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Sammanfattning 
En ökad exploatering och markanvändning har under det senaste århundradet kraftigt 

reducerat odlingslandskapets variationsrikedom och biodiversitet, vilket medfört 

drastiskt förändrade livsvillkor för många arter på jorden. Forskning visar att militära 

övnings- och skjutfält har kommit att bli en tillflyktsort för många hotade arter, dels  på 

grund av att de blivit förskonade från annan markexploatering och dels för att de 

militära störningarna visat sig gynna många arter.  

 

Denna studie har som syfte  att utreda vilka störningsregimer som historiskt gynnat 

biodiversiteten på Torhamns övnings- och skjutfält  i sydöstra Blekinge. I denna 

undersökning analyseras biodiversitet på landskaps- och artnivå. Tidigare resultat från 

pollenanalyser ca en mil norr om undersökningsområdet visar att regionen har präglats 

av markanvändningsformerna bete och slåtter under flera tusen år och att den floristiska 

diversiteten varit hög sedan tidig järnålder. Den militära verksamhet som bedrivits på 

Torhamns udde under de senaste 100 åren har med stor sannolikhet bidragit till att 

bevara de unika naturvärden som finns där idag. En viktig slutsats som kunnat dras av 

denna studie är att biologisk mångfald förändras över tiden och att det finns en tydlig 

koppling till markanvändningsförändringar. Det är med kunskap om den historiska 

markanvändningen som det går att förklara varför flora och fauna ser ut som den gör 

idag och för att kunna främja biologisk mångfald på militära övnings- och skjutfält, är 

det därför av största vikt, att ha ett paleoekologiskt perspektiv vid upprättandet av 

bevarandemål och hållbara handlingsplaner.  

 

Abstract 
The increasing exploitation of land and the changes in land use over the last few 

hundred years has led to a marked reduction in the biodiversity of the landscape. 

Species populations have diminished in number or even gone locally extinct due to 

habitat loss. Research has shown that military training areas have become a refuge for 

many endangered species, partly due to the fact that these areas have been spared from 

exploitation of the land and partly due to the fact that these species have thrived as a 

result of the disturbance of habitat caused by military activity. 

 

This study aims to clarify which types of disturbance have had a positive effect on the 

biodiversity of Torhamns udde in South East Blekinge through history. In this 

investigation biodiversity is analyzed at the landscape and species levels. Earlier results 

from a pollen analysis north of the study area show that the region has been affected by 

land use over a period of several thousand years. The military activity that has taken 

place in the area over the last hundred years, has contributed to the preservation of the 

unique natural environment that exists there today. An important conclusion from this 

study is that changes in biodiversity are strongly connected with changes in land use. 

The present composition in the flora and fauna may thus largely be explained by the 

historical land use. In order to positively influence the biodiversity of a military training 

area, it is important to have a palaeoecological approach, when conservation and 

management plans are being set up. 

 
Keywords 

Biodiversity, palaeoecology, military shooting field, military training sites, ecological 

disturbances, land use, nature conservation. 
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Begreppsförklaringar 

 
 

 

 

 

 

Ekologisk störning/Störningsregim/Hävd 

Ett upprepande mönster av faktorer som påverkar naturen. Dessa kan vara både av naturligt eller av 

mänskligt ursprung och kan ske med längre eller kortare tidsintervall. Exempel på ekologiska 

störningar är stormar och skogsbränder, trampande och betande djur, slåtter och hjulspår efter fordon. 

 

Koncessionsnämnden 

Statlig myndighet inrättad 1969 i samband med att miljöskyddslagen trädde i kraft. Myndigheten 

upphörde i och med att Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999. 

 

Kulturlandskap  

Det landskap som formats genom mänsklig aktivitet och markanvändning. 

 

Kustartilleriet (KA) 

Ett tidigare vapenslag inom marinen. KA avvecklades i samband med försvarsbeslutet 2000 och 

ersattes av amfibiekåren, som idag ansvarar för det kustnära försvaret. 

 

Morfologi 

Läran om organismers form och uppbyggnad. 

 

Naturbetesmark 

En betesmark som inte varit utsatt för produktionsförbättrande åtgärder som t.ex. gödsling och 

markbearbetning. 

 

Odlingslandskap 

Vanligen avses den öppna jordbruksbygden med åkrar, ängsmarker och betesmarker. I stora delar av 

Sverige har det gamla mångformiga odlingslandskapet ersatts av ett landskap dominerat av industriellt 

jord- och skogsbruk, vilket medfört drastiskt förändrade livsvillkor för många arter. 

 

Paleoekologi 

Miljöhistoria över sekler och millennier. Studier av ekologiska förändringar i ett långtidsperspektiv 

 

Slåttermark 

Ängsmark där högt gräs avverkas med lie eller slåtterbalk för att användas som foder till tamboskap, 

ofta med bete av återväxt efter skörd. 

 

Övnings- och skjutfält 

Land- eller vattenområde där det bedrivs militär övningsverksamhet. Denna studie behandlar  endast 

övningsområde på land. 
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1 Inledning 
 

“The armed forces may not originally have had the intention to preserve large tracts of 

natural heritage, but the fact that de facto they have done so, deserves to be 

acknowledged.” 
 

Ovanstående citat är hämtat från EU-kommissionens publikation LIFE, Natura 2000 

and the military (Gazenbeek, 2005). Att militär övningsverksamhet skulle kunna 

frambringa positiv miljöpåverkan och vara bidragande till att bevara stora 

naturarvsområden, är något som klingar främmande i mångas öron. Det går inte att 

förringa att den militära övningsverksamheten har en betydande miljöpåverkan, men 

faktum är att det under de senaste åren kommit en hel del forskning som visar att den 

militära övningsverksamheten inte enbart är till ondo för naturen. Studier visar att de 

kontinuerliga störningar som den militära övningsverksamheten under många års tid har 

utsatt dessa övningsområden för, har bevarat och skapat livsmiljöer som tidigare fanns i 

det äldre jord- och skogsbrukslandskapet (Warren m.fl., 2007; Lawrence m.fl., 2015; 

Lindenmayer m.fl., 2016).  

 

De stora förändringar som jord- och skogsbruket genomgått under 1900-talet har 

kraftigt reducerat odlingslandskapets variationsrikedom och biologiska mångfald 

(Bernes, 2011). Parallellt med dessa pågående förändringar, har det bedrivits militär 

övningsverksamhet på många övnings- och skjutfält runt om i världen. Dessa områden 

har hållits åtskilda från annan markexploatering samtidigt som stridsfordon har 

bearbetat marken och skapat partier av vattenansamlingar, blottad jord och sand, där 

groddjur, ödlor, bin och många marklevande insekter trivs. Mindre bränder samt 

mekaniska skador på träd till följd av vapenverkan har gett upphov till död ved vilket 

också gynnat många djur- och växtarter (Warren m.fl., 2007). Många övnings- och 

skjutfält, både i Sverige och i andra länder, har därför kommit att bli en tillflyktsort för 

många hotade arter, som tidigare haft sina huvudförekomster i ogödslade ängs- och 

hagmarker – biotoper som till följd av förändrad markanvändning, minskat mycket 

kraftigt under de senaste decennierna (Bernes, 2011). Viktiga livsmiljöer för många 

hotade arter har genom den militära verksamheten kunnat bevaras, vilket lett till att 

många övnings- och skjutfält i världen idag hyser ett rikt växt- och djurliv (Warren 

m.fl., 2007).  

 

I Sverige har Riksdagen bestämt att Försvarsmaktens huvuduppgift ska vara förmågan 

till väpnad strid och att övningsverksamheten bör öka under de kommande åren (Prop. 

2014/15:109 ). För att Försvarsmakten ska kunna lösa sin uppgift krävs en omfattande 

stridsövningsverksamhet som idag bedrivs på 65 övnings- och skjutfält runt om i 

Sverige (Försvarsmakten, 2017). I ett regeringsuppdrag (Regeringen, 2015) har 

Försvarsmakten fått till uppgift att upprätta handlingsplaner för de nationella 

miljökvalitetsmålen, där ett av de ställda målen är ett rikt djur- och växtliv vid övnings- 

och skjutfälten (Försvarsmakten, 2014). 

 

Biologisk mångfald eller biodiversitet som begrepp lanserades för första gången i USA i 

mitten av 1980-talet (Nationalencyklopedin, 2017). 1992, vid FN:s konferens om miljö 

och utveckling i Rio de Janeiro, upprättades en internationell överenskommelse om 

naturvård och skydd av arter – CBD, konventionen om biologisk mångfald (SCBD, 

u.å). I den svenska översättningen (SÖ 1993:77) har biologisk mångfald definierats 

enligt följande; 
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 ” variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från 

bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska 

komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan 

arter och av ekosystem.”  

 

Biologisk mångfald är ett komplext begrepp som innefattar variationsrikedom på flera 

olika nivåer; gen-, art-, ekosystem- och landskapsnivå. Enligt Bradley m.fl., (2012) är 

denna variationsrikedom en förutsättning för ekosystemens resiliens och för såväl 

människans som andra livsformers överlevnad. Birks (2012) menar att det är med 

kunskap om den historiska och förhistoriska markanvändningen som det går att förklara 

uppkomsten av dagens biodiversitet, och det är därför av största vikt att ha ett 

miljöhistoriskt långtidsperspektiv, när hållbara handlingsplaner för bevarandet av 

biodiversitet på övnings- och skjutfälten ska upprättas. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka samband mellan historiska 

vegetationsförändringar och historiskt förekommande störningsregimer, på ett av 

Försvarsmaktens övnings- och skjutfält; Torhamns övnings- och skjutfält i sydöstra 

Blekinge. Genom att därtill undersöka skjutfältets nutida art- och landskapsdiversitet 

samt nutida förekommande störningsregimer, ämnar denna studie utreda vilka 

störningsregimer som gynnat den biologiska mångfalden i området genom historien.  

 

Torhamns övning- och skjutfält innefattar även ett risk-/skjutområde över vatten och 

avgränsning är gjord till att enbart studera biologisk mångfald och störningsregimer i 

skjutfältets landmiljö. Studien är också avgränsad till att undersöka biodiversiteten på 

landskaps- och artnivå. 

 

Studien avser besvara följande frågeställningar; 

 

1. Hur har den historiska markanvändningen sett ut och förändrats på Torhamns 

udde? Denna frågeställning avses besvaras med litteratur, kartarkiv, intervjuer 

med lokalbefolkning samt beräkningar i GIS. 

 

2. Vilka störningsregimer har gynnat den biologiska mångfalden på Torhamns 

udde under förhistorisk och historisk tid? Denna frågeställning avses besvaras 

med litteratur och kartarkiv. 

 

3. Hur ser den biologiska mångfalden ut på Torhamns udde idag? Denna 

frågeställning avses besvaras med fältobservationer.  

 

4. Vilka naturvårdsåtgärder skulle den biologiska mångfalden på Torhamns 

övnings- och skjutfält kunna gynnas av idag? Denna frågeställning avses kunna 

besvaras genom analys av litteraturstudien och fältobservationerna. 

 

5. Kan den militära övningsverksamheten anpassas för att främja den biologiska 

mångfalden ur ett naturvårdsperspektiv? Denna frågeställning avses kunna 

besvaras genom analys av litteraturstudien och fältobservationerna. 
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2 Bakgrund 

2.1 Förlust och bevarande av biologisk mångfald 
Trots att det runt om i världen läggs ner mycket arbete på att värna om och bevara 

biologisk mångfald, är dagens forskare i stort överrens om att biodiversiteten, på grund 

av människans framfart, minskar i alldeles för snabbt takt (Harrop & Pritchard, 2011). 

