1

Restaureringsplan för Natura 2000-området
Ravlunda skjutfält, SE0420240 i Simrishamns
kommun

Bilaga 1 Karta med restaureringsområden
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Inledning
Restaureringsplanen beskriver vad som ska göras i Natura 2000-området Ravlunda skjutfält för att nå de
skötselmål som är uppsatta inom Life + projektet Sand Life.
1. SYFTE
Att:
restaurera de inom området förekommande naturtyperna som ingår i EU:s art- och habitatsdirektiv, så
att de kan nå gynnsam bevarandestatus.
Syftet ska nås genom att:
•
•
•
•

naturvårdsbränning
störning av markskikt för att skapa ytor av bar sand
djupgrävning i ytor av bar sand för att få upp sand med hög kalkhalt
röja bort träd, buskar med/utan stubbrytning

2. BESKRIVNING AV OMRÅDET
2.1 Uppgifter om området
Natura 2000-område
Naturreservat
Län:
Kommun:
Förvaltare:

SE0420240
nej
Skåne
Simrishamn
Fortifikationsverket/Länsstyrelsen

RESTAURERINGSPLAN inom LIFE+-projekt Sand Life

www.sandlife.se

3

2.2 Allmän beskrivning av området
Ravlunda skjutfält är ett militärt övningsfält i östra Skåne med en areal av 1650 ha, varav 628 hektar av
landarealen är Natura 2000-område. Området består av vidsträckta, öppna betesmarker ut mot havet i
öster och skogsområden med främst bokskog. Den södra delen har en lång odlingshistoria av
trädesjordbruk där uppodlingar har varvats med långa trädesperioder med bete. I den norra delen av
området var det mesta planterat med tall under 1940-talet. Tallen har successivt röjts undan och nu hålls
området öppet av fårbete, mindre områden med häst och de militära aktiviteterna.
Området är välbesökt och av stor betydelse för friluftslivet.
2.2.1 Biologiska bevarandevärden
Övningsfältens höga naturvärden är kopplade till de öppna, sandiga gräsmarkerna och den angränsande
skogen. Områdets sammanhängande och vidsträckta betesmarker domineras av hedvegetation i norr och
mer frisk-torr gräsmark i söder och öster. De flesta vegetationstyper är i övergångsfasen mellan starkt
kulturpåverkad vegetation och hed/gräsmarksvegetation på grund av områdets tidigare odlingshistoria.
Sandstäppen är den högst prioriterade naturtypen i området och finns utspridd längs södra delen av
strandklinten och då framförallt i sydvästra delar och i anslutning till borsttåtelheden.
Den norra delen, kring Julebodaån, är ett vackert, kuperat betesområde där artrika rödvensgräsmarker,
klibbalstrandskogen och bokskogen av lågörttyp utgör kärnområden för floran. Här finns lokaler för stor
sandlilja och majnycklar I hela området verkar det finnas en intressant svampflora, bl.a. en hel del
vaxskivlingar i gräsmarkerna och olika röksvampar på hedar och sanddyner.
Faunan är beroende av såväl de öppna, hävdade markerna (fältpiplärka, sandödla, läppstekel,
spillningslevande skalbaggar m.fl.) som skogsområden på och i anslutning till skjutfältet (t.ex.
långbensgroda, sommargylling, kungsfiskare). Kombinationen av de båda livsmiljöerna är en
förutsättning för andra arter (bl.a. nattskärra, ängshök). I området finns flera groddjur (större
vattensalamander, strandpadda, grönfläckig padda och lövgroda). De igenväxande eller buskrika marker
som finns i området är viktiga i sin funktion som spridningskorridorer för bland annat lövgroda och
långbensgroda. Buskrika områden har också en viktig funktion som häckningsplats för bl.a. törnskata och
höksångare.
Fältpiplärkan har i området sitt starkaste fäste i Sverige. 2013 fanns sex häckande par av fältpiplärka
spridda över hela Natura 2000 området.
Av insekterna kan nämnas den starkt hotade läppstekeln som på Ravlundafältet har sin troligen starkaste
population i Sverige med flera hundra individer. Läppstekeln är bl.a. beroende av blomrika omgivningar
och öppen sand.
Stora delar av skjutfältet är klassat som riksintresse för kulturmiljövården av Riksantikvarieämbetet.
Inom skjutfältet finns ett 70-tal fornlämningar som är registrerade i fornminnesregistret. De
förhistoriska lämningarna är främst belägna i områdets sydligaste delar samt i sydväst kring Dammåkra.
Ute på sandheden finns bara enstaka lämningar i öster, lämningarna vid Knäbäcken utgör dock ett
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undantag. Här finns två dösar, de äldsta gravbyggnaderna i vårt land (4 500 år gamla); en ligger vid
Knäbäcken och den andra vid Skepparpsåns mynning, den s.k. Havängsdösen.
Inga skötselåtgärder kommer utföras i områden med fornlämningar.

