
SAND FRÅN ISÄLVAR BYGGDE SLÄTTEN För 15 000 år 
sedan drog sig inlandsisen bort från Skåne. Med smält
vattnet kom grus, sand och lera och bildade Kristian
stadsslätten och bottnarna i Hanöbukten. Lagren är på 
sina ställen mer än 40 meter tjocka och sedan istidens 
slut har sanden satt sin prägel på/präglat landskapet.

LANDSKAPET FÖRÄNDRAS Efter istiden har land
skapet ständigt förändrats, inte minst av människan. 
Det finns olika sätt att ta reda på hur, men ju längre 
tillbaka i tiden man går desto svårare blir det att veta 
vad som hänt. För de senaste århundradena finns 
gamla kartor, foton och ögonvittnesskildringar till 
hjälp. I maj 1749 passerade Carl von Linné Kristian
stadstrakten på sin skånska resa. Han noterade allt 
han såg och skrev om växter, djur och om landskapet.

RIKA SANDMARKER Från Åhus skildrar Linné åkrar och 
ängar. Han beskriver vidsträckta, sandiga betes marker 
som doftar av backtimjan och sandnejlika. I hans 

Mångfald bland martallar

Välkommen till 
SANDMARKERNA I FRISEBODA

Här kan du vandra på vidsträckta stränder, klättra i branta sanddyner och ströva i 
tallskog på solbakad sand. Gå på upptäcktsfärd i området och håll ögon och 
öron öppna – i den sandiga miljön lever en rad spännande djur och växter. 
Kanske möter du någon av dem på din väg genom Frisebodas sällsamma natur.  

Kärv natur med unik mångfald

Ett skånskt Sandrike

En röst från 
Friseboda

Scanna koden med din 
mobiltelefon och hör 
HansInge ”Hånsa” 
Olofsson berätta 
om ålafisket.

ÅLAKUSTEN

fem SAKER DU INTE FÅR MISSA

DEN TROLSKA TALLSKOGEN
Ge dig ut på strövtåg bland knotiga tallar och höga 
dyner. Här finns många fikaplatser. Vilken väljer du? 
En solig glänta i lä eller en dyntopp med utsikt mellan 
trädkronor?

ÅLABODARNA
Vandrar du en bit utmed stranden får du garanterat 
se minst en ålabod. Närmast söderut härifrån sett 
ligger Frisebodaboden som tillsammans med Stock
holmsboden är en av de två äldsta fiskebodarna i 
naturreservatet. 

KONSERT I FÖRSOMMARKVÄLL
Att lyssna till nattskärrans och trädlärkans konsert i 
tallskogen en stilla försommarkväll kan bli ett minne 
för livet.  

SMÅ, SMÅ BUSKAR I SANDEN
I lavtallskogens öppna gläntor kan du uppleva en 
värld i miniatyr. Här i sanden finns mer än 25 olika 
arter av busk och bladlavar. Några är vanliga och 
andra mycket sällsynta.

SPANA EFTER LEJON!
Håll utkik efter små kratrar i sanden. Det är fallgropar 
som myrlejonsländans larver, myrlejonen, grävt för 
att fånga sitt byte.

Ett projekt med syfte att restaurera sandmarker

www.sandlife.se

beskrivning av sandmarkernas växt- och djurliv finns 
det mycket som vi fortfarande känner igen, men stora 
områden med öppna sandmarker har försvunnit sedan 
dess. På gamla kartor kan man se vidsträckta, betade 
sandfält. Idag är det mesta uppodlat, bebyggt eller 
planterat med tallskog.

LANDSKAP I KRIS Linné skildrar också de skånska 
böndernas kamp mot sanden. Sandflykten hade på
gått länge, men på 1700talet ökade befolkningen. 
Odling och bete blev allt intensivare och skogen höggs 
ner för att bli till ved och virke. Landskapet öppnades 
upp allt mer för vinden och flygsand blev ett problem. 
Sanddyner bildades, grödor kvävdes och drivor av 
sand samlades på vägarna. Linné beskriver hur flyg
sanden söder om Åhus gör ”floderna grundare och 
åkrarna sandfulla”. 

