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FÖRORD

Det svenska jordbruket har börjat en omställning som bland mycket annat kommer 
att påverka värden som en lång fortlöpande jordbruksdrift har skapat i landskapet.

Denna skrift vill hjälpa till att vidga synen på odlingslandskapet från att inte bara 
omfatta en vacker landskapsbild utan också till att inbegripa dess historiska och 
ekologiska innehåll. Den skall visa på vilka faktorer som har påverkat landskapet, 
vilka värden som har skapats och vilka som har försvunnit. Syftet är att väcka 
medvetenhet om dessa värden och insikt om att styrmekanismerna ofta ligger 
långt från den enskilda gården.

Den svenske jordbrukaren som nu befinner sig början av omställningsperioden, har 
anledning att se sin verksamhet också i ett långt perspektiv. Vi har ställt samman 
denna skrift för att på ett ställe samla gamla och nya kunskaper om odlings
landskapet. Vi hoppas att dessa kunskaper skall väcka intresse och leda till ökat 
engagemang, så att förändringar kommer att ske på ett sådant sätt att värden 
inte i onödan går till spillo.

En särskild ersättning för landskapsvård har tillkommit för att skydda speciellt 
värdefulla områden, vilka annars riskerar att slås ut genom den nya livsmedelspoli- 
tikens marknadsanpassning. I början av häftet omtalas de bevarandeprogram för 
odlingslandskapets natur- och kulturvärden som länsstyrelserna kommer att 
upprätta.

Beskrivningen av vad som har påverkat det agrara landskapet har av nödtvång 
blivit koncentrerad. Det finns emellertid en rikhaltig flora av skrifter som 
behandlar delar av detta omfattande ämne ur skilda aspekter. Ett urval av dessa 
finns med i litteraturförteckningen. Därtill finns det en mängd lokala och 
regionala beskrivningar av odlingslandskapet.

Vi vänder oss med denna skrift till den svenske jordbrukaren men också till de 
kommunala tjänstemän i kulturnämnder, miljö- och hälsoskyddsnämnder, 
byggnadsnämnder, som kommer att möta frågor som rör kulturmiljön i odlings
landskapet och jordbruket för första gången.

Texten har sammanställts vid riksantikvarieämbetets kulturmiljöavdelning under 
medverkan av statens naturvårdsverk. Projektledare har varit Monica Bennett 
Gårdö. Dessutom har Elisabet Svalin, Jörel Holmberg, Göran Sandberg och Ulrich 
Lange deltagit, den sistnämnde har även illustrerat skriften tillsammans med Eva 
Gellerstedt.
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KULTURMILJÖN I TVÄ BYAR

Vilka är skälen för att "landskapet bör hållas öppet"? Turism? Syssel
sättning? Natur- och kulturvärden? Vilken typ av odlingslandskap vill vi 
ha och vilken typ av produktion och bevarande på denna mark. Två exempel 
sammanfattar de kulturhistoriska värden som jordbruket åstadkommit i 
skilda miljöer. I kapitlet framhålls betydelsen av att värderingar av 
landskapet alltid måste bygga på kunskaper om kultur- och naturvärden.

Kultur- och naturvärden i odlings
landskapet.

Jag trivs bäst i öppna landskap, sjung
er Ulf Lundell. Det öppna landskapet 
är ett uttryck som ofta används i 
debatter, i planeringssammanhang, när 
golfbanor skall etableras osv.

Det öppna landskapet kan vara fjällna
tur eller kustnatur likaväl som od
lingslandskap. Odlingslandskapet har 
emellertid en lång rad egenskaper som 
är mer betydelsefulla än öppenheten. 
Jordbruket, som under tusentals år har 
varit den dominerande näringen, har 
därför naturligtvis präglat kulturland
skapet på ett avgörande sätt. Det är 
framför allt jordbruket som har brutit 
bygd - ifrån de sydsvenska slätterna 
till de norrbottniska nybyggena. Jord
bruket har frambragt det odlingsland
skap, som på grund av naturförutsätt- 
ningar, bosättningens längd och från 
samhället givna förutsättningar, har 
formats olika i skilda landsdelar.

Genomgripande förändringar har varit 
sällsynta, de har skett vid omdisposi
tioner av marken, de mest radikala 
vid skiftena. I vissa delar av landet 
har hävden skapat mycket artrika 
markslag.

Jordbruksmarken hade sin största 
omfattning vid tiden före det andra 
världskriget. Därefter började igen- 
växningen och skogsplanteringen sam
tidigt som åkerarealen fortsatte att 
öka i Norrbotten fram till 1950-talet.

Nedläggningen av åkermark tog som 
regel sin början i utmarken. I vissa 
delar av landet är numera odlingsmar
kens omfattning inte större än under 
det tidiga 1800-talet. Utmarken har 
till stor del återgått till skogsmark. 
Odlingen koncentreras till de forna 
inägorna samt sent uppodlade lågt 
belägna slätter.

Men det måste poängteras att det inte 
är 1800-talets åkermark som vi åter
vänder till. Dagens åkermark utgörs 
huvudsakligen av 1800-talets och det 
tidiga 1900-talets ängsmark, medan 
delar av den äldre åkern övergått till 
att bli betesmark eller framför allt 
skogsmark. Den åkermark, som finns 
kvar är mycket omvandlad och saknar 
i det närmaste de vägar, diken, häg- 
nader, åkerimpediment etc som tidiga
re karaktäriserade åkerlandskapet. 
Därtill kommer att åkerytorna blivit 
allt mer rektangulära eller kvadratis
ka till formen från att tidigare ha 
varit omedelbart beroende av topogra
fin.

Skillnaderna är stora mellan de om
råden som har ett högt rationaliserat 
jordbruk och de med en ålderdomliga
re drift. Två exempel: en by på syd
svenska höglandet och en by på öst- 
götaslätten visar på de karaktäristika 
samt de spår och lämningar som kan 
finnas i respektive typ.
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Näs by i Småland

Under framför allt 1100- och 1200-ta- 
len togs en mängd nya gårdar upp i 
sydsveriges skogsbygder. Byn Näs 
etablerades under denna tidigmedel
tida expansion.

Under 1600-talet fanns åkermarken på 
en mindre höjd norr och öster om 
gårdstomten. Åkern var uppdelad på 
tre gärden och låg i tresäde. Västerut 
från gårdstomten löpte en ca 200 
meter lång fägata till betet på ut
marken. Söder om fägatan fanns en

hårdvallsäng och en humlegård om 200 
stänger. Huvuddelen av ängsmarken 
utgjordes emellertid av den så kallade 
Storängen väster om Nässjön, ca 500 
meter åt söder. Därutöver hade Näs 
by två mindre madängar vid Brusaån 
drygt 3 km söderut. Totalt omfattade 
ängsmarken mellan 40 och 50 tunn
land, dvs fem till sex gånger så stor 
areal som den besådda åkern.

På utmarken fanns bete och skog till 
"nödtorften" och fiske förekom i Näs
sjön.
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Kvarndamm

Soldattorpet

Ursprunglig åker 
och hägnader

Gamla gränser 
mellan markslag

Bebyggelsens 
läge och 
gruppering

Vägar
Ängsmark

Gamla gränser 
mellan markslag

1990

Näs by storskiftades år 1806. Byn 
bestod vid denna tid av fyra lika stora 
gårdar. Därutöver fanns ett soldat
torp på byns marker samt en backstu
ga ca 300 meter norrut.

I samband med storskiftet passade 
lantmätaren på att skapa ordning och 
reda i byns rumsliga organisation. 
Fyra rymliga, rektangulära gårdstom
ter lades ut på rad över den tidigare 
Hemängen. Bebyggelsen delades enligt 
tidens sed in i manhus- och fähusdel. 
Norr om tomterna drogs en ny rak väg 
vilken ersatte den äldre krokiga fäga
tan.

Åkermarken skiftades radiellt ut från 
bytomten. På så sätt delades åkern in 
i tio "tårtbitar" som alla hade sin 
spets i själva bytomten. Storängen 
liksom all övrig mark fördelades mel
lan de olika gårdarna. De enda sam- 
fälligheter som bibehölls var kvarnen 
med kvarndammen, Vagnsjön samt en 
svinvall.

Åkermarken hade i stort sett samma 
läge som på 1600-talet men den hade 
utvidgats något i norr och i öster. 
Detta hade skett på ängens bekost
nad. Å andra sidan hade flera nya 
slåtterängar hägnats in på utmarken.
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Markanvändningen hade på olika sätt 
intensifierats sedan 1600-talet; skog 
hade blivit bete, bete hade blivit äng, 
ängen hade övergått till att bli åker 
eller hustomter. Förändringarna i byn 
hade följt det gängse mönstret för 
uppodlingsförloppet. Tack vare att 
storskiftet genomfördes så radikalt i 
byn fanns det senare inget behov av 
laga skifte i Näs by.

Dagsläget

I dag bedrivs mjölkproduktion på en av 
gårdarna. Även till Sandstugan det fd 
soldattorpet finns ett mindre jord
bruk, dock endast med ungdjur. Men 
de övriga tre gårdarna har upphört att 
fungera som enskilda jordbruksen
heter.

By tomten är i stort sett oförändrad. 
Det förekommer inga utflyttade går
dar eller ny sekundärbebyggelse inom 
byns marker. Husens gruppering är i 
stort sett intakt från skiftet 1806. 
Varje gård har förutom ladugård med 
loge, flera timrade bodar samt får- 
eller svinhus.

Sandstugan ligger kvar i det för de 
äldre soldattorpen typiska läget, åt
skild från bybebyggelsen men ändå i 
anslutning till inägomarken.

Avgränsningen av inägomarken är 
oförändrad från 1600-tal. Fragment av 
stenhägnaden runt inägomarken finns 
ännu kvar. Vissa partier av inägomar
ken är idag åker medan andra delar 
ingår i beten.

I inägomarken finns ett flertal stora 
röjningsrösen och stentippar, som 
resultat av 1800-talets stenröjning. 
Många äldre små röjningsrösen sam
lades då ihop till ett fåtal platser. 
Några mer påtagliga spår av indel
ningen i tre gärden finns inte kvar.

Rester efter storskiftets hägnader 
kan dock fortfarande skönjas som ra
ka och låga jordblandade stenvallar.

Av markanvändning kan i övrigt näm
nas en ängsrest med en timrad hölada 
på Hultaängen, betesmark i norra 
delen av Storängen samt spridda res
ter av ängsvegetation på densamma. I 
övrigt finns lämningar av skvaltkvarn 
och damm, husgrund av en backstuga, 
torpet Kårelid och vissa vägsträck- 
ningar från äldre tid. I Oxhagen finns 
stora områden med låga och flacka 
röjningsrösen, sk hackerör. Dessa ut
gör troligen rester efter förhistoriskt 
åkerbruk i form av spadbruk och anty
der att byn Näs mycket väl kan ha 
haft en föregångare under förhisto
risk tid.

Skyddsvärdena i denna by där den 
rumsliga bilden knappast alls har för
ändrats från tidigt 1800-tal till idag, 
ligger främst i:

1. Inägomarkens arronde
ring (intakt sedan 
1600-talet)

2. Bebyggelsens läge och 
gruppering (oförändrad 
sedan 1806)

3. Byggnaderna
4. Soldattorpet (kvar i 

ursprungligt läge se
dan 1806)

5. Rester efter äldre 
markanvändning (häg
nader, åker, ängs- och 
betesmarker)

Hovs by och Hovgården i Östergöt
land

Området runt Tåkern har varit bebott 
sedan stenåldern. Trettiofem stenål- 
dersboplatser har påträffats runt sjöns 
forna strand. En del av dessa härrör 
från en ren fångstkultur, medan andra 
tyder på tidigt bondebruk eller en 
blandning av båda.
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Hovgården - en medeltida 
kungsgård

Ortnamnet Hov anspelar på bebyggelse 
som haft en central funktion (det som 
utvecklats till "konungens hov"). Ut
trycket tillhör forntidens slutskede. 
Det hände också ofta att Hov-orter 
blev säte för tidigkristna kyrkor, och 
man kan förmoda att de utgjort baser 
för något slags makthavare.

Hovgården var kungsgård under 1400- 
och början av 1500-talet och säte för 
ett gårdsfögderi över västra Östergöt
land. År 1646 tillföll egendomen Vad
stena krigsmanshus men försåldes 1750 
på auktion.

Själva gårdsanläggningen låg vid Tå- 
kerns dåvarande strand på ungefär 
samma plats som den nuvarande man- 
gårdsbyggnaden.

Åkermarken utgjorde vid slutet av 
1700-talet en relativt begränsad del 
av den totala arealen. Åkern var delad 
på två gärden och samlad till norra 
delen av egendomen. Norr därom låg 
Stora Dalehag- ängen och Stohagen. 
Hovgårdens södra delar upptogs av 
skoglös utmark samt Lamm- och Ko
hagen. Jordbruket bedrevs i godsdrift 
med dagsverksskyldiga torpare som 
viktigaste arbetskraft. De 21 dags- 
verkstorpen, som låg spridda längs 
gränserna, hade också mindre åker- 
vretar.

Hovgården övergår till industriell 
godsdrift

På 1830-talet inledde en ny ägare en 
omläggning av Hovgårdens drift. Kö
pet ingick i en större investering i 
lantegendomar och sammanlagt köptes 
25 mantal upp på olika håll i Öster
götland.

År 1843 hade Hovgården 689 tunnland 
åker, 80 tunnland äng och 260 tunn
land beteshagar. Därutöver fanns ca 
80 tunnland sjöbackar, gärdesvägar 
och byggnadsplatser. Ny åkermark 
bröts upp av tidigare hagmark. Tvåsä- 
det ersattes av sjuårigt växelbruk. En 
omfattande vallodling av klöver ersat
te ängsslåttern och ängsarealen var 
förhållandevis liten.

