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Odlingslandskapets
kulturvärden

Odlingslandskapets kulturvärden hör ihop med uppkomsten och människans bruk
ande av detta landskap. Kulturvärdena består av både enskilda kulturminnen och 
sammanhållna kulturmiljöer. Kulturminnen är lämningar och spår i landskapet, 
som vittnar om tidigare generationers odlarmöda och sedvänjor, liksom förmåga 
att ta tillvara vad jorden ger. Kulturmiljöer är områden som omfattar sådana kul
turminnen i ett system, där de har en geografisk, tidsmässig eller praktisk koppling 
till varandra. Det kan till exempel vara en gård, en by eller en hel bygd. Ett beva
rande av odlingslandskapets kulturvärden förutsätter att vi uppmärksammar dessa 
samband och att vi värnar och vårdar dem.

Denna broschyr innehåller kortfattade kulturhistoriska beskrivningar av de vanli
gaste kulturminnena, eller landskapselementen, i odlingslandskapet. Inledningsvis 
beskrivs den historiska bakgrunden till uppkomsten av dessa värdefulla element. 
Den kan tjäna som ett hjälpmedel till att upptäcka samband mellan olika kultur
minnen i en kulturmiljö.



Odlingslandskapets historiska uppbyggnad och särdrag
Ännu under 1800-talet levde vi i Sverige huvudsakligen av ett jordbruk som var 
självhushållande. Detta jordbruk kan till stor del beskrivas med talesättet ”äng är 
åkers moder”. Samspelet mellan ängs- och åkermarkerna var nämligen grundläg
gande för jordbrukets utformning, där boskapen hade en viktig roll. Då det sällan 
var möjligt att köpa några större mängder foder, kunde bonden bara hålla det 
antal djur, som under vintern kunde födas med det som den egna ängen gav. Mäng
den djur avgjorde i sin tur hur stor åkeryta som kunde gödslas varje år. I slutet av 
1700-talet beskrev den halländske prosten och kyrkoherden Pehr Osbeck samspe
let mellan åker, äng och boskap på följande sätt: Magra ängar är o ordsaken til den 
ringa boskap här födes. Är då utmarken tillika mager, som här på våra kala ljung
hedar blir boskapsaflen ännu uslare; pä många gärdar finnes ej mer än en a 2 
kor, en kalf och några får, jämte 2 hästar, som på frälsegods måste nödvändigt vara 
i stånd till Herrskapets tjenst. Godzien måste då blifva ringa och sädesväxten i 
samma mån. Eftersom all gödsel behövdes till åkrarna, gödslades aldrig slåtter- 
ängar och betesmarker. Dessa näringsfattiga och sedvanligt skötta marker kom att 
hysa en särskilt anpassad och mycket artrik flora och fauna.

Under sommarhalvåret betade djuren mestadels i utmarken. På många håll i lan
det innebar det skogsbete. Däremot fick framför allt unga och små kreatur, liksom 
dragdjur beta i särskilt inhägnade hagmarker, som ofta låg nära gårdsbebyggelsen. 
Systemet krävde att man avskilde ängs- och åkermarken på inägorna från de bet
ande djuren med hjälp av hägnader och fägator. I vissa delar av Sverige skedde det 
mesta betet i stället vid fäbodar. I hela landet hamlade man också lövträd för att få 
ett värdefullt tillskott av vinterfoder till djuren. I norr samlades extra foder över 
stora områden och särskilt myrmarkerna var betydelsefulla.

Systemen för odling av spannmål och andra utsäden växlade över landet. Genom 
ensäde, tvåsäde eller tresäde bevarade man jordens avkastning från år till år. Den 
därmed skiftande trådningen avspeglade sig i hägnadssystemet, eftersom man ville 
hålla isär de olika årgångarna, inte minst därför att boskapen ofta tilläts beta i det 
gärde som låg i träda.

Gårdens eller byns bebyggelse låg i nära anslutning till den bästa åkermarken. På 
många håll och enligt olika sedvänjor ordnades jordbruket i ägarlag, det vill säga 
i byar. Bylagen fastställde ofta normer som kunde ge upphov till noggrant regle: 
rade byar, varav ett exempel är den östsvenska så kallade radbyn. Där visade 
bytomtens indelning redan vid medeltidens början, för närmare tusen år sedan, 
hur stor andel av byns jord som varje enskild gård kunde göra anspråk på. I 
landskapslagarna uttrycktes detta med formuleringen ”tomt är tegs moder”. I an
dra delar av landet, framför allt i utpräglade skogsbygder, övervägde ensamgårdar.
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Öländsk radby

I de norrländska älvdalarna kan dock ensamgårdarna ligga så nära varandra att 
det liknar radbyar.

Det förindustriella jordbruket var ordnat på olika sätt i olika delar av landet. Skilda 
typer av hägnader användes och byggnaderna uppfördes i såväl varierande mate
rial som tekniker. Hamlade träd, läplanteringar, hässjor, öppna diken, fägator och 
odlingsrösen är typer av landskapselement som antingen bara förekommer i vissa 
delar av landet eller kan ha olika utseende och utformning beroende på var i lan
det man befinner sig. Många av dessa landskapselement har ett vackert utseende, 
som kanske framstår tydligast i omsorgsfullt byggda trägärdesgårdar, stenmurar 
och odlingsrösen. Detsamma gäller byggnader ute i odlingslandskapet såsom till 
exempel ängslador, bodar och smedjor.

Trots att jordbruksdriften och odlingslandskapet under århundradenas lopp har 
genomgått stora förändringar finns mängder av äldre spår bevarade, det vill säga 
kulturhistoriskt värdefulla landskapselement. I miljöer med stort tidsdjup förekom
mer de i riklig mängd. Ett särdrag i vår svenska bebyggelsehistoria är att sambandet 
mellan forntid och nutid på många håll alltjämt är obruten. Inte sällan ligger da
gens gårdar och byar i direkt anslutning till ett medeltida eller till och med forntida 
jordbruk. Det är inte ovanligt att det intill den nutida gårds- eller bytomten finns ett 
förhistoriskt gravfält eller att ett gårdsnamn kan spåras till förhistorisk tid.
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Odlingslandskapet efter den "agrara revolutionen"
Den ”agrara revolutionen”, som inleddes under 1800-talet, medförde en omvand
ling av jordbruket och markägandet. Den gav bland annat upphov till att nya 
växtföljder infördes, att varje bonde började sköta sitt jordbruk på egen hand och 
att mekaniseringen och specialiseringen drevs på. Genom förändrade växtföljder, 
införandet av vallodling, modernt cirkulationsjordbruk och konstgödsel kom bön
derna efterhand att överge självhushållets sedvanliga odlingssystem. De naturliga 
ängsmarkerna minskade kraftigt under 1800-talets andra hälft, för att under 1900- 
talet helt förlora sin användning. Skiftesreformerna - storskiftet, enskiftet och laga 
skiftet - omfördelade jordbruksmarken mellan byns delägare, vilket i sin tur med
förde nya ägoindelningar och nya dragningar av hägnader och vägar. Detta kunde 
också leda till en omfördelning av bebyggelsen, där gårdar flyttades ut från den 
gamla bytomten. Mest påtagligt i detta avseende var det skånska enskiftet, som 
gav upphov till ensamgårdar, vinkelräta vägsystem och pilevallar.

