
Lövskogskust
och gråstensrike

Odlingslandskapet i Blekinge

Ekhage i Vambåsa. Foto: Ingmar Holmåsen

BLEKINGE
F A K T A

"Stundvis sluter sig tall och gran kring vägen, och i skuggan över mossiga
flyttblock tror man sig färdas genom djupa Småland.
Men i nästa minut, i ett ljusomfattat ögonblick öppnar sig ett panorama
som är Blekinge och intet annat i den svenska mångfalden:
ek och bok i långa, mjuka bryn över en mark som fortfarande är en
kummelstad av väldiga flyttblock.
Och mellan brynen, rakt i söder ett brett, skönt odlingsland, en åkerslätt
med stänk av vatten längst ute i fonden, en Östersjövik under middagssolen."

Carl Fries
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Skyddsvärda odlingsmiljöer i Blekinge
Under slutet av 1980-talet genomförde länsstyrelsen
en omfattande ängs- och hagmarksinventering i länet.
Sammanlagt inventerades och värdeklassades mer än
900 områden med en totalareal av 8 500 ha. Av dessa
var 3 400 ha av högsta skyddsklass med stora natur-
och kulturmiljövärden.  Som en naturlig fortsättning
på inventeringen gjordes 1995 en bevarandeplan för
odlingslandskapet i Blekinge, i vilken mer än 200 odlings-
miljöer, d.v.s. hela gårdar, byar eller större trakter,
beskrevs och bedömdes från natur- och kulturmiljö-
synpunkt.

lövfoder, i Blekinge främst från ask och lind som växte
i ängarna. Lövtäkten (hamlingen) skedde under
sensommaren.

Den samlade slåtterängsarealen i länet är idag
ganska liten, ca 50 ha, och de flesta ängarna är mycket
små. Nästan all slåttermark odlades upp eller blev
betesmark en bit in på 1900-talet. En ängstyp som
ännu finns och som är lite speciell för Blekinge är
slåttermad. Madslåttern har urgamla traditioner i länet
och har framförallt levt kvar i Bräkneåns dalgång där
de vidsträckta Hålabäcksmaderna utgör det finaste
exemplet.

Josef Elofsson slår ängen i Ire 1969. Foto: Björn Berglund.

Det blekingska odlingslandskapet har danats av
bondens idoga arbete under århundraden. All-
mänhetens intresse för detta landskap med öppna
vidder, ängar, hagar, växter, djur och kulturhisto-
riska värden har blivit allt större.

Riksomfattande inventeringar av ängar och
hagar har gett oss ökad kunskap. Stora resurser
har under senare år satts in på att bevara och
vårda dessa marker, främst genom olika stödfor-
mer men också genom landskapsvårdande åtgär-
der. Satsningarna har gjort det möjligt att restau-
rera ängar och betesmarker runt om i landet och
därmed också räddat förekomster av hotade och
hävdberoende arter.

De tidigare stödformerna ersattes 1996 av
EU:s miljöstöd för bevarande av odlingslandska-
pets biologiska mångfald och kulturmiljövärden.

Hagar. Den vanligaste hagmarkstypen i länet är,
liksom i resten av Sydsverige, blandlövhage. Även
björkhagarna är vanliga och båda typerna är jämt
fördelade över landskapet. Mer utmärkande för
Blekinge är ekhagarna. Eken har sedan länge varit
symbol för Blekinge. Vid inventeringen hittades 136
ekhagar med en samlad yta av runt 800 ha. De flesta
och största finns i herrgårdslandskapen kring de
större godsen som Johannishus, Vambåsa och Gö-
holm. Ekhagar med gamla träd hör till de artrikaste
biotoperna i länet. De grova och gamla ekarna hyser
dessutom många hotade arter av främst insekter, lavar
och svampar.

Havsstrandängar. Blekinge är ett av de landskap i
landet som har den största arealen betad havsstrand-
äng, sammanlagt nära 1 000 ha. Blekinge har därför ett
särskilt ansvar för att de bevaras. De flesta större
områdena är koncentrerade till Lister samt till den
östra kusten. Förutom att de hyser en intressant flora
är de också oumbärliga för många häckande och
rastande fågelarter, främst vadare.