Genom att sjön Tåkern sänktes vid 
mitten av 1840-talet erhöll Hovgår
den ny mark, som dessvärre var san
dig och mager. Den planterades därför 
med pilar, som skulle skördas vart 
åttonde år för att bland annat an
vändas om bränsle.

1857 genomfördes en omfattande 
täckdikning av åkermarken. Ett tegel
bruk hade anlagts på gården för att 
tillgodose behovet av tegelrör.

Mot mitten av 1800-talet framstod 
Hovgården som en mönsteranläggning 
med väderkvarn, tegelbruk och en 
mejerirörelse, där den sk ismetoden 
utvecklats - en metod som genom is- 
kylning skiljde grädden från skum
mjölken.

I stället för dagsverkstorpare utgjor
des arbetskraften av 30 gifta stat
karlar, 11 drängar och 6 pigor.

Efter ett misslyckat försök med sock
erbetsodling såldes gården 1877 och 
styckades av den nye ägaren upp i tre 
enheter: Ringsholm, Paalsgård och 
Hovgården. Av den äldre strukturen 
återstod nu bara namnet, landsvägen 
och läget för mangårdsbyggnaden.
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Hovs by

Hovs by gränsar till Hovgården i norr 
och öster. Åkern utgjorde redan på 
1600-talet 20% av arealen. Detta är 
en förhållandevis hög andel som visar 
på inriktning mot spannmålsproduk
tion. Åkern låg i tvåsäde med två gär
den. Utmarkerna fanns på de sankare 
partierna i öster och nordost, bl a 
Hovs mosse.

Hovs by storskiftades två gånger, 
första gången på 1760-talet och andra 
gången på 1780-talet. Vid seklets slut 
bestod byn av 16 kamerala hemman. I 
samband med storskiftet bröts byala
get delvis sönder och det bildades ett 
par storgårdar nämligen Hovsnäs (fd 
prästgården) och Annelund.

Laga skiftet på 1840-talet innebar att 
flera gårdar flyttade ut. Hovs karak

tär av sammanhållen by gick delvis 
förlorad. År 1840 tillkom den tredje 
storgården Jarbolund, genom samman
slagning av en rad hemmansdelar i 
Hovs by.

Dagsläget

Den nedläggning som har skett av 
åkermark från 1940-talet till våra 
dagar har i mycket varit en omvänd 
bild av hur uppodlingen genomfördes. 
Detta innebär att det framförallt är 
det sena 1800-talets och det tidiga 
1900-talets uppodling som har lagts 
igen, delvis dock med undantag av 
våtmarkerna.

Kulturhistorisk tolkning och värdering

Hovs socken kan karakteriseras som 
en helåkersbygd med storgårdar. På 
Vadstenaslätten är det fråga om ofräl-
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1990Den långa kontinuerliga 
jordbruksdriften i det
skoglösa landskapet

se godsbildningar av relativt sent 
datum i motsats till förhållandena i 
Mälardalen och Skåne. Miljön är på
verkad främst av de dynamiska för
ändringar i ägande och brukningsmeto
der som skett sedan slutet av 1700- 
talet. Minnena av ortens centrala 
ställning under förhistorisk tid och 
medeltid ligger dolda i landskapet. 
Denna omständighet var emellertid en 
viktig förutsättning för den utveck
ling som kom att äga rum.

Hovgården utgör ett tydligt åskåd
ningsexempel. Kronodomänen utgjorde 
från början en samlad godsmassa där 
varken domänstruktur eller motstridi
ga viljor i form av bönder och byalag 
lade hinder i vägen för en serie radi
kala omstruktureringar av landskapet. 
Dagens landskap visar knappast någon

ting av det äldre landskapets gränser, 
hägnader, åkerlyckor, torp etc. Stor
gårdarna har skapat en ny struktur. En 
allékantad uppfart leder till gårds- 
centrum, som ligger omgivet av sin 
odlingsmark i helåkersbygden.

I Hovs by verkade samma krafter, 
men omstruktureringen blev inte lika 
radikal för bebyggelseenheternas stor
lek eller arrondering. Markanvänd
ningen överensstämmer i stort med 
Hovgårdens även om delar av den 
gamla bytomten idag är betesmark.

Hovs by och Hovgården ligger inom 
ett område som också i sen tid varit 
troget sina förutsättningar för jord
bruk. Där har nyare agrarteknik och 
organisationsformer med större resur
ser och skala slätat ut många av de
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spår som tidigare generationer lämnat 
i landskapet. Marken uppvisar få spår 
av den långa hävden - utöver det mest 
grundläggande - att den är jordbruks
mark.

De konkreta skyddsvärdena ligger 
främst i :

1. Den långa kontinuerli
ga jordbruksdriften, 
som bl a också visar 
sig i det skoglösa 
landskapet.

2. Gods och storgårds
strukturen

3. Byggnader, vägnät och 
alléer som hör ihop 
med storgårdsdriften

4. Kyrkan, prästgården, 
beteshagen, vägarna, 
fornlämningarna

Varför skall landskapet hållas öppet?

Odlingslandskapet speglar en väsentlig 
del av vår historia i sin bebyggelse, 
markanvändning och i sina strukturella 
drag samt i hävdberoende växter och 
djur. Vi kanske inte dagligdags re
flekterar över att det "öppna" odlings
landskapet har ett innehåll, som bidrar 
till vår uppskattning av det. Om detta 
innehåll lyfts fram och landskapet 
tolkas får det ett större intresse - 
inte bara därför att det är en del av 
kulturarvet. Det kan också få en eko
nomisk betydelse för bygder som har 
en del av sin utkomst från turismen.

En annan synpunkt är att stad och 
landsbygd alltid har levat i nära före
ning även om sambandet tagit sig nya 
och annorlunda uttryck under de se
naste decennierna genom urbanise
ringen av landsbygden. Specialise
ringen, som varit en ledstjärna i sam
hället under denna period, har kanske 
alltför ensidigt tillgodosett vissa 
främst materiella behov men missgyn
nat andra. En reaktion mot detta är

den växande betoningen av samman
hangen, nätverken och kulturarvet. 
Tiden tycks ha kommit för att insik
ten skall växa sig starkare om det 
nära sambandet mellan städerna och 
deras omland och om de behov av en 
levande landsbygd som även stadsbor
na har.

Odlingslandskapet har hittills upp
märksammats i jordbruks- och miljö- 
vårdspolitiken ur vegetationssynpunkt. 
Landskapets betydelse som historiskt 
dokument, skapat under tusentals år, 
möter inte samma förståelse i lag
stiftning och planering. Den allmänna 
medvetenheten om denna aspekt på 
miljön behöver öka. Landsbygden väl
färd hänger nära samman med att den 
historiska dimensionen i landskapet 
också tas tillvara.

Målet bör vara att bevara ett jord
bruk som inte förstör natur- och kul
turvärden utan främjar deras över
levnad. Vissa delar av landskapet kan 
behöva särskild vård eftersom de inte 
hävdas i den normala jordbruksdriften. 
Men om inte det till största delen 
bedrivs ett reguljärt jordbruk i sådana 
område kommer de att förlora en del 
av sin själ.

Det är ett allmänt intresse att det 
skall finnas förutsättningar för att be
vara odlingslandskapet. För detta 
krävs bland annat kunskaper om land
skapets kulturhistoriska innehåll och 
dess naturvärden. Som ett led i ar
betet med att tillvarata dessa värden 
kommer länsstyrelserna att upprätta 
Bevarandeprogram för odlingslandska
pets natur- och kulturvärden. Pro
grammen syftar både till att beskriva 
värdena och att samordna insatserna 
från samhället.
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FORNTID - 1700-TAL MARKANVÄNDNINGEN ORGANISERAS

För att förstå, läsa och värdera odlingslandskapet behöver man kunska
per om gamla tiders samhälle. Naturförutsättningarna och de markslag som 
hävdats har format odlingslandskapet. Men bilden av landskapets innehåll 
förtydligas när statens makt och inflytande, jordbrukets organisation, 
marknaderna för jordbruksprodukter och de sociala skiktningarna också 
beaktas. Dessutom är kolonisationsförloppet av stor betydelse för att 
regionala skillnader uppstått.

Det förhistoriska jordbruket

De tidigaste kända försöken i Sverige 
att bruka jorden finner vi ca 5 000- 
4 000 år f Kr. Då var klimatet tämli
gen varmt. Landet täcktes till största 
delen av lövskog och hade ett mycket 
större inslag av sjöar och våtmarker 
än idag.

w ^ v*—

SYNLIGA SPÅR Dösar och stenkam- 
margravar uppfördes under yngre 
stenåldern. Dessa överträffas under 
bronsåldern av ibland ännu mer storar
tade monument i landskapet - väldiga 
gravhögar av jord och grästorv. Av 
den förhistoriska bygden återstår 
också lämningar av boplatser och 
system av stenmurar, som varit häg- 
nader. Många kvarvarande högar och 
dösar finns just i den sedan länge helt 
uppodlade slättbygden. De utgör bara 
en liten del av de som funnits medan 
flertalet helt enkelt är "bortodlade". 
Detta är en förlust med många aspek
ter. Landskapsbildens historiska djup 
går till spillo, vegetationen som kan 
vara en kvarleva från förhistorisk tid 
försvinner, liksom en viktig tillflykt 
för djurlivet.

Ca 500 år f Kr förändrades jordbru
kets grundförutsättningar. Klimatet 
blev kallare och boskapen kunde inte 
längre gå ute året runt, utan måste 
stallas om vintern. Människorna blev 
bofasta och kunde hålla fasta åkrar 
med hjälp av den stallgödsel boskapen 
lämnade. Inför vintern samlades foder 
som hö och löv in. På så sätt kom 
ängar att hävdas och bli en viktig del 
i dåtidens brukande.

Järnålders jordbruket. J ärnåldersbon- 
den bosatte sig nära vatten och våt
marker för att där få tillgång till 
den genom det rörliga vattnet natur
ligt gödslade marken. Tillgången på 
effektivare redskap att bruka och 
skörda med förbättrades när järn
framställningen gjorde framsteg. 
Med järnredskapen kunde också häg- 
nader och byggnader framställas 
lättare. Efterhand samlades gårdar 
till byar med en bestämd organisa
tion av marken. Andra gårdar dela
des upp i flera enheter, som bildade 
en by.

De först uppodlade markerna var i 
allmänhet de bästa och låg i områden 
som vi ännu idag ser som centrala od
lingsbygder, t ex de stora och bördiga 
slätterna i Skåne, Halland, öster- och 
Västergötland, Öland, Gotland och i 
Mälardalen.

13



SYNLIGA SPÅR Fornlämningar

Jordbruksbygdens 
omfattning under 
järnålderns slut 
skede.

När de mindre folklanden under forn
tidens slut enades under en kung kun
de också en central stat växa fram. 
Lagstiftning och rättsväsende var till 
att börja med knutna till landskapens 
maktutövning. De förändringar som 
skedde på det politiska och admini
strativa planet kunde i vissa fall ock
så få helt påtagliga följder i land
skapsbilden.

En stat växer fram

Man tror att ätten (grupper om 20-30 
pers.) under järnåldern gemensamt 
ägde jorden och brukade den utan 
någon specialiserad arbetsdelning. 
Jordbruket skapade mycket ojämnt 
överskott. Ätten ansvarade för försva
ret, religionen och rättsskipningen. 
När bosättningen blev fast krympte 
odlingsenheterna till hushåll på ca 5 
- 10 personer, dvs en familj. Dessa 
hölls samman i hövdingadömen eller

SYNLIGA SPÄR Kyrkorna

Kolonisationen Jordbruksdriften Mark
naden

Vid 1000-talets början var slättbyg
derna helt koloniserade. Spannmåls
odlingen hade intagit en dominerande 
plats på bekostnad av boskapsskötseln, 
men boskapen höll kvar sin betydelse 
genom att bidraga med gödsel och 
draghjälp. Nya redskap och bättre 
brukningsteknik gjorde en omfattande 
nyodling möjlig under tidig medeltid. 
Den tekniska utvecklingen var mer 
omfattande än under senare medeltid 
och växelverkade med själva jord
brukets förändring.

Fram till 1300-talets början ökade 
befolkningen vilket medförde att jord
bruket och bebyggelsen expanderade. 
Byarna i de centrala områdena blev 
efterhand stora, med många gårdar,
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Viktiga jordbrukstekniska nyheter 
i Sverige under medeltiden. Efter 
Myrdal, 1986.

medan senare uppodlade områden 
tenderade att övervägande ha byar 
med färre gårdar eller ensamgårdar. 
Näraliggande skogsbygd utan bebyg
gelse användes t ex för fäboddrift och 
slåtter. Nyodlingen lades först i när
heten av den gamla bebyggelsen där 
äldre enheter eventuellt kunde delas

moran

isälvgrus

~Mr försumpad mark

Släntlägesplacerincf av bebyggel
se, åker och äng pa det sydsvenska 
höglandet.

upp, men snart hade expansionen nått 
marginalen och man fick istället ta 
upp mark på utmarker och även i 
allmänningsskogar. Obruten mark 
koloniserades, t ex i södra Sveriges 
skogsbygder. I Dalarna, Värmland och 
Västmanland kom det allt mer viktiga 
bergsbruket att ta stor del i nyod- 
lingsverksamheten. En betydande ny
odling förekom även i Norrland, fram
för allt längs kuster och älvdalar.

