
Vi testar nya metoder mot 
kusterosionens negativa effekter

I samarbete med Helsingborgs stad, Lomma kommun, 
Ystads kommun, Länsstyrelsen Skåne, Lunds universitet 
och Kommunförbundet Skåne, samt med stöd av 
Havs- och vattenmyndigheten.

Metod:

ÅTERSTÄLLA 
SANDMILJÖER



Kusterosion är inte något nytt fenomen. Men just nu sker 
den snabbare än någonsin. 

Vi kan alltså inte vänta. Därför undersöker vi hur framtidens metoder 
mot de negativa effekterna av kusterosion fungerar i praktiken. 
Och vi gör det här och nu i Skåne. 

I den här broschyren berättar vi mer om vårt arbete med att 
återställa sandmiljöer.

Metoden består av två delar: 
att ta bort eller ersätta invasiva 
växtarter, samt att främja 
bildandet av nya sanddyner och 
att återställa befi ntliga dyners 
lutning. 

VAD?

De invasiva arterna hotar den 
biologiska mångfalden, eftersom 
de förändrar miljön för djurlivet 
och tränger undan den vegetation 
som naturligt hör hemma här. 
Genom att återställa sanddyner 
ökar möjligheterna för ett hälso-
samt ekosystem.

VARFÖR?

BORTTAGANDE AV INVASIVA 
ARTER OCH ÅTERSTÄLLANDE 
AV SANDMILJÖER
Sanddyner utgör livsmiljön för många djur och växter 
– även sällsynta och hotade arter.

Metod:



BAKGRUND

En rad djur och växter – även hotade 
arter – med specifi ka krav på sin livs-
miljö lever i strandens dyner. Invasiva, 
främmande arter har negativ påverkan 
både på den biologiska mångfalden och 
dynernas förmåga att växa. Vi vill också 
undersöka om vi kan påverka erosionen 
i positiv riktning genom att gräva upp 
de invasiva växterna.

EFFEKTER AV 
INVASIVA VÄXTARTER

Metoden baseras på det nyligen avslutade 
Sand LIFE-projektet, vars övergripande 
syfte var att restaurera växt- och djurlivet 
i de sydsvenska sandmarkerna. I projektet 
kartlades de negativa effekterna av tre 
arter på våra stränder: Vresros (Rosa 
rugosa), parkslide (Fallopia japonica) och 
asp (Populus tremula). Rotsystemet hos 
dessa arter påverkar rörligheten i dynerna. 

Borttagandet av de invasiva växterna 
bidrar till en stärkt biologisk mångfald.
Att gräva upp den mycket livskraftiga och 
snabbväxande vresrosen innebär också 
att vi hindrar stränderna från att växa igen.

Parkslide.Vresros.



PROJEKTETS METODER

Det här gör vi:

LIFE Coast Adapt ska synliggöra, testa och utvärdera naturbaserade anpassningsåtgärder 
i kustzonen. Syftet är att bevara, förbättra och återställa land- och kustnära havsekosystem. 

Att metoderna är naturbaserade betyder att vi arbetar med naturen istället för emot den. 
Vi undersöker hur metoderna fungerar i praktiken, och mäter effekterna.

Läs om alla våra metoderna på lifecoastadaptskane.se

PLANTERAR ÅLGRÄS OCH 
ETABLERAR NATURLIGA REV

ÅTERSTÄLLER SANDMILJÖERSKAPAR VÅTMARKER 
OCH EROSIONSSKYDDAR ÅAR

TAR BORT HÅRDA STRUKTURER

STRANDFODRAR

I samarbete med Helsingborgs stad, Lomma kommun, 
Ystads kommun, Länsstyrelsen Skåne, Lunds universitet 
och Kommunförbundet Skåne, samt med stöd av 
Havs- och vattenmyndigheten.