Utmarksbeten. Utmark kallas den gemensamma
betesmark som låg utanför inägomarkens hägnade
ängar och åkrar. Vid skiftena under 1800-talet delades
utmarken upp mellan gårdarna i byn. Två typer av
utmark är idag särskilt karaktäristiska för Blekinge,
skogsbeten och buskrika utmarker.

I äldre tider var praktiskt taget all skogsmark
beteshävdad samtidigt som den utnyttjades för bl.a.
vedhuggning, virkesuttag och tillfällig uppodling
genom brånebränning. Sedan 1940-talet har emeller-
tid betad skog blivit mycket sällsynt i hela landet. I
Blekinge finns dock förvånansvärt många skogsbeten
kvar, drygt 700 ha enligt inventeringen. Särskilt fina
exempel finns i Ringamåla och Åmma i länets norra
del men även vid kusten, t.ex. på Aspö, har traditionen
att beta skogen levt kvar.

De buskrika utmarkerna är koncentrerade till
kusten och framförallt till skärgården. De känneteck-
nas främst av buskvegetation med en, björnbär och
slån, samt en artfattig markflora med några få gräsarter
och risväxter, bl.a. ljung. Ängs- och hagmarksinvente-
ringen redovisar drygt 1 600 ha buskrik utmark i
Blekinge. Vid kusten i östra delarna av länet finns
också några välbevarade områden med fuktig kust-
ljunghed, en vegetationstyp som är ovanlig utanför
Blekinge. Goda exempel finns på Västra Möcklö och
på södra delen av Sturkö.

Odlingslandskapets naturtyper i Blekinge
Den omfattande ängs- och hagmarksinventeringen har
givit stora och nya kunskaper om länets ängar och
hagar. Bland mängden av betes- och slåttermarkstyper
är några särskilt typiska för Blekinge.

Ängar. Slåtterängen var i äldre tider den viktigaste av
odlingslandskapets naturtyper. Nästan all inägomark
var äng. Att bärga tillräckligt med vinterfoder var
nödvändigt för att djuren skulle klara vintern. I Ble-
kinge slogs ängarna oftast i slutet av juli när gräset var
moget. Som ett tillskott till höet samlade man också in
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Kulturhistoriska spår
Längs Blekinges kust, från Lister och Jämshög i väster
till Torhamnslandet i öster, finns talrika spår och
lämningar från äldre tider, t.ex. stenåldersbosättningar,
bronsåldersrösen och järnåldersgravfält. Ofta ligger
rösena och gravfälten öppet och väl synliga i landska-
pet. På enstaka platser kan man också se spår av fossila
åkrar eller gamla röjningsrösen med anor från järnålder
och tidig medeltid. Från samma tid finns också rester
av säsongsbosättningar för jakt och fiske i skärgården,
s.k. tomtningar.

Spåren från senare århundradens odlarmödor är
otaliga. De vanligaste är stenmurar och odlingsrösen,
ibland mycket vällagda. I vissa delar av Blekinges
skogsbygd är rösena ytterst talrika, t.ex. i norra delarna
av Karlskrona kommun. Även rester av gamla trästäng-
sel förekommer, ibland stående ovanpå låga stenmurar,
s.k. halvmursstängsel. Otaliga är också de torpruiner,

ofta knappt synbara men avslöjade genom förekomsten
av gamla syrénbuskar eller spiréor, som vittnar om den
befolkningsökning och uppodling som skedde i främst
skogsbygden under 1800-talet. Bland andra levande
spår märks de hamlingspräglade lövträd, vanligen ask
eller lind, som man ibland hittar i de hagar och skogs-
backar som tidigare varit slåtterhävdade. Även sam-
mansättningen av växtarter i ett område kan visa hur
marken nyttjats i äldre tider. Slåttergynnade arter kan
ibland leva kvar länge i betesmarker och även i viss
skogsmark och på så vis vittna om forna tiders lieslåt-
ter.

Alla dessa kulturhistoriska spår är viktiga att bevara
för att vi skall förstå äldre tiders markanvändning och
hur  jordbruket utvecklats under århundradena. Ibland
krävs restaurering eller särskild skötsel för att de kultur-
historiska spåren skall kunna bevaras för framtiden.

