

Jag såg inga tecken på att de nyskapade områdena har koloniserats av strandsandjägare som 

jag ovan skriver, men indirekta positiva effekter, med större jaktmarker och fler bytesdjur är 

möjligt då de i (Borgström et al. 2018) såg att de insekter och spindlar som var 

sandspecialister i allmänhet ökade i de restaurerade områdena. Med större tillgänglighet av 

föda så ökar sandjägarlarvernas överlevnad (Knisley & Juliano 1988), vilket kan ha lett till 

den möjliga populationsökningen sen 2015, som jag skriver om längre ner. Upprensningen 

som gjordes längs Genevadsån (SandLife 2015) har troligen gynnat strandsandjägaren, då det 

ses en negativ trend från 30 larver första inventeringen till sju larver tredje inventeringen, på 

de ställena i 1.1 där det blåst upp naturligt ”skräp” och där det växt igen på bara två månader. 

Så det var troligen fler larver där efter restaureringen än före. För att 1.1 ska kunna återgå till 

att vara en gynnsam plats för strandsandjägare så behövs rensning och röjning av vegetation 

göras kontinuerligt där som tidigare nämnts och (Borgström et al. 2018) menar att fortsatt 

förvaltning för att upprätthålla sandhabitat behöver göras, vilket även stöds av (Norrman, 

Peterson & Peterson 1974). För att gynna strandsandsandjägaren i Laholmsbuktens 

sanddynreservat så verkar riktade åtgärder som beskrivits för varje habitat ovan krävas, vilket 

också verkar vara fallet för fler sandgynnade skalbaggar i de yttre sanddynerna än de i de inre 

sanddynerna, vars positiva effekter av restaureringen blev större (Borgström et al. 2018).  

 

Skillnader i larvantalet över säsongen 

Det var stora skillnader i antalet larver och larvstadiesammansättningen mellan 

inventeringarna (Figur 12). Första inventeringen i juni fann jag 1735 larver vilket sänktes till 

1362 larver inventering två i juli och ökade sedan till 3399 inventering tre i augusti. 

Anledningen kan vara antingen larvernas icke synkroniserande livscykel, där olika stadier kan 

vara aktiva samtidigt och inte ens larver från samma generation är synkroniserade (Simon- 

Reising, Heidt & Plachter 1996). Eller så befann sig många larver i dvala under juni- juli, 

vilket Simon- Reising, Heidt & Plachter 1996) också trodde om deras resultat av brun 

sandjägare, vars larver minskade i slutet på maj till slutet av juli. (Simon- Reising, Heidt & 

Plachter 1996) spekulerade i att larverna drog sig tillbaka nere i tunnlarna när födotillgången 

var för låg eller vid för långvarig torka, som flera andra sandjägare gör (Balduf 1935). 
 

Populationstillväxt 

Hall (2005) skriver att ett stort hot mot strandsandjägaren i Gullbrannas naturreservat är att 

den inte ingår i en större metapopulation, vilket gör den sårbar för slumpmässiga händelser 

som kan utplåna hela populationen. Men deras icke synkroniserande livscykel kan fungera 
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som ett visst skydd mot katastrofer (Simon- Reising, Heidt & Plachter 1996). Hall (2005) 

skriver också att man bör eftersträva populationstillväxt och utvidga utbredningen av 

populationen. Så hur ser då populationstillväxtens trend ut för strandsandjägaren i 

Laholmsbuktens sanddynreservat? Sen inventeringen av Ljungberg (2004) då ca 20 

larvgångar hittades har populationen ökat kraftigt i Gullbranna naturreservat enligt mina 

resultat och en intressant parentes är att efter stormen Gudrun i Januari 2005, då ett nytt 

utlopp av Genevadsånsmynningen skapades, så var antalet larvgångar 70-80 stycken följande 

sommar på samma lokal (Hall 2005). Sedan 2015 kan jag se en liten ökning från 1378 

larvgångar (Artportalen 2019) till 1694 stycken, om jag jämför med min inventering under 

ungefär samma period på året. Om ökningen mellan 2015- 2019 är tillfällig eller inte bör 

senare inventeringar avgöra, men att populationstillväxten är positiv sedan 2004 är tydlig. Jag 

hittade enstaka larver i Tönnersa- samt Hökafältets naturreservat vilket tyder på att där 

möjligtvis är sänkor och kanske att metapopulationer har börjat bildas, men potential för 

metapopulationer finns där oavsett om man tar habitatet i hänsyn. Den nordligaste stranden i 