Vid mitten av 1300-talet inträffade en 
nedgång i hela Europa, den sk "ag
rarkrisen". Någon entydig förklaring 
till denna finns inte, men en av orsa
kerna var de farsoter, som drog fram, 
bl a digerdöden. Många gårdar ödelä
des, främst i nykoloniserade områden 
medan kärnbygderna klarade sig bät
tre genom krisen. På många håll i 
Sverige ändrades nu inriktningen på 
jordbruket från spannmålsodling till
baka till boskapsskötsel. Boskapssköt
seln hade också god avsättning genom 
den marknad för smör och oxar som bl 
a fanns i Nordtyskland. Kronan stödde 
exporten eftersom den innebar ett 
extra tillskott i statskassan.
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Den svenska exporten under me
deltiden.

Utrikeshandeln under senmedeltiden 
gick huvudsakligen via Hansan och 
Nederländerna. Urbaniseringen i nord- 
europa hade öppnat marknader som 
låg inom Sveriges handelsradie. De 
varor som efterfrågades var både 
jordbruksprodukter och skogsproduk
ter. Möjligheten till att avsätta fram
för allt varor från kreatursskötseln 
påverkade jordbrukets inriktning.

I det medeltida jordbruket ökade pro
duktionen och avsatte ett överskott 
som tillät fler människor att syssel
sätta sig utanför jordbruket. Städer 
grundlädes, handeln ökade och fler 
administrativa sysslor efterfrågades. 
Tidigare binäringar blev nu särskilda 
yrken.

Jordbruksbygdens omfattning under 
medel tiden (t v) .
Medeltidens städer (t h).

Medeltidens grödor. Det vanligaste 
sädesslaget under 1500-talet, unge
fär 2/3 av den odlade säden, var 
korn. Det användes både som bröd
säd och för öltillverkning. Vete od
lades i liten utsträckning, och före
kom i bakad form endast hos de övre 
samhällsskikten. Rågen, som också 
var brödsäd, odlades troligen redan 
på 400-talet och var under medelti
den vanlig. Höstråg var också det 
bästa sädesslaget för svedjebruk 
under tidig medeltid, men infördes i 
större skala och på fasta åkrar under 
1300-1500-talet i Sveriges östra de
lar. Havre odlades, men knappast 
allmänt och främst som hästfoder. 
Andra grödor var rovor, lin, hampa, 
humle och i viss mån bönor och 
ärter.

Befolkning och skatter

Hela samhället vilade på jordbruket. 
90% av befolkningen tillhörde bonde
samhället, men även resten hade 
anknytning till jorden, vars avkast
ning och organisation var helt grund
läggande för samhället. Skatter på 
jorden hade i någon form utgått se
dan 1200-talet. Självägande bönder, 
skattebönder, betalade skatt till kro
nan för sina gårdar. Det fanns också 
de som inte själva ägde sin mark utan 
brukade gårdar som ägdes av kronan, 
kyrkan eller frälsemän, s k krono- och 
frälsebönder,gemensamt kallade land- 
bor. Dessa betalade en avgift eller 
avrad till markägaren för bruknings
rätten. Avgiften kunde erläggas i 
pengar, i natura eller i arbete.

För att få större skatteinkomster hade 
kronan alltifrån medeltiden haft ett 
starkt intresse av kolonisation. Kronan 
värnade om sina skatteinkomster var
för förbud rådde för frälset att ta 
över skattejord. Däremot kunde fräl
set, för att utöka sina domäner, flytta
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Frälsejord i Sverige omkr 1560. 
Frälsets jordinnehav mer än 60% av 
antalet mantal per socken. Efter 
Arrhenius 1947.

Jordmätning. Jorden kunde mätas 
efter arealen: markland, attung, mål, 
seland osv, alternativt efter utsäde: 
tunnland osv. Den mätteknik som 
använts sedan medeltiden för att be
räkna arealer, var att mäta upp 
geometriska figurer som sedan kunde 
ytberäknas genom att de delades upp 
i mindre trianglar, rektanglar etc. 
Jorden mättes upp med mätstång, 
ett redskap som kunde se ut som en 
stor linjal (ofta 6 alnar lång) med ett 
handtag på mitten. Uppmätningen 
genomfördes av sk revkarlar, vilka 
oftast var självlärda bönder. Under 
1600-talet lärde man sig att rita och 
beräkna ytinnehåller i kartor på 
dessa grunder.

ut sina landbönder att kolonisera ny 
mark istället för att dela upp de be
fintliga hemmanen. Därför fick de 
tidiga frälsegårdarna framför allt sitt 
markinnehav i de perifera, nykoloni- 
serade bygderna, t ex i Smålands 
skogsbygder och delar av Västergöt

land. Även klostren förlädes ofta till 
mer perifer mark och det finns exem
pel på kloster som erhöll delar av de 
kungliga allmänningarna, som sedan 
odlades upp med hjälp av landborna. I 
de centrala odlingsbygderna i Skåne, 
Väst- och Östgötaslätterna, södra Up
pland och Södermanland kom däremot 
aldrig frälset att vinna insteg under 
medeltiden.

Byorganisationen

"Tomt är tegs moder..."

Livet i byn var noga reglerat genom 
landskapslagarna och senare Magnus 
Erikssons landslag. Där stadgades t ex 
om det gemensamma ansvaret för 
hägnader, för vägar, broar och grin
dar. Där talades också om rätten till 
allmänningarna, om fördelningen av 
skogen och om rätten till jakt och 
fiske samt hur diken skulle grävas.

Närheten mellan åkrarna, samtidig 
sådd och skörd, det ökade hägnadsbe- 
hovet vid tvåsädets införande och 
även den dikes grävning som i hög grad 
förbättrade jordarna, var arbetsmo
ment som behövde en hållbar reglering 
för att fungera. De fick också till 
följd att byalaget i sig kraftigt stärk
tes. En viktig del reglerade när och 
hur ett eventuellt skifte skulle ske i 
byn, bl a med de citerade orden i 
styckets inledning.

Solskiftets tegsystem påverkade inte 
nämnvärt jordbruket i byn, men för 
jordägare som inte var bybor och inte 
heller själv brukade sin jord innebar 
solskiftet ändå en bibehållen kontroll 
över jorden. Det var därför som både 
kyrkliga och världsliga jordägare drev 
på skiftets genomförande. Solskiftet, 
eller "laga läget", pågick in i nyare 
tid.
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Solskiftet. Hustomten fungerade som 
måttstock för ett hemmans storlek. 
Tomtens längd mot bygatan avspeg
lade hemmanets andel av byns totala 
areal. Detta system var lättast att 
genomföra om tomterna, som i sol
skiftet, var geometriskt regelbundna. 
Byns åkrar var samlade i 1-3 gärden 
där varje gårds tegar lades ut enligt 
bestämda skiftesregler. Tegarnas 
långsmala form var också praktisk 
vid plöjning, då man inte behövde 
vända så ofta och underlättade den 
senare övergången från årder till 
plog. Klyvning av hemmanen med
förde dock att tegarna med tiden 
kunde bli allt för smala.

Mot slutet av 1600-talet och i början 
av 1700-talet framställdes en rad 
detaljerade kartor över jordbruksmar
ken. Lantmäteriet hade börjat att 
genomföra skiftesförrättningar, ofta 
med förslag om strukturella förbät
tringar. Därför innehåller kartorna 
inte sällan äganderättsutredningar. 
Ägogränser är långvariga i landskapet 
eftersom det krävs juridiska åtgärder 
för att ändra dem. Kartorna är därför 
av stort värde för att beskriva för
hållanden som rådde innan de upprät
tades.

Fredningssystem och odling

Medeltidens vanligaste fredningssys
tem ingick i tvåsädet, där en åker låg 
i träda medan den andra brukades. 
Även tresäde förekom, framförallt i 
södra Sverige på bördiga jordar. I de 
nyodlade områdena där man svedjade, 
användes däremot ensäde.

Skatteunderlaget ökas med hjälp av 
nyodling

De stora utlandsskulder som Sverige 
hade fått genom Gustav Vasas krig 
mot Danmark och upplösningen av 
unionen, gjorde även då skatteupp-

Vid medeltidens slut Vid Gustaf Vasas död

Krono Kyrko Frälse Skatte

Procentuell fördelning av jorden 
efter dess skattenatur.

börden till en mycket viktig fråga. Ett 
helt skattehemman gav kronan full 
skatt och eftersträvades därför. Men 
hemmanet skulle inte vara mer än 
fullbesatt, dvs att fler människor än 
behövligt bodde och arbetade på går
den. Restriktioner mot detta infördes 
under 1500-talet då överskottsbefolk
ningen uppmanades att flytta ut för 
att bryta ny mark. Nya gårdar kom så 
till, med nya åkrar och ängar och blev 
en del av kolonisationen.

Kyrkan hade under medeltiden blivit 
en stor markägare. Genom 1530-ta- 
lets kyrkoreduktion gick kyrkojorden 
över till kronan och gav kronan ytter
ligare inkomster från de bönder som 
tog över och brukade denna jord.

Skatten betalades i naturaprodukter 
som kronan sedan kunde sälja vidare 
för att få penninginkomster. Varorna 
samlades i särskilda "varuhus" som 
upprättats för ändamålet. En strävan 
till penninghushållning hade funnits 
sedan senmedeltiden, men ända till 
1500-talets slut förblev ändå natu
rahushållningen basen för samhället 
och statens inkomster.

För att effektivisera skatteuppbörden 
gjordes vid 1530-talets slut en omfat-
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En bys skattenatur. Mortorp, Mortorp sn, Södra Möre. 
Situationen vid medeltidens slut.

Skatte 1 + 1/2 mtl
Krono 1 mtl
Frälse 1 mtl, tillhör Abr Eriksson Leijonhufvud
Kyrko 1 mtl + 1/2 obebyggt från 1549
Kloster 1 mtl Vadstena klosterhemman, sålt till Vadstena 
1474 av Sven Larsson Tre blad.

Mortorp är nämnt första gangen år 1344 och har 1387 en kvarn. 1507-08 är 
det en tingsplats. Jordetalen redovisas inte i Småland.

tande registrering av landets jord 
efter ägoförhållandena uppdelad i 
frälse-, krono- och skattejord. Upp
gifterna fördes in i jordeböcker och 
skattelängder och med tiden blev 
verksamheten allt mer noggrann och 
omfattande. Idag utgör dessa böcker 
några av de viktigaste källorna till 
kunskap om medeltiden.

Under 1500-talets senare del forsatte 
delar av mellansveriges skogsbygder 
att odlas upp, t ex i Värmland och de 
norra delarna av Västmanland. Finnar 
inbjöds att med svedjebruk ta ny mark 
i besittning. När järnframställningen 
fick en större betydelse, så småning
om ett absolut företräde, blev dock 
svedjandet motarbetat då skogen be
hövdes i form av träkol för bergs
hanteringen.

Nyodlingarna i skogsbygderna var 
sällan lämpade för intensivt spann-

målsodlande, men kunde däremot 
användas som foder- och betesmark. 
På svedjorna anlades åkrar vilka över
gick till ängsbruk och lövtäkt. Därför 
fortsatte boskapsskötseln att dominera 
i exempelvis Småland och Norrland. 
Men även Västgötaslätten hade en hög 
andel boskapsskötsel.

Huvudgårdar, säterier och gods

Oavsett vilken samhällsgrupp man 
tillhörde, hade anknytningen till jor
den varit grundläggande för hela det 
medeltida samhället. På slutet av 
1500-talet inleddes en omfördelning av 
kyrko jorden som genom reformationen 
förstatligats. Därmed kunde kronan få 
avkastning av jorden. 1600-talet domi
nerades av de långvariga krig som 
Sverige förde. Kronans skuldsättning, 
krigsskulder och brist på kontanta 
medel, medförde att lön för tjänster 
och betalning av de stora privatlån 
som Sverige tagit för att finansiera 
krigen, måste betalas med jorddo
nationer. Ett annat skäl till de många 
jorddonationerna var att kronan ville 
knyta vissa befattningshavare och 
tjänstemän närmare till sig.

På så sätt kom stora delar av den 
växande adelns makt och rikedom att 
grundas på jorden, och adeln blev 
därför liksom kronan bunden vid sin
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ställning som brukande jordägare. 
Även andra ståndspersoner, som ofrä
lse, civila och militära statsfunktionä- 
rer och präster var knutna till jorden 
genom tjänsteboställen och avlöning i 
naturaform. Även skatteuppbörden 
från skattehemman donerades till den 
tjänstgörande adeln, vilket i sin tur 
innebar att skattebönderna där blev

by med 
fem gårdar

kyrka och 
prästgård

SÄTERI
mangård
ladugård

underställda både frälse och krona. 
Tidigare ansågs bonden ha oinskränkt 
ägande över sitt skattehemman, men 
betalade skatt till kronan. Nu kom 
kronan istället att ses som den verkli
ga ägaren.

På olika sätt har godsbildningen på
verkat landskapets utseende i skilda 
regioner. Säterier är beteckningen på 
de gårdar som åtnjöt en mer fullstän
dig skattefrihet än övrig frälsejord. 
De var stamgårdar för många adliga 
ätter. Fram till 1500-talets mitt låg 
säterierna som tidigare nämnts i all
mänhet i områden vid sidan av den be
fintliga bondebygden. Genom dona
tioner av kronojord under 1600-talet 
kom de däremot att läggas i de cen
trala odlingsbygderna där bönderna 
avhystes från gårdar eller byar. Gods
herren hade en eller flera huvudgår
dar som brukades av de dagsverks- 
skyldiga bönder som bodde i närlig
gande byar.