Enligt Rockström m.fl. (2009) har utarmningen av jordens biologiska mångfald blivit så 

omfattande att den kan få enorma konsekvenser för oss själva och våra efterkommande 

på grund av att förlusten urholkar tillhandahållandet av de ekosystemtjänster som 

mänskliga samhällen är beroende av. Kunskap om vilka arter som minskar i antal eller 

utbredning är nödvändig för att vi ska veta var naturvårdsinsatser behövs, och för att 

handlingsplaner för bevarandet av biologisk mångfald ska kunna sättas upp, måste det 

finnas metoder för mätning, dokumentation och uppföljning (Bernes, 2011). Naturens 

komplexitet - att det finns variationsrikedom på flera nivåer samt även brist på 

referensmaterial, gör det svårt att hitta generella mätmetoder för biologisk mångfald 

(Bernes, 2011). En undersökning gjord vid SLU och Uppsala universitet belyser denna 

komplexitet genom att konstatera att det inte finns något enkelt sätt att bedöma om en 

naturbetesmark är betad på ett sätt som gynnar biologisk mångfald - det krävs beteshävd 

för att motverka igenväxning och upprätthålla artrikedomen, samtidigt som många av 

gräsmarkens arter är känsliga för att slås av eller betas (Wissman & Lennartsson, 2010).  

 

I Sverige är systemet med rödlistade arter den vanligast använda metoden för att 

utvärdera och bedöma tillståndet för olika arter i naturen. Rödlistan används som ett 

hjälpmedel för att göra naturvårdsprioriteringar (SLU, 2017). Enligt Ekstam & Forshed 

(1992) måste naturvårdsåtgärder upprättas utifrån kunskap om hävd och hävdhistora 

samt hur enskilda djur- och växtarter svarar eller inte svarar på olika skötselåtgärder. 

Mätmetoderna och vad som ska mätas varierar, men oavsett om det gäller mätning av 

växt- eller djurliv, så måste störningsregimen i det förgångna tillmätas stor betydelse, 

om vi vill kunna förstå de bakomliggande orsakerna till arters närvaro i ett område och 

till de förändringar som kan konstateras, enligt Ekstam & Forshed (1996). 

Uppfattningen om vilka natur- och/eller kulturhistoriska värden det är vi vill bevara och 

vilka naturvårdsåtgärder som är mest lämpliga för ändamålet, skiljer sig åt och det 

uppstår inte sällan målkonflikter mellan naturvård och kulturvård (Emanuelsson, 2009). 

Brudvig (2011) konstaterar att det historiskt tagits väldigt lite hänsyn till hur landskap 

och historik interagerar vid återställning av naturområden och att det helt klart finns 

utmaningar och kontroverser mellan bevarandebiologin och paleoekologin. Birks (2012) 

menar att ett paleoekologiskt angreppssätt är nödvändigt för att kunna upprätta hållbara 

och långsiktiga naturvårdsplaner men konstaterar samtidigt att det finns väldigt få 

praktiska exempel på när naturvården utnyttjar resultat från långtidsekologiska 

undersökningar i bevarandeplaner.  

 

2.2 Biologisk mångfald och störningsregimer 

Störningsregimer eller ekologiska störningar är något som inträffar naturligt genom t.ex. 

bränder, långvariga översvämningar, torka, jorderosion eller stormfällning av skog. 

Dessa störningar skapar ytor som öppnar upp för invandring av nya arter. Är störningen 

dessutom återkommande resulterar det i att ingen art ges möjlighet att dominera, vilket i 

regel leder till en stor artrikedom. Störningsregimer kan även orsakas av människans 

markanvändning, t.ex. genom jordbruk (odling av grödor, bete, slåtter, gödsling), 

skogsbruk (plantering av skog, skogshygge, körning med tyngre fordon), anläggande av 

kraftledningsgator och andra ingrepp i landskapet. Under 1900-talet har det skett 
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dramatiska förändringar av markanvändningen världen över, inte minst vad gäller 

moderniseringen av jordbruket. Landsbygden har blivit mindre variationsrik och 

intensiva monokulturer har brett ut sig. En av orsakerna till att många arter och 

naturtyper utvecklas negativt och riskerar att försvinna på sikt är att äldre 

brukningsmetoder inom jord- och skogsbruk, som historiskt har gynnat många arter, har 

blivit sällsynta. I stort sett alla kärlväxter som finns i ängs- och betesmarker är gynnade 

av någon typ av hävd. Olika arter har olika förmåga att tåla störning. Hävdform (slåtter 

eller bete), tidpunkt och intensitet har avgörande betydelse för vegetations-

sammansättingen. Vid beteshävd påverkar djurslag, deras tramp och dynga samt vad de 

väljer att beta, artsammansättningen. Traditionellt hävdade marker hyser ofta en hög 

artrikedom på liten yta (Ekstam & Forshed, 2000). 

 
2.3 Militär verksamhet som störningsregim 
Under de senaste åren har det kommit allt mer studier som konstaterar att det finns ett 

rikt djur- och växtliv på såväl svenska som på utländska militära övnings- och skjutfält. 

En studie av Lindenmayer m.fl., (2016) visar att militär övningsverksamhet kan ha ett 

flertal olika effekter på flora och fauna (Fig. 1) och att olika arter kan reagera olika på 

samma typ av störning. Studien visar också att förvaltningen av övnings- och skjutfält 

skiljer sig åt och att valet av förvaltningspraxis är av betydelse för biodiversiteten. Det 

är därför av största vikt att förvaltaren har en klar bild över vilka mål som ska uppnås 

med naturvårdsåtgärderna på övningsområdet (Lindenmayer m.fl., 2016). En annan 

nyligen publicerad studie har identifierat att det finns ett behov av förvaltningsprinciper 

för militära övningsområden och författarna har därmed upprättat ett antal principer där 

hänsyn tas till både militära utbildningsmål och naturvärden (Zentelis m.fl., 2017). 

Som svenska exempel kan bl.a. nämnas ett område vid Karlsborgs fästning, som hyser 

en mycket värdefull fauna av bin, vilket konstateras vara en följd av militärens 

aktiviteter som hållit markerna öppna och skapat större områden med sandig jord där 

många bin kan bygga bon (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2016).  Ringenäs 

skjutfält och Tönnersjömalet i Halland, är två andra exempel på militära 

övningsområden, där inventeringar vittnar om en stor förekomst av blommande växter 

som i sin tur utgör basen för ett unikt insektsliv (Larsson, 2007). På Ravlunda skjutfält i 

Skåne har man på senare år tagit till grävmaskiner för att skapa sandblottor, något som 

militära fordon sedan många år tillbaka kontinuerligt bidragit med. Detta slitage har 

minskat i omfattning under de senaste åren med anledning av nedskärningar inom 

försvaret och minskad fordonsaktivitet som följd (Sandlife, 2015). Ljunggren (2012) 

belyste i sin kandidatuppsats störningsregimer vid Skövde övnings- och skjutfält och 

kom fram till att det är fullt rimligt att se övningar med stridsfordon som en 

naturvårdsresurs.  

             Figur 1. Modell över de effekter som militär övningsverksamhet kan ha på flora och fauna.  

            Fritt efter Lindenmayer m.fl. (2016). 
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Figur 2. Torhamnshalvön ligger sydost om Karlskrona i 

Blekinge län (grön markering) och är det svenska 

fastlandets sydöstligaste punkt. Koordinater enligt 

SWEREF 99 TM: N 6215375,  E 552551. Topografisk 

webbkarta Visning © Lantmäteriet.  
 

Figur 3. Torhamnshalvön. Den blå 

markeringen kring Torhamns udde ramar 

in skjutfältsområdet. Längre norrut på 

halvön ligger Färskesjön (grön 

markering) där pollenanalys utförts på 

sjöns sediment (Berglund, 1966a och b, 

Berglund m.fl., 2008, Åkesson m.fl. 2015). 
Topografisk webbkarta Visning © 

Lantmäteriet. 

 

3 Områdesbeskrivning  

3.1 Geografiskt läge och geologi  

I det sydöstligaste hörnet av Blekinge och det svenska fastlandet ligger Torhamnshalvön 

och längst ut på udden ligger Torhamns övnings och skjutfält (Fig. 2 & 3). 

  

 

 

 

Torhamnshalvön består av ett flackt urbergsområde som fått sin utformning av den 

senaste inlandsisen som lämnade Blekinge för mellan 14000–15000 år sedan.  

Berggrunden domineras av de s.k. Karlshamn-Spinkamåla-Vånga-graniterna och 

granodioriter (Tvinggranit) som bildades för ca 1.4 miljarder år sedan, samt kambrisk 

sandsten i NO (SGU, 2017a). Jordarterna utgörs i huvudsak av ett tunt sandigt 

moräntäcke och svallsediment (SGU, 2017b). Fram tills för ca 11 800 år sedan låg hela 

halvön under dåvarande Östersjöns yta för att efter Baltiska Issjöns tappning bli land. 

Under Ancylustransgressionen för ca 10 800 – 9 000 år sedan täcktes återigen stora 

delar av Torhamnshalvön av Östersjön. Landhöjningen har sedan sakta fortskridit och 

det var först för ca 4000 år sedan som nuvarande Torhamns udde stack upp ovanför 
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havsytan i form av en ö. För ca 500 år sedan lämnade Torhamns udde ö-stadiet, och 

omvandlades därmed till en halvö (Fig. 4). 

  

  

 

 

 

 

3.2 Skjutfältets historik 
Dokumentationen kring den militära verksamheten på Torhamns udde sträcker sig drygt 

100 år tillbaka i tiden (Fig. 5). 1977 beslutade Länsstyrelsen Blekinge län att Torhamns 

udde skulle bli naturreservat. Beslutet förde med sig stora inskränkningar i den militära 

verksamheten på den södra och sydöstra delen av udden. Under 1990-talet skedde stora 

nedskärningar inom Försvarsmakten; provskjutningsverksamheten upphörde helt och 

efter försvarsbeslutet 2000 (Prop. 1999/2000:30) avvecklades också Kustartilleriet.  

Under andra halvan av 2000-talet tog verksamheten åter fart då Mainbasen upprättades i 

Karlskrona och Sjöstridsskolan började bedriva utbilning i artilleri och kulspruta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 år sedan 

 
1000 år sedan 

Figur 4. Strandnivåkarta för 1000 år sedan respektive 500 år sedan  Kartan till vänster visar att Torhamn 

udde var en ö för 1000 år sedan. Kartan till höger visar strandlinjen för 500 år sedan, då ön till följd av 

landhöjningen omvandlats till en halvö. © Sveriges geologiska undersökning. 

Figur 5. Den militära verksamhetens utveckling på Torhamns övnings- och skjutfält under de senaste 100 åren. 
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Skjutverksamhet har pågått sedan 1915 men dokumentation om verksamhetens 

intensitet fram till år 1977 saknas. Figur 6 åskådliggör att verksamheten har haft sina 

upp- och nedgångar. Det rådde en större aktivitet på skjutfältet under 1980-talet och 

första halvan av 1990-talet som följdes av en kraftig minskning av verksamheten i 

samband med Koncessionsnämndens fastställande av de slutliga tillståndsvillkoren. 

Omorganisationer och neddragningar inom försvaret i början av 2000-talet ledde till att 

aktiviteten på skjutfältet var nästintill obefintlig. Vid 2004 års försvarsbeslut togs beslut 

om att inrätta en marinbas med huvudsäte i Karlskrona och trenden visar alltsedan dess 

på en återigen ökande verksamhet (P. Kamm, personlig kommunikation). 

 

 

3.3 Områdesskydd 
3.3.1 Riksintressen 

Torhamns skärgård är utsett som ett riksintresse för natur- och friluftsliv och därtill är 

Torhamns övnings- och skjutfält utsett som riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap 9 

§ miljöbalken (Försvarsmakten, 2015).  

 
3.3.2 Naturreservat  

Naturreservatet Torhamns udde (Fig. 7) bildades 1977 för att udden bedömdes ha 

betydande naturvärden, ett stort värde för friluftsliv samt en särpräglad landskapsbild 

med kulturhistoriskt värde, genom förekomsten av fornminnen och odlingslandskapets 

karaktär. Naturreservatet Torhamns udde omfattar förutom själva udden även öarna 

Båtaskär och Hammmaröra samt ett stort havsvattenområde, som av militären också 

används som sjöövningsområde. 