Gullbranna naturreservat 2.5 erhåller två någorlunda stora aggregat med 44 larver och kan 

betraktas som en separat lokal population från 1.2, då Genevadsån skiljer dem åt samt 

avståndet 600 m. Så en utvidgning av populationen kan ha skett i viss mån och enligt 

inrapporteringar på Artportalen (2019), så finns en metapopulation på Västra stranden i 

Halmstad ca 10km fågelvägen norr om 1.2, med inrapporteringar av 30 respektive 50 

imagines 2019, samt möjligtvis metapopulationer på Hagön 5km norr om 1.2 och Påarps 

havsbad 3km norr om 1.2, som dock behöver inventeras. Fynden är från 2015 av (Hall 2005) 

då han rapporterade 15 larver på Hagön och 25 larver med 50-100 imagines i Påarps havsbad 

(Artportalen 2019).  

 

Slutsats 

Har Naturvårdsverkets (Berglind 2005) långsiktiga mål för strandsandjägaren uppnåtts? 

Vilket är att det längs Hallands kust innan år 2025, bör det ”finnas minst 10 lokalpopulationer, 

med minst 50 adulta individer per lokalpopulation, belägna så att de bildar en eller flera 

fungerande metapopulationer av minst tre närbelägna lokalpopulationer per metapopulation”. 

Målet är inte uppnått än men utvecklingen har gått framåt, från endast en säker population 

2005 till att det nu är två stycken säkra metapopulationer i Halland och två overifierade 

metapopulationer. Min inventering visade också att potential finns i Tönnersa- och 

Hökafältets naturreservat för två till metapopulationer. 

 

Har de habitatförbättrande åtgärder som gjorts för sandlevande arter i samband med 

SandLifeprojektet gynnat strandsandsandjägaren och har de nyrestaurerade områdena 

koloniserats redan två år efter restaureringen? De nyrestaurerade områdena har inte 

koloniserats av strandsandjägare men däremot av brun sandjägare och det är oklart om 

strandsandjägaren gynnats av restaureringen, vilket indikerar att riktade restaureringsåtgärder 

krävs för att gynna strandsandjägaren.  

 

Hur ser trenden ut för populationstillväxten? De senaste 15 åren har populationen ökat 

betydligt i Gullbranna naturreservat och en viss spridning kan ses i Laholmsbuktens 

sanddynreservat, med en möjlig ny lokal population på stranden i norra Gullbranna 

naturreservat 2.5, fynden i Tönnersa naturreservat 2.8, samt Hökafältets naturreservat 2.2 

(Figur 11). Även den nyfunna metapopulationen på Västra stranden samt de två overifierade 

populationerna i Påarps havsbad och Hagön tyder på en viss spridning (Artportalen 2019). 

 

Hot och åtgärder? Det största hotet är att 97% av larvpopulationen i naturreservaten återfinns 

på en liten yta och att om en tillräckligt stor störning slår ut denna lokal, så finns bara tre 
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procent av larverna kvar. För att säkerställa att populationen överlever vid en sådan händelse 

så bör det finnas flera metapopulationer som kan återskapa en livskraftig population. Den 

största störningen i reservaten är trampslitage av främst människor, vilket möjligen kan 

åtgärdas med hjälp av informationsskyltar och att göra delområden där larvgångar finns mer 

svårtillgängliga genom att t.ex. skylta till Gullbrannas strand för förhindra folk att gå onödiga 

vägar genom sandrevlar och stänga ingångspassager till stranden vid 2.2 Hökafältet och 2.8 

Tönnersa. Dessa åtgärder bör främst göras i delområdena 1.1, 1.2, 2.5, 2.8, 2.2 (Figur 11) och 

förhoppningsvis leder de till att metapopulationer i Tönnersa- och Hökafältets naturreservat 

bildas, samt att populationen i Gullbranna naturreservat skyddas. För att skydda 

källpopulationen som är av största betydelse, så bör skylten som hänvisar att rastning av hund 

ska göras på källpopulationens larvaggregat tas ner, samt så skulle en vägspärr som hindrar 

terrängfordon från att ta sig över bron i Gullbranna naturreservat också vara önskvärt, för att 

förhindra potentiellt stora skador. Igenväxningen av sandrevlar längs Genevadsån 1.1 kan 

åtgärdas genom att röja bort vegetationen och förflytta uppblåst ”skräp” så att lämpligt habitat 

återskapas. Röjning av vegetation på sandrevlar längre upp längs Genevadsån skulle också 

vara åtråvärt för att skapa mer habitat åt strandsandjägaren, men då bör man vara beredd på att 

göra kontinuerliga restaureringar vid dessa sandrevlar, så jag föreslår att dessa åtgärder inte 

primärt prioriteras. 