Införandet av täckdikning och efterhand allt bättre sätt att plöja gjorde det möjligt 
att övervinna livsmedelsbristen och Sverige kunde med tiden producera ett över
skott av jordbruksprodukter. Samtidigt fick det till följd att landskapet förändra
des. Nya transportmetoder, en växande stadsbefolkning och förbättrad mejeriteknik 
ledde till att bönderna byggde ladugårdar i en helt annan skala än tidigare. De 
många småhusen ersattes efterhand med nya, stora produktionsbyggnader, som 
uppfördes med hjälp av modernt byggnadsskick och med industriellt tillverkat 
material.

Skånskt enskifteslandskap
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Den ”agrara revolutionen” ledde också till en ökad specialisering inom jordbruks
näringen, vilket förstärkte den sociala skiktningen bland landsbygdsbefolkningen. 
Det visade sig bland annat i statsystemet med dess typiska byggnadsmiljöer, lik
som i ett utvecklat arrendegårdssystem i de rikaste jordbruksbygderna. Statsmak
terna uppmuntrade efterhand också småbrukare att bosätta sig i tidigare obrukade 
utmarker i Norrland. I hela landet styckades i viss utsträckning även större gårdar 
av till så kallade egnahem.

De hägnader, vägar, storskaliga åkrar och andra landskapselement som det nya 
jordbruket medförde överlagrar det äldre odlingslandskapet. En modern bebyg
gelse har ibland ersatt den äldre, men är också ofta ett tillskott. Sammantaget gör 
detta att flera skeden kan avläsas samtidigt i många kulturmiljöer.

De naturliga slåtter- och betesmarkerna liksom landskapselementen som hör sam
man med äldre odlingssystem har till viss del överlevt den fortgående förändringen. 
Givetvis är det av den ”agrara revolutionen” präglade skedet i odlingslandskapet 
lika värdefullt att bevara och vårda ur kulturmiljösynpunkt som spåren efter det 
förindustriella jordbruket.

På grund av jordbrukets förändrade markanvändning är i dag många av tidigare 
vanliga växt- och djurarter rödlistade. Rödlistade arter är sådana som anses löpa 
risk att försvinna från en region, ett land eller hela världen. Det finns dock ett sätt 
att långsiktigt bevara dessa arter. Vi kan göra det genom att återskapa eller bevara 
den äldre markanvändningen. De flesta av de hotade växterna har under en lång 
tid anpassat sig till att klara av att leva på magra marker och är beroende av hävd 
genom bete eller slåtter för att inte utrotas av andra arter. De rödlistade djuren är 
antingen knutna till förekomsten av någon viss hotad växt eller har sitt livsrum i 
det äldre jordbrukets värdefulla landskapselement. Odlingsrösen, stenmurar, öppna 
diken, småvatten, brukningsvägar, träd- och buskrader, åkerholmar och gamla 
träd (alléer, solitärträd, hamlade träd) utgör alla de enda möjliga livsmiljöerna för 
många rödlistade djurarter.

Skälen till att bevara delar av vårt äldre jordbruk, dess markanvändning och kul
turminnen är således många. Utöver de kulturhistoriska värdena kan det även 
bidra till att hotade arter i vår flora och fauna får en långsiktig överlevnad och att 
värdefulla biotoper bevaras.
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Kulturminnen i 
odlingslandskapet

Alléer
Under 1600- och 1700-talet började alléer anläggas vid svenska slott, bruk och 
herrgårdar. Förebilder hade hämtats från Frankrike, där allén har sitt ursprung. 
Avsikten var att trädraderna skulle bidra till att forma en ståndsmässig omgivning 
i motsats till bondens mer nyttobetonade landskap. I samband med laga skiftena 
under 1800-talets första hälft började alléer även planteras vid gårdar, som flytta
des ut från bytomten, liksom vid prästgårdar och andra större egendomar. Alléer 
har också anlagts längs allmänna vägar. De har ofta fått tjäna som skydd mot vind 
och jorddrift. Många alléträd har beskurits till önskad form för utseendets skull, 
men det minskar också risken för att träden skall drabbas av storm- och snö
skador.

De trädslag som dominerar i alléer är främst ädellövträd såsom alm, ask och lind. 
Övriga ofta förekommande alléträd är björk, oxel och pil. Den dubbelsidiga allén 
är vanligast, men även enkelsidiga alléer förekommer liksom sådana med dubbla 
rader av träd på ömse sidor om vägen. Europas längsta björkalléer finns i Väster
botten, där de kan vara så långa som närmare tio mil.

För skötsel av en allé se sidan 33.

v r/;v>AU'v'-

7



Hamlade träd
Att skörda löv genom att beskära lövträd är att hamla. Andra benämningar i olika 
delar av landet är topphugga, klappa, kupa, tulla, kulla, styva och stubba.

Hamling av löv för att dryga ut kreaturens vinterfoder har gamla anor och kan 
härledes åtminstone till vår tideräknings början. Löven var ett viktigt tillskott till 
det hö som man tog i ängen och kunde ibland vara så mycket som hälften av 
djurens vinterfoder. Löven ansågs dessutom motverka bristsjukdomar och parasi
ter hos djuren. Det var i huvudsak får och hästar som utfodrades med löv, men i 
någon mån även nötkreatur. Hamlade träd får efterhand ett särskilt utseende. Ge
nom sina små kronor är de lätta att känna igen.

Vilka trädarter som har hamlats har varit olika över landet. De mest använda 
trädslagen var björk, asp och al. Det bästa fodret ansåg man att ask, lind, alm, asp, 
sälg och rönn gav. Linden beskars också för att ge bast till rep.

Sedvanlig lövtäkt har mest förekommit i södra och mellersta Sverige. Även i Norr
land togs löv i stor utsträckning, ofta genom fällning av träd och buskar eller 
repning av löv.

En småländsk ramsa berättar om hur fåren ger människan 
några minnesord om detta slags föda:

Bryt björkelöv, 
bryt rönnelöv, 
men inte lönnelöv. 
Det är brett för öga, 
men tunt för tand.
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En liknande ramsa från Jämtland lyder:

Videt välter, 
sälgen svälter, 
aspen föder, 
rönnen göder.

Hamlade träd står i dag huvudsakligen kvar i ängs- och betesmarker, i alléer, på 
åkerholmar och åkerrenar samt i odlingsrösen.

