Kiruna: fjällräv

Jokkmokk: flodpärlmussla

Umeå: havsörn

Härjedalen: mosippa

Rättvik: bombmurkla

Nacka: apollofjäril

Det är inte bara människor som bor i din kommun. Där finns
också många andra invånare. En del av dessa finns nästan överallt och i stort antal, medan andra är sällsynta och obekanta
för de flesta. I år uppmärksammas den biologiska mångfalden
genom att en sällsynt och hotad art har valts ut för varje kommun där det finns en viktig förekomst av just denna art. Bombmurklan är en av de arter som valts ut och fjällräven en annan.
I början av denna sommar skickades vykort ut till kommunstyrelsens ordförande i alla landets kommuner som uppmärksammar en hotad art i respektive kommun. Vykortet innehåller
också en uppmuntran till lokalt naturvårdsarbete. Så här skriver
miljöminister Andreas Carlgren på vykortet:

Vilken är den hotade arten i din kommun?
• Var lever den?
Alla arter är beroende av andra arter och påverkas även av miljöfaktorer som väderlek, markförhållanden och vattentillgång.
• Vilka andra arter har betydelse för att din art ska kunna trivas?
• Vilka miljöfaktorer inverkar?

Orust: stinkpadda

• Vilka är hoten mot arten?

Karlshamn: utter

För att hitta bombmurkla ska man leta i mosstäcket under granar, från
Småland upp till Norrbotten. Den har valts av flera kommuner: Rättvik,
Ljusdal, Sigtuna, Katrineholm, Håbo och Bjurholm.

”2010 är FN:s internationella år för biologisk mångfald. Över hela
världen uppmärksammas vikten av biologisk mångfald. Det är ett
viktigt initiativ. Varje dag förser naturen oss med tjänster som är
nödvändiga för människans välfärd. Växt- och djurarter i våra ekosystem levererar rent vatten, frisk luft, mat och råvaror. De reglerar
flöden av bland annat vatten och näringsämnen. Motståndskraftiga
ekosystem är också avgörande för att klara klimatkrisen.
Men snabbare än någonsin tidigare förlorar världen växtoch djurarter. Orsakerna är många. Det rör sig om ett ohållbart nyttjande av naturresurser och en omdaning av landskapet,
men också belastning från övergödande ämnen och miljögifter.
Att bevara hotade växt- och djurarter är därför en viktig del av
miljöarbetet, både globalt, nationellt och lokalt. I arbetet måste
alla hjälpas åt. Vi behöver din och din kommuns hjälp.”

• Hur ser den art ut som valts ut i din kommun?

Flen: mal

Foto: Inger Holst

och många andra arter i Sverige

• Vad kan man göra för att förbättra villkoren för arten? Vilka
planer har kommunen?

Foto: Jan-Erik Hägerroth

Foto: Fjällräv; Thomas Mejier, flodpärlmussla; Peter Sjödin, havsörn; Jan-Erik Hägerroth, mosippa; Tommy Karlsson, bombmurkla; Inger Holst, apollofjäril; Karl Ingvarsson, mal; Helena Herngren, stinkpadda; Krister Hall, utter; Roine Karlsson

Rädda bombmurklan...

Havsörn, hotad art i bland annat Umeå kommun.
Vykortssatsningen är ett samarbetsprojekt mellan Miljödepartementet, länsstyrelserna och Naturvårdsverket. Länsstyrelserna har i
samråd med kommunerna valt ut arterna som ska representera den
biologiska mångfalden i den enskilda kommunen, och tagit fram text
och bildmaterial. Samtliga arter finns på Sveriges nya rödlista som
presenterades av Artdatabanken våren 2010. Idén till satsningen
kommer ursprungligen från Danmark där den genomfördes för några
år sedan. Under 2008 genomförde även Norge en vykortssatsning
där miljöministern skickade vykort till Norges 430 kommuner.
Ta kontakt med din länsstyrelse och kommun för mer information
om arbetet med att bevara hotade arter, speciellt den art som
valts ut i din kommun.

Ett urval av vykorten visas här. Läs om vykortssatsningen och se alla vykort på naturensår.se.
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Internationella året för
biologisk mångfald i Sverige
Sverige har undertecknat ett internationellt avtal, en konvention om biologisk
mångfald, där vi förbinder oss att vårda
vår biologiska mångfald, och nyttja den
hållbart, det vill säga så att den inte förstörs eller tar slut.
Miljödepartementet, Naturvårdsverket och Länsstyrelserna har tagit initiativ till en nationell satsning för att uppmärksamma hotade arter i kommuner
runtom i landet. Dessutom bjuds kommuner, länsstyrelser, företag och frivilligorganisationer in att bidra med goda
exempel på hur naturvård och lokal utveckling kan gå hand i hand. Satsningen
presenteras på www.naturensår.se.
Naturens år 2010 är en samverkans
arena för myndigheter och organisationer
som vill uppmärksamma Internationella
året för biologisk mångfald i Sverige.
På www.naturensår.se hittar du bland
annat bakgrundstexter om biologisk mångfald och alla vykort som skickas till ansvariga i landets kommuner för att uppmärksamma hotade arter
inom respektive
kommun.

