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Kalkkrassing 

Sisymbrium supinum 
 
EU-kod: 1493 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Länk: Gemensam text (arternas namn och koder) 

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#2  
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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 

Kalkkrassing växer på periodvis fuktig kalkmark, vanligen alvarmark. Arten växer 
på platser där markfuktigheten fluktuerar kraftigt. Den förekommer även i tidvis 
uttorkade pölar och myrkanter där de övriga ekologiska förutsättningarna finns 
(tillräckligt hög kalkhalt etc.). Många av de nuvarande lokalerna är människoska-
pade miljöer där den antropogena störningen gett samma förutsättningar som de 
naturliga lokalerna. 
 
Önskvärd naturlig stress och störning 

Arten är konkurrenssvag och klarar inte av att växtplatserna växer igen för kraftigt 
med högväxt vegetation av buskar mm. Den gynnas alltså av en måttligt till inten-
siv betesdrift.  
 
Reproduktion och spridning 

Blommorna är insektspollinerade, fröna är vindspridda, spridningsavståndet upp-
skattas till 10 meter. Arten har troligen en långlivad fröbank men studier saknas. 
 

Övrigt 

Artens numerär varierar mycket kraftigt med årsmånen och det kan gå flera år 
mellan observationer av arten på en och samma lokal.  
 
 
 

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: Arten är klassad som Nära hotad (NT). 
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Rapporterad nationell bevarandestatus 2007 

Rapporterat 2007 Reg. A Reg. B Reg. K Totalt 

Natura 2000-områden 

Utpekade för arten (antal) 

  

  16 

 

4 

 

20 

Utbredning 

Aktuellt värde (km2) 

Referensvärde (km2) 

Bedömning aktuell status 

Bedömning trend 

  

7 217 

7 217 

Gynnsam 

Stabil 

 

1 083 

1 083 

Gynnsam 

Stabil 

 

8 300 

8 300 

  

Population 

Aktuellt värde (enhet1)  

Referensvärde (enhet1) 

Bedömning aktuell status 

Bedömning trend 

  

100 000 

100 000 

 Gynnsam 

Stabil 

 

100 000 

100 000  

Gynnsam 

Stabil 

 

200 000 

200 000 

 

Artens livsmiljö 

Bedömning aktuell status 

Bedömning trend 

  

Gynnsam 

Stabil 

 

Gynnsam 

Stabil 

 

Framtidsutsikt 

Bedömning aktuell status 

Bedömning trend 

  

Gynnsam 

Stabil 

 

Gynnsam 

Stabil 

 

Samlad bedömning 

Bedömning aktuell status 

Bedömning trend 

  

Gynnsam 

Stabil 

 

Gynnsam 

Stabil 

 

1 Enhet för artens population är antal individer. 

 

 
Figur 1. Svenskt utbredningsområde (till vänster) och förekomster (till höger).  
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Förutsättningar för bevarande  
 
Länk: Gemensam text (förutsättningar för bevarande)  

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#12  

 
Hotbild 

 I många av alvarmiljöerna går igenväxningen mycket långsamt men på sikt 
är det ett påtagligt hot om hävden upphör eller minskas för kraftigt. 

 Även ett för hårt betestryck kan vara negativt om plantorna aldrig hinner 
gå i frukt innan de blir söndertrampade. 

 Åtgärder som förändrar hydrologin långsiktigt (framförallt uteblivna fluk-
tuationer). Arten har dock en rätt långlivad fröbank så förändringarna mås-
te vara permanenta för att utgöra ett större hot. 

 De mest utsatta lokalerna är de antropogent skapade där förändringar, 
igenläggningar mm, är mycket påtagliga hot. 

 
Bevarandeåtgärder 

 Gängse åtgärder för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus så att ingen 
försämringar för arten sker, (dvs att artens intressen respekteras i fysisk 
planering, tillståndsprövning, generell naturvårdshänsyn, förvaltning av 
skyddade områden, artskydd och uppföljning samt övervakning). 

 Fortsatt övervakning genom floraväkteri.  
 
 
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 priorite-

rad art där. 
 Arten kräver noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet. Den ingår i 

art- och habitatdirektivets bilaga 4 och betecknas med N i artskyddsför-
ordningens bilaga 1. 