För skötsel av ett hamlat träd se sidan 33 och 34.

Solitärträd
Solitärträd är gamla, friväxande och storkroniga träd i odlingslandskapet, som 
ofta är en sista rest av en tidigare slåtteräng eller betesmark som odlats upp. Dessa 
träd förekommer i hagmarker, på åkrar och åkerholmar, i gårdsmiljöer och på 
vägrenar och är vanligast på de stora godsen. Eken är vårt vanligaste solitärträd.

Ensamväxande stora träd har i alla tider varit föremål för intresse i den folkliga 
föreställningsvärden och då särskilt om de har uppvisat särdrag eller avvikande 
växtsätt. Solitärträden har förknippats med avrättningar, som ibland har varit 
kopplade till offerseder. De har också trötts ha livsuppehållande egenskaper och



såsom till exempel tandvärksträdet, ansetts ha helande krafter. För att bli friska 
kunde sjuka dras genom rotutväxter, kluvna stammar eller liknande hos träd, som 
man ansåg hade magiska kvaliteter.

Gårdsträd eller så kallade vårdträd har förekommit allmänt inom landet. Vård
trädet är vanligtvis en alm, ask eller lind, men kan också vara en lönn, ek eller 
hästkastanj, som står mitt på gårdstomten. Det planterades ofta i samband med att 
gården anlades, i avsikt att skydda och vaka över dess invånares lycka och välfärd. 
Andra benämningar på ett sådant träd är tomteträd, vätteträd och boträd. Det 
ansågs farligt att skada eller fälla detta träd.

I Småland hände det att bönder på midsommarnatten tog tillvara ett fång gräs 
omkring vårdträdet. Det torkade gräset, ”messommarhöet”, gömdes till julaftons- 
morgonen, då det gavs till djuren som skydd mot trolldom. Dessutom trodde man 
att detta hö gjorde att vargen inte rev djuren, som snällt höll ihop och gick hem på 
kvällarna.

Andra träd med betydelse är de så kallade supträden eller halvägsträden, med 
lämpligt läge längs en väg för en sup eller en rast.

För skötsel av ett solitärträd se sidan 33.

Brukningsvägar
Brukningsvägar har funnits så länge man har använt någon form av vagn eller 
släde och har framför allt nyttjats för transporter inom byn, till exempel mellan 
gårdstomten och åkermarkerna. Vägar
nas lägen anpassades till terrängen, 
undvek till exempel sankmarker och 
följde höjdsträckningar. Gräset på 
vägrenarna togs ofta tillvara 
som hö eller betades.
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Hur vägarna skulle skötas var i äldre tider noggrant styrt. Detta gällde i första 
hand så kallade byvägar, som gick till och från gården, men kunde även omfatta 
brukningsvägar.

Många brukningsvägar har i dag förlorat sin ursprungliga uppgift. Spåren efter 
dem finns emellertid kvar i form av renar och stensatta kanter.

Fägator
En fägata eller ett fädrev var drivningsväg för boskap mellan gården eller byn och 
betesmarken. För att skydda åkergrödorna från kreaturen kantades den antingen 
av en stenmur eller en trägärdesgård. Slitaget genom djurens trampande har ofta 
medfört att fägatan ligger nedsänkt i förhållande till den angränsande marken.

Bevarade fägator berättar om tidigare uppdelning mellan inägor och utmark, lik
som om gamla gränsdragningar.

Gamla vägar ger oss kunskap om äldre tiders markanvändning, transporter, hur 
människor träffades, hur gårdar och byar var uppbyggda och ordnade.

För skötsel av en brukningsväg se sidan 33 och 34.

För skötsel av en fägata se sidan 33 och 35.



Trägärdesgårdar
Seden att bygga gärdesgårdar av trä är mycket gammal och har förekommit i hela 
Sverige. Trägärdesgården är uppbyggd av störar, gärdsel, eller slanor av en ung
gran eller tall och hank eller vidjor av grankvistar, i senare tid även av ståltråd.

Gärdesgården var förr en gräns mellan inägor och utmarker, mellan olika gärden 
liksom mellan olika gårdar. Den var också en hägnad i anslutning till fägatan. 
Byalaget granskade gärdesgårdarna varje vår och kunde då utdöma böter till en 
enskild medlem, som hade misskött underhållet av sin del av hägnaden.

Prosten och kyrkoherden Pehr Osbeck i Laholm, Halland, var inte förtjust i trä
gärdesgårdar, vilket framgår av följande text från 1796:

Gärdesgårdar göras mäst af alerts, en half aln emellan hvart par stör, som hållas 
tilsamman med en hank åfvan gärdesgården. Detta är den uslaste stängsel; ty hvem 
som vil klifva öfver behöfver allenast taga hanken af; likväl åro dessa skatereden, 
som en hederlig man dem kallat, nog kostsamma: störar klyfvas här til af Bok eller 
hvässas af Bokgrenar, årligen måste hvart annat eller hvart 3:dje par omsättas och 
hvart år nytt ris påläggas, mycken tid åtgår at hugga alt detta, förat hem, klyfvat, 
hvässat, förat till stället och upsättat.
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Från Västergötland berättas att; ”När en gärdesgårdsski skulle klyvas om våren 
och det fanns en kvinna på gården, som var havande, så voro manfolken mycket 
noga med att inte gå ifrån ett halvkluvet träd med en kil i, för då skulle barnet 
födas harmunt, om kvinnan i fråga kom att se stocken med kilen i”.

För skötsel av en trägärdesgård se sidan 33 och 35.

Stenmurar
Stenmurar berättar om äldre tiders indelning och användning av markerna. De har 
anlagts i syfte att hägna in eller stänga ute boskap, men även för att vara gräns 
mellan ägor, gårdar och byar. I synnerhet i samband med laga skiften under 1800- 
talet blev det vanligt med stenmurar som milslånga gränser.

Stenmuren är kallmurad, vilket betyder att den är uppförd utan bruk eller annat 
bindemedel. Det finns två huvudtyper av stenmurar, enkelmuren och dubbelmuren. 
Enkelmuren är troligen äldst, medan dubbelmuren är vanligast. I enkelmuren har 
stenar lagts på varandra utan några egentliga konstruktionsdetaljer. Den dubbla 
stenmuren är uppförd i skalmursteknik, som innebär att man fyller ut rummet 
mellan två jämsides löpande stenrader med småsten. För att stå emot frostskador 
grävs stenmuren ned en bit i marken.