  

Naturreservatet omfattas dels av allmänna bestämmelser (Bilaga A), dels av särskilda 

bestämmelser för den militära verksamheten och dels av en skötselplan. Skötselplanen 

som upprättades 1977 är fortfarande gällande och syftar i huvudsak till att bevara det 

öppna kulturlandskapet. Naturreservatet är indelat i 16 olika skötselområden och 

övnings- och skjutfältet berörs utav fem stycken, nr 9-13 (Fig. 8). Det är Länsstyrelsen i 

Blekinge län som ansvarar för och upphandlar skötseln av naturreservatet. I tabell 1 

åskådliggörs de åtgärder som beslutats för respektive skötselområde. Generellt kan 

sägas att hela området ska betas årligen och underhållsröjningar ska göras vid behov i 

samråd med föreskrivna intressenter/aktörer (Länsstyrelsen Blekinge län, 1977).   

Figur 6. Antal skjutdagar på Torhamns övnings- och skjutfält baserat på dokumenterad data från FMV, 

Försvarets Materielverk, 1977-1988 och från Försvarsmaktens miljörapporter 1994-2016. Perioden 

mellan 1994-1998 visar därmed både Försvarsmaktens och FMVs beläggning på skjutfältet. I medeltal 

har det skjutits 53,4 dagar/år sedan 1977. 

 



 

8 

Figur 7. Naturreservatet Torhamns udde. Reservatsgränsen sammanfaller 

med Natura 2000-området Torhamns udde. Linjen som skär genom 

fågelskyddsområdet Båtaskär markerar risk-/skjutområde över vatten. 

Kartan producerad i ArcGIS 10.5 av Madelene Wijk. Bakgrundskarta: 
GSD-Fastighetskartans topografi. © Lantmäteriet. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 8. Numrerade skötselområden på Torhamns udde enligt 

reservatsföreskrifterna. Torhamns övnings- och skjutfält berörs 

av skötselområde 9-13 (Länsstyrelsen Blekinge län, 1977) © 

Länsstyrelsen. 
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Tabell 1. Översikt över bevarandevärden och skötselåtgärder inom naturreservatet och skjutfältet 

Torhamns udde (Länsstyrelsen, 1977).  
 

Skötsel-

område 

 

 

Beskrivning av området 

 

 

Bevarandemål 

 

Underhållsåtgärder 

 

9 

 

Övergiven åker- och ängsmark, 

delvis under igenväxning. 

 

 

Områdets öppna karaktär. 

 

 Betesdrift. 

 

10 

 

Övergiven åker- och ängsmark. 

 

 

Öppen betesmark. 

 

 Betesdrift. 

 

11 

 

Betesmark, strandängar, ljung- och 

gräshedspartier, fornlämningar, 

samt en fågelstation. 

 

Öppen betesmark. 

 

 Betesdrift. 

 Skötselåtgärder ska ske i 

samråd med Karlskrona 

ornitologiska klubb. 

 

 

12 

 

Tidigare betesmark. Hösten 1976 

anlades tre militära målområden 

samt en väg mellan dessa. 

 

Området är av liten 

betydelse för friluftslivet 

p.g.a. militär verksamhet. 

 

Skötseln styrs med det 

militära kravet på fri sikt. 

 

 

 Kontinuerliga röjningar av 

lövsly ev. i kombination 

med bete under tid av året 

då skjutning ej bedrivs. 

 

 Röjningsarbeten ska ske i 

samråd med 

reservatsförvaltaren och 

Karlskrona ornitologiska 

klubb. 
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Övergiven betesmark bevuxen med 

i huvudsak björkskog. 

 

Strandzonen och de öppna 

ljunghedspartierna utmed 

vägen bevaras öppna.  

 

Området ska bevaras 

skogsbärande med för 

trakten naturliga trädslag. Ek 

ska gynnas. 

 

 

 Successiva gallringar 

bland björken. 

 

 Röjning av sly. 

 
 
3.3.3 Natura 2000 

Torhamns udde ingår i ett Natura 2000-område enligt både art- och habitatdirektivet 

(92/43/EEG) och fågeldirektivet (79/409/EEG). Natura 2000-gränsen för art- och 

habitatdirektivet SE0410104 Torhamns udde, sammanfaller med naturreservatsgränsen 

(Fig. 7). Arealen för respektive naturtyp är fastställd i regeringsbeslut. Status och 

bevarandemål för de olika naturtyperna har bestämts av Länsstyrelsen (2016) (Tab. 2). 

Enligt bevarandeplanen för Natura 2000-område SE0410041 Torhamn-Hästholmen 

(Länsstyrelsen, 2017) är Torhamns udde är en internationellt känd fågellokal med 

flertalet rödlistade arter. Bevarandeplanen anger att förekomsten av de häckade 

fågelarterna Vitkindad gås, Skärfläcka, Skräntärna, Kentsk tärna, Fisktärna, Silvertärna, 

Småtärna, Höksångare och Törnskata utgör prioriterade bevarandevärden 

(Länsstyrelsen, 2017). 

 

Landskapet på Torhamns udde är mosaikartat. De dominerande naturtyperna består av 

våta-fuktiga havsstrandängar och enbevuxna gräshedar med inslag av ljung och olika 

typer av tornbuskar. Den marina miljön längs med uddens kuststräcka består av grunda 

mjuk- och hårdbottnar med en rik flora av alger, kräftor och musslor. De grunda 
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bottnarna är viktiga lek- och uppväxtområden för fisk och området har ett mycket rikt 

fågelliv. På norra delen av udden finns en gles björkskog med inslag av ek, tall, rönn 

och asp. Här och var finns också ett antal kärrytor, vilka tidvis är vattenfyllda. 

Torhamns udde beskrivs av Länsstyrelsen (2016) som ett särpräglat och välbevarat 

kulturlandskap som hyser ett rikt djur- och växtliv tack vare den långa kontinuiteten av 

hävd. 

 

 
Tabell 2. Bevarandemål och bedömd status för Natura 2000-naturtyperna på Torhamns övnings- och 

skjutfält. 

Naturtyp enligt 

Natura 2000 

Areal 

ha 

Arter som området ska 

karaktäriseras av 
Bevarandemål 

Bevarande-

tillstånd 

 

Driftvallar (1210) 

 

0,01 

 

Artsammansättningen 

ska vara naturlig med 

för naturtypen 

karaktäristiska arter. 

 

Det ska finnas ansamling av 

kväverikt organsikt material 

(blåsstång, vass, säv).           

 

Det ska ske en omsättning av 

driftmaterial. 

 

 

Kunskap 

saknas 

 

Strandängar vid 

Östersjön (1630) 

 

24,67 

 

Gulkämpar, Saltnarv, 

Strandnarv, Havssälting 

Smultronklöver, Revigt 

saltgräs, Strandkrypa, 

Rödbena, Strandskata, 

Större strandpipare, 

Tofsvipa 

 

Gräsmarken ska vara väl-

hävdad och starkt präglad av 

bete. Obetade tuvor och rator 

får förekomma.  

 

Igenväxningsvegetationen 

ska vara liten.    

 

Strandängarna ska vara öppna 

och helt fria från träd och 

buskar.  

 

 

Gott 

 

Torra hedar (4030) 

 

23,85 

 

Hirsstarr, Knägräs, 

Stagg, Ängsvädd, 

Blåsuga, Vårtåtel, 

Jungfru Marie nycklar 

 

Gräsmarken ska vara öppen 

och välhävdad med spridda 

enbuskar och starkt präglad 

av bete.  

 

Igenväxningsvegetationen 

ska vara liten. 

 

 

Gott 

 

Silikatgräsmarker  

(6270) 

 

23,65 

 

Darrgräs, Hirsstarr, 

Jungfrulin, Knägräs, 

Liten blåklocka, 

Ängsvädd 

 

Gräsmarken ska vara starkt 

präglad av bete. 

 

Igenväxningsvegetationen 

ska vara liten. 

 

 

Gott 
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3.4 Nutida markanvändning  
3.4.1 Ansvarsförhållanden och skötsel 

Staten äger och förvaltar Torhamns övnings- och skjutfält genom Fortifikationsverket. 

Planområdet för skjutfältet omfattar 89 ha (se röd markering, Fig. 9) enligt 

areaberäkning i ArcGIS. Övnings- och skjutfältet är sedan reservatsbeslutet 1977 

uppdelat i tre områden, A-C, enligt figur 9. Skjutfältets olika delar arrenderas idag ut till 

tre olika djurägare. Via Länsstyrelsen som är reservatsförvaltare får arrendatorerna på 

årlig basis ekonomiskt stöd för betesmark och slåtterängar från EUs landsbygds-

program, (EU) nr 1305/2013, och med ersättningen följer en åtagande- och skötselplan. 

De styrdokument som reglerar den militära verksamheten på Torhamns övnings- och 

skjutfält är Försvarsmaktens interna skjutfältsinstruktion, Garnisonsplan Karlskrona 

(Försvarsmakten, 2010) och naturreservatsföreskrifterna från 1977 (Länsstyrelsen, 

1977). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
3.4.2 Område A 

Område A betas i dag av nötkreatur och får (S-O. Petersson, personlig kommunikation).  

Den militära verksamheten i område A är i dag obefintlig. Skjutning, sprängning och 

tältförläggning är sedan 1977 förbjuden i område A. Undantag kan medges i samband 

med större förbandsvisa övningar. Bedrivandet av ornitologisk forskning ska vara 

möjlig under hela året, dock har Försvarsmakten mandat att utfärda säkerhetsföreskrifter 

som kan innebära förbud att vistas inom område A och/eller B under pågående 

skjutning i område B eller C. Sådan skjutning ska Länsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsen 

och Karlskona ornitologiska klubb underrättas om och den ska undvikas under perioden 

1 maj – 15 oktober.  

 

Figur 9. Övnings- och skjutfältets områdesindelning A-C. 

Röda siffror med pilar=skjutplatser. Röda ”hakklamrar”= 

målvärn. Streckade linjer = området omfattas av särskilda 

bestämmelser i naturreservatsföreskrifterna som den militära 

verksamheten måste rätta sig efter. Kartan  är producerad av 

Metria för Försvarsmakten, © Försvarsmakten. 
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3.4.3 Område B 

Område B består i en fossil åker som betats av får sedan 1960-talet (M. Olsson, 

personlig kommunikation). Den militära aktiviteten i område B är i dag mycket låg. 

Skjutning med handeldvapen samt grävning i samband med bivackering är tillåten i 

samband med större militära övningar med kravet om att marken ska vara väl återställd 

efter varje övning. Sprängövningar är förbjudna.  

 
3.4.4 Område C  

Område C betas i dag av ca 50 nötkreatur (P. Gunnarsson, personlig kommunikation). 

Sedan naturreservatsbeslutet 1977, bedrivs i princip all militär övningsverksamhet på 

område C. Enligt reservatsföreskrifterna ska förfoganderätten inte utgöra hinder för den 

militära verksamhetens ändamålsenliga bedrivande. På område C bedrivs skjutövningar 

med både lös-, fin- och grovkalibrig ammunition mot både mark-, luft- och sjömål. 

Merparten av övningsverksamheten sker i anslutning till tornet och skjutplats 2,7 och 9. 

Övande förband förflyttar sig i huvudsak till fots inom området. I den glesa björkskogen 

övas framryckning med efterföljande skarpskjutning från skjutplats 2.  Den 

förekommande fordonstrafiken uppehåller sig i huvudsak på vägnätet samt runt 

målvärnen vid skjutplats 2. Tältförläggning förekommer i området.  

 

Hänsyn tas till den ornitologiska verksamheten genom att skjutning undviks tidigt på 

morgonen (Försvarsmakten, 2010; C. Gidlöf, personlig kommunikation). Om 

betesdjuren uppehåller sig så att de hindrar övningsverksamheten, undanförs de genom 

övningsledarens försorg till lämpligt område, men så har det inte alltid varit. 

Skötselplanen från 1977 anger att underhållsåtgärder för området är kontinuerliga 

röjningar, eventuellt kombinerade med betning, under tid av året då skjutning ej bedrivs 

(Länsstyrelsen, 1977). Enligt S-O. Petersson (personlig kommunikation) var djurägaren 

fram tills för 10-15 år sedan, ålagd att flytta sina djur vid pågående skjutverksamhet.  