Blekinge kan delas in i fem närings-
geografiska bygder: Lister, Skogs-
bygden, Dalbygden, Skärgården
och Östbygden. Indelningen
bygger på de areella näringar-
nas utveckling samt fisket och
industrins framväxt, och i
grunden de naturgivna
förutsättningarna i form av
jordmån, berggrund och klimat.
Den är mycket användbar då man
skall förklara landskapets karaktärs-
drag och utveckling. Det är därför
naturligt att åskådliggöra Blekinges
odlingslandskap genom att beskriva
ett område från varje bygd.

Skogsbete i Ringamåla. Foto: Åke Widgren

Blekinges näringsgeografiska bygder
1 Lister
2 Skogsbygden
3 Dalbygden
4 Skärgården
5 Östbygden
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Klakebäck -
Olsäng

Möcklö -
Hallarumsviken

Torhamns skärgårdKråkenabben

S. Långgöl - N. Möljeryd
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Lister omfattar större delen av Sölvesborgs kommun.
Det är Blekinges enda egentliga slättområde och utgör
en direkt fortsättning på Kristianstadslätten. Åkerbru-
ket har sedan länge haft en starkare ställning här än i
resten av landskapet. Nästan all naturbetesmark som
idag finns kvar är koncentrerad till kusten. Likt ett
pärlband ligger hagmarker och havsstrandängar  från
Valje i sydväst till Norje i nordost. Nästan samtliga
områden har lång och obruten historia som naturbe-
tesmark och många är gamla utmarksbeten som i
samband med skiftena delades upp mellan gårdarna i
respektive by.

Hela Listerlandet vilar på en berggrund av kritkalk-
sten. Kalkhalten i de överlagrande moränjordarna
varierar men på vissa ställen är den hög. Blekinges
enda egentliga rikkärr, med flera kalkkrävande växtar-
ter, finns vid Siesjö strax norr om Sölvesborg. Busktör-
ne och stor ögontröst, två hotklassade växter, har på
Listerlandet sina enda växtplatser i länet.

Lister koloniserades tidigt av människor. Spåren
efter stenåldersbosättningar är talrika och vid Lörby-

Utmarksbete på Kråkenabben. Foto: Björn-Eyvind Swahn

Lister ”I allmänhet är man här ganska verksam med odlingars
företagande. I byn Hörby såg jag stora vackra bondgårdar, som
genom enskifte hade i grannskapet erhållit sin åker, äng och
skogsmark. En annan gård som, till följe af enskiftet, skulle
utflyttas, var äfven uppbruten. Kl. 3 kom jag till Mjällby.”

 Fr. Willh. von Schubert från en resa genom Blekinge 1817

skog finns fossila åkrar från tidig medeltid. Den
intensiva uppodlingen har dock gjort att ganska få
fornlämningar bevarats.

Kråkenabben
På Kråkenabben söder om Nogersund utbreder sig en
120 ha stor betesmark med mycket höga natur- och
kulturmiljövärden. Området består främst av buskrik
utmark och havsstrandäng. Längs östra sidan finns
klapperstensvallar från litorinatid, 5 000 - 2 000 f.kr.
Floran är artrik och innehåller flera kalkgynnade arter.
Kråkenabben är också en värdefull sträckfågellokal.
Landskapsbilden är ålderdomligt präglad genom
främst de talrika stenmurar och den gamla fägata som
delar området i ett 20-tal skiften. Kråkenabben har i
äldre tider varit ett samfällt utmarksbete (benämnt
Kråke hage) men blev vid enskiftet 1820 uppdelad
mellan bönderna i Skönabäcks by. Området är ett av
flera gamla utmarksbeten vid Listerlandets kust som
alltjämt hävdas.

khaka
Placerad bild



Skogsbygden omfattar i stora drag den norra halvan av
Blekinge men når inte fram till kusten i öster. Byarna i
skogsbygden är oftast betydligt mindre än i de övriga
bygderna. De har vanligtvis uppkommit genom
klyvning av ensamgårdar. De öppna jordbruksmarker-
na är starkt begränsade och byarna eller ensamgårdar-
na ligger som öar i omgivande skogslandskap.