I samband med att fördelningen av marken blev fastare under äldre järnåldern, det 
vill säga århundradena före Kristi födelse, började man bygga varaktiga hägnader, 
som kallas stensträngar. I våra dagar kan dessa hägnadsrester synas i markytan som 
en enkel eller flerradig, ibland flerskiktad stenrad. Långa sträckor av stensträngar 
finns bland annat på Öland och Gotland, i Uppland och Östergötland. Dessa sten
strängar är fasta fornlämningar och därmed skyddade genom kulturminneslagen.
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På 1800-talet ville överheten att allmogen skulle ersätta sina äldre trägärdesgårdar 
med nya och mer beständiga av sten. På så sätt tänkte man sig att uttaget av skog 
skulle minska. Så här skriver den bohusländske kronobefallningsmannen Johan 
Fredrik Hellberg 1824:

Stängningssättet på slättbygden med 1 Vi alns enkel stenmur och i skogstrakten 
med skid och stör. Likwäl, och sedan skogarne härigenom betydligt medtagits, 
hafwa ägarne nu funnit nyttan af stengärdesgårdar, och göra dem temligen all
mänt början.

De stenmurar som vi ser i dagens odlingslandskap är framför allt anlagda under 
1800-talets andra hälft, då nya gränser drogs upp efter skiftena. Ett lättillgängligt 
byggnadsmaterial för bönderna var de stenar som låg samlade i odlingsrösen i 
inägorna. Genom att flytta stenen från rösen till hägnader kunde man samtidigt 
utöka och förbättra sin åkermark. Mycket sten hämtades också direkt ur åkermarken.

För skötsel av en stenmur se sidan 33 och 35.

Odlingsrösen och stentippar
Odlingsrösena vittnar om den möda som generation efter generation har lagt ned 
på att rensa odlingsmarken från stenar. Rösenas utseende är olika beroende på det 
byggnadssätt som var brukligt när de lades samman. Efterhand som ny sten frös 
upp till ytan på åkern flyttades den till rösena, som på så sätt ständigt byggdes på.

Stenmur och odlingsröse
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Förhistoriska odlingsrösen kallas hackerör. De ligger i regel i områden som i dag 
inte är åkermark, till exempel i skogar och hagar.

De äldsta rösena är små och flacka och innehåller inte större stenar än man har 
kunnat bära. Stentipparna har tillkommit under senare tid och kan ibland inne
hålla stora stenblock, liksom spår av borrning och sprängning. De har tillkommit 
med hjälp av maskinkraft.

Under 1800-talets lopp togs många odlingsrösen bort från åkrarna, eftersom bön
derna då började använda plog i stället för årder vid bearbetningen av jorden. Plo
gen kunde inte lika smidigt som sin föregångare svänga runt tätt liggande stenrösen. 
Det nya brukningssättet medförde därför att åkrarna blev mer eller mindre stenfria. 
Stenarna användes i stor utsträckning vid uppförandet av stenmurar.

För skötsel av ett odlingsröse se sidan 33.
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Åkrar med ålderdomlig form
I framför allt skogs- och mellanbygder förekommer det att små åkrar med ålder
domliga, naturgivna former har bevarats. De har undgått den förändring som följde 
av att jordbruket moderniserades och mekaniserades. Sådana åkrar är svårbrukade, 
då de har flikar, gipar och hävdberoende renar.

Åkerholmar
Åkerholmar ligger som små öar i åkermark. De består i grunden av berghällar, 
morän eller mycket stenig mark, som inte har varit odlingsbar. Många åkerholmar 
bär spår av slåtter och bete.

Åkerholmarna har olika utseende och storlek. De kan vara små stenbemängda 
kullar, men också stora och skogbevuxna. Det är vanligt att det ligger fornlämningar 
på åkerholmarna. I vissa delar av landet bildar stora gravhögar egna åkerholmar i 
odlingslandskapet.

För skötsel av en åkerholme se sidan 33.
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Renar mellan åkerskiften
Renar mellan åkerskiften tillhör odlingslandskapets randmiljöer. De är gräsbärande 
och har ofta utgjort en fast gräns mellan åkerskiften eller gårdar.

Både åker- och vägrenar har under lång tid nyttjats som slåttermarker. Den tillvara
tagna växtligheten användes som kreatursfoder.

För skötsel av en ren mellan åkerskiften se sidan 33.

Öppna diken
Öppna diken avspeglar ett äldre odlingssystem och var det gängse sättet att drä- 
nera jordbruksmark. Dikena utgjorde också gränser mellan gårdar, åker-, ängs- 
och betesmarker.

17



Att avleda vatten genom att gräva diken har varit ett sätt att förbättra jordbruks
markens avkastning åtminstone sedan medeltidens början. Till de mest genomgri
pande förändringarna av jordbruksdriften under 1800-talet hörde utdikningarna 
av vattenmättade landområden för att därigenom kunna ta ny åkermark i bruk. 
Staten ställde då såväl sakkunniga som pengar till förfogande. Även gamla åkrar 
kom vid denna tid att dikas ut i större utsträckning än tidigare. Dikningen blev 
nödvändig bland annat på grund av de nya odlingsföljder som växelbruket med
förde.

Kyrkoherde Mattias Castren, Kemi socken i dåvarande norra Sverige beskrev år 
1802 böndernas ovilja att anlägga öppna diken på följande sätt:

Ehuru åkrarna äro til större delen braf vattusjuka och behöfwa diken, har man 
dock ei varit mycket angelägen, at dermed förse dem. Ännu för 20 år tilbaka war 
det mycket sällsynt, at se något enda dike uti bondens åkrar. Den fördomen, at 
diken bortföra gödselmusten ifrån åkern och befordra des afmagrande, har nästan 
til närwarande tid warit hos en del äldre folk rådande. /.../Men de fläste äro ännu 
käre i sina förfäders sed, och wilja aldeles icke dika sin åker, hwarföre de ock i 
goda år hafwa på sin åker swag wäxt. /.../ De få diken bönderne up kasta, äro 
gemenligen smala och grunda.

I dagens odlingslandskap har det öppna diket, till skillnad från det täckta som är 
dräneringsrör i marken, ytterligare en uppgift att fylla,. Det kan till viss del rena 
vatten från näringsämnen, främst kväve, som är viktigt för att minska övergödningen 
av våra hav.

För skötsel av ett öppet dike se sidan 33 och 36.

Brunnar och källor
Källor förknippas med ett av egen kraft framsprunget vatten, medan brunnar är 
gjorda av människohand. Även källor kan emellertid vara försedda med en anord
ning av trä eller sten.

I gångna tider var det vanligt med folkliga föreställningar kring vattnets mystiska, 
helande och närande egenskaper. Vissa källor ansågs ha undergörande och 
sjukdomsavvärjande krafter. Man trodde också att källor kunde ge förebud om 
händelser genom orakelsvar, varsel eller järtecken.

En allmän tanke i vårt land var att brunnsgubben eller brunnskäringen bodde i 
brunnen. Därför varnades barnen för att leka intill brunnen, som ofta endast var
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täckt med ett enkelt lock. När man tittade ner i brunnen speglade sig ansiktet i dess 
dunkel. Det bekräftade ju påståendet att det fanns någon därnere!