För att få bestå skulle säterierna vara 
bebyggda med ståndsmässiga byggna
der. Omgivningarna dominerades ofta 
av långa alléer upp mot huvudgården. 
Torpbebyggelsen ökade till följd av 
privilegierna på säteriernas mark.

stattorp

öde bytomt med backstuga

prästgårdens mangård 
och ladugård

Exempel på landskapets och bebyggelsens förändring i 
samband med att ett säteri etableras under 1600-talet.
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omkring 1650

Frälsejord □
 Skatte- och 

Kronojord

Procentuell fördelning av jorden 
efter dess skattenatur.

vid sekelskiftet 1700

L J B d
Krono Frälse Skatte

Procentuell fördelning av jorden 
efter dess skattenatur.

Som stora jordägare fick adeln intres
se för lanthushållning och det ansågs, 
både i Sverige och i Europa, vara av 
största vikt för adelssönerna att ha en 
viss utbildning i ämnet. Läroböcker, 
eller s k hushållningsböcker var van
liga, ett exempel från 1500-talets 
senare del är Per Brahes d.ä "Oeco- 
nomia". Säterierna fick därigenom 
också en roll som förmedlare av ny
heter inom jordbruket. Man kan påstå 
att adeln under 1600- och 1700-talen 
förändrade landskapet genom de privi
legier som knöts till säterierna.

En nyhet var indelningsverkets in
förande 1681. Indelningsverket, som 
innebar att bönderna slapp krigsut-

skrivningar mot att de åtog sig avde
la mark stor nog att föda en soldat. 
Detta medförde att en mängd nya 
torp togs upp på skattejord.

När freden kom i början av 1700-talet 
blev det inledningen till en ny tid med 
nya tankar. Under den närmast följan
de "frihetstiden" ökade riksdagens 
makt och även om bondeståndet hade 
mindre inflytande än de övriga, var de 
svenska böndernas politiska ställning 
vid denna tid enastående i Europa.

Men jordbruket hade samtidigt stag
nerat och blivit ineffektivt. Därför 
ägnades det ett stort intresse i tidens 
ansträngningar att utveckla närings-

V3
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Biinkomster. Utkomsten från jord
bruket kompletterades med körslor, 
arbetsvandringar, tjärbränning, kol- 
ning samt även hemslöjd och hant
verk. Mjölk och kött och ull var 
avsaluprodukter men boskapsskötseln 
stod inte högt. Fodret räckte dåligt 
till nötkreaturen, en stor mängd 
foder gick till dragdjuren.

livet. På 1740-talet försökte hatt
partiet skapa en lanthushållningsin- 
rättning under landshövdingarnas öve
rinseende. Det kom aldrig till stånd 
men många av landshövdingarna kom 
ändå att göra viktiga insatser för 
lanthushållningen. Viljan att åstad
komma mer rationella jordbruk ledde 
med tiden fram till skiftesreformerna. 
Försöken att omfördela jordbruksmar
ken på färre, men mer sammanhållna 
enheter som kunde brukas mer ratio
nellt, pågick redan under 1700-talets 
slut.

Befolkningens antal ökade under fri
hetstiden allt hastigare. Ett led i an
strängningarna att försörja landsbyg
dens befolkning blev att tillåta hem- 
mansklyvningar liksom fritt anläggan
de av torp på allmänningar.

Skiften. De första skiftena ge
nomfördes i form av storskiftet, en 
radikal omändring där varje bonde 
fick all sin mark i en enda bruk- 
ningsenhet. Detta skifte var svårt 
att genomföra, då alla i byn måste 
godkänna det. På 1780-talet gjordes 
sedan försök med enskiften, där 
bonden förväntades bryta sig ut ur 
byn med alla sina ägor samlade i ett 
enda block. 1803 fattades beslut om 
enskifte i riksdagen, men det kom 
inte att genomföras i nämnvärd 
grad. 1827 slutligen, stadgas om laga 
skifte, och med det börjar en period 
av agrar utveckling._______________

Nya grödor. Nya grödor gjorde sitt 
intåg, ärtväxter odlades allt mer och 
man prövade försiktigt med potatis. 
Den odlades i början sällan på större 
åkrar, utan hörde till trädgårdstäp
pan. Inte förrän man upptäckte dess 
användning till brännvin, bredde od
lingarna ut sig och då spred sig ock
så kännedomen om potatisen som 
matväxt.

t*
/T

SYNLIGA SPÅR Spannmålsodlingen 
fick också konkreta uttryck, t ex på 
Öland där en mängd kvarnar byggdes 
för att kunna ta hand om en större 
produktion.
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1800-TAL EXPANSION OCH SKIFTE

Från 1800-talets början omvandlades jordbruket kraftigt. Denna "agrara 
revolution" skapade det landskap vi kan se idag.

Kapitlet behandlar den agrara revolutionen och dess konsekvenser för 
kultur- och naturmiljön. Omvandlingsskedet måste ställas samman med det 
historiska, dvs politiska, ekonomiska och tekniska skeendet.

Vad hände under skedet som kommit att kallas den agrara revolutionen ?

Jordbruksmarkens omfattning ökade.
Användningen av marken förändrades med nya metoder och redskap. 
Bebyggelsen ändrade karaktär.
Ekonomin förändrades.
Befolkningen ökade i antal.
De ekonomiska och sociala skillnaderna blev större.

Trots alla förändringar blev dock mycket kvar vid det gamla och rester 
av detta levde kvar också i landskapet.

Från naturahushållning till pen
ningekonomi

Landsbygdens befolkning fortsatte att 
öka i allt snabbare takt, under 1800- 
talets första hälft med 50-100 %. Den 
ökande befolkningen kom till största 
delen att stanna på landsbygden. Det
ta medverkade till en produktions
ökning inom jordbruket. Industrin, som 
senare skulle suga upp befolknings
överskottet, kunde ännu inte skapa 
arbetstillfällen för alla. Men jord
bruket var inte längre den allenarå- 
dande basnäringen.

Samhället utvecklades också mot en 
renodlad penningekonomi, där markna
den och dess efterfrågan fick allt 
större betydelse. Detta fick först 
genomslag vid de större gårdarna och 
godsen, där det fanns större möjlig
heter att lägga om jordbruket. Bortta
gandet av frälsetvånget på säterierna, 
som genomfördes 1809, gjorde att nya 
kapitalstarka ägare kunde komma in - 
ägare som brukade för marknaden och 
som tog alla nyheter till hjälp för att 
få högsta möjliga avkastning. Så små
ningom påverkades även de små och 
mellanstora gårdarna.

Den ékonomiska utvecklingen för
ändrade samhället på många plan och 
fick konsekvenser även för den enskil
de bonden och brukaren. När kontak
terna och handeln med omvärlden 
ökade, blev vägnäten och möjligheten 
till kommunikation allt viktigare. 
Mälardalen, Östergötland och Skåne är 
områden som kom att gynnas av goda 
kommunikationsnät och därmed av 
större tillgång till impulser och kun
skaper utifrån, vilket röjde väg för 
framsteg och förändringar. Andra 
områden påverkades inte i lika hög 
grad, vilket i sin tur kunde få till följd 
att regionens jordbruk fick en annan 
utveckling.

Skiftena påverkar bebyggelsebilden 
och odlingsmarken.

Vid sekelskiftet 1800 hade vissa vä
sentliga förändringar påbörjats genom 
de tidiga skiftena, och därmed utveck
lingen mot det moderna jordbruket. 
Skiftena medförde i många fall att en 
eller flera gårdar flyttade ut från by
tomten. Framför allt landsbygdens
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stora byar sprängdes. Gårdarna spreds 
över landskapet, ut på de nya odlings- 
enheterna, och många nya gårdar 
tillkom. I hela landet rör det sig om 
ca 100 000 gårdar.

Utformningen av de nybyggda husen 
följde ofta det traditionella byggnads
sättet, men grupperingen av byggna
derna blev friare. Först under senare 
delen av 1800-talet, lät man sig på
verkas mer av rådande smakriktning 
och såväl utformning som byggnads
teknik blev mer modern. De nybil
dade hushållningssällskapen, som till
kommit för att sprida innovationer 
inom jordbruket och hjälpa bönderna 
komma tillrätta med alla nyheter, gav 
ut mönsterritningar för såväl nya 
bostadshus som ekonomibyggnader, 
vilket medförde att likartade bygg
nader uppfördes över hela landet.

De obesuttna, som blev allt fler, hade 
tidigare ofta bott i utkanten av byn - 
på tån eller malmen. Efter skiftena 
fick många flytta ännu längre ut, på 
byns utmark, för att bygga sina torp 
och börja odla upp marken där. I vissa 
typer av byar, bodde de obesuttna i 
gatehus längs bygatan, som kom att 
bilda kärna i byn medan övrig bebyg
gelse skiftades ut. Så är fallet i 
många av Skånes byar, där gatehusen 
fortsatte att hysa obesuttna medan 
bönderna flyttade från byn ut på sina 
nya marker.

Att befolkningens antal växte ledde 
under 1800-talet till en stor livsme
delsbrist och behov av mera åker
mark. Jordbruksmarkens totala om
fattning ökade genom nyodling av två 
slag. Dels togs helt nya tidigare inte 
uppodlade områden i bruk, t ex i Norr-

24



SYNLIGA SPÅR Del av gärde med 
tegindelning som övergått till betes
mark vid skiftet.

lands inland. Dels medförde skiftena 
- såsom avsikten var - att omlägg
ningen av själva jordbruksdriften bör
jade slå igenom. En gradvis uppodling 
av slåtterängarna började, samtidigt 
som många ängar omvandlades till 
hagar. Bruket av den odlade marken 
intensifierades och den höskörd ängen 
gav fick allt mindre betydelse. Foder
växter odlades nu istället på åkermar
ken. Ängsmarkerna, som låg i inägo- 
marken, blev oftast åker, när de hade 
skiftats ut.

SAKNAS Ä»» 1-5 % SÄIWmmmm 16-30 %hbh»h* 3i-6o%mh
© TEWA-V as. Åke Slvertun, Gunnar Petersson

Den procentuella andelen åkermark 
per kommun enligt lantbruksräk- 
ningen 1885.

6-15 % 
61- %

De magrare delarna av ängen kunde 
användas till bete, när skogsbete inte 
längre accepterades, för att skogens 
värde som virkesproducent ökat. För 
jordbrukaren blev det nödvändigt att 
gå från extensivt till intensivt brukan
de, eftersom priset på arbetsinsatser 
stigit. I de befolkningstäta jordbruks
bygderna torde den specialiserade 
markanvändningen ha slagit igenom

snabbast. På samfällt ägda marker 
eller boställen blev i allmänhet den 
äldre markanvändningen kvar längst.

Laga skiftet och befolkningsökningen 
fick till följd att hemmansklyvningen 
ökade på de nyskiftade ägorna, och 
ledde även till en allt större brist på 
mark. En omfattande nyodling påbör
jades. Den kraftiga expansionen under
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1800-talet innebar upptagandet av nya 
odlingsmarker utanför inägomarken, 
särskilt efter det att all odlingsvärd 
mark inom inägorna odlats upp. Hu
vudsakligen skedde uppodlingen i form 
av lyckor, mindre odlingsytor, vilka så 
småningom kunde bilda större sam
manhängande fält med anknytning till 
inägomarken.

För att vinna ytterligare odlingsbar 
mark började en omfattande diknings- 
verksamhet på våtmarker och myrar. 
Nyodlingsföretagen kom att stödjas av 
staten och under 1800-talets senare 
del fick nästan alla större od- 
lingsföretag anslag eller lån av stat
liga medel. En speciell dikningslag 
infördes 1879.

När redskapen blev bättre ökade även 
kärr- och mossodlingen, och med hjälp 
av en annan nyhet - konstgödsel - kun
de avkastningen där bli god. Med de 
nya redskapen och möjligheterna till 
konstgjord jordförbättring, kunde tidi
gare nästan värdelösa jordar nu odlas 
med framgång.

De största dränerings- och utdiknings- 
företagen företogs under andra hälften 
av 1800-talet och början av 1900— 
talet. Det var framför allt slättbyg
derna som kom att förändras och som 
exempel kan nämnas den kraftiga ut- 
dikningen och uppodlingen av våtmar
kerna på Gotland. Det flacka landska
pet gjorde att stora, låglänta våt- 
marksområden enkelt kunde omvandlas 
till åkermark. På mindre än 100 år 
försvann närmare 90 % av öns våt
marker, vilket bl a idag lett till pro
blem med grundvattnet på en stor del 
av ön.

Genom sjösänkning och våtmarksdik- 
ning har den totala våtmarksarealen 
minskat avsevärt från 1800-talets mitt 
fram till idag. Man räknar med att 
sammanlagt 1,5 milj ha odlades upp 
mellan 1850 och 1900 varav större 
delen var våtmarker. I många jord
bruksbygder återstår idag enbart min
dre rester av tidigare vidsträckta våt
marker. Vid snösmältningen och hög
vattenstånd på våren kan man ibland 
få en uppfattning om hur 1800-talets 
landskap såg ut.

största sjösänknings företagen SYNLIGA SPÄR Minnessten över dik
under 1800-talet. ningsföretag
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För att den dränerade marken skulle 
kunna brukas krävdes dock att de nya, 
bättre plogarna användes som orkade 
genom den tunga och blöta jorden. 
Plogarna klarade inte alltför stora 
stenar och därför måste åkern sten- 
röjas innan plogen sattes i jorden, och 
detta gällde även när man plöjde de 
äldre åkermarkerna med nya plogar. 
Av stenarna lades långa murar upp 
längs de nya åkergränser som skiftet 
fört med sig. Dessa murar finns ofta 
kvar i dagens landskap. Även odlings- 
sten som tidigare förekommit i rikligt 
antal i form av små rösen, förorsaka
de olägenhet och samlades därför i 
färre och större rösen.

