Ansvarsarter
Sedan år 2015 arbetar vi i Kristianstads
kommun med lokala ansvarsarter. Begreppet ”ansvarsart” används inom naturvård
för hotade arter som har sin huvudsakliga
utbredning inom ett begränsat område. Ett
konkret exempel på en lokal ansvarsart är
växten jättemöja. I Sverige växer den bara i
Kristianstads kommun.

Syftet med att utse kommunala ansvarsarter
är att bevara några av våra mest sällsynta och
hotade arter i kommunen. Arbetet kommer
att drivas långsiktigt och i samarbete med
länsstyrelsen, privata markägare och föreningar. Samtidigt som vi gynnar ansvarsarter
kommer åtgärderna ofta att leda till förbättrade livsvillkor för en lång rad andra arter.

Hjälp oss att rapportera in fynd!
Brukar du leta arter när du är ute i naturen?
Rapportera gärna in martorn på någon av de
hemsidor som finns för inrapportering av
hotade arter.
Ett sådant exempel är Artportalen. Artportalen är för observationer av Sveriges
växter, djur och svampar. Vem som helst kan
rapportera vilka arter de sett i naturen.
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Du kan också hjälpa oss genom att rapportera in fynd av de arter som är lokala ansvarsarter. På vår hemsida finns ett formulär för
att rapportera in fynd. Där kan du också läsa
mer om de arter som är lokala ansvarsarter.
Se www.kristianstad.se/ansvarsarter

Martorn

- en lokal ansvarsart

M

artorn – Eryngium maritimum
Martorn är fridlyst i hela landet. Det
innebär att både växten och dess frön är helt
fredad. Den är en flerårig växt som normalt
bli ett par decimeter hög.

M

artorn har kraftiga blågröna blad med
skarpa taggar. Blommorna som är metalliskt blå-lila sitter samlade i huvuden.

M

artorn är en av Kristianstad kommuns
ansvarsarter, det vill säga hotade arter
som är karakteristiska för orten. Totalt har 46
arter blivit utsedda till ansvarsarter i kommunen.

Visste du att…

Med sitt unika utseende är martorn svår att
förväxla med någon annan art.

M

artorn tål kärva förhållanden och växer
på sandiga och grusiga stränder. Ofta
strax ovanför högvattenlinjen.

I

Blommande martorn.
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Sverige finns martorn på Gotland, norra
Öland, utmed kusten från östra Skåne, Halland och till norra Bohuslän. Carl von Linné
stod för den första fynduppgiften år 1741 då
han hittade arten på Öland. I en del områden
i Sverige har arten försvunnit helt. Även på
de platser där martorn fortfarande finns kvar
har antalet individer minskat. Det är bara på
Gotland som man kan se en svag ökning.

M

artorn minskar framförallt på grund av
igenväxning i dynområden och upphört
bete på sandmarker. Andra anledningar till att
arten är hotad är bland annat intensivt badliv
under sommaren. Folk kan riva upp martorn
för att de anser att de sticks och är i vägen
eller för att torka dem och ha som dekoration
i hemmet.

O

m du får syn på martorn underlättar det
kommunens arbete att du rapporteras in
fyndet.