TVÅNG ATT PLANTERA PÅ SANDEN För att göra något 
åt sandflykten införde staten en ny lag år 1819. Den 

En av Frisebodas specialiteter är lavtallskogen. Den 
växer i ett bälte mellan stranden och den täta och 
högvuxna tallskogen in mot land. Norr om platsen 
där du nu befinner dig finns den äldsta tallskogen 
med tvåhundraåriga, knotiga tallar – martallar – 
och öppna sandytor som antingen är vita av naken 
sand eller grå av täta lavmattor.

Varma sommardagar dallrar värmen mellan träden. 
Marken är knastertorr och sanden släpper snabbt 
igenom regnvattnet. Få växter klarar av att leva 
här, det krävs uthållighet mot både torka och 
värme, men bland lavarna finns det arter som klarar 
det mesta i väderväg.  Även om det knastrar om 
lavarna när man trampar på dem en varm sommar
dag är de fulla av liv.

ÅLAKUSTEN är över fyra mil lång och sträcker sig 
från Åhus ner till Stenshuvud. Här har det bedrivits 
fiske efter ål sedan urminnes tider. Utmed ålakusten 
finns inga skyddande hamnar och vikar så ålafiskar
nas båtar måste dras upp direkt på sand stranden. 
Utefter stranden ligger ålabodarna på rad. Förr i 
tiden bodde fiskarna i dessa små hus under fiske
säsongen. Här förvarades också nät och homma, 
ålafiskets speciella ryssja. Många av bodarna finns 
kvar, de äldsta är från 1700talet.

REDAN PÅ STENÅLDERN levde man av jakt och 
fiske. Längs ålakusten har man hittat boplatser som 
är 7 000 år gamla. Hittar du en bit flinta i sanden 
kan det vara resterna efter en stenåldersjägares 
redskaps tillverkning för tusentals år sedan. 

ÅLAMÖRKRET infaller under mörka höstnätter när 
månen är ny. Då är ålafisket som bäst. Höstarna 
är också ålagillenas tid. Då tillagas och serveras 
ål på traditionellt sätt, bland annat som luad ål, 
halmad ål och enrisrökt ål. Tillverkning och lagning 
av hommorna är också ett genuint hantverk som 
fortfarande hålls levande liksom ålafiskets egna 
”Ålaordlista”. 

STRANDVIALEN har blommor i rosa 
och violett. Den växer på stränder 
och i dyner och är en särskilt 
viktig födokälla för flera 
arter av humlor och bin.

HEDBLOMSTER blommar på sensommaren med 
citrongula blommor som doftar svagt av curry. Linné 
kallade den ”gyllene kattfot”. Hedblomster är sällsynt 
och fridlyst i hela landet. 

BORSTTÅTEL är ett litet tuvigt gräs som sticker upp 
likt små rakborstar ur sanden. Den är en av pionjärerna 
på nyöppnade sandfläckar och en av Frisebodas vanli
gaste växter. 

MYRLEJON. Ser du sådana här kratrar i sanden har 
du hittat fångstgropar 
grävda av myrlejon
sländans larver. De 
kallas myrlejon och 
sitter nergrävda i botten 
med käkarna öppna och 
väntar på att en myra 
ska ramla ner.

TRÄDLÄRKAN vill ha gles tallskog med gläntor – en 
typisk miljö för Friseboda-området. Under vår och 
sommar håller den konsert med sin melodiska sång. 

SPILLKRÅKAN är vår största hackspett, stor som 
en kråka. Den är helsvart med häftigt röd frisyr. Du 
kan se den flyga mellan träden, höra den trumma 
långt bort i skogen eller ropa högt: ”kry kry kry…”.

FÄLTPIPLÄRKAN lever och häckar bara på öppna 
sandmarker. Den har minskat i samma takt som 
öppna sandfält och dyner har försvunnit. Nu häckar 
bara några få par här i östra Skånes sandmarker. 

NATTSKÄRRANS latinska namn ”Caprimulgus” be
tyder getmjölkare. I försommarnatten sjunger den i 
timtal med ett entonigt surrande läte. Den säregna 
sången och att man sällan ser den på dagen har bil
dat myten om att nattskärran tjuvmjölkar kreatur.

Friseboda är ett paradis för sandälskande växter och djur. I tallskogen gräver 
insekter sina bon och bland martallarna finns en miniatyrträdgård av lavar 
och mossor. På gräsheden serverar blommorna pollen och nektar åt bin 
och fjärilar. Bland tallar och öppna sanddyner trivs sandmarkernas fåglar. 