Konsekvenser för faunan och flo
ran. Många av de växter som idag 
är kraftigt tillbakaträngda hade 
mycket gynnsamma förutsättningar 
under 1700- och 1800-talen. Den 
gradvisa omläggningen av jord
bruket under senare hälften av 
1800-talet missgynnade framför
allt myrväxter som lokalt kunde 
utrotas helt p g a utdikningen men 
också ängsväxterna missgynnades 
då slattern minskade, likaså hed
växter då djuren övergav utmarks- 
betena och dessa skogsplanterades.

Kunskaperna om fågelfaunan under 
1800-talet är bristfälliga. Ett antal 
arter som idag är helt utrotade var 
dock knutna till det äldre odlings
landskapet, t ex stortrapp, vit 
stork, härfågel och blåkråka. 
Många andra arter gick kraftigt 
tillbaka då markanvändningen för
ändrades. Exempelvis missgynnades 
olika vadare som är knutna till 
hävdade våtmarker, däribland brus
hane, enkel- och dubbelbeckasin 
och kärrsnäppa.
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Markvärdet förändrades kraftigt vilket 
ledde till en ekonomisk och därav 
följande social skiktning av bönderna. 
Existerande skillnader inom bondeklas
sen, accentuerades ytterligare i och 
med skiftet. Förmågan att förstå möj
ligheterna till expansion, ta tillvara 
dem och skaffa de nya redskap som 
bjöds, blev avgörande för den enskilda 
jordbrukarens framgång.

Vid 1800-talets mitt uppstod en ny 
exportmarknad för jordbruksprodukter 
i Västeuropa och detta innebar stora 
förändringar inom det svenska jord
bruket. Odlingen inriktades på spann
mål, i synnerhet havre som bl a ex
porterades till Storbritannien och 
Frankrike. Stora områden, som hade 
utdikats besåddes med havre, men 
också odlingen av vete ökade kraftigt. 
För att klara det ökade uttaget ur 
jorden, behövdes större mängder göd
sel. Mot slutet av 1800-talet började 
konstgödsel i form av superfosfat och 
chilesalpeter att användas i liten ska
la. Kvävehaltiga gödselmedel började 
användas i större skala först långt in 
på 1900-talet.

Under ungefär samma tidsperiod blev 
också vallodling av kvävefixerande 
växter allt vanligare. Tidigare hade 
ängsarealen varit dimensionerande för

Totala höproduktionen

år 1866-70 1896-00 1916-20 

Ängshöets andel

Vallodlingen gjorde att ängshöets 
betydelse minskade avsevärt.

åkerarealen men konstgödsel och val
lodling kombinerat med växelbruk 
ändrade radikalt på förutsättningarna 
inom jordbruket. Det gamla uttrycket 
"äng är åkers moder" stämde inte 
längre. Arealen naturlig ängs- och be
tesmark sjönk successivt.

Med stigande jordbrukspriser och sti
gande markvärde steg också utlös- 
ningssummorna vid arvsskiften. Att då 
dela upp gården i många små delar 
blev föga attraktivt, i synnerhet som 
den stora efterfrågan på arbetskraft 
inom jordbruket och ett allt bättre 
bankväsende gjorde det möjligt att 
försörja sig på ett torp, med ett visst
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tillskott av lönearbete. Nästa genera
tion fick det dock lite sämre på sina 
torp, kanske blev de backstusittare, 
och de sociala klyftorna ökade. En 
underklass, ursprungligen välbärgad, 
uppstod och växte hastigt och den 
kom senare att utgöra grunden för 
jordbrukets och industrins lönearbeta- 
re.

J ordbruksmarknaden nådde en höjd
punkt under 1850- och 1860-talet, men 
efterföljdes av några svåra missväx
tår. Industrin behövde allt mer ar
betskraft och inflyttningen till städer
na började. Under 1870-talet upphörde 
därför befolkningsökningen på lands
bygden. Men varken industrin eller 
städerna kunde svälja den stora mängd 
av människor som kom och både ar
betslösheten och bostadsbristen öka
de. Människor började emigrera till 
andra länder, framför allt till USA.

Det kom också rent administrativa 
reformer som innebar stora föränd
ringar inom jordbruket. Näringsfrihe
ten som infördes i etapper 1846 och 
1864, gav fri etableringsrätt åt vem 
som helst som önskade starta ett jord
bruk.

Marknadens efterfrågan kom att styra 
jordbrukets inriktning mot en viss 
produktion. De som genom sin teknis
ka och ekonomiska utveckling kunde 
anpassa sig till marknaden och dess 
förändringar, hade möjlighet att få 
goda inkomster, investera, köpa mer 
mark och ibland köpa upp mindre 
gårdar.

När jordbruket intensifierades be
hövde gårdarna allt större lagringsut
rymmen. En del av de ökade inkom
sterna investerades därför i de stora 
ekonomibyggnader som fortfarande är

och växtskydd
Kem ogräs
bekämpning

F=
1800

I i- i i :
1850

Rådgivning

=F=
1900

Undervisning

1950 1970

►

F örsöksverksamhet

Viktiga jordbrukstekniska nyheter 
sedan mitten av 1800-talet. Efter 
Ma 11son 1978.
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SYNLIGA SPÅR Typritade ekonomibyggnader

en vanlig syn i de rikare jordbruks
bygderna. Många byggnader uppfördes 
efter tidens typritningar. De är ofta 
utsmyckade med karakteristiskt utfor
made fönster- och dörrfoder och med 
snickarglädje.

Genom att en exportmarknad öpp
nades utvecklades animalieproduk- 
tionen - framför allt mejerihanter
ingen. Stora ladugårdar byggdes, me
jeriföreningar startade och nya upp
finningar gjordes för att tillvarata och 
lagra mjölk och smör. Landsbygdsban- 
kerna som etablerats, gav lån till in
vesteringar i byggnader och maskiner.

När befolkningstrycket ökade kunde 
inte längre skogen stå för ved och 
virke och samtidigt lämnas för fritt 
bete åt kreaturen. Virkesproduktionens 
betydelse ökade inte minst ekono

miskt. Skogsbetet minskade samtidigt 
i de utpräglade jordbruksbygderna. 
Skogsmarken hade utarmats. I enlighet 
med tidens ekonomiska ideer skulle 
även skogsmarkens produktion ökas 
och ett led i förverkligandet av detta 
var att de skiften som genomfördes 
även omfattade skogen, som nu blev 
enskild mark.

Skogsbygdens utveckling under senaste 
århundradena har varit oerhört om
välvande. Under 1800-talet befolkades 
skogarna av torpare och nybyggare 
och nya småbruk anlades i rask takt. 
Genom den enträgna odlingsmödan 
skedde punktvisa uppodlingar överallt 
och skogsbygderna öppnades. Bildandet 
av småjordbruk omhuldades av staten 
och under 1870-talet beslutades om 
avvittring av kronojord.
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Uppodlingen nådde sin kulmen omkring 1930. I södra delen av landet vände 
utvecklingen därefter mot nedläggning medan expansionen fortfarande 
pågick i den norra delen.

Kapitlet redogör för nedläggningens förlopp och de regionala olikheter 
som karaktäriserar den samt visar att nedläggningen medför en utarmning 
av odlingslandskapet där kultur- och naturvärden drabbas samtidigt.

1907 inrättades speciella medel för 
egnahemslån, i en strävan att behålla 
landsbygden befolkad och stävja flytt
ningen till städerna och emigrationen. 
Jordbrukspolitiken gynnade ända till 
1947 dylika småbruksetableringar och 
ännu under 1930-talet grundades 
mängder med nya enheter, vilka fram
förallt i Norrland, kommit att kallas 
Per Albintorp.

Under 1900-talets fyra första decenni
er tillkom genom de statliga egna
hemslånen fler än 30 000 småbruk. I 
inre Norrland kulminerade småjord
bruken under så sent som 1940-talet. 
Kurvan vände dock snart och det gick 
nu mycket snabbare utför än uppför. 
Jordbruksegnahemmen byggdes efter

mönsterritningar som staten och lå
neinstituten förmedlade. Per Albintor- 
pen i Norrland fick alla ett likartat 
utseende som gav nyodlingsbygden en 
alldeles speciell karaktär.

Fram till 1920-talet ökade åkerarealen 
i hela landet och jordbruket intensifie
rades ytterligare. Därefter var det 
bara i norrlandslänen och på Gotlands 
myrar som ökningen fortsatte.

Odlingsmarken nådde sin största om
fattning omkring 1930. Den samlade 
jordbruksmarken, åker, äng och hage, 
omfattade då 4,8 miljoner ha, varav 
3,7 miljoner utgjordes av åker. Går
darnas antal var ca 300 000.

SYNLIGA SPÄR Per Albin-torp
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Den procentuella andelen åkermark 
per kommun enligt lantbruksräk- 
ningen 1932.

Den senare delen av 1930-talet blev 
en övergångsperiod mellan ett, fram
för allt i Norrlands inland, expande
rande och ett på slättbygderna i söder 
retarderande jordbrukslandskap. Krigs
åren blev en tillfällig broms för ut
vecklingen men efter 1945 kom jord
bruket att karaktäriseras av en allt 
snabbare minskning av såväl areal som 
antalet företag.

Det var i östra mellansverige som 
man tidigast svarade på det jordbruks- 
beslut som fattades år 1947 och här 
kom strukturomvandlingen igång 
snabbt. Fastighetsstrukturen var i 
dessa trakter bland de bästa i landet 
med stora och välarronderade gårdar. 
Ändå var inflyttningen stor till de 
närbelägna städerna där bland annat 
höga löner lockade lantarbetarna från 
landsbygden.

Konkurrensen med industrin gjorde 
alltså högre lantarbetarlöner nödvän
diga och bidrog därmed till en snabb 
mekanisering. På smärre gårdar kunde 
man inte bekosta stora maskinparker. 
Istället slutade dessa gårdar att finnas 
till som självständiga enheter och 
marken införlivades med större grann
gårdar. Inom kort lades också torpen 
ned och deras jord övertogs av moder
gården eller skogsplanterades. Mekani
seringen satte inga omedelbara spår i 
gårdarnas byggnadsbestånd. De stora 
ekonomibyggnader, som uppförts under 
det sena 1800-talet rymde ännu de 
nya maskinerna och redskapen.

Under 1950-talet ökade takten i om
vandlingen och blev störst i Svealands 
slätt- och skogsbygder samt i södra 
Norrland. Förändringen var delvis av 
olika karaktär. I slättbygderna gällde 
det i hög grad fortsatt strukturratio
nalisering med tillhörande samman
slagning av brukningsenheter medan 
situationen i skogsbygderna handlade 
om nedläggning av åkermark. I skogs
bygden slöt sig landskapet kring be
byggelsen medan slättbygden fick allt 
färre men större brukningsenheter.

Under 1960-talet fortsatte omvand
lingen i ännu snabbare takt och nu 
över hela landet. Nedläggningen var 
mest omfattande i Götalands och 
Svealands skogsbygder samt i Norr
land. Genom riksdagsbeslut planerades 
nedläggningen. Jordbrukare skulle ha
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samma ekonomiska standard som in
dustriarbetare. De gårdar som inte 
gav en sådan avkastning skulle upp
höra och bonden söka sig till industrin.

Jordbruksproduktionen skulle ligga på 
en nivå som bestämdes i förhållande 
till rikets behov vid en eventuell av
spärrning.

De områden som sist koloniserats och 
uppodlats blev också de som först 
lades ned. Slättbygderna klarade sig 
betydligt bättre och har idag praktiskt 
taget all åkermark i behåll. Tillbaka
gången uppvisar också andra regiona
la skillnader. Nedläggningen har även 
varit ojämnt fördelad mellan norra 
och södra Sverige.

Arealförlusterna blev enorma. Av de 
4,6 milj ha jordbruksmark som fanns 
1944 har idag omkring 1,4 milj lagts 
ned. De flesta ängs- och hagmarkerna 
har gått förlorade liksom åtta hundra 
tusen ha åker. Under samma period 
minskade de yrkesverksamma jord
brukarnas antal med närmare 80%. 
Under den snabbaste omvandlingspe- 
rioden under 1960-talet lades varje 
dag tiotals gårdar ner i landet. Ändå 
kunde allt större skördar bärgas ge
nom den allt effektivare användningen 
av nya gödsel- och kemiska bekämp
ningsmedel.

Arealen naturlig slåtter- och betes
mark är idag bara en bråkdel av den 
forna arealen. Klassificeringen i lant- 
bruksstatistiken visar indirekt vilken 
betydelse de olika markslagen har 
haft. Betesmarkens minskande bety
delse kan avläsas i hur behovet av

differentierad statistik minskar. År 
1927 användes fyra olika begrepp för 
betes- och slåttermarker, nämligen 
ordnad betesäng, slåtteräng, annan be
tesäng, och hagmark. År 1951 skilde 
man endast på kultiverad betesmark 
och naturlig äng. Nästa förändring 
ägde rum 1981 då dessa båda slogs 
samman i begreppet betesmark.

Fodermarker Naturvården kallar 
slåtter- och betesmarker med en 
gemensam beteckning för foder
marker. Den slåtter- eller betes
hävd som har bedrivits på dessa 
marker under lång tid har lett att 
det utvecklats en speciell vegeta
tion som gynnas av och är beroen
de av hävden för att fortleva. 
Hävden har medfört att näring har 
förts bort kontinuerligt vilket inne
burit att arter som kräver stora 
näringsmängder försvinner medan 
sådana arter som har förmåga att 
hushålla med näringen gynnas. 
Sammantaget med varierande pH- 
värde och markfuktighet har de 
naturliga fodermarkernas speciella 
miljö givit upphov till många olika 
vegetationstyper med hundratals 
olika kärlväxter.

