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Sandödlan är en hotad art, den har minskat i antal både i Sverige och i resten av 
Nordvästeuropa de senaste årtiondena. Det finns ett åtgärdsprogram för arten, vilket 
innebär att det genomförs åtgärder i hela landet för att gynna sandödlan så att de kan öka i 
antal. Sandödlan trivs i öppna soliga miljöer. Det ska finnas en blandning av öppna ytor 
med bar sand eller hällmark och högre vegetation av gräs, örter eller ljung. Orsakerna till 
att sandödlan och antalet platser där den finns har minskat är bland annat igenväxning, 
skogsplantering och att gamla sandtag som avslutats jämnas ut och planteras igen. 
Sandödlan minskar också på grund av vägbyggen och annan bebyggelse, markslitage 
orsakat av till exempel motocross och ridning, och att tamkatter ibland dödar sandödlor. 

 
I denna studie jämförs sandödlans livsmiljö i olika delar av Sverige. Syftet är att undersöka 
om det finns skillnader i vilka typer av miljöer sandödlan förekommer i, och om de 
förekommer i fler typer av miljöer i södra jämfört med norra Sverige.  
Dessutom jämförs platser där sandödlan finns med platser där den inte finns för att 
undersöka vad som påverkar sandödlans utbredning.  
 
En inventering av sandödla genomfördes i fem län från Dalarna i norr till Blekinge i söder 
under 2003-2005. Totalt inventerades 236 platser, och sandödla hittades på 117 av dem. 
Vid inventeringen klassades platserna som en specifik typ av miljö och storleken 
bedömdes. Dessutom bedömdes flera variabler såsom hur mycket barmark, vegetation, och 
hur mycket buskar och träd det fanns.  
 
Resultaten av undersökningarna visar att antalet typer av miljöer sandödlan förekommer i 
minskar från söder till norr. I södra Sverige förekommer alltså sandödlorna i fler typer av 
miljöer än i norra Sverige. Avståndet till närmaste område med sandödla och antalet 
platser med sandödla inom 1 och 3 km analyserades. Det visade sig att det var kortare 
avstånd till närmaste område med sandödla för platserna där sandödla förekommer, och att 
det fanns fler andra platser med sandödla inom 1 och 3 km jämfört med platserna där 
sandödla inte förekommer. Det visar att sandödlan överlevt där den kunnat sprida sig 
mellan olika områden. De olika vegetationsvariablerna visade sig kunna användas för att 
förklara om sandödla finns eller inte finns på en viss plats.  På platserna där det finns 
sandödla finns det mycket ljung och förna, vilket är till exempel torra löv, barr, kvistar och 
annat dött växtmaterial. Där det finns sandödla finns det även lite av mossor som trivs i 
skuggiga miljöer samt ris och små buskar såsom lingon, mjölon, kråkbär, blåbär och odon.  
 
Sandtag visade sig vara en viktig typ av miljö för sandödla. Lite mer än 40 % av platserna 
där sandödla förekommer var sandtag, men det är mest i södra Sverige som sandödlan 
finns i sandtag. Det beror på att naturligt öppna sandiga miljöer såsom raviner, hedar, 
sandiga stränder, dyner och sandfält har minskat kraftigt under 1900-talet. Istället har 
sandtagen, men även andra miljöer som människan har skapat, blivit viktiga miljöer för 
sandödla. Det är även många andra hotade och sällsynta arter som är beroende av sandiga, 
öppna miljöer som finns i sandtag. Eftersom sandtag är en så viktig miljö för sandödlorna 
behöver man hitta sätt att hålla de gamla avslutade sandtagen öppna för att bevara 
sandödlan i Sverige. Sandödla och andra sandberoende arter kan gynnas genom att sandtag 
utformas på ett särskilt sätt när de avslutas. Det innebär till exempel att öppna sandytor och 
branta slänter sparas istället för att jämnas ut, och att sandtagen inte planteras igen med 
skog. De mest värdefulla sandtagen kan behöva skyddas på längre sikt, exempelvis genom 
att bilda naturreservat eller genom andra typer av överenskommelser. 