 

Var återfinns populationen i naturreservaten och vilket habitat är mest gynnsamt för larverna? 

Inventering tre hittades 97% av larvpopulation längs Genevadsån i Gullbranna naturreservat, 

vilket motsvarar 0,61 larver/m2 eller 3307 stycken larver och det är av habitatet 

sandrevel/mynning. Resterande tre procent hittades på havsstränderna i alla tre 

naturreservaten men med bara få enstaka larver i Tönnersa- och Hökafältets naturreservat och 

den största lokalen i detta habitat var på norra stranden av Gullbranna naturreservat, där 44 

larver hittades inventering tre i augusti. Totalt uppskattades larverna i strandhabitatet vara 92 

stycken inventering tre vilket motsvarar 0,0076 larver/m2 och kan därmed ses som ett 

sekundärt habitatval i reservaten. I habitatet inre sanddyner/sänkor återfanns inga larver, 

vilket indikerar att habitatet som erbjuds i nuläget inte är lämpligt för strandsandjägare. 

Sandrevlar/mynningar är alltså det mest gynnsamma habitatet i området, men då inga larver 

hittades längs Lagan så indikerar det att fler faktorer spelar in, inte minst frånvaro av alltför 

kraftigt trampslitage. Orsaken till att Genevadsåns mynning hyser nästan hela populationen, är 

troligen att där finns mycket bra habitat, strandsandjägarens troligen små hemområden med 

låg spridningstendens vid goda förutsättningar och få störningar. Resterande områden har 

mindre bra habitat, låg spridning till dessa områden, samt mer störningar. Med riktade 

åtgärder finns det potential för flera metapopulationer i de andra naturreservaten, vilket kan 

leda till en livskraftigare population av strandsandjägaren i Halland. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till Sven- Åke Berglind för konsulterande och till min handledare 

Göran Sahlén. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1 Protokollet för platser där jag fann larver av strandsandjägare inventering tre. Koordinater= WGS 84. Plats i maps= 

Google maps markering. Delområde= Figur 11. L2= Larvstadie två. L3= Larvstadie tre, A= Adult/imago. 