Djurhållning har alltid dominerat, vilket gett
upphov till ett kulturlandskap präglat av ängsskötsel
och betesdrift. Den omgivande skogen har haft en
mycket stor betydelse som betesmark, fångstmark och
som virkesresurs. Även kolning samt bränning av tjära,
beck och pottaska har förekommit. 1900-talets utveck-
ling har innehållit flera steg av förändringar. De stora
arealerna ängsmark närmast byarna plöjdes till åker
eller blev betesmark redan i början av seklet. Under
perioden fram till andra världskriget upphörde betes-
driften nästan helt på utmarkerna, med undantag för
vissa gårdar.

Odlingsröse i Norra Möljeryd. Foto: Le Carlsson

Röserikt odlingslandskap i S. Långgöl. Foto: Le Carlsson

”Nog är Sverige ett gråstensrike, men ingenstans i detta land, inte
ens i Småland, finns ett motstycke till vad man ser från tåget eller
bilen vid en färd genom Blekinges skogssocknar. Gårdarna är små,
varje liten åker formligen befäst av en grå ringmur; det är tusen
och åter tusen tunga stenbördor som har burits till åkerns kant eller
hopats till mäktiga rösen inuti dessa täppor i skogen.”

Carl Fries i Den svenska södern, 1963

Skogs-
bygden

Hagmarksarealen är fortfarande betydande, men
det minskade antalet betesdjur i många byar gör det
numera svårt att hålla alla marker hävdade. Flera
mycket skyddsvärda och intressanta områden finns
dock kvar. Större koncentrationer av välbevarade
hagmarker finns vid bl.a. Bokön i Ronneby kommun
och kring Flymen i Karlskrona kommun.

Södra Långgöl - Norra Möljeryd
Öster om Ronnebyån invid gränsen mellan byarna
Långgöl och Möljeryd finns ett litet men mycket
välbevarat och ålderdomligt odlingslandskap som idag
saknar motsvarighet i Blekinge. Den mosaikartade
strukturen med små åkrar och mellanliggande backar
är praktiskt taget oförändrad sedan enskiftet 1825.
Inom området finns inte mindre än 52 olika åkertegar,
de flesta än idag brukade och mer eller mindre be-
mängda med odlingsrösen och inramade av stenmurar.
S Långgöl och N Möljeryd visar hur odlingslandskapet
kunde se ut i stora delar av Skogsbygden under 1800-
talet. Här kan man likt Carl Fries, den stora skildraren
av svensk natur, tala om ett blekingskt ”Gråstensrike”.

Hävdade slåtterängar och skogsbeten är idag
sällsynta. Ett fint exempel på slåtteräng finns i Ire
naturreservat i Karlshamns kommun. Bland särskilt
välbevarade skogsbeten kan nämnas Åmma i Olof-
ströms kommun.

Brånebränning  på gammalt vis. Foto: Åke Widgren
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Dalbygden sträcker sig från Jämshög och norra delen
av Sölvesborgs kommun i väster, i ett milsbrett band
längs kusten, till Jämjö i öster. Området kännetecknas
av tät bebyggelse. Förutom tätorterna och byarna finns
rikligt med småställen. Typiskt för området är också de
öppna, ofta nord-sydliga dalgångarna (sprickdalarna)
som åtskiljs av höjdryggar med skog eller betesmarker.

På många ställen når ädellövskogen med ek och
bok ända fram till havet och bildar ”Lövskogskusten”.
Särskilt tydligt är detta mellan Karlshamn och Ronne-
by. I dalbottnarna dominerar ofta åkermark. Ju närma-
re kusten man kommer desto öppnare blir landskapet.
Inom vissa områden bildar flera byar tillsammans
öppna och sammanhängande odlingslandskap. Vid
Bräkne-Hoby, Augerum och Ramdala antar Dalbyg-
den karaktären av slättlandskap.

Jordbruksbebyggelsen präglas till stor del av 1800-
talets skiftesreformer. I ett fåtal byar, t.ex. Djurtorp i
Åryds socken, finns en samlad bebyggelse kvar, men i
huvudsak är gårdarna utspridda i landskapet. Den
samlade betesmarksarealen är stor. I Dalbygden finns
också länets enda egentliga herrgårdar och herrgårds-
landskap. De bästa exemplen är Göholm, Johannishus,
Vambåsa och Tromtö. Kännetecknande för herrgårds-
landskapet är främst de många ekhagarna, ofta med
gamla och grova träd. Andra karaktäristiska betes-
markstyper i Dalbygden är buskrika utmarker (främst
på öarna i Listerby skärgård), och betade havsstrand-
ängar.