 

3.5 Kulturhistoriska värden och historisk markanvändning 

I naturreservatets skötselplan framhävs områdets kulturhistoriska värden genom 

förekomsten av fornminnen och odlingslandskapets karaktär (Länsstyrelsen Blekinge 

län, 1977). Kring Färskesjön (Fig. 3) finns Torhamnshalvöns största koncentration av 

fornlämningar (Länsstyrelsen Blekinge län, 2007). Arkeologiska fynd från stenåldern, 

ca 3000 år f.Kr., visar spår efter fasta bosättningar på Torhamnslandet. Spår efter 

forntidens människor syns främst genom gravar och hällristningar från bronsålderns 

mellersta och senare del (1200-500 f.Kr.) samt från järnåldern (500 f.Kr. – 1050 e.Kr.).  

Under järnåldern började ett tvådelat odlingslandskap i form av inägor och utmark växa 

fram. På inägorna hade man inhägnade åkrar och ängar för produktion av säd och 

vinterfoder som efter skörden efterbetades. På utmarkerna släpptes betesdjur och här 

hamlade man också träd och buskar för att erhålla byggnadsmaterial, slanor och ved 

(Ekstam, 2000). De betade utmarkerna bestod i glesa träd, busk- och gräsmarker och 

förekom framförallt på tunna jordlager i kusttrakterna. Ljunghedar var en vanligt 

förekommande typ av utmark i sydöstra Blekinge och ett av de större områdena fanns 

just på Torhamnshalvön. Ett vanligt sätt att hålla ljunghedarna öppna var genom 

bränning men i Blekinge brände man inte ljungplantorna utan de utnyttjades istället som 

bränsle enligt Fröberg (2009). Under 1800-talet genomfördes en radikal omvandling av 

odlingslandskapet genom skiftesreformerna; de tidigare spridda ägorna lades samman 

till större mer bärkraftiga ekonomiska enheter. Ägoskiftena medförde att den gamla 

landskapsstrukturen med inägor och utmark i stor utsträckning suddades ut och i och 

med detta lades grunden för det storskaliga jordbruk som kommit att expandera under 

1900-talet (Ekstam, 2000).  
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3.6 Långtidshistoria  

Genom att studera pollen som bevarats i sjösediment är det möjligt att få information 

om historiska vegetationsförändringar, vilket är exempel på miljöhistorisk analys 

(paleoekologi) eller långtidsförändringar av ekosystem. Färskesjön är en insjö som 

ligger ca 1 mil norr om Torhamns udde (Fig. 3). Det finns flera pollenanalytiska studier 

gjorda som har sin  utgångspunkt i borrkärneprov från Färskesjöns bottensediment. Med 

hjälp av pollenanalysmetodik har vegetationen under slutfasen av senaste istiden och 

hela Holocen (12400 år sedan fram till 1600-talet) kunnat rekonstrueras (Berglund, 

1966a, 1966b). Berglund m.fl. (2008) har i en annan studie använt sig av pollendiagram 

från Berglund (1966a, 1966b) för att försöka förstå hur människans markanvändning i 

sydöstra Sverige har påverkat floristisk mångfald genom historien. Viktigt att notera är 

att det inte finns något linjärt samband mellan det antal en art förekommer i 

vegetationen och dess frekvens i pollenprover - olika arter producerar, sprider och 

avsätter olika mycket pollen. Sedan några år tillbaka finns det en ny metod och 

datamodell, REVEALS, som tar hänsyn just till olika växters pollenproduktivitet och 

spridningsegenskaper, vilket ger tillförlitligare resultat (Sugita, 2007). Åkesson m.fl., 

(2015) har använt sig av denna modell på publicerade pollendata från 1966, samt på 

pollendata från en nytagen (2013) borrkärna från Färskesjön som representerar de 

senaste 3000 åren. Utvecklingen och förändringarna i landskapsvegetationen har kunnat 

rekonstrueras i en radie på 50-100 km kring Färskesjön, vilket innebär att studien täcker 

in hela Torhamnshalvön. 

 

Den historiska sammansättningen av träd, ört- och gräspollen, som pollendiagrammen 

ger oss kunskap om, gör det dessutom möjligt att spåra olika typer av historisk 

markanvändning (Birks & Birks, 1980). Olika typer av markanvändning kan också 

spåras med hjälp av historiska kartor, vilka i Sverige började tillverkas under 1600-talet 

(Lantmäteriet, u. å). De historiska kartorna utgör ett komplement till de pollenanalytiska 

studierna och gör det möjligt  att få en mer detaljerad bild av den landskapsförändring 

som har skett under de senaste århundradena. Kunskap om långtidstrender av 

förändringar av ekosystem är avgörande för hållbar naturvård, men tillämpas tyvärr 

sällan i praktiken enligt Birks (2012). 
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4 Material och metoder 

4.1 Bevarandeplaner samt information  om den militära verksamheten  
Dokumentation om skjutfältets verksamhet och dess historik har hämtats i 

Försvarsmaktens dokumentarkiv och genom muntliga upplysningar från nyckelpersoner 

i Försvarsmakten (se intervjuer, nedan). Skötsel- och bevarandeplaner har hämtats från 

Länsstyrelsen Blekinge län och Fortifikationsverket.  

 

4.2 Inventeringar på Torhamns udde 
4.2.1 Inventeringar av växtlivet 

Artinventeringar har inhämtats från Länsstyrelsen Blekinge län, Jordbruksverkets 

databas TUVA och från Artportalen, ArtDatabanken, SLU. I Skötselplan för Torhamn 

(Öster & Gilbertsson, 2013) finns rödlistade och EU-listade arter samt andra ovanliga 

arter som rapporterats från området under senare år sammanställda. Därtill tar Blekinge 

Flora (Fröberg, 2006) upp ett antal arter som noterats på Torhamns udde under 2000-

talet. I slutet av 1980- och början av 1990-talet genomfördes en ängs- och 

hagmarksinventering på Torhamns udde. Denna följdes upp under 2003 då 90,14 ha 

betesmark inventerades på Torhamns (Fröberg, 2009). Den fossila åkermarksytan 

bedömdes vara obefintligt påverkad av produktionshöjande metoder som t.ex. gödsling. 

70 % av betesmarken bedömdes vara välhävdad och 30 % svagt hävdad.  Sammantaget 

uppskattades förändringen i markanvändning, med avseende på igenväxning, som liten 

(mindre än 20 % förändring av markarealen) jämfört med den ekonomiska kartan från 

1967-1969 (Bild 1) (Jordbruksverket, 2003).  

 

En sammanställning (Tab. 4) har gjorts över de arter som tagits upp i Ängs- och 

hagmarksinventeringen på Torhamns udde från 2003 (Jordbruksverkets databas 

TUVA), i uppföljningsinventeringen från 2008 samt listade arter i Blekinge Flora 

(2006) och i Skötselplan för Torhamn (Öster & Gilbertsson, 2013). Sammanställningen 

har tillförts information om arternas ekologi och beroende av hävd (bete och slåtter) för 

sin överlevnad (enligt Mossberg & Stenberg, 2010 och Ekstam & Forshed, 1992) samt 

information som gäller analys av biologisk mångfald idag i relation till ett  

långtidshistoriskt/paleoekologiskt perspektiv. 

 
4.2.2 Inventeringar av djurlivet 

Gällande djurlivet så gjordes det en fågelinventering på Torhamns udde i Länsstyrelsens 

regi 1994 (Strömberg, 1994) i vilken jämförelser görs med en fågelinventering från 

1969. Det finns därtill mycket dokumentation om fågellivet hos de ornitologiska 

klubbarna. Fågelarter som ska bevaras enligt fågeldirektivet för området Torhamn-

Hästholmen (Länsstyrelsen, 2017) är vitkindad gås (Branta leucopsis), Skärfläcka 

(Recurvirostra avosetta), Skräntärna (Sterna caspia), Kentsk tärna (Sterna 

sandvicensis), Fisktärna (Sterna hirundo), Silvertärna (Sterna paradisaea), Småtärna 

(Sterna albifrons), Höksångare (Sylvia nisoria) och Törnskata, (Lanius collurio).  

Gällande det övriga djurlivet så finns det en fjärilsinventering med 99 observerade arter 

från 1996 (Henriksson, 1996). Några andra systematiska inventeringar av djurlivet på 

Torhamns udde har inte gjorts. En sammanställning av rödlistade djurarter noterade på 

Torhamns udde mellan åren 2000-2017, i Artportalen, ArtDatabanken, SLU, har 

upprättats och tillförts uppgifter om arternas behov av hävd (Tab. 5).  
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4.3 Kartor och GIS 

Lantmäteriets digitala kartarkiv, Sveriges geologiska undersöknings kartgenerator och 

Blekinge museum har gett tillgång till nutida (Bild 2) och historiska kartor över 

Torhamnshalvön; ekonomiska kartan 1967-1969 (Bild 1),  häradsekonomiska kartan 

1915-1919 (Fig. 11), storskifteskartan 1799-1800 (Fig. 10).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 11. Häradsekonomiska kartan år 1915-1919.    
Kartan vittnar om att en betydande del av västra 

udden vid den här tiden tagits i anspråk som 

åkermark. © Lantmäteriet. 

 

 

 
 Figur 11. Häradsekonomiska kartan år 1915-1919.    
Kartan vittnar om att en betydande del av västra 

udden vid den här tiden tagits i anspråk som 

åkermark. © Lant 

mäteriet.  

 

Figur 10. Storskifte på Torhamns inägor år 

1799-1800. Kartan återspeglar att Torhamns 

udde varit inägomark som i huvudsak använts 

som ängs- och betesmark © Lantmäteriet. 

Bild 1. Ekonomiska kartan år 1967-1969. Gul 

färg visar åkermark, den ljusgröna färgen på 

södra delen av udden samt längs kustremsan 

visar öppen mark och det mörkgröna partiet i 

mitten av udden visar skog. Skala 1:10 000. © 

Lantmäteriet. 

Bild 2. Ortofoto nutida karta 2017. 

Landskapet på Torhamns udde idag. 

© Lantmäteriet. 
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Kartorna har analyserats med avseende på förändringar i markanvändning. Med hjälp av 

geografiska informationssystem, GIS, och programvaran ArcGIS (ArcMap 10.5) har de 

historiska kartorna (Fig. 11 och Bild 1) georektifieras (punkttransformerats) för att på så 

sätt göra dem jämförbara med den nutida koordinatsatta kartan (Bild 2). Efter 

genomförd georektifiering har vegetationsförändringar som skett till följd av mänsklig 

markanvändning på Torhamns udde under 1900-talet kunnat kvantifieras. Analys av 

storskifteskartan (Fig. 10), har dock inte kunnat utföras på ett tillfredställande sätt på 

grund av avsaknad av kartlegend och dålig kvalitet på inskannade tillhörande dokument, 

författade av den tidens lantmätare. Därför har den kartan valts bort i 

kvantifieringsberäkningarna. Geografiska kartdata har hämtats via Linnéuniversitetets 

bibliotek och databasen ”Geodata från Lantmäteriet”. 

 

4.4 Tidigare paleoekologiska studier 

Borrkärneprov från Färskesjön, som ligger ca en mil norr om skjutfältet (Fig. 3), har 

använts i flera paleoekologiska studier av området (Berglund, 1966a, 1966b; Berglund 

m.fl., 2008; Åkesson m.fl., 2015). Studierna ger ett vetenskapligt underlag över 

Torhamnshalvöns vegetationsutveckling som ligger till grund för att kunna besvara 

studiens frågeställningar. En pollenbaserad rekonstruktion från Färskesjön har 

upprättats efter omarbetning från Åkesson m.fl. (2015). Sammanställningen består i 

faser i andel öppen mark, vegetationens utveckling,  pollendiversitet samt tolkad 

markanvändning på Torhamnshalvön under de senaste 12500 åren. Se också kapitel 3.6. 