Angående källor sades i Södermanland under 1800-talets senare hälft; ”Om man 
stjäl vatten ur annans källa och slår i sin egen förbättras den egna, medan den 
andra blir skämd”.

Från Östergötland berättas om ”Källråt”, som fanns vid källorna. Därför var de 
gamla mycket noga med att man inte på något vis fick förorena vid någon källa, 
det vill säga göra sina naturbehov i dess närhet. Det kunde ”Källråt” inte fördra 
och därför kunde man bli sjuk, få frossa och annat illamående, som emellertid 
kunde gå tillbaks genom att man offrade en slant i källan.

För skötsel av en brunn eller en källa se sidan 33 och 35.

Märgelgravar
De flesta småvatten i odlingslandskapet har skapats av människan. Till småvatten 
räknas bland annat märgelgravar och linsänken. Märgelgraven är en vattenfylld 
grop, som har tillkommit genom att märgellera har brutits för att användas som 
jordförbättringsmedel till kalkfattiga jordar. Runt märgelgraven finns ofta en bård 
av träd och buskar. Märgling blev vanligt under 1800-talet och användes främst i 
Skånes och Hallands mer bördiga bygder.
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Kyrkoherde Samuel Lydén i Bohuslän skrev redan 1780 följande om märglingens 
goda verkan:

Ändteligen bör icke obemält lämnas, at denna landsorten, til Åkerjordens 
upbjelpande, äfven är försedd med god märgel, och hoppas man, at Allmogen hä
danefter lärer se efter, hvar den finnes och begagna sig deraf, sedan Handelsmannen 
i Götheborg, Herr NICL. SVENSSON, upsökt den på sin gård /.. ./och dermed samt 
med tilhjelp af Lera, til vissa 100 procent förbättrat detta hemmans magra åkerjord, 
samt såmedelst gifvit ortens Invånare et upmuntrande och prisvärdt efterdöme.

Märglingens goda inverkan och dess varaktighet i omkring 15-20 år har gett upp
hov till följande talesätt:

Märgeln är för åkern som piskan för hästen, 
men gödseln är som havren i hans krubba.

Märglingen ger rika föräldrar men fattiga barn.

När konstgödsel och kalk blev allmänt förekommande och växelbruket minskade 
behovet av gödsling, slutade man använda märgel som jordförbättringsmedel.

För skötsel av en märgelgrav se sidan 33.

Linsänken och lingravar
Linet, som också kallas det blåa guldet, var till exempel i Hälsingland en mycket 
viktig del av näringen. Linsänken är vattenfyllda gropar, i vilka linet rotades före 
bearbetningen. För att gropen skulle vara vattentät stensattes den. Efter rötningen 
torkades linet i en särskild byggnad, den så kallade linbastun.

Fanns inte en linbastu användes istället en lingrav. Det var en fyrsidig, stensatt 
grop, nedgrävd i en backe, som man eldade i. Över gropen lades slanor och ovanpå 
dem det lin som skulle torkas. Lingraven gick ofta under benämningen ”hörgrav”. 
Hör är ett vanligt, äldre namn på linet.

Följande vers är hämtad ur Lindblommornas visa av George Granberg:

Linet skall skördas och rivas för hand, 
blötas och hängas på hagan, 
blötas och rötas och stötas ibland, 
dragas i land, hänga ett halvår på hagan.

För skötsel av ett linsänke eller en lingrav se sidan 33.



Hässjor
Hässjan är huvudsakligen gjord av trä och är ibland försedd med ett tak. Den 
används till att torka det hö som skall bli vinterfoder till kreaturen.

Det finns olika typer av hässjor till exempel stånghässja, enkel- och dubbelhässja 
samt storhässja.

För skötsel av hässjor se sidan 35.

Byggnadsgrunder
Byggnadsgrunder i odlingslandskapet härrör antingen från en övergiven gård eller 
en utanför tomten belägen ekonomibyggnad. Vanliga är lämningar efter torp
bebyggelse, ängslador, smedjor, bodar och bastur. Grundstenarna kan vara huggna 
eller bestå av natursten och de som visar var byggnadens hörn har funnits är ofta
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kraftigare än övriga stenar. Grunderna kan vara byggda av olika material, varav 
den av kallmurad natursten tillhör den äldsta typen. Först under 1800-talet bör
jade sprängd och huggen sten att användas. På grundstenarna har alltid väggar av 
trä vilat.

Inne i grunden kan ibland resterna av ett spismursröse finnas kvar, vilket i så fall är 
ett tecken på att byggnaden har använts som bostad. Även i lämningar efter smedjor 
och norrländska ladugårdar förekommer många gånger rester efter eldstäder och 
spisar.

I anslutning till grunder efter bostadshus finns ofta lökväxter och bärande buskar, 
såsom till exempel nypon. I vissa trakter finns även fruktträd och syrener.

Byggnadsgrunder kan genom sitt antal och sitt läge i terrängen berätta mycket om 
traktens odlingshistoria. Deras utseende kan både tala om vilken användning bygg
naden har haft och hur gammal den är. Torpgrunden berättar om de obesuttnas 
historia, till exempel backstugsittarens.

För skötsel av en byggnadsgrund se sidan 33.

Fornlämningar
Fornlämningar är ett vitt omfattande begrepp av olika typer av lämningar efter 
människors verksamhet i forna tider. De har tillkommit genom äldre tiders bruk 
och är varaktigt övergivna. Fornlämningarna är av största vikt för förståelsen av 
vårt kulturarv, eftersom de ger kunskap om tiden före de skriftliga källorna.
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Fornlämningar är skyddade genom kulturminneslagen (KML), som är en av Sveri
ges äldsta lagar med anor från 1600-talet. Enligt denna lag är det förbjudet att 
utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse eller 
plantering ändra eller skada fornlämning i landskapet. All åverkan på fornläm- 
ning leder till straffpåföljd.

Stensträng

Fasta fornlämningar enligt 
KML är olika typer av gravar/ 
gravfält, boplatslämningar, 
fornborgar, stenar med inskrif
ter och andra ristningar, kors och minnes
vårdar, historiska samlingsplatser, ruiner 
av märkliga byggnader, övergivna vägar, 
broar och andra till samfärdseln knutna anläggningar 
m.m. Kända fornlämningar har ett nummer i Riks
antikvarieämbetets fornminnesregister och är marke
rade på Ekonomiska kartbladet med run-R.

För att undvika slitage på fornlämningar i betesmark är ofta fårbetet bäst, efter
som svin och tyngre betesdjur kan trampa sönder markytan och skada 
fornlämningen. Plöjning omkring fornlämningar i åkermark skall ske med hänsyn 
till deras behov av skyddsområde.