”Vägen var angenäm för de många ombyten på
sidorna af löfskog och vackra ängar. Blekinge är af
alla det täckaste landet i rike; den mäste eneskog sågo
vi här emellan”.

Abraham Hülphers, från en resa mellan
Karlskrona och Ronneby 1759.

Mnemosynefjäril. Foto: Björn-Eyvind Swahn

Dalbygden

Orkidérik hage vid Hallarumsviken. Foto: Björn-Eyvind Swahn

Dalbygden sammanfaller till stor del med den
fornlämningsrika s.k. Byabygden som koloniserades
redan under stenålder och bronsålder. Många av
dagens naturbetesmarker har mycket lång och obruten
historia som slåtter- eller betesmark, i vissa fall kanske
mer än 1000 år.

Flera hotade växt- och djurarter är på olika sätt
knutna till Dalbygdens odlingslandskap. Bland de mest
kända märks läderbagge, ekoxe, Blekinges landskaps-
djur, och mnemosynefjäril. De båda sistnämnda är
fridlysta i länet.

Möcklö - Hallarumsviken
Området kring Möcklö och Hallarumsviken är en
urgammal kulturbygd. Spåren efter stenåldersbosätt-
ningar är många och vid vikens innersta del finns ett
gravfält samt en hamnplats tillkommen under vikinga-
tiden. På Tomtö öster om viken vakar resterna av en
fornborg och i vattnet utanför finns lämningar av
vikingatida pålspärrar vars syfte var att hindra fientliga
skepp från att nå hamnplatsen och byn. Flera av
bynamnen inom området är från förkristen tid, d.v.s.
järnålder eller äldre. Sannolikt har många av markerna
kring viken brukats och betats kontinuerligt ända
sedan järnåldern.

På Möcklöhalvön finns ett småskaligt och levande
odlingslandskap med betade havsstrandängar, berg-
bundna ljunghedar, örtrika ekhagar och insprängda
mindre åkrar. Den buskrika och delvis ljungdominera-
de utmarken vid Idholm på halvöns västra sida har
troligen betats kontinuerligt ända sedan medeltiden.
På Lillö strax nordost om Möcklö finns vackra lövhag-
marker som delvis domineras av lind. På moränöarna i
viken finns fågelrika strandängar och buskrika torräng-
ar. Öster om Hallarumsviken, vid Stora Hammar,
utbreder sig en av länets största sammanhängande
havsstrandängar.
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Skärgården som bygd omfattar de fem storöarna
Hasslö, Aspö, Tjurkö, Sturkö och Senoren samt
Torhamns skärgård. För jordbruksbefolkningen vid
kusten har fisket sedan lång tid tillbaka varit en viktig
binäring. Fram till tiden för skiftet bedrevs fisket oftast
av bönderna själva. De fiskelägen som fanns var små.
Säsongsbosättningar för jakt och fiske anlades på flera
av öarna redan under järnåldertidig medeltid. Spåren
av dessa kan än idag ses på bl.a. Flakskär, Inlängan och
Långören.

  Ljunghed på Hästholmen. Foto: Ingmar Holmåsen

Fiskeläge på Ungskär. Foto: Björn-Eyvind Swahn

Båtkåsar på Flakskär. Foto: Ingmar Holmåsen

Skärgården ”Istället för den yppiga lövskogen har man här de
magraste hagmarker med avsnaggat gräs, med enar
i oändlighet över bergknallarna och ett tunt jord-
täcke som låter kala berget sticka fram. Mellan dessa
utmärglade hagar och nakna bergknallar gömmer
sig åkrar, ibland rätt stora, överallt välskötta.”