 

4.5 Fältobservationer och intervjuer 
Fältundersökningar har utförts vid fyra tillfällen under 2017; 31 januari, 21 mars; 5 maj 

och 8 maj, för att på plats studera olika vegetationstypers utbredning och påverkan av 

markanvändning, samt för att få en uppfattning om den militära övningsverksamheten 

under pågående skjutövning. Kompletterande information om förvaltning, 

markanvändning och skötsel av Torhamns udde har inhämtats genom intervjuer 

(muntliga och skriftliga) av markägare, betesarrendatorer och myndighetspersoner.  

 
5 Resultat 

5.1 Pollenanalytiska studier 
I paleoekologiska studier (Berglund 1966a & 1966b; Berglund m.fl., 2008; Åkesson 

m.fl., 2015) som gjorts över Torhamnshalvön kan tydliga faser i vegetationens 

utveckling, sedan den senaste istiden fram tills idag, urskiljas. En egen syntes av 

vegetationsutvecklingen och förändringar i floristisk diversitet från dessa studier har 

sammanfattats i tabell 3. Sammanställningen visar att Torhamnshalvön har präglats av 

en flera tusen år gammal markanvändning i form av bete och odling. Den floristiska 

pollendiversiteten var som högst under tidig järnålder. En minskning av 

pollendiversiteten kan sedan ses under mellanjärnåldern  för att under medeltiden åter 

igen öka. Bortsett från de första tusen åren efter inlandsisens tillbakagång, då hela 

Torhamnshalvön bestod i jungfrulig mark, så har landskapet på Torhamnshalvön aldrig 

varit så öppet som under modern tid och pollendiversiteten ligger i dag stabilt kvar på 

samma förhållandevis höga nivå som under medeltiden. 
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5.2 Förändringar i vegetation och markanvändning  

 

Figur 12 åskådliggör de vegetationsförändringar som har skett till följd av mänsklig 

markanvändning på Torhamns udde under de senaste hundra åren.  

 

 

 

 
 

Figur 12. Vegetationsförändringar till följd av mänsklig markanvändning på Torhamns udde. Uddens 

totalarea är beräknad till 89 hektar (ha) i ArcGIS. Diagrammet illustrerar hur utbredningen (ha) av de 

fyra olika naturtyperna skog, betesmark, åker och äng har förändrats under de senaste hundra åren. 

 

 

Resultatet som illustreras i figur 12  visar att man i början av 1900-talet odlade 10 % av 

marken på Torhamns udde. Nära hälften av uddens areal användes till betesmark och ca 

en tredjedel användes till slåtterbruk. Endast 5 ha var bevuxen med gles lövskog. Enligt 

de historiska kartorna upphörde slåtterbruket någon gång under 1960-talet, vilket också 

bekräftats av S-O. Petersson (personlig kommunikation). Enligt S-O. Petersson  

upphörde även åkerbruket i slutet av 1960-talet, då marken köptes upp som skjutfält åt 

marinen. Med anledning av att slåtterhävden upphörde och att beteshävden låg kvar på 

samma nivå som tidigare bredde skog ut sig över området. Under de senaste femtio åren 

har betesmarken nästan fördubblats jämfört med i början av 1900-talet, och 

skogsutbredningen har minskat tillföljd av skötselplanernas röjnings- och 

gallringsåtgärder (Länsstyrelsen, 1977; Öster & Gilbetsson, 2013). Resultatet visar att 

markanvändningen på mindre än hundra års tid, har gått från att omfatta hävd från både 

åker, äng och bete, till att idag endast bestå i bete. 

 

 

 

 

 

 

 

År 
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5.3 Förändringar i betesdrift  

I figur 12 framgår att betesmarken på Torhamns udde under de senaste femtio åren 

nästan har fördubblats jämfört med i början av 1900-talet. Beteshävden idag skiljer sig 

åt inom skjutfältet och det finns en tydlig koppling till naturreservatsföreskrifternas 

områdesindelning (A-C) av skjutfältet (Fig. 9). I område A och B har beteshävden under 

andra halvan av 1900-talet haft en oavbruten kontinuitet. Område C har liksom område 

A-B betats under lång tid tillbaka, dock inte med samma kontinuitet eftersom 

djurägaren fram tills för 10-15 år sedan, var ålagd att flytta sina djur från området vid 

pågående skjutverksamhet enligt S-O. Petersson, (personlig kommunikation). Exakta 

uppgifter om beteshävden i område C före 2008 saknas, p.g.a. utebliven kontakt med 

tidigare betesarrendatorer. Figur 13-15 illustrerar beteshävden på Torhamns udde,  

under andra halvan av 1900-talet och början av 2000-talet, grundat på de uppgifter som 

lämnats av nuvarande betesarrendatorer (S-O. Petersson; M. Olsson & P. Gunnarsson, 

personlig kommunikation).  

 

Område A har betats av nötkreatur under hela 1900-talet, men uppgifter om antalet 

nötkreatur som betat området mellan 1900-1940 är osäker och finns därför inte med i 

diagrammet i figur 13. Sedan 1940-talet har området betats av ca 25 nötkreatur. Från 

mitten av 1990-talet fram tills idag har området sambetats med ca 25 stycken gutefår 

med lamm.  Rasen gutefår har valts för att de klarar sig  på bra mager mark. Djuren 

betar från mitten av maj till slutet av oktober utan stödutfodring. Fåren får 

avmaskningsmedel ett par veckor innan betessläpp och korna ges spot-on fästingmedel i 

samband med betessläpp. Sedan 15-20 år tillbaka har betesdjuren börjat få konkurrens 

av gäss som betar de fuktiga strandängarna (S-O. Petersson, personlig kommunikation). 

 

 

 
 

Första halvan av 1900-talet hade man enligt häradsekonomiska kartan (Fig. 9) ängs- och 

åkerbruk på område B. Åkerbruket lades ner under 1960-talet område B har sedan dess, 

undantaget 2016 då två hästar betade området, betats (maj-oktober) av i medeltal 100 

får, med ett från år till år varierat antal lamm (Fig. 14). Fåren får avmaskningsmedel ett 

par veckor innan betessläpp (M. Olsson, personlig kommunikation). 

Figur 13.  Diagrammet visar förändringar i sammansättningen av vuxna betesdjur på 

område A från 1940-talet fram tills idag.  
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Figur 15 illustrerar sammansättningen av betesdjur på område C under de senaste 10 

åren. Enligt P. Gunnarsson (personlig kommunikation) har det betat får på område C 

under 1900-talet fram tills någon gång 2007-2008. Uppgift om antalet före 2007 är dock 

oklar och redovisas därför inte i figur 15. Mellan 2007/2008 och 2012 sambetades 

området av ca 25 stycken nötdjur och ca 25 stycken får. Under de senaste fem åren har 

område C enbart betats av nötkreatur. Djuren får varken stödutfodring eller 

avmaskningsmedel. De får spot-on fästingmedel som en engångsdos i samband med 

betessläpp.  

 

 
 

 

 

 

Figur 14. Diagrammet visar förändringar i sammansättningen av vuxna betesdjur på 

område B från 1960-talet fram tills idag.  

Figur 15. Diagrammet visar förändringar i sammansättningen av vuxna betesdjur på 

område C under 2000-talet.  
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5.4 Flora och floristisk diversitet 

I tabell 4 redovisas kärlväxtarter upptagna i två inventeringar (2003, 2008) samt 

kärlväxtarter noterade i Blekinge Flora (Fröberg, 2006) och Skötselplan för Torhamn 

(Öster & Gilbertsson, 2013). I dessa inventeringar ingår inte träd och buskar. 

Sammanlagt har 50 arter registrerats av vilka fem är gräs, fyra är tågväxter, tre är 

halvgräs, en är ormbunke, och resterande är örter. Av de arter som observerades 2003 

och/eller 2008 är det 13 arter som inte är noterade enligt Öster & Gilbertsson (2013) & 

Fröberg (2006); Lythrum salicaria, Scutellaria galericulata, Lotus corniculatus, 

Centaurea jacea, Odontites littoralis, och Filipendula vulgaris (2003), Urtica dioeca, 

Carex panicea, Polygala vulgaris, Campanula rotundifolia och Plantago lanceolata 

(2008), samt Plantago maritima och Spergularia salina (2003, 2008). Nya arter 

noterade enligt  Öster & Gilbertsson (2013) & Fröberg (2006) är Radiola linoides, 

Pedicularis sylvatica, Gypsophila muralis, Dactylorhiza maculata (orkidé), Juncus 

capitatus, Puccinellia distans, Lythrum portula, Blysmus rufus, Cochlearia officinalis, 

Leontodon hispidus, Juncus maritimus, Alopecurus arundinaceus, Montia minor, 

Rhinanthus minor och Serratula tinctoria.  

 

Av de 50 kärlväxtarter som finns upptagna i tabell 4 är 19 arter är gynnade av enbart 

bete, 16 arter av både bete och slåtter, 15 arter av tramp och fyra av enbart slåtter (alla 

gynnade av bete eller bete och slåtter). De fyra arter som gynnas/behöver slåtter är 

Linum catharticum, Odontites littoralis, Nardus stricta och Briza media. Andra arter för 

vilka slåtter är särskilt viktigt trots att bete ensamt också kan gynna dem är, Rhinanthus 

minor, Serratula tinctoria, Succisa pratensis, Pimpinella saxifraga, Polygala vulgaris, 

samt orkidéerna Dactylorhiza maculata och Plathantera bifolia. En art i tabell 4 är 

starkt hotad (Gypsophyla muralis som behöver tramp), sex arter är nära hotade (Blysmus 

rufus, Montia minor, Serratula tinctoria och Lythrum portula som behöver bete; 

Leontodon hispidus och Pedicularis sylvatica som behöver både bete och slåtter), och 

en art är sårbar (Radiola linoides som behöver tramp).  

 

För att få en bild över den långsiktiga historien för dessa arter i regionen har de 

pollenfynd som gjordes av Berglund (1966b) i Färskesjöns sediment lagts till i tabell 4. 

Eftersom pollenkorn i många fall inte kan identifieras ner till artnivå, har också fynd av 

pollenkorn tillhörande enbart släkte eller familj, tagits med i förekommande fall. Med 

hjälp av vanlig mikroskopi (maximum förstoring 1000x) är det möjligt att urskilja 

pollenmorfologiska typer. En pollenmorfologisk typ” (angivet som ”pollentyp” i Tab. 4) 

motsvarar pollenväggens morfologiska karaktär vilken är typisk för en art, en grupp av 

arter, ett släkte, en grupp av släkten, eller en familj. Till exempel har pollenkornets vägg 

hos arten Pedicularis palustris t. (kärrspira), samma morfologiska karaktär som hos 

arten P. sylvatica (granspira) i tabell 4. Det innebär därför att det inte är möjligt att 

särskilja pollen av P. palustris från andra arter av släktet Pedicularis. På samma sätt är 

det för Galium t. (måra) där pollenkornets vägg har samma morfologiska karaktär som 

hos andra släkten inom familjen Rubiaceae (mårväxter).  

 

De pollenfynd som har identifierats till artnivå är Plantago lanceolata, Plantago 

maritima, Lythrum portula, Lythrum salicaria, Linum catharticum och Succisa 

pratensis (Succisa typ, enligt Berglund (1966b) - det finns dock endast en 

förekommande art av släktet Succisa i Sverige, därav går det med säkerhet säga att det 

är Succisa pratensis som identifierats). Pollenfynd som kan indikera förekomst av de 

arter som finns upptagna i tabell 4 är Centaurea jacea typ, Pimpinella saxifraga typ, 

Urtica, Polygala, Gypsophila, Campanula, Sagina, Filipendula, Galium typ och 

Lychnis typ.  Alla dessa pollentyper har sitt ursprung från neolitisk tid, dvs. sedan 6000 
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år tillbaka. Flera av dem har hittats i större antal under perioder av ökande agrar 

aktivitet, såsom bete och odling, särskilt från och med järnåldern (Berglund, 1966b). 

