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Biologi – ekologi
Länk: Gemensam text (biologi och ekologi)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#4

Livsmiljö
Smalgrynsnäcka förekommer i ett brett spektrum av miljöer. Samtidigt är smalgrynsnäckan mycket specifik när det gäller valet av mikrohabitat; det gäller hela
tiden att hitta rätt fuktighet och rätt struktur på förnan. Smalgrynsnäckan är kalkgynnad, särskilt tydligt märks det på de relativt fåtaliga inlandslokalerna.
Smalgrynsnäcka förekommer i flera olika typer av skog. Glesa askdominerade
lövkärr är en prefererad miljö, där den företrädesvis återfinns i halvöppna partier,
men arten förekommer även i relativt torr skog. På många av skogslokalerna hittar
man den i branter och blockdominerade partier. På skogsdominerade lokaler är det
viktigt att det finns träd vars löv erbjuder lättillgängliga kalkkällor i from av kalciumcitrat, som t.ex. lind, ask, lönn, hassel och sälg.
Arten förekommer även i kalkrika betesmarker med svagt till måttligt betestryck;
men om betestrycket blir för hårt försvinner den. I torr betesmark hittar man ofta
den i anslutning till fuktiga sänkor, strandbrinkar och i branter. På Öland och Gotland förekommer arten vida spritt i alvarmiljö. I östra Sverige finns dessutom flera
förekomster på kalkpåverkade torrängar. I kalkrika områden kan smalgrynsnäckan
även finnas i strandnära miljöer, t.ex. på betade havsstrandängar eller i anslutning
till kustnära dynvåtmarker. En annan viktig miljö är rikkärr och kalkfuktängar.
Smalgrynsnäckan accepterar ganska täta bestånd av starr. Förekomst av enstaka
högre örter som t.ex. älgört och hampflockel är inget problem, men uppstår det täta
bestånd av högväxta örter p.g.a. hög näringshalt brukar arten försvinna.
Mikrohabitatet är viktigt och smalgrynsnäckan förekommer främst i lucker, något
fuktig förna. Den är starkt beroende av stabila förhållanden i markens förnaskikt
och klarar inte översvämningar, däremot kortvarig översköljning och viss saltpåverkan (havsvatten som sprayar över lokalerna). Under torrare perioder söker den
sig ner en liten bit i marken och uppehåller sig i det översta jordlagret. På alvar och
i torrängsmiljöer hittar man den under torrtiden ofta i basen av tuvor.
Reproduktion och spridning
Spridningsförmågan hos smalgrynsnäcka kan på goda grunder antas vara starkt
begränsad. Spridning kan ske över ganska stora avstånd, men av allt att döma i
mycket begränsad omfattning. Avståndet för normal spridning torde ligga i storleksordning några få meter. Långdistansspridning sker förmodligen främst via
större däggdjur (t.ex. rådjur) och fåglar.
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Status
Länk: Gemensam text (status)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#6

Status och internationellt ansvar
• Sveriges rödlista 2010: Underarten / Arten är Livskraftig (LC) och därmed
inte rödlistad.
• Smalgrynsnäcka är internationellt klassad som Lower risk/near threatened
år 1996. Bedömningen behöver uppdateras (IUCN 2010).
Rapporterad nationell bevarandestatus 2007
Rapporterat 2007

Reg. B

Reg. K

Totalt

Natura 2000-områden
Utpekade för arten (antal)

66

15

81

Utbredning
Aktuellt värde (km2)
Referensvärde (km2)
Bedömning aktuell status
Bedömning trend

48 500
48 500
Gynnsam
Stabil

7 700
7 700
Gynnsam
Stabil

56 200
56 200

Population
Aktuellt värde (enhet1)
Referensvärde (enhet1)
Bedömning aktuell status
Bedömning trend

150 - 450
450
Dålig
Stabil

50 - 300
250
Dålig
Stabil

200 - 750
700

Artens livsmiljö
Bedömning aktuell status
Bedömning trend

Otillräcklig
Stabil

Otillräcklig
Stabil

Framtidsutsikt
Bedömning aktuell status
Bedömning trend

Otillräcklig
Stabil

Otillräcklig
Förbättring

Samlad bedömning
Bedömning aktuell status
Bedömning trend

Dålig
Stabil

Dålig
Stabil

1

Reg. A

Enhet för artens population är antal lokaler.

Kommentarer till rapporterade uppgifter
Intervallen anger antalet lokaler med aktuella fynd (lägre värde) och det totala
antalet lokaler med fynd (högre värde).
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Figur 1. Svenskt utbredningsområde (till vänster) och förekomster (till höger).