Parallellt med nedläggningen har be
tydande förändringar drabbat åker
marken särskilt i slättbygderna. För
ändringarna kan uppdelas i två huvud
kategorier. För det första har åkery
torna vuxit i storlek och dess former 
allt mer övergått från oregelbundna 
och naturanpassade till kvadratiska 
eller rektangulära. För det andra har 
kulturhistoriska element i landskapet 
försvunnit i allt snabbare takt.
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Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder

Götalands skogsbygder Mellersta sveriges skogsbygder

Förlusten av jordbruksmark = åker + betesmark, i de åtta produk
tionsområdena under perioden 1944 till 1988.
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Det här kan belysas med de under
sökningar som utförts på Trolleholms 
gods i Skåne. En serie kartor ger en 
bra bild av hur åkerfältens storlek har 
ökat från 1947 fram till 1978.

1947 1967 1978
394 st 256 st 132 st

Åkerarealen har snarare ökat än min
skat genom dessa förändringar. Under
sökningen visar också på hur landska
pet utarmas på kulturhistoriska ele
ment som alléer, häckar, diken och 
gärdesgårdar med träd och buskar. 
Längden på några element mättes

1947 1978
gärdesgårdar 32 km 14 km
öppna diken 25 km 13 km

Därtill hade några kilometer bruk- 
ningsväg tagits bort. Av märgelgra- 
var och åkerholmar har ungefär hälf
ten försvunnit. Det visuella intrycket 
av landskapet har radikalt förändrats 
genom att en mycket stor andel av de 
rumsbildande elementen har försvun
nit. Landskapet kan idag närmast 
karakteriseras som åkerstäpp.

Förändringen av hägnader, diken 
och vägar på Trolleholms gods från 
1947 till 1978. Efter M Ihse, 
1984.

Gärdsgård
Vägar

__ Vattendrag
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Det artrikaste markslaget är ängar som nyligen överförtsotill nötbe
tesmark med sent betespåsläpp och lågt betestryck, alltså det första 
skedet av långsam igenväxning. Därnäst i artrikedom kommer höstbetad äng 
och äng utan efterbete på hösten. Minst arter har den planterade 
granskogen, där det gamla växtlivet i grässvålen är utslaget. Efter 
Ekstam och Forshed, 1988.

Utvecklingen mot ett allt mer utar
mat och ensartat landskap har varit 
mycket olycklig ur ekologisk synvin
kel. Men även för människan är det 
tråkigt att vi bitvis fått ett stereo
typt landskap.

Effekter av gödsling och igenväxning 
i slåtter- och betesmarker.

Både gödsling och igenväxning har 
förödande effekter på floran i slåtter- 
och betesmarkerna. När en mark göds

las, gynnas de växter som har förmåga 
att ta upp stora mängder näring och 
de skjuter i höjden. Om de ej hålls 
tillbaka av slåtter eller bete täcker de 
snart marken helt och hållet och trän
ger då ut det lågvuxna växtlivet. Mar
ken blir jämförelsevis artfattig med 
ett fåtal dominerande arter.

När en mark lämnas att växa igen får 
man på längre sikt samma effekt. De 
första åren efter upphörd hävd svarar 
floran med en mycket rikt blommande
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Jägare och 
samlare

Mat till 1 pers/km2

Urlakning

Herdar och
röjgödslings-
jordbrukare

Mat till 20 pers/km2

Urlakning
►

Jordbrukare med 
fasta gödslade 
åkrar

Mat till 50 pers/km2

Urlakning

Principiella system för utnyttjan
de av marknäringen. Efter Emanu
el sson 1987.

mark. Man brukar kalla detta "det 
älskliga stadiet". Efter några år börjar 
dock en långsam igenväxning samti
digt som man får en gödslingseffekt 
av det ej borttagna döda gräset. Igen- 
växningen gynnar högvuxna örter och 
så småningom då alltmer ljuskonkur
rens uppstår, även skuggföredragande 
växter.

kerna växer igen eller skogsplanteras. 
Detta har drabbat den vilda betes- 
gynnade floran på ett katastrofalt 
sätt. Det har också medfört att fau
nan förändrats kraftigt. Många grod- 
djur har utrotats helt eller lokalt, 
fältviltet har minskat drastiskt och 
många fågelarter vilka tidigare be
traktades som karaktärsarter i jord
brukslandskapet såsom rapphöna, tofs
vipa, storspov, ängspiplärka, gulärla 
och stenskvätta är hotade idag. Av 
drygt 400 kärlväxter som i dag är 
försvunna, akut hotade, sårbara, säll
synta eller hänsynskrävande hör 284 
hemma i jordbrukslandskapet.

Det är främst slåtter-, betes- och 
våtmarker som utgör biotoper för 
många känsliga arter. Naturvårdsver
ket har förtecknat de arter som är 
hotade på grund av jordbruksdriftens 
nuvarande inriktning och de som krä
ver särskild hänsyn för att kunna fort
leva. Antalet arter fördelar sig på 
olika kategorier:

ryggradsdjur 30
ryggradslösa djur 240
kärlväxter 256
mossor 47
svampar 166
lavar 42

Att arter försvinner och nya tillkom
mer är en naturlig process som har 
pågått så länge det funnits liv på 
jorden. Det anmärkningsvärda är att 
den hastighet med vilken arter för
svinner på grund av mänsklig påverkan 
har ökat dramatiskt under 1900-talet.

Hotade arter

De stora landskapsförändringar som 
skett under de senaste 50 åren är 
orsak till att många växter som förr 
var vanliga, är sällsynta idag. Boska
pen går företrädesvis på gödslade 
insådda vallar medan naturbetesmar-

Det har tagit mer än fyrtio år att 
lägga ned 800 000 ha åker. Den nu 
aktuella livsmedelspolitiken förut
sätter att ytterligare 500 000 ha ome
delbart läggs ned. Vi måste göra med
vetna ansträngningar för att rädda 
odlingslandskapets växter och djur 
annars ser framtidsperspektivet mörkt
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SAKNAS 
16-30 % I

1-5 %
31-60
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ut. Lika mörk kan utvecklingen bli för 
bebyggelsen, husen, strukturerna och 
miljön - minnet av de människor som 
befolkade landet om vi inte slår vakt 
om de värden som skapats av genera
tioners arbete.

Vad har tillkommit under perioden?

På marken uppmärksammar vi mest 
förluster av äldre markslag medan 
byggnadsbeståndet förändrats genom 
att gamla ekonomibyggnader har rivits 
och att nya byggnader tillkommit. Den 
moderna tekniken avspeglas i många 
byggnader, där stora hallkons truktio- 
neer dominerar för att inrymma de 
allt större maskinerna. Prefabricerade 
byggnadselement används allmänt. 
Många byggnader har också planerats 
för en betydligt kortare livslängd än 
vad som förr varit fallet.

Produktionen av livsmedel har ökat 
avsevärt. Staten har spelat en aktiva
re roll än tidigare för att åstadkomma 
förändringarna, både i fråga om pro
duktionen och det sociala ansvaret. 
Medlen har varit lagstiftning, ekono
miskt stöd, utbildning och informa
tion. Produktionen skulle enligt be
redskapsplanerna täcka omkring 80% 
av rikets behov. Detta mål har emel
lertid överträffats. I stället har vi 
fått ett stort överskott utan avsätt
ningsmöjligheter.

Vad som i historiens ljus kommer att 
framstå som vår tids tillskott i od
lingslandskapet är svårt att sia om. 
Det är oomtvistligt så att det vi upp
skattar idag är det som tidigare gene
rationer förvaltat och förbättrat - 
inte bara med tanke på tillfället utan 
också - i avsikt att det skall bli till 
nytta och glädje för barn och barn
barn.

Den procentuella andelen åkermark 
per kommun enligt lantbruksräk- 
ningen 1981.

15 %
%
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MARKSLAGEN
Det förhistoriska jordbruket liksom bysamhällets och industrialismens 
jordbruk har var sin princip för markens organisation. Klimat och 
naturliga förutsättningar spelar också sin roll för att ge upphov till 
stora regionala variationer i den treklang av markslag som byggt upp 
jordbruket - åker, slåttermark och betesmark.

Men om man alltför ensidigt utgår från markslagen, kan man förlora 
perspektivet på hur avsättning och avkastning i varje period också har 
styrt markanvändningen. Dessutom har samhället genom lagar, skatter osv 
påverkat jordbrukets villkor.

besådd

INÄ60MARK tfVTMARK

Markens organisation i bysamhällets jordbruk. Varje åkergärde var hägnat 
för sig. Ängen låg i den hägnade inägomarken. I anslutning till fähusen 
fanns någon liten hage, i övrigt betade djuren på utmarken. Fägatan till 
utmarken var hägnad.

Så långt bakåt i tiden det går att följa 
kulturlandskapets historia i de gamla 
kartorna, framträder den viktiga in
delningen av produktionsmarken i inä- 
gor och utmark. Detta gäller närmast 
utan undantag i hela landet. Indel
ningen har dock betydligt äldre rötter 
än vad som kan utläsas ur kartma
terialet. Det framgår inom de om
råden av landet (bl a Öland, Gotland, 
Västergötland och Uppland) där det 
fortfarande finns välbevarade läm

ningar av odlingslandskapet från den 
äldre järnåldern.

På slätten har indelningen till stor del 
försvunnit men i mellanbygderna och 
skogsbygderna kan man i många fall 
fortfarande skönja fenomenet, trots de 
stora förändringar som blev följden av 
skiftena under 1800-talet.

Inom denna fasta markorganisation har 
det dock funnits en rörlighet i bruk-
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Markanvändning och markslag i Smålands skogsbygder ca 1650 till början 
av 1800-talet. Efter Aronsson 1980.

andet främst i syfte att höja avkast
ningen.

ÅKER

De första bönderna var huvudsakligen 
boskapsskötare, och de ytor man röjde 
och svedjade i lövskogen användes 
mest som betesmark. Man hade också 
små åkrar i svedjemarken, vilka be
såddes med enkla sorter av korn och 
vete. Åkrarna, som mycket snabbt 
blev utsugna, troligen redan efter 
något år, övergick därefter till betes
mark för att till slut lämnas att växa 
igen. Gödsling förekom ännu inte och 
behovet att finna ny mark att svedja 
och bruka medförde ett odlingssystem 
i ständig rörelse.

De äldsta fasta åkrarna var oftast 
belägna i sluttningar i naturligt dräne- 
rade sedimentjordar. Åkern gödslades 
med kreatursgödsel, som samlades upp

när husdjuren stod stallade. Jorden be
arbetades med handredskap och med 
årder. En viss stenröjning förekom. 
Till följd av jordbearbetningen för
ändrades markytan undan för undan 
genom att framför allt jordmassorna 
flyttades och med tiden bildade ryggar 
eller utfyllnader i åkerkanten.

Anledningen till att en del av järnål
derns åkrar har bevarats till våra 
dagar är att att markanvändningen 
lagts om - i allmänhet till betesmark. 
I dag avtecknar de sig som relativt 
små stenröjda ytor, kanske något 
terrasserade, med åkerhak mot högre 
liggande markytor.

Trådessystem

När bebyggelsen samlades i byar orga
niserades markanvändningen. Åker, 
äng och bytomt utgjorde tillsammans 
inägan. Forskare beräknar att ett
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hemman under tidig medeltid i genom
snitt hade 6-7 hektar åker. Den 
uppskattade arealen hade under 1300- 
talet stigit till 9 hektar.

Åkern var fördelad på flera gärden. 
Gärdena fick sin form av topografin 
och åkerholmar kunde inbegripas inom 
gärdet. Marken röjdes från en del sten 
som samlades i små rösen, men vare 
sig årder och plog som användes vid 
markbearbetningen eller skära och lie 
vid skörden, krävde någon helt stenfri 
åker. Varje gärde hägnades för att 
hålla djuren från grödan under växt
säsongen. Hägnaderna kunde vara 
jordvallar, ofta krönta av taggigt ris 
eller buskar, kombinerade jordvallar 
och diken, stenmurar eller trägärds
gårdar.

De viktigaste sädeslagen var korn och 
råg och i begränsad omfattning od
lades även havre och vete. Klätt, blå
klint, korndådra, tistel och nässla var 
vanligt förekommande ogräs. Vissa av 
dessa örter var användes också som 
medicinalväxter, t ex vallmo, åkerkål 
och korndådra. En uppodlad åker kun
de innehålla så mycket som 50-60% o- 
gräs, och skördarna var därför för
hållandevis små. Löv, bär och nötter 
från träd och buskar som växte på 
åkerholmar, odlingsrösen och renar 
togs tillvara.

Inom varje gärde delades marken in i 
långsmala tegar som skildes av grun
da rännor. Skötseln av åkern var om
fattande. Jorden är jades med plog 
eller årder. Dessutom användes harv. 
Stängslen skulle hållas i skick. Diken 
skulle grävas och underhållas. Syn 
hölls årligen av byalaget.