3. RESTAURERINGSÅTGÄRDER
3.1 Övergripande beskrivning
Restaureringsåtgärderna kommer främst att ske i de öppna betesmarkerna i naturtyperna inlandsdyner
med öppna betesmarker (2330), ris- och gräshedar (4030), sandstäpp (6120) och artrika
silikatgräsmarker (6270).
3.2 Restaureringsområden med mål och åtgärder

Delområde

Areal
(ha)

A

1,7
2,0
3,6
1,0
69,9
10,8
121,6
6,2

B
C
D
E
F
G
H

Delområde A
Beskrivning:
Strandzon med vita dyner (2120) samt viss del gräsmarksanddyner (2330). Längs stranden börjar
vresrosbuskage breda ut sig, och hotar bland annat martorn som växer längs stranden.
Restaureringsmål:
Syftet med åtgärderna är att restaurera naturtyperna 2120 och 2330 och skapa mer ytor med bar sand.
Åtgärder:
Vresros och annan igenväxning grävs bort med rötter och transporteras bort från platsen.
Område B-H ingår i arealer med miljöersättning på Ravlunda skjutfält.
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Delområde B
Beskrivning:
Torr gräsmark/hed med enstaka träd. Få ytor med öppen, bar sand. I vissa delar har igenväxning börjat
med tallplantor, buskar och förvedad ljung.
Restaureringsmål:
En öppen, torr gräsmark av naturtyp 4030 och 2330 med öppna ytor med bar sand.
Åtgärder:
Inom projektet grävs de kvarvarande stubbarna bort och högst 10 sandblottor (<100 m2) skapas. Om
behov finns grävs en brandgata (2 m bred) mot skogen i väster. Området bränns 1-2 gånger under
projektets gång.
Delområde C
Beskrivning:
Torr gräsmark/hed med enstaka träd och många stubbar från avverkade träd. Få ytor med öppen, bar
sand. I vissa delar har igenväxning börjat med tallplantor, buskar och förvedad ljung.
Restaureringsmål:
En öppen, torr gräsmark av naturtyp 4030 och 2330 med öppna ytor med bar sand.
Åtgärder:
Inom projektet grävs de kvarvarande stubbarna bort och högst 10 sandblottor (<100 m2) skapas. Om
behov finns grävs en brandgata (2 m bred) mot skogen i väster. Området bränns 1-2 gånger under
projektets gång.
Delområde D
Beskrivning:
Ett område bakom rälsbanan nere vid stranden där det växer ett stort vresrosbuskage samt andra buskar.
Restaureringsmål:
En öppen yta med naturtyp 2120 med mycket bar sand.
Åtgärder:
Vresros och andra buskar grävs bort med rötter och transporteras bort. Uppväxande vresros rensas tvåtre år efter röjning.
Delområde E
Beskrivning:
Torr gräsmark/hed (2330 och 4030) med få ytor med öppen, bar sand och ett visst uppslag av tall.
Restaureringsmål:
En öppen, torr gräsmark av naturtyp 4030 och 2330, med öppna ytor med bar sand. I delområden där
man påträffar kalkhaltig sand kan en övergång till delområden med sandstäpp (6120) ske.
Åtgärder:
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Sandblottor på högst 80-100 m2 skapas genom att omgrävning (de 30-60 cm övre lagren grävs ned och
bar sand med högre kalkhalt läggs överst). Jordprover tas innan grävning för att se exakt hur djupt man
måste gräva.
Naturvårdsbränningar i delar av området under 2015-2018
Delområde F
Beskrivning:
Torr gräsmark/hed (2330 och 4030) med få ytor med öppen, bar sand och ett visst uppslag av tall.
Restaureringsmål:
En öppen, torr gräsmark av naturtyp 4030 och 2330, med öppna ytor med bar sand.
Åtgärder:
Sandblottor på högst 80-100 m2 skapas genom att omgrävning (de 30-60 cm övre lagren grävs ned och
bar sand med högre kalkhalt läggs överst). Jordprover tas innan grävning för att se exakt hur djupt man
måste gräva.
Naturvårdsbränningar i delar av området under 2015-2018
Delområde G
Beskrivning:
Torr gräsmark/hed på sandig mark (2330 och 4030). Längs strandzonen finns ytor med sandstäpp
(6120), främst i söder och främst vid raviner/branter ned mot stranden. Området har mindre < 5 % är
blottad sand.
Området har mindre < 5 % är blottad sand.
Restaureringsmål:
En öppen, torr gräsmark av naturtyp 4030 och 2330, med ytor av bar sand. I närheten av sandstäppsytor
och i delområden där man påträffar kalkhaltig sand är målet att överföra den torra gräsheden till
sandstäpp och därmed öka arealen sandstäpp i området.
Åtgärder:
Sandblottor på högst 80-100 m2 skapas genom att omgrävning (de 30-60 cm övre lagren grävs ned och
bar sand med högre kalkhalt läggs överst). Jordprover tas innan grävning för att se exakt hur djupt man
måste gräva. Sandblottor och omgrävning sker inte i arealer med sandstäpp utan i direkt anslutning till
dessa områden.
Naturvårdsbränningar i delar av området under 2015-2018.
Delområde H
Beskrivning:
Torr gräsmark/hed (4030) som för några år sedan plöjdes upp i ett försök att få bort förvedad ljung.
Markvegetationen har kommit tillbaka, främst ljung och borsttåtel.
Restaureringsmål:
En öppen, torr gräsmark av naturtyp 4030 och 2330 med öppna ytor med bar sand.
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Åtgärder:
Har plöjts upp ett par år sedan för att bli av med förvedad ljung. Kan behöva åtgärdas med bränning eller
och grävande av sandblottor under projektets sista år
Naturvårdsbränningar i delar av området under 2015-2018