Förutsättningar för bevarande
Länk: Gemensam text (förutsättningar för bevarande)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#12

Hotbild
• Det allvarligaste hotet mot smalgrynsnäcka är utdikning, dränering och
andra ingrepp som ändrar de hydrologiska förhållandena och leder till uttorkning av artens livsmiljöer. Arten kan påverkas negativt även av perifera dikningsföretag, ledningsgrävning och vägdragningar om de leder till
sänkt grundvattennivå eller ändrad hydrologi på lokalerna.
• Eutrofiering leder till igenväxning och förändrade växtsamhällen.
• Upphörd hävd kan leda till igenväxning med träd och buskar.
• För höga djurtätheter kan leda till att rikkärrens strukturer förändras samtidigt som det i värsta fall kan leda till eutrofiering till följd av allt för stor
tillförsel av urin och dynga från djuren.
• Stödutfodring i marker med betade rikkärr kan leda till eutrofiering och
igenväxning med högörtsvegetation.
• Försämrad miljö till följd av utsläpp av försurande och gödande ämnen.
• Avverkning/gallring i skogsbiotoper kan leda till uttorkning.
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Bevarandeåtgärder
• Hävd i de fall igenväxning befaras.

Regelverk
Länk: Gemensam text (regelverk)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#16

• Arten ingår i art- och habitatdirektivets bilaga 2 och den är inte en prioriterad art där.

Bevarandemål och uppföljning
Länk: Gemensam text (bevarandemål och uppföljning)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#24

Förslag till mål (inte fastställda)
Mål – utbredning & förekomst Nivå

Metod

Mått

Frekvens

Utbredningsområdet för
smalgrynsnäcka ska vara
minst 48 500 km2 i boreal
region.

Biogeografisk

Geografisk analys enl. Antal km2
EU:s metodik för
artikel 17-rapporter.

Vart 6:e år

Utbredningsområdet för
smalgrynsnäcka ska vara
minst 7 700 km2 i kontinental
region.

Biogeografisk

Geografisk analys enl. Antal km2
EU:s metodik för
artikel 17-rapporter.

Vart 6:e år
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Mål – population

Nivå

Metod

Mått

Frekvens

Det ska finnas minst XX
Biogeoindivider av smalgrynsnäcka i grafisk
boreal region.

Inventering. Samman- Antal individer
ställning av fynddata.

Vart 6:e år

Det ska finnas minst XX
Biogeoindivider av smalgrynsnäcka i grafisk
kontinental region.

Inventering. Samman- Antal individer
ställning av fynddata.

Vart 6:e år

Smalgrynsnäcka ska finnas
på minst 450 lokaler i boreal
region.

Biogeografisk

Inventering. Samman- Antal lokaler
ställning av fynddata.

Vart 6:e år

Smalgrynsnäcka ska finnas
på minst 250 lokaler i kontinental region.

Biogeografisk

Inventering. Samman- Antal lokaler
ställning av fynddata.

Vart 6:e år

Det ska finnas minst 100
individer av smalgrynsnäca
på varje lokal för arten /
lokalen YY.

Nationell /
Lokal

Inventering. Samman- Antal individer
ställning av fynddata.

Vart 6:e år

Nivå

Metod

Frekvens

Mål – livsmiljö
2

Det ska finnas minst XX km
lämplig livsmiljö (kalkkärr och
kalkfuktängar med god hydrologi) för smalgrynsnäcka i
artens gynnsamma utbredningsområde / området YY.

Nationell /
Område

Uppföljning av naturtyperna.

Mått
2

Antal km

Vart 6:e år

Kommentarer
Miniminivån för uppföljning i skyddade områden är uppföljning av livsmiljö vart
12:e år.

Litteratur och kontaktuppgifter
Länk: Gemensam text (litteratur och kontaktuppgifter)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#30
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28. Länsstyrelsen Östergötland.
Jonsson, O. & Jacobson, C. 2007. Manual för basinventering av grynsnäckor (släktet Vertigo). Naturvårdsverket.
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Länkar
Naturvårdsverket, Manual för basinventering av grynsnäckor (släktet Vertigo),
fastställd version 1.0, 2007-06-05:
http://swenviro.naturvardsverket.se/dokument/epi/basinventering/basdok/pdfer/
Vertigomanual_ver1_070608.pdf
Kontaktuppgifter
Mikael Svensson
mikael.svensson@artdata.slu.se
018-67 27 14

ArtDatabanken
Bäcklösavägen 10
Box 7007
750 07 Uppsala
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