Koordinater  

plats i maps   

delområde 

Antal  

L2/L3/

adult 

Habitat Datum, 

tid 

Väder Strukturer Nytt 

omr-

åde 

56.535765, 

12.946134 

Plats 17 

2.2 

2 L2 

1-L3 

Typ2 1/8- 2019 

Kl:12.15 

Moln 

17 ℃ 

1 m/s 

Packad sand, hål, upptrampat, ej vegetation, 

högt vatten 

JA 

56.591118, 

12.932665 

Plats18 

2.5 

19L2 

17L3 

Typ2 2/8-2019 

Kl: 10.30 

Sol 

17 ℃ 

1 m/s 

Packad sand, hål, upptrampat, ej vegetation, 

högt vatten 

Nej 

56.591486, 

12.931473 

Plats 19 

2.5 

6L2 

2L3 

Typ2 2/8-2019 

Kl: 10.45 

Sol 

17 ℃ 

1 m/s 

Packad sand, hål, upptrampat, ej vegetation, 

högt vatten 

Nej 

56.590255, 

12.934994 

Plats 20 

1.1 

4L2 

2L3 

Typ1 2/8-2019 

Kl: 11.00 

Sol 

18 ℃ 

2 m/s 

Packad sand, hål, upptrampat, ej vegetation, 

högt vatten,   

Nej 

56.589471, 

12.936667 

Plats21 

1.1 

6L2 

1L3 

Typ1 2/8-2019 

Kl: 11.15 

Sol 

18 ℃ 

2 m/s 

Packad sand, upptrampat, ej vegetation, 

högt vatten, 

Nej 

56.587770, 

12.937858 

Plats 22 

1.1 

3L2 

3L3 

Typ1 2/8-2019 

Kl: 11.30 

Sol 

18 ℃ 

3 m/s 

Packad sand, ej vegetation, högt vatten Nej 

56.587339, 

12.937948 

Plats 23 

1.1 

1L3 Typ1 2/8-2019 

Kl: 11.30 

Sol 

18 ℃ 

3m/S 

Packad sand, vegetation, igenväxning, högt 

vatten 

Nej 

56.584939, 

12.939202 

Plats 24 

1.2 

8L2 

3L3 

Typ1 2/8-2019 

Kl: 12.00 

Sol 

20 ℃ 

5 m/s 

Packad sand, ej vegetation, högt vatten 

(sällan) 

Nej 

56.585711, 

12.938650 

Plats 25 

1.2 

1963 

L2 

1313 

L3 

5A 

Typ1 2/8-2019 

Kl: 14.10 

Sol 

20 ℃ 

5 m/s 

Packad sand, upptrampat, ej vegetation, 

högt vatten (sällan) 

Nej 

56.586734, 

12.936925 

Plats 26 

2.6 

9L2 

6L3 

1A 

Typ2 3/8-2019 

Kl: 11.15 

Sol 

21 ℃ 

5 m/s 

Packad sand, hål, upptrampat, ej vegetation, 

högt vatten 

Nej 

56.572063, 

12.942274 

Plats 27 

2.8 

3L2 Typ2 3/8-2019 

Kl: 12.30 

Moln 

21 ℃ 

5 m/s 

Packad sand, hål, upptrampat, ej vegetation, 

högt vatten 

Nej 
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Bilaga 2 Störningar och strukturer i delområdena, Nej= Ingen/obetydlig påverkan. Delvis= Lite/påverkar kanske. Ja= 

Mycket/påverkar troligen, störningen/strukturen har observerats under någon av de tre inventeringarna. *= Ja behöver inte 

vara dåligt och nej bra. Delområde= Figur 11 visar de olika delområdena. Antal larver= Antalet larver som räknades 

inventering tre. Trampslitage= Upptrampad sand. Hål i sanden= Många små hål i sanden gjorda av andra organismer.           

C. hybrida= Brun sandjägare i området. Ej packad sand= Inte tillräckligt packad sand eller för liten del. Vegetation= 

Växtlighet nära eller i inventeringsområdet. Igenväxning= Växtligheten sprider sig till lämpligt habitat. För torrt= Inte 

tillräckligt hög fuktighet i sanden troligtvis. *Högt vatten= Vatten täcker området vid höga vattennivåer. 
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* 

H 

Ö 

G 

T 

 

V 

A 

T 

T 

E 

N  

1.1 20 Ja Delvis Nej Nej Ja Ja Nej Ja 

1.2 3287 Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Delvis 

1.3 0 Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

1.4 0 Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

2.5 44 Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

2.6 15 Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

2.4 0 Ja Ja Nej Delvis Nej Nej Nej Ja 

2.7 0 Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja 

2.8 3 Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

2.9 0 Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

2.1 0 Ja Ja Nej Delvis Nej Nej Nej Ja 

2.2 3 Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

2.3 0 Ja Ja Nej Delvis Nej Nej Nej Ja 

3.1 0 Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej 

3.2 0 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Delvis Nej 

3.3 0 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Delvis Nej 

3.4 0 Nej Nej Delvis Nej Nej Nej Ja Nej 

3.5 0 Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej 

3.6 0 Nej Nej Delvis Nej Ja Delvis Ja Nej 
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Bilaga 3 1.1 sandrevel där folk promenerar, trampslitaget börjar 

dock längre fram, Foto Patrik Celander 

 

 
Bilaga 4 Stenarna som skyddar 2.5, Foto Patrik Celander Bilaga 5 Trampslitage vid gränsen mellan Gullbranna- och Tönnersa 

naturreservat. Foto taget åt norr mot den mest befolkade stranden i 

Gullbranna. Denna del är det få människor på, men ändå är 

trampslitaget betydande, Foto Patrik Celander 
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 Bilaga 6 3.1, 4/8- 2019, igenväxning pågår, jämför med Bilaga 7 nedan, inga strandsandjägare  

 funna där, dock många bruna sandjägare, Foto Patrik Celander  

 

 
Bilaga 7 3.1, 29/5- 2019, sänka, Foto Patrik Celander  
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