För skötsel av en fornlämning se sidan 33.

23



Landskapselement 
i fullåkersbygd

Vissa landskapselement är typiska för fullåkersbygder. Busk- och trädrader, pilevallar 
och -rader, läplanteringar samt jord- och gropvallar tillhör dem.

Läplanteringar
Läplanteringar har delvis samma uppgift som allén. De har anlagts som skydd mot 
vind och jorddrift. Till skillnad från allén är en läplantering alltid enkelsidig. Den 
består av långa, täta rader av träd eller av omväxlande träd och buskar. Läplanteringar 
angränsar vanligtvis till åkermark på antingen den ena eller båda sidor.

För skötsel av en läplantering se sidan 33 och 34.

Trädrader och buskrader
Liksom läplanteringar förekommer träd- och buskrader i åkermark eller i direkt 
anslutning till odlad mark. De består av ädla lövträd och/eller taggbuskar och 
bärande buskar, som bildar en lång och sammanhängande rad.

Ädla lövträd är ek, lind, lönn, alm, bok, avenbok, fågelbär, ask och oxel. Vanliga 
arter i buskrader är slån, nypon, hagtorn, getapel, hägg, hassel, olvon och björnbär.

Träd- och buskraderna var tidigare mycket rdelsefulla tillgångar i jordbruket. 
De bidrog till hushållet med frukt, bär, virke n brännved samt med taggiga bus
kar som förstärkning av hägnader. Många tmd i sådana rader bär också spår av 
hävd, då de utsatts för lövtäkt. Löv var länge ett viktigt tillskott till djurens vinter
foder. Buskrader föryngrades genom att gamla stammar kapades och nya skott 
fick växa upp från stubben.

För skötsel av en trädrad eller en buskrad se sidan 33 och 34.
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Pilevallar och pilerader
Under 1700-talet och framför allt under 1800-talet var den skånska fullåkers- 
bygden mycket trädfattig. För att öka virkestillgången planterade bönderna, ofta



på uppmaning av överheten, pilträd i rad på vallar av jord som lades upp mellan 
åkrar och ängar eller längs vägar och ägogränser. De allra äldsta pileraderna kan 
härledas till 1600-talets mitt.

Förutom som virkesreserv blev pileraderna och pilevallarna även hägnader och 
läplanteringar. Liksom många andra träd i det äldre odlingslandskapet hamlades 
pilarna, vilket har givit dem det typiska utseendet med kort, tjock stam och ett hu
vud av tätt sittande kvistar eller grenar. Löven 
användes som vinterfoder åt kreaturen.

För skötsel av en pilevall eller en pilerad 
se sidan 33 och 34.

Jordvallar och gropvallar
Jord- och gropvallar är en typ av hägnad eller gränsmarkering, som främst före
kommer i södra Sveriges slättbygd, där markerna är fattiga på sten och tillgången 
på trä dålig.

Jordvallen är vanligtvis uppbyggd av grästorv. Den var ursprungligen en eller ett 
par meter bred och upp emot en meter hög, i regel gräsklädd och i vissa fall även 
bevuxen med träd eller buskar. Ovanpå jordvallen lade man ibland upp ris som en 
slags förstärkning.

I grop vallens längdriktning löper ett dike som uppstod eftersom jorden till vallen 
togs på plats efterhand som den byggdes. Diket var vanligtvis omkring en meter 
djupt, en halv meter brett i botten och en och en halv meter brett vid ytan. Vallen 
var omkring en meter bred och en meter hög.

För skötsel av en jordvall eller en gropvall se sidan 33.
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Overloppsbyggnader
Bebyggelsen är en viktig del av odlingslandskapet och dess historia. Overlopps
byggnader är byggnader som hör ihop med tidigare markanvändning och hushåll
ning, men som i dag huvudsakligen saknar användning. Hit räknas bland annat 
torkhus, bodar, kvarnar, logar, smedjor, sommarladugårdar och ängslador.

Torkhus
Andra benämningar på torkhus är bastu, ria och kölna, beroende på vad som 
torkades. Ordet bastu betyder badstuga, vilket var denna byggnads ursprungliga 
användningsområde. Beteckningen bastu kom senare också att användas för olika 
typer av torkhus. Som exempel kan nämnas lin- och kornbastun, där lin eller spann
mål torkades.

Torkhuset innehåller alltid en ugn eller eldstad, men saknar däremot skorsten. 
Lavar är ett slags hyllor av plank, som löper längs torkhusets innerväggar, på vilka 
man lade eller hängde det som skulle torkas. Torkhuset användes också till att 
röka eller torka malt, fläsk, kött, korv och fisk.
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Bodar
Till förvaring av bröd, kött, fisk, säd, kläder m.m. byggdes bod
ar av olika slag på gårdarna. I norra Sverige kallades de härbren.

Bodar eller härbren tillhör de i dag äldsta bevarade 
byggnaderna i vårt land.

Bodarna timrades på hörnstenar. De kunde ibland 
höjas ytterligare med stolpar, halvklov eller mus
hyllor. Genom att luft då kom in under golvet väd

rades det ovanför belägna utrymmet. Bodarna hade minst två våningar. Dessa skatt
kammare var ofta försedda med lås i dyrbart smide.

Loftboden kan sägas vara en typisk byggnad för Härjedalen. Där finns närmare 
trehundra sådana bodar bevarade. Loftboden fungerade som förråd, men hade 
även ett eller två sovrum i övervåningen, som man nådde genom en ofta påkostad 
loftgång.

I Tornedalen finns den särskilda vas-aittan med utsvängda väggar, som kan vara 
byggd i tre våningar. I dess övervåning förvarades spannmål och utsäde, i våning
arna under bröd, kött och fisk samt ibland kläder.

Jordkällare
En jordkällare fanns förr på alla gårdar. Den var nedgrävd i marken, hade kall- 
murade stenväggar och tak av jord, trä eller sten. Jordkällaren hade ibland en 
förstuga, den så kallade källarsvalen, som var en luftsluss för att jämna ut 
temperaturväxlingarna när dörrarna öppnades.

Jordkällare kunde också ligga utanför gårdstomten. Många av 
dem tillkom för förvaring av potatis och anlades därför i nära 
anslutning till potatisåkrar.
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Kvarnar
Kvarnarna var huvudsakligen av två olika typer, beroende på vilken kraftkälla 
som nyttjades vid driften av dem. Skvaltkvarnen var den vanligaste kvarntypen, 
som drevs med hjälp av vatten. En annan viktig drivkraft var vinden, vilket med
förde att kvarnarna hade olika lägen i terrängen. Skvaltkvarnarna, som i regel 
användes för malning av säd till husbehov, fanns i stort sett vid varje å och bäck 
med ett litet fall intill bebyggelsen. Väderkvarnarna var vanligare i de delar av 
landet som hade öppen slätt och som saknade vattendrag.