PINNLAV
Cladonia floerkeana
A cup lichen

En lav är egentligen två organismer, en svamp och en 
grönalg i samverkan. Svampen bygger upp laven och 
suger upp fukt medan grönalgen tillverkar energi med 
hjälp av solen. I tallskogens lavmattor lever många 
olika arter. De kan vara gråvita, gulaktiga eller bruna 
och många ser ut som små buskar. Lavarna växer lång
samt och sitter bara ytligt fast i sanden. 

Det är lavarna, den öppna sanden och de vind
skyddande martallarna som tillsammans gör lavtall
skogen unik och värdefull. Lavmattorna överlever 
inte igenväxning. Om trädskiktet sluter sig och buskar 
vandrar in över sandytorna blir marken fuktig och sval. 
Då tar gräs och mossor över.

FÄLTPIPLÄRKA 
Anthus campestris 
Tawny Pipit

HEDBLOMSTER 
Helichrysum arenarium 
Dwarfs Everlast

BORSTTÅTEL
Corynephorus canescens
Grey Hair Grass

Welcome to Friseboda!
Here you can stroll along the sandy beach, clamber up 
the steep dunes and wander through the pine forest on 
sunbaked sand. Explore the area and keep your eyes and 
ears open – this sandy habitat is home to a number of fas
cinating plants and animals. Woodlarks, nightjars, tawny 
pipits and other birds flit among the pines and sand dunes. 
Insects make their nests in sunny forest clearings and there 
is a miniature garden of lichens and mosses among the 
stunted pines. On the open grassy heaths the flowers serve 
pollen and nectar to the bees and butterflies.
    Friseboda forms part of the Eel Coast that extends south 
from Åhus down to Stenshuvud. Eel fishing is an ancient 
tradition that is still very much alive in Hanö Bay. The 
beaches here are dotted with old eel huts where the fisher
men used to work and live during the season.
    This sandy coastal landscape has, however, seen some 
dramatic changes over the past 100 years. When Carl 

Linnaeus described Åhus on his journey through Skåne in the 
1700s, he wrote of open fields, meadows and large expanses 
of sandy pasture where the fragrances of breckland thyme 
and sand pinks hung in the air. He also wrote of the local far
mers’ constant battle with the sand. Sand drift was the result 
of felling the forests, intensive cultivation and grazing. To add
ress the problem a law was enacted in 1819 that required land-
owners to plant trees on the expanses of windblown sand 
nearest the sea. 
    Today much of the land that Linnaeus once described has 
been cultivated, built on or planted with pine trees. As these 
pine forests have become denser over the years, many species 
of flora and fauna that need open sandy grasslands have 
declined or disappeared. As part of the Sand Life project over
grown areas will be cleared and the soils turned in order to 
restore the valuable mosaic of trees and large open areas of 
sunkissed sand. 
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NATTSKÄRRA
Caprimulgus europaeus
Nightjahr

STRANDVIAL 
Lathyrus japonicus
Sea Pea
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tvingade markägarna att plantera skog på flygsand-
fälten vid havet. Den stryktåliga tallen som växte 
utmed kusten var det självklara valet. Länets bönder 
tvingades leverera miljontals kottar till sandfälten. 
Där grävdes de ner och gödslades med tång.

TALLSKOGEN TÄTNAR Fram till idag har de planterade 
tallskogarna blivit allt tätare. På flygfotona ned
till kan du se hur snabbt dynområdet i Friseboda 
har förän drats. I takt med igenväxningen har alla 
de växter och djur som behöver öppna sandmarker 
minskat eller försvunnit. För att få tillbaka den värde
fulla mosaiken av träddungar och öppna ytor behöver 
gläntorna i skogen bli större och dynerna vid stranden 
öppnas upp igen.

RESTER AV GAMMAL TALLSKOG Men all skog i Frise
boda är inte ”nyplanterad”. Vid Furuboda i norr växte 
tallskog redan på 1680-talet. Man tror att det här är en 
av Skånes få riktigt gamla tallskogar.
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SPILLKRÅKA 
Dryocopus martius 
Black Woodpecker
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Busklavar i lavtallskogen.
Shrubby lichens in the pine forest.


