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Inkommit via e-post 28 augusti 2019 

Angående Strandskogen och naturskyddsområdet i Torekov 

Strandskogen och naturskyddsområdet i Torekov är värdefulla för att de är de viktigaste strövområde 

för Torekovborna. Skogen är en planterad skog medan virkesvärdet är obetydligt. En tallskog är ett 

mycket uppskattad och tryggt promenadområdet då man kan se långt och det är lätt att orientera 

sig. 

Förslag: 

Att ansvaret för skötseln av Strandskogen inklusive naturskyddsområdet vid stranden och Andre Bäck 

preciseras. 

• En skötselplan bör ligga till grund för vården av Strandskogen, naturskyddsområdet och

Andre Bäck 

• Att ansvaret för den fysiska tillsyn och skötsel sker lokalt inom en av kommunen fastsatt

budget. 

Bakgrund: 

Det var för att stoppa sandflykten, som man på 1860-talet planterade tallskogen. Den har med åren 

blivit Torekovbornas promenadområde. Ligger vinden på – och det gör den ofta i Torekov– är det 

bara Strandskogen, som kan ge lä och skydd. 

Marken ägs av kommunen och Strandskogen är utlagd som park, strandområdet som 

naturskyddsområde och Andre Bäck är en nationell nyckelbiotop. Kraftiga stormar har gjort åverkan 

på skogen och man nyplanterade tall inom de värst utsatta område i södra delen. Riset/veden efter 

stormen blev liggande för att öka insektsfloran. 

Naturvård: 

Naturområdet förändras över åren. För tiden sker utbredningen av björk, asp, bok, jättebalsamin och 

rosa rugosa mycket snabbt och alla är de aggressiva arter jämfört med tallen. Föreningen Torekov för 

kultur och miljö lät göra en skogsinventering 2004, jägmästare Magnus Berger, vilken finns återgiven 

i föreningens årsskrift 2005, ”Strandskogen i Torekov”, Bertil Junker. På sidan 12 återfinns Magnus 

Bergers beskrivning av utbredningen av lövskog. Nu, 2019, kan man konstatera stora förändringar i 

bestånden. 

Vidare hänvisas till Naturvårdsprogram, Båstad kommun (1998) och bilden på sidan 68. 

Man kan konstatera att stora områden numera består av täta, ogenomträngliga områden av asp, att 

marken i tallskogen snart är helt täkt av små björk-, asp- och bokplantor samt att floran omkring 

bäcken trots klassificeringen som nyckelbiotop,  är hårt trängd av jättebalsamin , att stranden är 

invaderad av Rugosa och Saharasandområdets sand nästan är helt täckt, vilket inte befrämjar 

insektsfloran. 

Marken är ömtålig och oönskad ridning förekommer både i skogen och på stranden. 

Förändringen av balansen mellan tall- och löv/björkskog är inte unik. I Nordsjälland har man beslutat 

att man vill bevara tallskogen och planterar igen tallskog. 
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Strandskogen, naturskyddsområdet och Andre Bäck har stora behov av vårdande insatser om man vill 

förvalta ansvaret och bevara dessa områden, som tillgångar för Torekovborna och naturlivet. 
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