 Vilt levande exemplar av arten är fridlyst enligt 7§ Artskyddsförordningen 
(2007:845) vilket innebär att det är förbjudet att avsiktligt plocka, samla in, 
skära av, dra upp med rötterna eller förstöra arten i naturen. Förbudet gäll-
er alla stadier i artens livscykel. 

 Vilt levande exemplar av arten omfattas av 23§ Artskyddsförordningen 
vilket innebär att det är förbjudet att förvara och transportera arten. 
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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 
kalkkrassing ska vara minst 7 
217 km2 i boreal region. 

Biogeo-
grafisk 

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

Antal km2 Vart 6:e år 

Utbredningsområdet för 
kalkkrassing ska vara minst 1 
083 km2 i kontinental region. 

Biogeo-
grafisk 

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

Antal km2 Vart 6:e år 

Förekomstarean för kalkk-
rassing ska vara minst 200 
km2 i boreal region. 

Biogeo-
grafisk 

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

Antal km2 Vart 6:e år 

Förekomstarean för kalkk-
rassing ska vara minst 300 
km2 i kontinental region. 

Biogeo-
grafisk 

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

Antal km2 Vart 6:e år 

Mål – population Nivå Metod Mått Frekvens 

Det ska finnas minst  
100 000 individer av kalkk-
rassing i boreal region.  

Biogeo-
grafisk 

Enligt BI-manual 
kärlväxter. 

Antal individer Vart 6:e år 

Det ska finnas minst  
100 000 individer av kalkk-
rassing i kontinental region.  

Biogeo-
grafisk 

Enligt BI-manual 
kärlväxter. 

Antal individer Vart 6:e år 

Under minst ett år av tio ska 
det finnas minst 50 fertila 
individer av kalkkrassing i 
Skåne. 

Trakt  Enligt BI-manual 
kärlväxter. 

Antal fertila 
individer 

Vartannat 
år 

Det ska finnas minst XX 
individer av kalkkrassing på 
lokalen YY. 

Lokal Enligt BI-manual 
kärlväxter. 

Antal individer Vart 3:e år 

Det ska finnas minst XX 
fertila individer av kalkkras-
sing på lokalen YY. 

Lokal Enligt BI-manual 
kärlväxter. 

Antal fertila 
individer 

Vart 3:e år 

Mål – livsmiljö Nivå Metod Mått Frekvens 

Det ska finnas minst XX km2 
lämplig livsmiljö (öppen 
alvarmark) för kalkkrassing i 
artens gynnsamma utbred-
ningsområde / området YY.  

 

Nationell / 
Område  

Enligt UF-manual för 
gräsmarker (fast-
ställd). 

Antal km2 Vart 6:e år 
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Kommentarer 

Miniminivån för uppföljning i skyddade områden är uppföljning av förekomst och 
livsmiljö vart 6: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  

 
Artvis litteratur 

Andersson, U.–B. & Gunnarsson, T. 2001. Natura 2000-arter på Öland. Krutbrän-
naren 10: 48–52  
 
Albertsson, N. 1950. Das grosse südliche Alvar der Insel Öland. Svensk Bot. 
Tidskr. 44: 269–331. 
 
Bengtsson, K., Prentice, H.C., Rosén, E., Moberg, R. & Sjögren, E.. 1988. The dry 
alvar grasslands of Öland: ecological amplitudes of plant species in relation to 
vegetation composition. Acta Phytogeogr. Suec. 76: 21–46.  
 
Rosén, E. 1980. Plant cover regeneration in a mechanically disturbed limestone  
heath on Öland, Sweden. Acta Phytogeogr. Suec. 68:123-130.  
 
Sterner R. 1986. Ölands kärlväxtflora. 2:a rev. uppl. utgiven av Å. Lundqvist. 
Stockholm.  
 
Wigforss, M. & Johansson, J. T. 1982. Kalkkrassing vid Lernacken i Skåne. 
Svensk Bot. Tidskr. 76:46.  
 
Länkar 

Virtuella floran http://linnaeus.nrm.se/flora/ 
 
Kontaktuppgifter 
Marit Persson  

marit.persson@artdata.slu.se 

018-67 26 58 

 

ArtDatabanken  

Bäcklösavägen 10 

Box 7007 

750 07 Uppsala 
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