      Carl Fries i Den svenska södern, 1963

Merparten av öarna är bergbundna vilket gör att
havsstrandängarna ofta är begränsade till smala remsor
längs stranden. Större arealer med strandäng finns på
främst Hästholmen och Utlängan. Nästan varenda
liten ö har betats. Idag är dock antalet betesdjur
alldeles för litet för att kunna hålla samtliga öar
betehävdade men eftersom igenväxningen sker lång-
samt är den månghundraåriga betesprägeln fortfarande
tydlig i stora delar av Skärgården.

Torhamns skärgård.
Området omfattar öarna öster och söder om Hästhol-
men. Det uppvisar en ytterskärgård med kraftigt
betespräglade, flacka och öppna öar. Avtagande
beteshävd har gjort att några av öarna börjat växa igen
med främst enbusksnår och ung björk. Egentligt
jordbruk bedrivs idag endast på Utlängan. Det är också
där som de mest välbetade havsstrandängarna och
enbuskmarkerna återfinns.

Fiskelägena på Långören och Stenshamn är särskilt
välbevarade och representativa för skärgårdssamhälle-
na i slutet av förra århundradet.

Efter skiftet kunde bönderna upplåta plats åt
fiskarna vilket medförde att mer etablerade fiskelägen
uppstod.

Under 1800-talet skedde en omfattande stenbryt-
ning på främst de större öarna, något som också var ett
värdefullt komplement till fisket och jordbruket i
Skärgården. De större öarna är eller har åtminstone
varit starkt uppodlade. Den dominerande naturtypen
är buskrik utmark. På främst Hasslö och Sturkö finns
också alltjämt öppna ytor med kustljunghed, en
vegetationstyp som är speciell för Blekingeskärgården.
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Östbygden omfattar den magra urbergsslätt som
sträcker sig från Torhamnslandet i söder till gränsen
mot Kalmar län i norr. Området koloniserades sent,
under medeltiden, och betesmarkerna är därför inte
lika gamla som vid länets andra kuster. Gårdarna
ligger oftast på eller utmed den strandvall från
litorinatiden som sträcker sig längs hela kuststräckan.

De öppna odlingsmarkerna är helt koncentrerade
till den flacka kusten, medan området innanför
karaktäriseras av magra hedmarker som redan för
flera årtionden sedan övergavs eller skogsplanterades.
Lite förenklat kan man beskriva kustremsan från
Torhamns udde till Brömsebro som ett enda sam-
manhängande band av havsstrandängar. Även de låga
moränöarna vid Kristianopel och vid Konungshamn
längre söderut domineras av välbetade strandängar i
kombination med torrare enbuskmarker. Fågelfau-
nan är artrik och skyddsvärd. Bland häckande säll-
syntheter märks vadarfåglar som skärfläcka och

Betad havsstrandäng vid Olsäng. Foto: Björn-Eyvind Swahn

”Så kommer vi då ut på Torhamns udde, en revel i jättefor-
mat - block och sten i strängar och hopar, en gång avlastade
av landisen, sedan omflyttade och hopskruvade av bränningar
och isgång. Mellan dessa grå stenmassor utbreder sig gröna
ängsytor och mörka flak av tång och ävja, den rätta grunden
för vadarfåglarnas rörliga sällskap.”

Carl Fries i Den svenska södern, 1963.

Östbygden

Skärfläckor. Foto: Björn-Eyvind Swahn

storspov. De kulturhistoriska värdena är betydande.
Flera välbevarade bymiljöer finns längs kusten, bl.a.
Olsäng och Stavsnäs. Vid Kristianopel finns stadsmur
och rester efter den medeltida befästningsstaden,
samt av dess föregångare Avaskär. Vid Brömsebäck-
ens mynning intill länsgränsen vakar ruinen av den
gamla borgen Brömsehus.

Klakebäck-Olsäng
Kuststräckan från Klakebäck till Olsäng uppvisar ett
flackt odlingslandskap med vidsträckta havsstrand-
ängar och strandnära hagmarker. Området avgränsas
i väster av kustvägen som följer den gamla litorina-
vallen. Strandängarna är välbetade och fågelrika.
Torra hagmarker med artrik flora finns vid Abram-
säng och Klakebäck. I vattnen öster om finns länets
enda koloni med knubbsäl. Olsäng har områdets
intressantaste bymiljö med bibehållen 1800-talsprä-
gel och tätt sammanhållna gårdar.
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