Fredningssystemet syftade till att 
minska utsugningen av marken, efter
som näringstillförseln var knapp. Två- 
eller tresäde tillämpades på goda 

jordar. Tvåsäde innebar att det ena 
gärdet brukades, det andra låg i träda. 
I tresädesorganisationen låg marken i 
träda vart tredje år. En tredjedel av 
arealen nyttjades till vårsäd, en tred
jedel till höstsäd och resten till träda. 
Så snart åkrarna var skördade och 
höet bärgat, släpptes djuren in på 
efterbete. Åkern lades i träda på 
hösten. Sedan är jades den tre gånger. 
När höstrågen blev vanlig är jades 
åkern första gången på våren. Men en 
betydligt extensivare odling har också 
bedrivits på magrare marker där od
lingen återkommit vart åttonde eller 
till och med så sällan som vart tjugon
de år.

Handelsgödsel och växelbruk

Skiftena och hela den sk agrara revo
lutionen blev signalen för stora för
ändringar av åkern. Vid skiftena dis
ponerades marken om och åkern kunde 
genom att redskapen blev bättre, flyt
tas till de stenfriare, lerigare och 
tyngre jordarna. Andelen åker på varje 
fastighet ökade framför allt på än
gens bekostnad. Genom diknings- och 
sjösänkningsföretagen vanns också nya 
åkerarealer. Den uppodling som skedde 
i sen tid av våtmarker och sidlänta 
områden visade sig vara mycket od
lingsvärd. Den består också till stor 
del idag som åkermark. Den areal som 
lades ned var framför allt de äldre, 
backigare åkrarna.
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Hägnadssystemen ändrade karaktär. 
Från att skydda grödan genom stäng
sel runt åkern övergick man till att 
stänga in kreaturen i inhägnade be
tesområden. Hägnaderna i åkermarken 
kom istället att markera gränser mel
lan fastigheter.

Alltmer av produktionen fördes över 
till åkern. Gödsel, växelbruk och bätt
re grödor höjde avkastningen. Till att 
börja med utnyttjades markens egen 
gödslingsförmåga. I de trakter som har 
ett kalkrikt märgelskikt, grävdes mär- 
geln fram och spreds på åkrarna. Men 
under de decennier som märgelgravar- 
na begagnades försåg de ändå bara 
begränsade områden med den lera som 
höjde avkastningen.

Åkermarken hade i alla tider dräne- 
rats med öppna diken, men dessa er
sattes nu av täckdikessystem.

Med nya plogtyper kunde man nu plöja 
djupare och bereda jorden bättre. En 
följd av detta blev att man behövde 
röja sten på stenbundna jordar. Stenen 
samlades i stora rösen, i murar eller 
på regelrätta stentippar. Äldre sten- 
rösen gjordes små, så att de kunde 
bära träd och buskar för lövtäkt.

Till att börja med togs slåtterhöet i 
åkerkanter, dikesrenar och på åker- 
holmar tillvara, såsom tidigare skett. 
Denna höbärgning kallades på många 
håll för "hackslått" vilket syftar på de 
små fria ytor mellan stenar eller på 
renar som det var fråga om.

De ur produktionssynpunkt effekti
vare utnyttjandet av jordbruksmarken 
har utplånat många natur- och kultur
värden. Det industrialiserade jordbru
ket har medfört att tekniken föränd
rats och det mesta av den tidigare 
markanvändningen mist sin funktion. 
Men fortfarande finns det kvar öppna 
diken, stenmurar och andra hägnader,

träd- och buskridåer, pilevallar, ogräs 
och tidvis översvämmande eller sanka 
partier i åkermarken som påminner 
om ett tidigare skede.

Åkern är det markslag som kräver den 
mesta skötseln och som förfaller snab
bast om hävden upphör.

Läs mera i
Medeltidens åkerbruk, av J anken Myr
dal
Stad och land, av Mats Hellspong m fl 
Jordbruksbygd, av Ulf Sporrong

SLÄTTERMARKER

Slåttermarkerna låg i allmänhet i 
inägan. I vissa områden fanns också 
betydande arealer slåttermark på ut
marken, där man tillvaratog höet på 
den fuktiga sedimentmarkens sidvall- 
sängar, sjöarnas fräken- och vass
områden, havssträndernas saltängar 
och torvmarkernas slåtterkärr. I Norr
land där landhöjningen har varit störst 
i modern tid har denna slatter haft 
stor betydelse.

Äng

I fråga om begreppet äng råder en 
förvirring som beror på att det an
vänds olika av kulturhistoriker och 
biologer. Agrarhistoriskt betecknar 
äng en slåttermark i inägan, medan 
begreppet botaniskt står för en 
vegetationstyp exempelvis torräng 
eller fuktäng, som kan hävdas såväl 
med slatter som bete. Någon sådan 
sammanblandning har ej förekom
mit i jordbruket. Här används den 
agrarhistoriska termen.

Slatterns historia sträcker sig till
baka till århundradena kring Kristi 
födelse då klimatet blev kallare. Man 
blev då tvungen att stalla djuren om 
vintrarna och för att föda dem gick 
det åt stora mängder foder. Särskild
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mark avsattes för höproduktion. De 
äldsta ängarna lades där det fanns 
frisk och frodig gräsväxt, dvs vid 
stränder och i sanka partier.

Nyodlingarna i skogsbygderna var 
sällan lämpade för intensivt spann- 
målsodlande, men kunde däremot an
vändas som slåtter- och betesmark. 
På svedjorna anlades ensädesåkrar

som sedan övergick till ängsbruk och 
lövtäkt. Därför fortsatte boskaps
skötseln att dominera i exempelvis 
Småland och Norrland. Men även Väst- 
götaslätten hade en hög andel bos
kapsskötsel.

Ängsmarkerna låg huvudsakligen på 
inägomarken och var instängslade så 
att bete kunde undvikas under till
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växtperioden. De friska/sanka ängarna 
betecknades som sidvallsängar och de 
torra som hårdvallsängar.

Hårdvallsängen formades av omväx
lande öppna ytor och glest stående 
träd och trädgrupper, sk runnor. Ge
nom variationen mellan öppna och 
skuggade ytor försäkrade man sig om 
skörd såväl torra som regniga år. Hag
torn, vildapel, oxel, olvon, brakved 
och getapel hörde hemma i sydsvenska 
ängar. Träd och buskar har varit olik
åldriga. En successiv föryngring har 
skett genom gallring och uppslag av 
nya vedväxter.

De typiska ängsväxterna har utvecklat 
olika former av strategier för att 
klara av den återkommande störning 
som slåtter eller avbetning innebär.

I ängen hittar man därför främst
- växter med huvuddelen av bladmas
san under snitthöjden vid slattern
- fleråriga växter som har ett närings
förråd i rötterna
- ettåriga växter som klarar av blom
ning och fröspridning före slattern
- rosettbladväxter och andra lågvuxna 
örter som därigenom kan undvika lien 
eller mulen.

Skörden från ängen har uppskattats 
till 500 kg hö per tunnland. Man be
drev också en omfattande lövtäkt. 
Olika trädslags attraktivitet skiftade 
med kvaliteten på lövfodret. Bl a ask, 
björk, sälg och lind var trädslag som 
ofta hamlades för att nyttjas vid löv- 
täkten.

Ibland hittas små röjningsrösen i äng
en, vilka kan vara spår av åkrar sk 
lindor, som tagits upp tillfälligt.

Mad var ett vanligt namn på sidvalls- 
ängen. Där var vegetationen artfatti- 
gare. Starr, vass och fräken utgjorde 
den huvudsakliga skörden. De bärgades

tidigt för att höet inte skulle bli för 
grovt. Här var träd och buskar inte 
lika väl sedda utan eventuella 
buskuppslag röjdes bort.

Skötsel

Ängens uppgift var att ge en så stor 
och uthållig produktion som möjligt. 
För att öka produktionen tillämpades 
röjningsgödsling och lindbruk. Röj- 
ningsgödslingen innebar att träd och 
buskar röjdes i ängen. Tanken bakom 
detta var främst att hejda beskugg- 
ningen - men på köpet fick man en 
gödslingseffekt av döda finrötter. I 
lindbruket tog man upp smååkrar i 
ängen. Man fick även då en form av 
röjgödslingseffekt.

Den årliga skötseln av ängen bestod 
av flera moment. Fagning utfördes 
varje vår och innebar att ängen städa
des på nedfallna kvistar och löv. På 
Gotland kallades vitsippan för fag- 
ningsblomman. Fagningen underlättade 
slattern. Om den eftersattes blev 
grässvålen dessutom snart upplöst. 
Gallring gjordes under vinterhalvåret. 
Hamling skedde efter lövfällningen på 
hösten eller under senvintern.

Tidpunkten för ängsslåttern växlade i 
olika delar av landet och varierade 
också med årsklimatet. Man föredrog 
sen slåtter för att få största möjliga 
mängd hö men också med tanke på 
fröproduktionen. Normalt påbörjades 
den dock någon vecka in i juli och 
fortskred åtminstone till augusti.

Slåtter ängarnas betydelse för höpro
duktionen minskade under senare hälf
ten av 1800-talet. Foderväxter odla
des nu istället på åkermarken på sk 
slåttervall.

Symptomatiskt nog så har beteck
ningen naturlig äng sedan länge för
svunnit ur den officiella statistiken. Vi
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måste numera göra specialinventering
ar för att få grepp om omfattning och 
utbredning. Skötseln av ängarna upp
rätthålls huvudsakligen med stöd av 
statliga bidrag till markägare och 
hembygdsföreningar.

Redskap

Vid slattern användes lie och räfsa. 
Skära begagnades såväl till lövtäkten 
som till vasstäkten. Släden och höslä- 
pan eller höbågen användes enligt 
Linnélärjungen Pehr Kalms beskriv
ning för att forsla hem höet under 
1700-talet, vid skötseln av våtängar 
användes de ännu fram i vår tid.

Läs mera i
Ängen och hagen, av K.A. Gustawsson 
Ängar, av Urban Ekstam m fl 
Inventering av ängs- och hagmarker. 
Handbok, SNV.

Slåttermyr

På de vidsträckta utmarkerna i norra 
Sverige har våtmarkernas förmåga att 
producera kreatursfoder utnyttjats 
fullt ut. Vinterfoder samlades in från 
stora räjonger upp till 20 - 30 km från 
gårdarna. Höet torkades och samlades 
i lador på platsen för att föras hem 
med släde på vinterföret. Goda myrar 
slogs varje år, sämre vart annat eller 
vart tredje år.

Användningen av slåttermyrarna var 
organiserad. Även om den omkringlig
gande skogen ej betraktades som nå
gons privata egendom hävdades en
skild rätt till myrarna. Särskilt viktigt 
blev det vid kartläggningen när ägar
förhållandena till skogen förändrades 
i och med avvittringen och med skogs
brukets ökande betydelse.

Silängar
I äldre tid har vattnets gödslingseffekt 
utnyttjats i slåtterbruket, dels vid den

naturliga årstidsvariationen dels med 
hjälp av bevattningsanläggningar. När 
vårfloderna översvämmar raningarna, 
som ligger vid älv- och sjöstränder 
och slåtterholmarna gödslas marken. 
Dammängar är på konstlad väg perio
diskt översvämmade slåttermarker. I 
allmänhet är det en bäck eller liten 
sjö som dämts upp.

Konstbevattnade slåttermarker.
T v, översi lnings-/'eller si läng 
T h, dammäng

I det mest utvecklade systemet för 
konstbevattning, silängen, leds vattnet 
via en kanal till ett förgrenat dikes- 
system. Med hjälp av dämmen fås 
vattnet periodvis att sila genom slåt- 
termarken. Tekniken har använts i 
hela landet, men har längst varit i 
bruk i Norrland, där de flesta beva
rade exemplen finns.

Läs mera i
Dammängar, silängar och raningar - 
norrländska naturvårdsobjekt, av J 
Elveland
Det skånska kulturlandskapet, av U 
Emanuelsson m fl

BETESMARKER

Betesmarkerna började få en något 
större omfattning under bronsåldern 
då medeltemperaturen var ett par
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grader högre än nu. Detta varmare 
och torrare klimat gav upphov till nya 
vegetationtyper. Trampet från betes
djuren och den ständiga avslitningen 
vid vallgången formade markvegeta
tionen.

Efter varmetidens slut inträdde en 
period med kallare och fuktigare kli
mat som räddade de stora utmarkerna 
från att utbildas till stäpp. Betet på 
utmarken blev med tiden så intensivt 
att det utvecklade speciella naturty
per, t ex ljunghedar i västra Sverige, 
alvarmarker på Öland och enefälads- 
marker i Skåne. Huvuddelen av utmar
ken bestod emellertid av skog.

Av utmarken finns sällan synliga spår 
i dag. Beskogningen eller igenväx- 
ningen, spontan eller medveten, gör 
det svårt att visuellt urskilja utmar
ken.

Sveriges idag största sammanhäng
ande bokskog, Ryssberget i Ble
kinge är gammal utmark. Skåne
lands utposter i norr mot Småland 
är påfallande ofta delar av ett 
tidigare stort gemensamt be
teslandskap. Värend i Småland var 
under medeltid "en enda stor oxha
ge". Export av oxar har i historisk 
tid och kanske ännu tidigare varit 
en småländsk specialitet.

Skogsbete

Före skiftena låg byarna med sin od
lade mark jämte slåtterängar som 
effektivt hägnade öar i den omgivan
de utmarken. Skogen var betesmarken 
framför andra inom barrskogsområdet. 
Den hade karaktären av hagskog. Ved
fångst, byggnadstimmer och häg- 
nadsvirke togs härifrån. Andelen tim
merskog var säkerligen liten under 
medeltiden och framåt. Vissa restrik
tioner fanns beträffande skeppsbygg- 
nads- och mastvirke, främst av ek.