4. ARBETSGÅNG
Period 1 (september 2012 – september 2014)
Planering av arbete, jordanalyser samt uppföljning.
Jordanalys genomförde under 2013. Vid varje provpunkt mättes pH, kalkhalt samt tillgängligt kväve och
fosfor. Tillgängligt kväve (N) och fosfor (P) mättes i det översta sandlagret (0-10cm) och pH samt
kalkhalt mättes där man kom ner i sanden till 80 cm djup.
Utemuseum med information om sandmarkerna och Rinkaby skjutfälts historia placeras i område B.
Period 2 (oktober 2014 – december 2017)
Skötselåtgärder enligt beskrivning i område A samt C-G. Då det kan förekomma odetonerad
ammunition på skjutfältet måste grävning och schaktning i vissa delområden ske med pansarförstärkta
maskiner i Fortifikationsverkets regi.
Period 3 (januari 2018 – juli 2018)
Enstaka röjningar och naturvårdsbränning kan ske under våren 2018. Uppföljning av skötselåtgärder i
form av inventeringar och flygfotoanalyser.

5. INFORMATION
•
•
•
•

Information till markägare, arrendator, kommun och ideella organisationer ges kontinuerligt i
det miljö- och naturvårdsarbete som sker i ÖMAS-gruppen (årliga möten).
Fältvandringar som visar på områdets värden och de åtgärder som görs i området
Informationsskyltar vid ingångar till området
Hemsida där information om restaureringsåtgärder läggs ut kontinuerligt

6. UPPFÖLJNING AV SKÖTSELÅTGÄRDER
Digitala foton tas före och efter restaureringsåtgärderna.
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Inom Sand Life sker uppföljning av habitat och arter före och efter restaureringsåtgärder. Efter
projektets avslutade kommer fortsatt uppföljning ske genom basinventeringen och resultaten rapporteras
till EU.
Länsstyrelsen Skåne ansvarar för att uppföljning efter projektets slut sker inom Kabusa.
7. SKÖTSEL EFTER RESTAURERING
När restaureringen slutförts återgår allt ansvar för skötseln till skötselrådet som arbetar enligt ÖMAS,
(Övnings- och miljöanpassad skötselplan). I detta skötselråd ingår bland annat Fortifikationsverket,
Försvarsmakten och Länsstyrelsen. ÖMAS Ravlunda ska revideras under 2015 och de fortsatta
skötselåtgärder som behövs för att nå gynnsam bevarandestatus i de restaurerade områdena kommer att
arbetas in i planen.
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Bilaga 1. Karta över Natura 2000-området Ravlunda
med skötselområde A-H (blå markering).
Den röda linjen markerar gräns för Natura 2000.
Fornlämningsområden är markerade med orange.
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