Logar
Logarna tillhörde de viktigaste byggnaderna i det självhushållande jordbruket. Här 
tröskades årets skörd under senhösten och förvintern. Golvet i logen var så värde
fullt att om gården delades kunde den ena parten få byggnaden och den andra 
golvet.

Det finns flera olika slag av logar. Utformningen beror på vilket sätt man tröskade. 
Slagtröskelogen, som är äldst, var antingen en enkelloge eller en parloge, beroende 
på om den hade ett eller två förvaringsutrymmen. Övriga typer av loge var lång
logen och rundlogen, där tröskbulten drogs av en häst.

Smedjor
Smedjorna byggdes av sten, timmer, tegel eller med reglar och brädor. På grund av 
brandrisken uppfördes de inte i omedelbar anslutning till övrig bebyggelse. Det 
fanns såväl gårdssmedjor för husbehovssmide som bysmedjor och spiksmedjor 
där yrkessmeder arbetade. En särskild byggnad för kollagret brukade finnas intill 
smedjan.
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Ängslador
Ängsladorna ligger ute i ängsmarkerna, avskilt från gårdsbebyggelsen. I dem för
varades den del av vinterfodret, som inte forslades hem till gården under slattern 
utan under vintern. Höladorna berättar om en tid då ängsmarkerna var en bety
delsefull tillgång i jordbruket och visar samtidigt på kreatursskötselns viktiga roll 
i jordbruket. De är vanliga i norra Sverige.

Ladorna har olika utseende. Den äldre typen av ängslada är timrad av rundvirke, 
medan den yngre har ett regelverk, som är täckt med brädor. Ladan saknar golv.

Sommarladugårdar
Sommarladugården var ladugård för nötkreatur, som betade i den så kallade hemsk
ogen närmast byn och var ofta belägen i gränsen mellan inägorna och utmarkerna. 
Sommarladugården byggdes för att man skulle få möjlighet att göra hemma
ladugården ren. En annan anledning var att korna mjölkade sämre om de hade 
lång väg att gå från betet till ladugården.

Sommarladugårdar har funnits i hela Norrland, men de flesta finns i dag kvar i 
Norr- och Västerbotten. Två typer av sommarladugårdar förekommer, varav den 
vanliga svenska är rektangulär och har sadeltak. Den finska typen, som endast 
finns i ett fåtal socknar i Tornedalen, är kvadratisk och har pyramidtak.

För skötsel av renar invid överloppsbyggnader se sidan 33.
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Definitioner av 
landskapselementen

Beskrivningarna är hämtade ur Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd för 
miljövänligt jordbruk (SJV FS 2000:132).

Allé
Anläggning med minst 7 träd ursprungligen planterade längs en väg. Anläggningen 
kan vara enkel eller dubbelsidig. Renar inkluderas.

Läplanteringar
Långsträckta täta rader av träd eller träd och buskar omgivna av åkermark. 
Läplanteringen är gjord som skydd mot vind och jorddrift. Renar inkluderas.

Trädrad, buskrad
Långsträckt, anlagd, hävdad räcka av ädla lövträd eller taggbuskar och bärande 
buskar i anslutning till åkermark. Växterna bildar en sammanhängande rad. Re
nar inkluderas. Denna typ av landskapselement förekommer endast i fullåkers- 
bygd.

Pilevall, pilerad
Pilträd, eller andra liknande träd, ursprungligen planterade i rad på en jordvall 
eller längs en väg. Pilträden är präglade av hamling. Renar inkluderas.

Hamlat träd
Träd präglat av kontinuerlig lövtäkt eller möjligt att återuppta i hamling. En skydds- 
zon där konkurrerande vegetation kan skada trädet inkluderas.

Solitär träd
Enstaka fristående träd i åkermark. En skyddszon om minst 2 meters radie runt 
stammen inkluderas. Trädets skyddszon skall vara helt omgiven av åkermark.

Brukningsväg
Väg utan asfalt eller oljegrus som använts eller används för transporter inom går
den. Renar och eventuellt dike inkluderas.



Fägata
Drivningsväg för boskap mellan gården eller byn och betesmarken, omgiven av 
stenmurar eller trägärdesgårdar.

Gärdesgård av trä
Gärdesgård uppförd i ursprungligt syfte att hägna in eller stänga ute boskap. Hägna- 
den är uppförd i traditionell konstruktion av trä t ex bestående av störar, gärdsel/ 
slanor och hank, vidja eller ståltråd. Angränsande renar och eventuell grind inklu
deras.

Stenmur
Murarna är uppförda i ursprungligt syfte att hägna in eller stänga ute boskap eller 
att avgränsa brukningsenheter. Muren är ursprungligen upplagd med huvudsakli
gen flera skikt sten. Omgivande renar inkluderas.

Ren mellan åkerskiften
Gräsbärande ren mellan åkerskiften som utgör eller har utgjort fast gräns mellan 
skiften eller brukningsenheter.

Jordvall, gropvall
Vall av jord eller stenblandad jord uppförd som gräns eller hägnad. Renar och 
parallellt grävt dike inkluderas.

Odlingsröse, stentipp
Odlingssten samlad i rösen eller tippar. Renar inkluderas.

Liten svårbrukad åker
Åker som till sin storlek är högst 0,3 hektar och varaktigt avgränsad av diken, 
vägar, hägnader, naturformationer etc. Omgivande renar inkluderas.

Åkerholme
Fastmarksimpediment helt omgivet av åkermark. Arealen är minst 100 m2 och 
högst 0,1 hektar.

Öppet dike
Öppet, i huvudsak anlagt, dike för dränering av åkermark. Diket är vattenförande 
någon del av året.

Brunn, källa
Brunn eller vattenkälla, eventuellt med ursprunglig konstruktion av trä eller sten. 
Omgivande ren inkluderas.
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Småvatten
Mindre vattensamling som huvudsakligen varit nyttjad för agrara verksamheter. 
Anlagt, alternativt utgörs av en naturlig vattensänka eller naturbildat småvatten 
med en areal mindre än 0,1 hektar, som ständigt håller ytvatten eller fuktig markyta. 
Omgivande ren inkluderas.

Överloppsbyggnad
Byggnad som hör samman med tidigare markanvändning/hushållning. Byggnaden 
skall ha fungerande tak. Det område kring en byggnad som är avgörande för dess 
bevarande inkluderas.

Traditionell hässja eller storhässja i bruk
Hässja av huvudsakligen traditionell träkonstruktion som är i bruk.

Byggnadsgrund
Byggnadsgrund eller byggnad utan fungerande tak som hör samman med tidigare 
markanvändning/hushållning. Grunden består av en eller flera tydliga grund- eller 
hörnstenar samt eventuellt spismursröse. Marken innanför grundens ytterväggar 
och omgivande ren inkluderas.