Utmarker I de gamla landskapsla
garna från tidig medeltid beskrevs 
hur utmarkerna fick nyttjas: "Och 
där må de hugga sitt bränsle och 
sitt virke yx om yx och beta sina 
djur klöv om klöv i skogar och på 
sluttningar." Här fick således alla 
ta brännved och gagnvirke samt ge 
djuren vallgång.

Från bytomten eller gårdstomten led
de den med hägnader avspärrade fä
gatan till utmarksbetet. Betesmarker
na hade en mycket stor utbredning. 
Närmast inägan var betestrycket of
tast ganska hårt. Djuren gick på bete 
under en stor del av året. Boskapen 
vallades i flockar genom skogen. Her
dar, vallpojkar eller vallflickar skötte 
vallningen bland annat för att skydda 
dem mot rovdjur. Stora delar av sko
gen i de södra delarna av landet hade 
ett glest bestånd av träd och buskar i 
växlande slutenhet och ålder. Marky
tan var formad av svedjning och bete. 
Framför allt i Norrland har svedjning 
förekommit med syfte att förbättra 
betestillgången. Slåtter- och betes
flor an hade mycket gynnsamma för
utsättningar. Den kunde också "vandra 
ut" i skogen och på våtmarkerna.

Fäbodar

Fäboddrift utgör en specialiserad form 
av skogsbete, som har förekommit i 
både mellansverige och Norrland. 
Skogsbetet har utvecklats så att be
tesdjuren förflyttas från hembyn till 
fäboden där de vistas under hela be
tessäsongen.

Fäbodssystemet har haft flera regio
nala varianter. Det finns en sydsvensk 
respektive en nordsvensk huvudtyp. 
Gränsen mellan dem sträcker sig från 
Dalsland genom Bergslagen till norra 
Uppland. Söder om gränsen betade 
ungdjur och sinkor på fäboden. Även
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Kreatursskötselns årscykel i fäbodbruket. Produktionen i hemfäbodar, 
resp långfäbodar.

slatter förekom - men den enda be
byggelse som fanns var någon enstaka 
hölada.

Inom det nordsvenska kulturområdet 
hade fäboden en mer komplex organi
sation. Korna var de viktigaste betes
djuren eftersom mjölkhanteringen var 
grunden för verksamheten. En stor 
arbetsinsats krävdes för tillverkning 
av smör, ost och dylikt och fäboden 
var därför befolkad under betesperio
den. Ibland förekom också spannmåls
odling vid sidan av slåtter och fäbo
darna fick en rik bebyggelse med så
väl boningshus, förvaringsbyggnader 
som fähus.

En annan skillnad mellan de båda fä- 
bodssystemen var att man i det norra 
samlade ihop gödseln från ladugården 
på många fäbodar och fraktade hem 
den till byns åkrar. I det södra fäbo
dområdet där man inte stallade djuren 
på fäboden kunde man följaktligen 
inte heller ta tillvara gödseln.

Alvar

I kambrosilurområden, särskilt Öland 
och Gotland med stort inslag av ler- 
och siltmaterial råder speciella för
hållanden för växtligheten. Där har 
alvarmarker uppstått på utmarkerna 
förmodligen genom en kombination av 
det tunna jordtäcket över den plana 
berggrunden och ett högt betestryck

många växter vissnar snabbt ner i 
försommartorkan; vissa år återblom- 
mar de i slutet av sensommaren. 
Alvarmarken har fått sin egen våt- 
markstyp på grund av den hårda ytligt 
liggande bergplattan.

Ölands stora alvar Under järnål
dern var alvaret skogbeklätt med 
inslag av betesmarker och slåtter- 
myrar. Sedan senmedeltiden har 
bönderna varit inriktade på bos
kapsskötsel, såväl med kor och häs
tar som får. Under historisk tid 
präglades ön under nästan tre hun
dra år av att Johan III gjorde den 
till kunglig djurgård och jaktpark. 
I början av 1800-talet upphävdes 
djurgårdsinrättningen och utmar
ken som dittills tillhört kronan 
skiftades sedan ut mellan bönder
na. När befolkningen växte under 
1800-talet tänjdes ramarna för vad 
marken kunde producera så att det 
närmade sig en kris. Idag, när be
testrycket har minskat väsentligt, 
märks en pågående förändring av 
alvarmarken. Förbuskningen till
tar, landskapsbilden påverkas, in
strålning och mikroklimat ändras.

Typiska växtsamhällen på alvaret är 
skorplavar med inslag av gul och vit 
fetknopp samt ettåriga vanligen tidig- 
blommande småörter. Av dessa kan 
nämnas nagelört, stenkrasse och grus- 
bräcka. Ettåriga gräsarter ingår i 
dessa växtsamhällen. Där jorden är
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lite djupare finns alvargräslök, ölands- 
solvända, tulkört och ullsmörblomma 
m fl. Buskskiktet består till stor del 
av vanlig en och av ölandstok. Denna 
lilla buske förekommer också på Got
land.

Alvarmark finns dock på fler håll i 
vårt land - i Västergötland på platå
bergen och i Falbygden, i Östergötland 
bland annat på Omberg samt på Got
land. Arealerna är mycket små idag 
utom på Gotland, men har i äldre tid 
haft större utbredning. Om en flora- 
representant för Västergötlands alvar 
skall nämnas blir det det sällsynta och 
märkliga fjädergräset. För Östergöt
lands del kan nämnas luddvedel och 
drakblomma.

Fäladsmarker

En typ av utmark kallas i Skåne, Hal
land och Blekinge för fälad. Fäladen 
är den ibland, oskiftade utmarken på 
den sämre jorden. Där virkesbristen 
var stor skiftades inte utmarken. En
ligt lag skulle även denna undergå 
laga skifte men varje enskild jord
bruksägare förmådde inte freda sin 
egen jord med staket varför marken 
har kvar sin "öppna" prägel.

Fäladen framträder i ett antal former 
som följer av var i landskapet den lig
ger. En typ av fäladsmark har träd 
och buskar, som använts till lövtäkt. 
Det är ogödslade betesmarker med ett 
flerskiktat buskbryn och revande tagg
buskar, främst björnbär och nypon. 
Marken har ett stort inslag av örter, 
många som idag bara har sin fristad i 
den ogödslade naturbetesmarken. Den 
vanligaste typen är dock enefäladen. 
Av den kustnära fäladen finns mycket 
små rester kvar numera.

Typiskt för ett utmarksbete i syd- 
skåne är förekomsten av "ängsbokar", 
stora vidkroniga träd strödda över

gräskullarna, ibland stora hagtorns- 
träd, avenbokar eller sällsynt "lind- 
hult". Den kände landskapshistorikern 
Mårten Sjöbeck framhåller att bokens 
plats alltid är utmarken.

Markfloran innehåller ett antal ovanli
ga blomväxter; smörbollar, gullviva 
och fältsippa, bland orkidéerna: gök- 
och majnycklar - alla försommar- 

blommande.

Fäladsmarkerna är utomordentligt 
viktiga för en rik och varierad före
komst av dagfjärilar. De är på till
bakagång i landet allteftersom ängs
mark och betesmark försvinner.

Fäladsmarken är bland mycket annat 
intressant som livsmiljö för den nume
ra sällsynta lövgrodan.

Lövgrodan. När Börringe och Björ- 
kesåknasjön exploaterades för Skånes 
storflygplats försvann i ett slag 
något över en fjärdedel av hela den 
svenska populationen av lövgroda. 
Lövgrodan kan sägas representera 
det mest exklusiva inom faunavår
den. Den tillhör en urgammal grod- 
familj av trädklättrande amfibier 
och har ett för svenska förhållanden 
mycket ovanligt utseende, ärtgrön 
och med sugkoppor på tårna. Denna 
älskliga (grodartens svenska utfor- 
skares ord) varelse är helt knuten 
till naturliga betesmarker med la
gom grunda våtmarker, som inte 
torkar upp under yngeltiden. Sådana 
vatten, med viss flytbladsvegeta- 
tion, ligger i centrala delar av fäla
den. Om inte antalet spillningspro- 
ducerande djur blir för stort håller 
vegetationen vattnet rent. Ännu idag 
är färskvattnet av hög kvalitet. 
Speciellt lövgrodans rom reagerar på 
varje kvalitetssänkning.
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Ljunghed

Andra utmarker som i historisk tid har 
haft stor ytmässig utbredning är väst- 
sveriges ljunghedar. I Småland och 
Halland har dessa kallats ryor. Ordet 
lever kvar i många ortnamn, men ry 
skall inte förväxlas med ryd som be
tyder nyodling eller upptagning i skog 
eller utmark.

Av ljungheden återstår idag små rest- 
landskap i Halland och Bohuslän. Ljun
gen förekommer på magra, kuperade 
sand- och grusmarker med låga pH- 
värden. Dominerande träd var tidiga
re ek och björk; tallen var ovanlig. 
Idag bär dessa marker i huvudsak tall.

Ljungheden är artfattig, förutom den 
vanliga ljungen finns klockljungen och 
smalbladiga gräs som fårsvingel, krus- 
tåtel, rödven och stagg. En sällsynt 
art som bara förekommer på ljung
hedar är ljungögontrösten.

Ljungheden är beroende av hävdåt
gärder som bränning och bete för sin 
fortsatta existens. Genom att ljungen 
brändes vart fjärde till åttonde år, 
hölls betet friskt. Ibland höggs ljungen 
eller också rycktes den upp så att en 
föryngring kunde ske. Hallands land- 
skapsblomma, nålginsten, fordrar ut
över dessa hävdåtgärder, buskröjning 
och att trädskiktet ej sluter sig.

Ljunghedarna i Västsverige föregicks 
av skogar med stort inslag av ekar. 
Hedarnas stora utbredning beror på 
att skogen höggs bort, därpå svedjades 
marken i århundraden och betades in
tensivt. Återväxten uteblev helt. Det
ta fick som följd att ljunghedarna fick 
stor utbredning i västsveriges kust
trakter.

Skogen har nu återtagit det mesta av 
den forna ljungheden. Spår och rester 
finns dock på många håll. Ett återsken 
av dess forna utbredning bjuds i Hal
land vid Mästocka hed där trädlärkans

Skogsskövlingen Under senare delen 
av medeltiden och på 1500-talet 
förlorade Bohuslän nästan all ek
skog. Ekvirket gick till den danska 
krigsflottan då provinsen hörde sam
man med Danmark-Norge. Landska
pet utplundrades på skog - vid de 
återkommande stora sillfångstperio- 
derna användes också det klena ek
virket till laggkärlen, som sillen 
saltades i.

gamla marker jämte ginstblomningen 
kanske är det som bäst stannar i min
net.

Havsstrandäng

Strandängar är den idag allmänna be
nämningen på betesmarkerna längs 
Sydsveriges kuster. Den största delen 
av dem tillhörde den gemensamma 
utmarken. De har nyttjats för bete för 
kor, hästar och får, så långt tillbaka 
som det med säkerhet går att följa 
markanvändningen.

Vattenståndets växlingar ger upphov 
till tre nivåer med olika vegetation på 
havsstrandängarna. Vegetationen ka
raktäriseras av ett stort antal salttåli
ga arter som saknas i inlandet. Blås- 
klöver, gulkämpar, kustarun, strand
krypa och trift har gynnats av betet. 
Den hävdade strandängen har stor 
betydelse som häcknings- och rast
plats för många fågelarter t ex kärr
snäppa, rödbena, skärfläcka, strand
pipare och strandskata.

Läs mera i Havsstrandängar, av Olof 
Johansson m fl

Betade holmar och skär

Bruket att forsla ut kreaturen till 
holmar och skär för att beta har före-
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UTMARK INAGOMARK OVRIGT

ÄNGSKOG ÅKERBETESMARK

UTDIKAD
VÅTMARK

BETBS- VALL ÅKER BETE

markan vändningen förändra ts underPrincipski senaste
tvåhundra åren.

kommit åtminstone sedan medeltiden. 
Det framgår av de detaljerade be
stämmelser som finns i landskapsla
garna om hur betesgången på holmar
na regleras.

Även dessa marker tillförs i allmänhet 
näring genom vattenståndets växling
ar.

Hage

Ordet hage är avlett av hägnad och 
avser en inhägnad betesmark,som 
ligger i inägomarken. Hagen fick sin 
stora betydelse när skogsbetet av
vecklades. Dessförinnan hade det ock
så funnits småhagar i inägan tex för 
kalvar och dragdjur, som behövde 
finnas under uppsikt eller nära till 
hands. Sämre och steniga ängar fick 
bli betesmarker, när de bättre bitarna 
plöjdes upp till åker.

Den växtlighet som eftersträvades i 
hagen var gräs och örter lämpade för 
bete. Hagen hade dessutom enstaka 
träd och buskgrupper, som stod glest.

Mycket solljus måste nå marken för 
att betes gräset skulle bli bra. Domine
rande trädslag var glest stående björ
kar. Det var inte ovanligt att enstaka 
barrträd fick växa i hagen. Enbuskar 
hade ett särskilt värde eftersom de 
var ett viktigt foder. Buskar som ny
pon, slån och hagtorn fick finnas kvar 
då de fredades av sina taggar för bo
skapen. De sparades också för sina 
frukters skull.

Skötsel av hagmarker sker med bete. 
Röjning av träd och buskar är ibland 
nödvändig, när de hotar att ta över. 
Även växter som betesdjuren ratat 
skall avlägsnas.

Läs mera i
Fornminnesvård av KA Gustawsson 
Ängen och hagen av KA Gustawsson

Genom fortsatt bete eller slå 11er 
upprätthålls de natur- och kultur
värden som hävden skapat. Dagens 
skötsel bör i möjligaste mån an
passas till varje områdes naturli
ga förutsättningar, historia och 
lokala hävdtraditioner.
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