
Rödspoven
- en lokal ansvarsart

Hjälp oss att rapportera in fynd!
Brukar du leta arter när du är ute i naturen? 
Rapportera gärna in dem till någon av de  
hemsidor som finns för inrapportering av 
hotade arter. 

Ett sådant exempel är Artportalen. Art- 
portalen 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 rapporte-
ra in fynd av de arter som är lokala ansvars-
arter. 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 

Ansvarsarter
Sedan år 2015 arbetar vi i Kristianstads 
kommun med lokala ansvarsarter. Begrep-
pet ”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 fören-
ingar. Samtidigt som vi gynnar ansvarsarter 
kommer åtgärderna ofta att leda till förbätt-
rade livsvillkor för en lång rad andra arter.



Rödspov – Limosa limosa
Den här häftiga fågeln är Kristianstads 

kommunfågel och den är utmärkande för 
Kristianstads vattenrike.  Vid häcknings- 
säsongen har rödspovshannarna en färgglad 
dräkt med rödorangea fjädrar på huvud och 
hals. Resten av året har den en mer blygsam 
teckning i brunt och svart. Rödspoven är en 
vadare med långa svarta ben och en lång rak 
eller svagt uppåtböjd näbb. Det som känne-
tecknar rödspoven mest är det breda vita 
vingband som sätts i kontrast mot den svarta 
vingkanten. 

Rödspoven häckar på öppna strandängs-
områden med fuktig gräs- eller starr- 

vegetation. Födan för de vuxna individerna 
är mestadels animalisk och består till exem-
pel av daggmaskar, skalbaggar, sländlarver, 
gräshoppor, små kräftdjur och grodyngel. 
De yngre fåglarna fångar mest spindlar och 
insekter på marken eller vegetation. 

Rödspoven är utsedd till en av Kristianstad 
kommuns ansvarsarter på grund av dess 

akut hotade status. Ansvarsarter är hotade 
arter som är karakteristiska för kommunen. 
Totalt har 46 arter blivit utsedda till ansvars-
arter i kommunen. 

Rödspovarnas vita vingband syns tydligt i flykten.  
Foto: Christer Neideman, Sländan

Rödspoven har minskat mycket i ett om-
råde från Holland upp till Norden. Torr-

läggningen och upphörd hävd av fuktiga ängs- 
och betesmarker är främsta anledningen till 
artens storskaliga minskning sedan 1970- 
talet. I Holland har den allt högre tätheten 
med betesdjur ökat risken för att rödspovens 
bon trampas sönder.

Inom ramen för Kristianstads Vattenrike på-
går sedan många år arbete med att restau-

rera och bevara de strandängar som är viktiga 
häckningsmiljöer för rödspoven. Till en bör-
jan ledde det till att rödspoven ökade i antal 
längs de nedre delarna av Helgeå. De senaste 
åren har trenden vänt och nu finns rödspov-
en bara kvar på ett par lokaler vid Helgeå. 
Minskningen är sannolikt en kombination av 
flera orsaker, bland annat den kraftiga som-
maröversvämnigen 2007. Det behövs mer 
kunskap för att kunna vända trenden.

Rödspov som söker efter mat.  
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