Pollenkorn av gräs, halvgräs, korgblommiga, kransblommiga och nejlikväxter samt en 

del andra familjer och grupper av släkten, kan i de flesta fall inte identifieras till artnivå. 

Flera växtarter som har inventerats/noterats vid Torhamns udde hittades inte i 

Färkessjöns pollenanalys, men har pollen som kan identifieras till art (Radiola linoides, 

Pedicularis palustris, Lotus corniculatus, Rumex maritima, Montia minor) eller till 

släkte (t. ex. Triglochin och Rhinanthus), enligt Beug (2004) (Tab. 4). 
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Tabell 5. Rödlistade djurarter (exkl. fågelarter) som noterats på Torhamns udde 2000-2017 

(Artportalen, SLU). Tabellen illustrerar även vilken typ av miljö eller hävd arterna gynnas av enligt 

Artdatabanken, SLU. 

 

5.5 Fauna diversitet 

Förutom en fjärilsinventering 1996, har det inte gjorts några systematiska inventeringar 

av djurlivet på Torhamns udde och något resultat gällande fauna diversitet har därför 

inte gått att frambringa annat än en sammanställning av rödlistade arter gjord efter en 

utsökning (2017-05-01)  i Artportalen, SLU (Tab. 5). Det som kan konstateras av 

sammanställningen är att merparten av djurarterna gynnas av sandblottor och samtliga 

insektsarter är beroende av beteshävd för sin överlevnad.  

 

 

 

 

Artnamn Observerad
Rödliste-

kategori 
Bete Vattenansamling Lövskog Sandblottor

Långbensgroda (Rana dalmatina) 2007 VU X X

Sandödla (Lacerta agilis) 2014 VU X

Insekter

Snyltdyngbagge (aphodius porcus) 2007 NT X X

Rakhorndyvel (Onthophagus 

nuchicornis)
2007 NT X X

Getingrovfluga (Asilus crabroniformis) 2013 VU X X

Fjärilar

Allmän purpurmätare (Lythria cruentaria ) 2015 NT X X

Ligusterfly (Craniophora ligustri) 2008 NT X

Sandfältsljusmott (Pyrausta aerealis) 2015 EN X

Silversmygare (Hesperia comma) 2015 NT X X

Djurarter Arten gynnas av

Grod- och kräldjur

 
 

5.6 Fältobservationer 

Fältobservationer har gjorts vid fyra tillfällen mellan januari-maj 2017 och resultatet 

redovisas nedan utifrån naturreservatets områdesindelning A-C (Fig. 9). 

 
5.6.1 Område A 

Längs strandlinjen sträcker sig våta-fuktiga havsstrandängar som är helt öppna och fria 

från träd. Driftvallar med uppblåst tång täcker stora delar av den södra stranden och 

bitvis växer stora tuvor med veketåg (Bild 3). Längre upp mot land finns höga 

vassbälten samt kärrområden där det växer mycket björnbär. Den norra, centrala delen 

av område A består dels av öppen gräsmark, och dels av enbevuxna gräshedspartier.  

 

 
Bild 3. Driftvallar med uppblåst tång samt bitvis tuvor med veketåg längs södra 

havsstrandängen i område A. Foto: Madelene Wijk. 
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Område A öppet och tydligt präglat av beteshävd. Både får- och nötspillning noterades 

på området. Bild 4 illustrerar att betesdjuren betar av knoppar och kvistar på buskar och 

sly. På ett antal ställen trängs dock betesmarken undan genom en betydande utbredning 

av framförallt odon och björnbär (Bild 5).  
 

 
Bild 4. Vy över de öppna gräsmarkerna i område A. I förgrunden syns ett tätt, kompakt betespräglat 

buskage. Foto: Madelene Wijk.  

 

 
Bild 5. Ett gräshedsparti i område A där kompakta igenväxningsbuskage av odon breder ut sig.  

Foto: Madelene Wijk. 

 

 
5.6.2 Område B 

Större delen av område B består av öppen gräsmark. Området är till övervägande del 

öppet men avdelat med flertalet stenmurar där det bl.a. växer björk, oxel, björnbär och 

nyponros. Gamla dikesutgrävningar tyder på att marken tidigare använts som åkermark. 

Östra sidan av område B består av en strandvall på vilken det bitvis växer mycket ljung, 

som gynnas av det lite torrare klimatet i den upphöjda strandvallen (Bild 6). Spår av 

hästspillning noterades på området. 
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5.6.3 Område C 

Hed- och gräsmark är den dominerande naturtypen på område C. I nordvästra delen av 

området, i anslutning till infartsvägen, finns ett större sammanhängande område med 

gles björkskog (Bild 7). Arterna som dominerar i område C är björk och mer eller 

mindre täta buskage av odon, med endast mindre inslag av ljung. Där skogen slutar och 

den öppna gräshedmarken tar vid, finns två stycken skjutplatser och framför dem ett 15-

tal nyrenoverade målvärn. Här syntes vid första fältobservationen i januari, tydliga spår 

efter tyngre fordon (Bild 8) samt flera större sandblottor (Bild 7). Vid ett senare tillfälle 

sågs en markant minskning av dessa (igenfyllning/igenväxning) jämfört med tidigare 

(Bild 9). Bakom skjutplats 2 noterades en gammal körskada (Bild 10).  

 

 
Bild 7. Sandblotta framför skjutplats 2 vid första 

fältobservationen. Området med gles björkskog 

skymtas i bakgrunden. Foto: Madelene Wijk. 

 
Bild 9. Sandblotta på väg att växa igen vid sidan 

av ett av de nyrenoverade målvärnen, noterat vid 

en av de senare fältobservationerna. Foto: 

Madelene Wijk. 
 

 
Bild  8. Hjulspår framför ett av de renoverade 

målvärnen i område C. Foto: Madelene Wijk 

 
Bild 10. Äldre körskada på ett träd i område C. 

Foto: Madelene Wijk 

Bild 6. Vy över område B. På bilden till vänster syns ett stort parti ljung som breder ut sig över 

strandvallen i områdets östra del. Till höger vittnar de avgränsande stenmurarna om de historiska 

skiftesindelningarna. Foto: Madelene Wijk. 
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I nordöstra delen av området finns en nerlagd handgranatbana och ett antal mer eller 

mindre övervuxna målvärn. I närheten av dessa noterades ett hällkar omgivet av tuvor 

med veketåg (Bild 11). I södra delen av område C dominerar veketåg och likt vissa 

partier i område A, ses även här täta igenväxningsbuskage av odon (Bild 12). Spillning 

efter nötkreatur noterades både på det öppna gräshedsområdet och i den glesa 

björkskogen.  

 

 
Bild 11. Hällkar i nordöstra delen av område C.  

Foto: Madelene Wijk. 

 

 
Bild 12. Tätt igenväxningsbuskage med bl.a. odon 

som breder ut sig på södra delen av område C. 

Foto: Madelene Wijk. 

 

Vid fältobservation under skjutövning användes skjutplats 2 och 7. Minibussar samt ett 

tyngre lastfordon (Bild 13 & 14) användes för transport av materiel. Fordonen uppehöll 

sig i huvudsak på de uppkörda vägstråken. 

 

 
 

 

 

Bild 13. Tyngre lastfordon vid skjutplats 7. Foto: Madelene Wijk 

Bild 14. Skjutövning vid skjutplats 2. En minibuss användes för utkörning av målen. Foto: Madelene Wijk. 
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6 Diskussion 
I dag är naturlandskap, som är helt opåverkade av människan, mycket sällsynta på vår 

jord. Människan har under de senaste århundradena förändrat miljö- och 

konkurrensvillkor för många växter och djur i landskapet genom sina olika 

brukningsmetoder.  En viktig slutsats som kan dras av denna studie är att det är mot 

markanvändningens historia som dagens växt- och djurpopulationer uppträder i vårt 

landskap.  

 

6.1 Markanvändning och floristisk mångfald sedan neolitisk tid 
Enligt SGUs strandnivåkartor reste sig Torhamns udde ur havet för  4000 år sedan och 

udden befann sig i ö-stadium fram tills för bara 500 år sedan (se Fig. 3). Det innebär att 

marken och vegetationen på Torhamns övnings- och skjutfält befann sig i ett jungfruligt 

stadium för 4000 år sedan. Eftersom ön inte låg längre bort än 3-4 km från fastlandet, 

tog det troligen inte längre tid än några decennier förrän ön täcktes av liknande 

vegetation som den på fastlandet längs med kusten. Dessutom är det känt från tidigare 

pollenanalytiska studier att öarna längs den blekingska kusten utnyttjades särskilt för 

bete men också för odling fr.o.m. bronsåldern. Ett sådant exempel är ön Senoren 

(Berglund, 1962; Gaillard et al., 1992).   

 

En lång historisk tillbakablick över kulturlandskapet runt Färskesjön har kunnat göras 

genom pollenanalysstudier av sjöns gyttjor (Berglund 1966a & 1966b; Åkesson m.fl., 

2015). Viktiga kopplingar har kunnat identifieras mellan uppkomna förändringar i 

vegetationen och människans markanvändning. Tabell 3 belyser exempelvis att man i 

pollenanalyser hittat fynd av pollen från spannmålsgrödor för 4500 år sedan, vilket 

tyder på att man vid den här tiden hade börjat bruka jorden i området. Fynd av pollen 

från till exempel svartkämpar indikerar därtill beteshävd. Denna tydliga förändring i 

människans markanvändning kan kopplas till att ädellövskog och tall vid samma 

tidpunkt minskar i pollendiagrammen medan björk expanderar, vilket indikerar att skog 

avverkats för att ge mer plats åt jordbruks- och betesmark samt att björken expanderade 

som pionjärträd på öppna ytor som inte hävdades av människan eller endast betades 

sparsamt.  

 

Studier av pollendiversiteten i Färskesjöns gyttjor visar att den var som högst under 

tidig järnålder (Berglund m.fl., 2008; se Tab. 3) vilket kan kopplas till att 

markanvändningen expanderade till ett större antal marktyper och arealer som togs i 

anspråk för odling, slåtter och bete. En minskning av pollendiversiteten kan ses under 

mellanjärnåldern, vilket enligt Åkesson m.fl. (2015) kan kopplas till en känd 

socioekonomisk kris vid den tiden. Under medeltiden intensifierades åkerbruket och 

pollendiversiteten ökar samtidigt. Därmed kan ökningen av den floristiska 

pollendiversiteten kopplas till mänsklig markanvändning. Den historiska 

markanvändningen innebar dock måttliga ekologiska störningar jämfört med den nutida 

markanvändningen i Sydsverige och i världen i modern tid, där störningarna från 

människan (t.ex. konventionellt jord- och skogsbruk) är så starka att de tvärtom leder till 

en förlust av biologisk mångfald (Berglund m.fl., 2008).  

 

För bara några hundra år sedan var markanvändningen, dels mycket mer koncentrerad 

kring byar med strukturen inägor/utmark och dels mer extensiv i vissa delar av 

utmarken, d.v.s. små ytor åkrar eller betesmarker som öppnades upp i skogen och som 

skiftade plats över åren (Cui et al., 2014). Även om pollendiversiteten är något lägre i 

modern tid än de högst uppmätta nivåerna under tidig järnålder (Tab. 3) så bedöms den 
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floristiska mångfalden, med 37 pollen taxa (inkl. 14 träd och buskar) i området som hög 

(Berglund m.fl., 2008). Av de pollentyper som Berglund (1966b) hittade i Färskesjöns 

gyttjor från och med neolitisk tid, är det många som tillhör arter eller släkten som än i 

dag fortfarande finns kvar vid Torhamns udde (Tab. 4). Det tyder på att dessa arter har 

sitt ursprung i ett gammalt kulturlandskap som karakteriserat hela området kring 

Färskesjön, inklusive Torhamns udde och många öar i Blekinges östra skärgård 

(Berglund, 1962; Gaillard et al., 1992).  