Fornlämningslokal
Fasta fornlämningar, ovan jord, enligt kulturminneslagen med kringliggande skydds- 
eller fornlämningsområde.



Skötsel av 
landskapselement

Skötsel av samtliga kulturminnen (landskapselement)

• Röj bort träd och buskar av igenväxningstyp på landskapselementen och omgivande 
renar. Bästa tid för röjning är högsommaren, när den mesta näringen är samlad i trä
dens, buskarnas och slyets blad. Ta bort avfallet efter röjningen.

• Forsla bort upplag och avfall, exempelvis gammalt foder och uttjänt virke, skrot och 
rensningsmassor, som ligger på eller i landskapselementen och omgivande renar.

Träd och buskar av igenväxningstyp är sådana som har kunnat slå rot på grund av
att hävden har blivit för svag och som därför kan skada natur- och kulturmiljö
värdena.

• Hit räknas inte sådana träd och buskar, som behövs som skydd för betesdjur i betesmar
ker eller slåtterängar eller som behövs för att ersätta träd och buskar, som haft betydelse 
för den äldre markanvändningen.

• Gamla, grova träd som kan hysa höga biologiska värden eller som präglats av hävd, till 
exempel lövtäkt, är inte heller igenväxning.

• Ofta är det lämpligt att även spara enstaka yngre, bärande träd som till exempel söt- 
körsbär, rönn, apel och hagtorn. Detta är speciellt viktigt i träd- och buskfattiga miljöer.

Särskild skötsel

Särskild skötsel av en allé:

• Ta bort skott som skjuter från basen eller stammen på lövträd.

• Har träden varit beskurna, ska de åter beskäras.

• Ersätt utgångna träd. Använd samma trädslag som tidigare.
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Särskild skötsel av ett hamlat träd:

• Hamla trädet på det sätt och med det intervall som är brukligt i trakten.

• Hämlingen bör utföras på sensommaren (augusti-september), det vill säga vid den tradi
tionella tidpunkten för lövtäkt.

• Ersätt ett utgånget träd med ett nyhamlat av samma trädslag som tidigare. Döda hamlade 
träd som ska ersättas bör stå kvar som död ved (viktig livsmiljö för odlingslandskapets 
insekter).

• Ta bort skott som skjuter från basen eller stammen på trädet.

Särskild skötsel av en läplantering:

• Ersätt utgångna träd och buskar. Använd samma trädslag som tidigare.

Särskild skötsel av en pilevall eller en pilerad:

• Beskär träden på det sätt och med det intervall som är brukligt i trakten.

• Ersätt utgångna träd. Använd samma trädslag som tidigare.

Särskild skötsel av en träd- och/eller en buskrad:

• Håll träd- och/eller buskraden tät.

• Föryngringsbeskär buskarna.

Särskild skötsel av en brukningsväg:

• Underhåll vägbanan. Laga vid behov vägbanan, helst med grus.

• Se också till att förekommande vägdiken är fungerande.



Särskild skötsel av en fägata:

• Underhåll hägnaderna i en teknik och med material som är brukligt i trakten.

• Finns grind, ska den underhållas och vara användbar.

Särskild skötsel av en trägärdesgård:

• Underhåll gårdesgården i en teknik och med material som är brukligt i trakten.

• Träd och buskar bör inte växa i gardesgården. De samlar fukt, som gör att virket i 
gärdesgården ruttnar fortare. Enstaka gamla, bärande träd kan dock stå kvar och döda 
gamla stammar får stå kvar för till exempel hålbyggande fåglar.

• Finns grind, ska den underhållas och vara användbar.

Särskild skötsel av en stenmur:

• Underhåll muren och laga skador som uppkommit under året.

• Ta bort träd och buskar som med sin stam eller sina rötter kan rubba stenarna i sten
muren. Är träden äldre än muren eller så gamla att de inte kan bli större, får de stå kvar.

• Finns grind, ska den underhållas och vara användbar.

Särskild skötsel av en brunn eller en källa:

• Om lock och uppfordringsanordningar finns, ska de underhållas.

• Röj bort träd och buskar som kan rubba stenar i kallmurar eller andra stenläggningar 
om sådana finns.

Särskild skötsel av traditionella hässjor eller en storhässja:

Använd hässjorna eller storhässjan årligen vid slätter. 

Underhåll hässjorna eller storhässjan.
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Särskild skötsel av en åker med ålderdomlig form:

• Bevara åkerns fältform.

Särskild skötsel av ett öppet dike:

• Se till att diket är i funktion.

• Rensa vid behov diket. Det bör göras under hösten, då påverkan på växt- och djurliv är 
så liten som möjligt. Sprid rensningsmassorna på den intilliggande åkern.

• I diken med fisk kan några äldre träd och buskar sparas för att ge skugga.

Obs! Ovanstående skötselanvisningar överensstämmer med de åtgärder som krävs 
för att uppfylla bestämmelserna för miljöstödet till värdefulla kultur- och natur
miljöer i odlingslandskapet.

Ytterligare ett råd;

• Ta gärna bort gräs och örter på landskapselementen och omgivande renar genom bete 
eller slatter. Slå gärna under den sedvanliga slåttertiden i slutet av juli och augusti.

Tänk på att:

• De åtgärder som beskrivits ovan kan behöva en särskild anpassning i enskilda fall, bero
ende på om speciella omständigheter råder i den miljö där skötseln ska utföras. Det kan 
till exempel förekomma så kallade rödlistade arter av växter och djur som växer och 
vistas på eller i landskapselement och som därför kräver specifik hänsyn. Också särskild 
hänsyn till kulturhistoriska värden kan föranleda ändringar av skötselanvisningarna.

• I vissa fall kan också länsstyrelsen behöva utvidga anvisningarna om skötselåtgärder. 
Det kan till exempel gälla när och hur bete på eller invid landskapselement ska ske eller 
hur skötseln av träd ska utföras.

• Hör gärna av dig till länsstyrelsen då tveksamhet råder om hur skötselinsatsen ska utfö
ras.
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Odlingslandskapets kulturvärden hör ihop med uppkomsten och 
människans brukande av detta landskap. Kulturvärden kan vara 
såväl enskilda kulturminnen som sammanhållna kulturmiljöer. 
Kulturminnen är de rester och spår i landskapet, som har blivit 
kvar efter tidigare generationers odlarmöda, seder och bruk. Den 
här broschyren innehåller kortfattade kulturhistoriska skildringar 
av de vanligaste kulturminnena i odlingslandskapet. Det inledande 
avsnittet, som beskriver den historiska bakgrunden till deras ur
sprung, kan förhoppningsvis tjäna som ett hjälpmedel till att upp
täcka samband mellan olika kulturminnen i en kulturmiljö. Sist i 
broschyren finns anvisningar till skötseln av dessa värdefulla land
skapselement.