 

I tabell 4 förekommer kärlväxtarter som inte hittades i de tidigare pollenanalyserna av 

Färskesjöns sediment. Flera av dessa arter har pollen som skulle kunna identifieras till 

art eller släkte. Anledningar till att dessa pollen inte hittades i Färskesjöns sediment kan 

vara; i) dessa växter producerar inte så mycket pollen och därmed hittas deras pollen 

sällan i sedimentprov, ii) dessa växter förekom för långt bort från Färskesjön och deras 

pollen har därför inte nått fram till sjön, iii) dessa växter tillhör kusthabitat som ligger 

alldeles för långt från sjön. Lotus corniculatus och Rhinanthus (R. minor eller R. major) 

är till exempel karakteristiska för ogödslade betesmarker och slåtterängar, och bör ha 

funnits under lång tid i Färkessjöområdet, men hittades inte i pollenanalyserna 

publicerade av Berglund (1966b). Detta innebär inte att de inte fanns eftersom "icke 

fynd" är inte det samma som "saknas" när det gäller paleoekologiska studier. Vad gäller 

arter som Radiola linoides, Rumex maritima, och Triglochin maritimum som är 

karakteristiska för strandängar, är det troligt att dessa biotoper ligger för långt från 

Färkessjön för att pollen från dessa växter ska återfinnas i sjöns sediment. Dessa skulle 

däremot kunna hittas i sjösediment eller torv på själva Torhamns udde. 

 

31 av de 50 kärlväxtarter som finns upptagna i tabell 4  hittades som pollen i 

Färkessjöns sediment. Av dessa 31 har 7 hittats på artnivå, 2 på artgruppnivå, 3 på 

släktegruppnivå, 5 på släktenivå och 14 på familjenivå (totalt 7 familjer), vilket 

sammantaget blir 24 pollentyper. Denna pollenmångfald är summan av de pollentyper 

som hittades i Färskesjön över hela perioden från neolitisk tid till idag. Dessa 24 

pollentyper (örter) som i dag finns på Torhamns udde motsvarar en förhållandevis hög 

pollendiversitet. Av dessa, kan 8 pollentyper med god säkerhet indikera bete och en 

pollentyp (Linum catharticum) indikerar slåtter (Tab. 4). Pollenmångfalden per 

analyserat sedimentprov, 23-40 pollen taxa (inkl. 14 träd och buskar), som framgår av 

tabell 3, är generellt lägre. Den högsta pollenmångfalden under järnåldern (40 typer 

inkl. träd och buskar) motsvarar 26 örter. I modern tid är pollenmångfalden i 

Färskesjöns analys 35-37 pollentyper (inkl. träd och buskar), dvs. 21-23 örter. Detta 

innebär att minskningen av den floristiska mångfalden som kan ses från järnåldern till i 

dag inte är särskilt stor på familje- och släktesnivå men kan vara betydligt större vad 

gäller arter. Givit att de 50 arter av kärlväxter som hittades vid inventeringarna 

motsvarar ett maximalt antal pollentyper på 42 pollen taxa av örter innebär det att 

kärlväxtmångfalden, på artnivå, vid Torhamns udde under järnåldern var lika hög som 

eller något högre än dagens pollenmångfald. 

 

Det vore av stort intresse att utföra en pollenanalys vid Torhamns udde för att kunna 

undersöka områdets långsiktiga vegetations- och floristik historia mer i detalj. Det 

kräver att man hittar en lämplig våtmark eller sjö i området.  

 

6.2 Markanvändning under 1800-talet fram till idag 
Även om det inte gick att göra en kvantitativ analys av storskifteskartan från 1799-1800 

(Fig. 10), har det har ändå gått att finna indikationer  på att man haft både betesdjur och 

ängsmark på udden i slutet av 1700-talet. Enligt S-O. Peterson (personlig 
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kommunikation) finns det anledning att tro att udden både kan ha använts som 

betesmark och till slåtter, även då den befann sig i ö-stadium (Fig. 4). Att hålla 

betesdjur på öar var praktiskt då man inte behövde på att stängsla in området och det var 

dessutom ett bra skydd mot rovdjur. Eftersom det enligt S-O. Peterson med all säkerhet 

har bedrivits slåtter på ön Hammaröra, och andra intilliggande öar, så går det med 

ganska hög säkerhet att konstatera att Torhamns övnings- och skjutfält har varit starkt 

präglat av mänsklig markanvändning i form av bete och slåtter ända sedan ön blev en 

udde för 500 år sedan och förmodligen längre bakåt i tiden än så. Resultatet som 

illustreras i figur 12  visar att markanvändningen på mindre än hundra års tid, har gått 

från att omfatta hävd från både åker, äng och bete, till att idag endast bestå i bete. 

Inom samma tidsperiod (under de senaste 100 åren) har en annan typ av 

markanvändning tillkommit – militär övnings- och skjutverksamhet. Under 1900-talet 

har det samtidigt skett drastiska förändringar i människans markanvändning världen 

över. Mycket mark har tagits i anspråk för bebyggelse, havsnära områden inte minst. 

Jord- och skogsbruksmetoderna har rationaliserats och landsbygden har därmed blivit 

mindre variationsrik. Ekstam & Forshed (2000) poängterar att en av orsakerna till att 

många arter och naturtyper utvecklas negativt under 1900-talet och riskerar att försvinna 

på sikt, är just att äldre brukningsmetoder inom jord- och skogsbruk, som historiskt har 

gynnat många arter, har blivit alltmer sällsynta i det moderna samhället. Dessa miljöer 

går i dag att hitta på ställen som är starkt påverkade av människor, t.ex. kraftlednings-

gator och grustag men också i militära övnings- och skjutfält. På Torhamns udde har det 

funnits en kontinuitet i den militära markanvändningen i 100 års tid, även om den har 

varierat i intensitet (Fig. 6) och verksamheten har med största sannolikhet bidragit till 

att konservera uddens naturvärden genom att den skyddats från annan mänsklig 

exploatering. 

 

6.3 Vilka störningsregimer har gynnat den floristiska mångfald som 
finns på Torhamns övnings- och skjutfält idag? 
Resultatet i figur 12  visar att beteshävden har ökat och slåtterhävden minskat under 

1900-talet. Någon gång under 1960-talet upphörde slåtterbruket och enligt S-O. 

Petersson (personlig kommunikation) upphörde även åkerbruket i slutet av 1960-talet, 

då marken köptes upp som skjutfält åt marinen. Med anledning av att slåtterhävden 

upphörde och att beteshävden låg kvar på samma nivå som tidigare bredde skog ut sig 

över området. Under de senaste 50 åren har betesmarken nästan fördubblats jämfört 

med i början av 1900-talet, och skogsutbredningen har minskat till följd av röjnings- 

och gallringsåtgärder som vidtagits genom Länsstyrelsens naturreservatsföreskrifter 

(Bilaga A) och Fortifikationsverkets skogsbruksplan (M. Olsson, personlig 

kommunikation).  

 

Resultatet av fältobservationerna visar att både beteshävden och störningarna från den 

militära verksamheten skiljer sig åt inom skjutfältet. Skillnaderna går att koppla till 

naturreservatsföreskrifternas områdesindelning av skjutfältet (Fig. 9). I område A och B 

har beteshävden haft en oavbruten kontinuitet i ca 60 års tid och störningar från den 

militära verksamheten har, sedan naturreservatets bildande (för 40 år sedan), varit 

nästintill obefintlig i dessa områden. Område C har liksom område A och B betats sedan 

lång tid tillbaka, dock inte med samma kontinuitet under 1900-talet eftersom 

djurägaren, enligt S-O. Petersson, (personlig kommunikation), fram tills för 10-15 år 

sedan, var ålagd att flytta sina djur från området vid pågående skjutverksamhet. Genom 

fältobservationerna går det att konstatera att beteshävden helt klart är sämre i område C 

jämfört med område A och B. På område C finns igenväxningsproblem med odon som 

dominerande art. Det finns dock mindre partier med odon även på område A. Ytan som 
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buskagen breder ut sig på konkurrerar ut betesmark. För att betesmarken inte ska 

minska behöver buskröjning göras. Vidare är utbredning av buskage något som saknas i 

befintligt inventeringsmaterial och eftersom buskage räknas som öppen mark finns risk 

för att en sådan utbredning har arealberäknats som betesmark i de historiska kartorna. 

Denna felmarginal måste tas i beaktande när resonemang förs utifrån resultatet av 

areaberäkningen i GIS (Fig. 12). En annan viktig faktor att reflektera över när det gäller 

främjandet av biodiversitet utifrån störningsregimen beteshävd men som inte undersökts 

närmare i denna studie, är betydelsen av vilket/vilka djurslag som betar på området. 

Olika typer av spillning och tramp samt vad de väljer att beta, påverkar i hög grad 

artsammansättningen och betesdjur kan därför med fördel väljas utifrån vilka arter som 

man vill ska gynnas i ett område.  

 

Sammantaget hävdas hela Torhamns övnings- och skjutfält idag mer eller mindre väl 

genom bete, men arter som är beroende av slåtter riskerar att försvinna helt. Ett exempel 

på en sådan art är Ängsskallra. Enligt Artportalen, Artdatabanken, SLU, noterades 

Ängsskallra senast 1986 på gränsen mellan område B och C och det finns risk att den 

p.g.a. det upphörda slåtterbruket kanske har försvunnit helt från området. För att gynna 

slåtterhävdade arter bör slåtterbruk i någon form återinföras. Det behöver inte röra sig 

om några stora arealer för att de slåttergynnade arterna ska kunna bevaras. Förslag på 

lämpligt område är på en del av strandvallen i område B.  

 

I minst 40 års tid har det förekommit kontinuerliga störningar från den militära 

verksamheten på område C (Fig. 6). Eftersom befintlig skjutfältsdokumentation endast 

utgörs av antal skjutdagar, så går det inte att dra någon slutsats huruvida störning från 

tyngre fordon har bidragit till att främja biologisk mångfald på udden. Av 

fältobservationerna kan konstateras att störningar från tyngre fordon förekommer i 

begränsad utsträckning på område C (Bild 7). I likhet med tramp från betesdjur kan 

även tyngre fordonsrörelser enligt flertalet studier (Warren m.fl., 2007) skapa 

sandblottor; en livsmiljö som är gynnsam för en rad olika arter såsom t.ex. 

Smultronklöver och Saltnarv. Dessa arter har noterats på Torhamns udde och ska 

bevaras enligt art- och habitatdirektivet (Tab. 2).  

 

Naturtyperna på Torhamns övnings- och skjutfält har haft en lång kontinuitet av 

mänsklig markanvändning i form av slåtter och bete som i kombination med den 

militära verksamhetens existens har lett till att skjutfältet idag hyser unika naturvärden 

med många rödlistade arter. Den flora och fauna vi ser idag, finns alltså där med 

anledning av den historiska markanvändningen. Upphör hävden är risken stor att de 

hävdgynnade arterna på sikt försvinner. 

 

6.4 Vilka ekologiska störningar på Torhamns övnings och skjutfält 
härrör från den militära verksamheten?  

Enligt tidigare resonemang (6.3) bedöms skjutfältet vara väldigt lite påverkat av 

störning från tyngre militära fordon. Med anledning av nyligen renoverade målvärn 

noterades dock en ordentlig störning efter tyngre fordon vid första fältobservationen 

som utfördes i januari. Denna störning bedöms både utifrån vetenskapliga studier 

(Warren m.fl., 2007; Lawrence m.fl., 2015; Lindenmayer m.fl., 2016)  och resultaten av 

denna studie ha en positiv påverkan på den biologiska mångfalden. Sandblottorna 

gynnar en rad marklevande, grävande insekter samt även en rad växtarter (Tab. 4 & 5). 

Habitatet i det noterade hällkaret är också gynnsamt för en mängd arter. Veketåg och 

odon som verkar breda ut sig här och där, tar över och minskar betesarealen, vilket 

inverkar menligt på betesmarksarter då deras utrymme krymper. Död ved, som också är 
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en attraktiv livsmiljö för många arter är en bristvara i dagens skogar, så även på 

skjutfältet; endast en äldre körskada noterades under fältobservationerna.  

 

Efter samtal med nyckelpersoner ur Försvarsmakten kan konstateras att militären är 

väldigt mån om att påverka naturen i minsta möjliga mån inom ramen för sin 

huvuduppgift. Vid sista fältobservationen där en skjutövning observerades redogjorde 

ansvarig övningsledare noggrant för sina elever att övningsområdet var skyddsvärt,  

innehållande många rödlistade arter. Min uppfattning är att militären på grund av alla 

områdesskydd är, ur ett perspektiv sett till gynnandet av biologiskt mångfald, alldeles 

för försiktiga när de övar och framför fordon på skjutfältet. En ökad militär verksamhet 

i den glesa björkskogen samt en något ökande stridsfordonsdrift, som skapar sandblottor 

och en och annan körskada på träd, skulle sannolikt vara gynnsamt för den biologiska 

mångfalden på skjutfältet.  

 

6.5 Framtida arbete för att bevara och gynna biodiversitet på 
Torhamns övnings- och skjutfält 

Flera av Försvarsmaktens övnings- och skjutfält är idag naturskyddade, vilket innebär 

att det är flera aktörer inblandade i förvaltningen av natur- och kulturvärdena på 

skjutfälten; Fortifikationsverket som markägare, Länsstyrelsen som reservatsförvaltare, 

betesarrendatorer, lantbrukare och inte minst militärerna som övar på fälten. Zentelis 

m.fl. (2017) har visat att det finns ett behov av skjutfältsinstruktioner som integrerar 

hantering av militära utbildningsmål och naturvärden. I garnisonsplanen, Torhamns 

uddes skjutfält, (Försvarsmakten, 2010) omnämns att miljöplanering sker inför 

övningar, med vad det innebär i praktiken specificeras inte närmare. Vidare har Zentilis 

m.fl. (2017) visat att det är mycket viktigt att utveckla och främja en god relation med 

omgivande intressenter och aktörer för att lyckas med en god förvaltning av skjutfält 

utifrån ett biologiskt mångfaldsperspektiv. Därför kommer min fortsatta ambition vara 

att få till ett samverkansmöte med ovan nämnda intressenter, för att på så sätt främja 

goda relationer och skapa ett forum för kunskapsutbyte och samarbete gällande en 

fortsatt hållbar förvaltning av Torhamns övnings- och skjutfält, där ett rikt växt- och 

djurliv ska kunna fortsätta att gynnas.  

 

Eftersom det är många aktörer inblandade i nyttjandet av skjutfältet ser jag ett behov av 

en ökad förståelse kring vad det är som ska förvaltas och varför. Uppföljning och 

utvärdering torde vara grundläggande för ett kostnadseffektivt bevarandearbete. Ett stort 

bekymmer inom svensk naturvård är dock att det många gånger saknas mätningar och 

uppföljningar efter att naturvårdsåtgärderna gjorts på grund av resursbrist. Tyvärr är 

antalet artinventeringsunderlaget på Torhamns udde tunt, vilket också bekräftas av Å. 

Widgren (personlig kommunikation) på Länsstyrelsen i Blekinge län. Det finns därför 

ett uttalat behov av framtida systematiska inventeringar och strategier för uppföljning 

för bevarandet av biodiversitet på Torhamns övnings- och skjutfält. Warren m.fl. (2007) 

betonar vikten av att införa störningsregimer som skapar och upprätthåller heterogenitet 

i habitatet och att naturvården har mycket att lära från de ekologiska fenomen som 

inträffar på militära övningsområden.  

 

De störningar som orsakats av militär verksamhet har i huvudsak utförts i 

utbildningssyfte, med en omedvetenhet om att delar av denna verksamhet faktiskt 

gynnat den biologiska mångfalden. Jag skulle därför avslutningsvis vilja återkoppla till 

rapportens inledande citat från LIFE Natura 2000 and the military (Gazenbeek, 2005); 
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“The armed forces may not originally have had the intention to preserve large tracts of 

natural heritage, but the fact that de facto they have done so, deserves to be 

acknowledged.” 

 

En högst trolig bidragande orsak till att en hög artmångfald kan ses på många skjutfält i 

dag, är att områdena genom militärens existens, har skyddats från övrig exploatering 

och därav har livsmiljöer som fanns i det äldre jordbrukslandskapet konserverats. Detta 

faktum bör erkännas och i större utsträckning uppmärksammas. En förhoppning från 

min sida är att denna studie mynnar i en framtida diskussion inom och mellan berörda 

myndigheter och övriga aktörer, om huruvida den militära övningsverksamheten kan 

anpassas och på ett mer riktat och medvetet sätt integreras i naturvårdsåtgärder som 

gynnar den biologiska mångfalden på svenska övnings- och skjutfält.   

 

Med anledning av Regeringens uppdrag (2015) till Försvarsmakten, där krav ställts på 

att myndigheten ska arbeta aktivt med de nationella miljökvalitetsmålen, är min 

förhoppning att slutsatserna av denna studie ska kunna tas i beaktande när nya 

handlingsplaner för ”Ett rikt- djur och växtliv” på militära övnings- och skjutfält ska 

upprättas av Försvarsmakten under de kommande åren.  

 

6.6 Förslag till vidare forskning 

Försvarsmaktens 65 övnings- och skjutfält har en stor geografisk spridning i Sverige. 

De har olika geologi och klimatologiska förutsättningar. Deras historia samt hur de 

nyttjas skiljer sig också åt. Inom ramen för denna studie har endast ett av 

Försvarsmaktens övnings- och skjutfält granskats. Intressant vore att jämförelser mellan 

de olika svenska övnings- och skjutfälten för att få en bild över om de, i likhet med 

övnings- och skjutfält i andra delar av världen, generellt hyser en hög artrikedom 

(Warren m.fl., 2007; Lawrence m.fl., 2015; Lindenmayer m.fl., 2016) och om graden av 

biologisk mångfald beror av förvaltningspraxis eller av andra faktorer. Sannolikt hyser 

alla skjutfält inte per automatik en hög artmångfald. Resultatet av denna studie indikerar 

att artmångfalden beror på den sammantagna historiska markanvändningen och hur 

skjutfältet förvaltas.  

 

   

Torhamns övnings- och skjutfält är ett lysande exempel på att militära intressen, natur- och 

friluftsintressen  kan samexistera och där man i reservatsföreskrifterna (Länsstyrelsen Blekinge 

län, 1977) har tagit hänsyn till dessa. Den framtida utmaningen ligger i att interagera den militära 

övningsverksamheten i naturvårdsåtgärderna och skötselplanerna. 

 

Foto: Madelene Wijk 
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7 Slutsatser 
 

 Den viktigaste slutsatsen som kunnat dras av denna studie är, att biologisk 

mångfald på Torhamns udde och i Sydsverige generellt, har utvecklats och 

förändrats över lång tid och det finns en tydlig koppling till vilka förändringar 

som skett i markanvändningen. Denna slutsats belyser betydelsen av att ha med 

det paleoekologiska perspektivet när bevarandemål och hållbara handlingsplaner 

för biodiversitet sätts upp. 

 

 Torhamns udde har präglats starkt av en långvarig markanvändning i form av 

odlad mark, bete och slåtter. Arterna som var knutna till traditionell odling, som 

till exempel blåklint (Centaurea cyanus) och  klätt (Agrostema githago)  har 

försvunnit från området. Eftersom slåtterbruk numera inte bedrivs på Torhamns 

udde riskerar slåttergynnade arter som fortfarande påträffas i området (Briza 

media, Linum catharticum, Rinanthus minor, Serratula tinctoria, orkidéer) på 

sikt att helt försvinna, om inte slåtterbruket återupptas. Förslag på lämpligt 

område att bedriva slåtter nämns under 6.3. 

 

 Att det bedrivits militär verksamhet på Torhamns udde under de senaste 100 

åren har bidragit till att bevara de unika naturvärden som finns där idag, 

eftersom udden med anledning av den militära verksamheten har skyddats från 

annan mänsklig exploatering, som modernt jord- och skogsbruk samt 

byggnationer. 

  

 Studien har visat att den huvudsakliga störningen från den militära 

verksamheten utgörs av fordonsrörelser, men med anledning av alla naturskydd 

som finns på området, är militären väldigt återhållsamma med att köra med 

stridsfordon på skjutfältet, så på det stora hela bedöms störningen från tyngre 

fordon som ringa. En ökad stridsfordonsdrift på område B och C skulle ge en 

ökad mängd sandblottor som gynnar många marklevande insekter och fjärilar. 

 

 Befintligt inventeringsunderlag både gällande växt- men framförallt djurarter är 

tunt och fler systematiska inventeringar behövs för att kunna göra relevanta 

uppföljningar av biodiversiteten på Torhamns udde i framtiden.  

 

 En erfarenhet från denna studie är att GIS är ett användbart verktyg för 

kvantifiering av naturtyper och som med tillgång till kontinuerliga flygfoton 

skulle kunna användas för att mäta utveckling och uppföljning gällande 

bioversitet på landskapsnivå. 
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Bilagor 

Bilaga A  Narturreservatsföreskrifter  

 

Utfärdade av Länsstyrelsen i Blekinge län 1977. 

 

Föreskrifter angående inskränkningar i markägarnas rätt att förfoga över 

reservatet (8 § naturvårdslagen).  
 
Det militära övningsområdet (fastigheten Torhamn 11:28 har indelats i tre delområden 

(A-C enligt Fig. 9) med differentierade bestämmelser ifråga om förfoganderätt, 

föreskrifter för allmänheten samt skötselanvisningar. 

 

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall inom hela 

reservatsområdet förbud gälla: 

 

 att förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning. 

 att spränga, schakta, gräva eller bedriva täkt i någon form annat än tångtäkt. 

 att riva stenmurar. 

 att anordna upplag för annat ändamål än för områdets skötsel. 

 att utföra fyllning. 

 att uppföra helt ny byggnad. 

 att uppföra anläggning för annat ändamål än som krävs för reservatets nyttjande. 

 att skogsodla. 

 att bedriva jakt inom södra delen av fastigheten Torhamn 11:28 (område A). 

 

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet: 

 

 att anlägga vägar. 

 att använda kemiska bekämpningsmedel. 

 att framdra luftledning. 

 att anlägga båtbrygga. 

 att utföra till- eller påbyggnad av befintliga byggnader. 

 

Ovanstående bestämmelser skall dock inte utgöra hinder för bedrivandet av militär 

verksamhet inom fastigheten Torhamn 11:28, eller för att framställa anläggningar 

för reservatets ändamålsenliga utnyttjande enligt länsstyrelsens skötselplan. 

 

Föreskrifter om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet (10 § 

naturvårdslagen). 
 

Utöver föreskrifter och förbud enligt andra lagar och författningar skall förbud gälla: 

 

 att förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning. 

 att skada växande träd och buskar eller vegetation i övrigt genom att gräva upp 

växter. 

 att störa djurlivet. 

 att släppa hund, katt eller andra djur fri inom området. 

 att tälta eller uppställa husvagn. 
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 att utan tillstånd av markägaren eller förvaltaren annat än tillfälligt upplägga båt 

på strand. 

 att framföra motordrivet fordon annat än på vägen fram till parkeringsplatsen vid 

skjutstationen. 

 att under tiden 1 april-30 juni landa vid eller beträda Båtaskär och Hammaröra 

samt att under samma tid ankra eller varaktigt uppehålla sig intill 50 meter från 

dessa öar 

 

Till det militära övningsområdet, fastigheten Torhamn 11:28, äger allmänheten 

fritt tillträde under hela året utom under tid då enligt militära säkerhetsföreskrifter 

eller enligt 10 § naturvårdslagen förbud råder mot att vistas inom området eller delar 

av detta. De inom området befintliga vägarna kan spärras av för allmän trafik, om 

den militära övningsverksamheten kräver detta. Militär myndighet avgör i vilken 

omfattning området med hänsyn till övningsverksamheten ej kan vara tillgängligt. 

 

Sammanfattning av de särskilda bestämmelser som gäller för den militära verksamheten 

inom fastigheten Torhamn 11:28 finns i stycke 4.5.2.  

 

 
 

 

 

 

 


