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Mellan de enstaka husen på slätten sveper blicken 
över vida åkrar. Många människor upplever dessa 
som ”tomma” ytor eller möjligen som högrationella 
produktionsytor utan andra värden än de ekonomis
ka. Vanligt förekommande benämningar på dessa 
åkrar är "kultur-stäpper” eller ”biologiska öknar". Men 
bönder och kulturhistoriker beskriver dem självfallet 
på ett annat sätt.

Efter en färd över den skånska slätten samlades 
en skara kulturmiljövårdare i Scandantegården norr 
om Trelleborg den 15 september 1992. De hade 
kommit samman för att lyssna till en rad forskare från 
Sverige och Danmark. Ett par historiker, en medel- 
tidsarkeolog, ett par kulturgeografer, en etnolog, en 
landskapsarkitekt och ett par biologer talade var och 
en utifrån sina förutsättningar om slättens landskap.

Det var främst det skånska slättlandskapet som var 
i fokus under denna dag men mycket av det som 
sades, äger också sin giltighet på övriga slättlandskap 
i landets sydligare delar. De danska bidragen har 
naturligtvis mest bäring på de gamla danska 
landskapen.

De humanistiska och samhällsvetenskapliga fors
karna med sina djupa kunskaper om landskapets 
historia beskrev dess speciella egenskaper. Ur 
föredragen kan många citat lyftas fram som särskilt 
väl belyser talarnas förhållningssätt till slätten som 
föremål för bevarande, förändring, förbättring eller 
bara för eftertanke:

”Man möter som nämnts ofta den uppfattningen 
att slätten är ett förött landskap, vars stora 
sammanhängande åkerytor är en produkt av det 
moderna hårdmekaniserade jordbruket. Problemen 
finns otvivelaktigt, men de centrala jordbruksslätter- 
na har också en lång historisk tradition som intensivt 
nyttjade jordbruksbygder. ” (Mats Riddersporre)

"Det finns inte någon näraliggande historisk 
hållpunkt som argument för några större skogsplante- 
ringsprojekt i Skåne som försök att återskapa en äldre 
landskapsbild. ” (Mats Riddersporre)

”Det kulturhistoriska värdet i detta landskap ligger 
ju i själva arbetsprocessen — att landskapet genom

brukarens arbete skiftar karaktär och utformas genom 
den makt som ideer och individer utövar. Enskiftet 
fick i slättens landskap ett liknande uttryck som 
Taylorismen fick i industrins.” (Birgitta Svensson) 

”Men idag läser man i en turistbroschyr över 
Österlen, att Hagestad är ett litet naturreservat vid 
havet. Borta är bilden av den slättby som för 
generationer av etnologer varit ett av de mest 
storartade exemplen på hur jordbrukets framgångar 
uttrycktes i landskapet. Trots att såväl gårdarna som 
åkrarna fortfarande vittnar ovanligt väl om hur det 
skånska välståndet skapades. ” (Birgitta Svensson) 

När historikern funderar över hur framtiden för 
slättlandskapet bör gestalta sig formulerar han ett 
anspråk på historisk kunskap:

”Detgrundläggande kravet är naturligtvis att man 
måste veta vad det är man vill bevara. Det låter enkelt 
nog, men innebär i praktiken att i var/e enskilt fall att 
med historiska undersökningarfastställa vad som är 
unikt eller typiskt för samtiden — t ex 1700-talet, och 
vilken funktion de enskilda elementen haft i helheten. 
En rimligt detaljerad historisk registrering är därför 
en förutsättning för att prioritera bevarandeintres
sena. ” (Birgitta Svensson)

Biologerna och landskapsarkitekten vill främst 
förändra och från sina utgångspunkter förbättra 
slättlandskapet. I landskapets historia söker de 
legitimitet för förslag till åtgärder.

Att bevara innebär att underhålla och — i viss 
mån — att förnya. Målet för kulturmiljövårdens 
verksamhet i slättlandskapet är att tradition, kulturhi
storia, produktion och biologisk mångfald tillsam
mans skall prägla markanvändningen.

För att uppnå detta behövs bland annat en dialog 
mellan intressenterna. Denna skrift är avsedd att visa 
på flera förhållningssätt till slättlandskapet som en bit 
på vägen till bättre balans mellan olika intressen och 
en större samsyn.

Carin Bunte 
Monica Bennett Gårdö
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och mer kommit att uppmärksammas, såväl inom 
forskning som inom kultur och miljövård. I dag 
upplever vi dessutom en omställningsprocess i 
jordbruket som i de flesta fall uppfattas som hotfull 
mot landskapet. I det läget dras det igång stora 
nationella inventeringsprojekt som skall leda till 
regionala handlingsprogram. Det talas om att rädda 
åtminstone något av ”det traditionella svenska 
kulturlandskapet”. Glädjande nog försöker man också 
få till stånd en samsyn mellan de naturvårdande och 
de kulturvårdande instanserna.

Vad är det då för landskap som anses mest 
värdefullt och mest hotat? Mycket av det som skrivits 
i frågan framhåller att det är det blandade landskapet 
som står i centrum: ett landskap med ett omväxlande 
innehåll av åkrar, ängar, hagmarker och skog (helst 
betad). Fägatan som förbinder inägorna med 
utmarken lyfts ofta fram som en symbol för detta 
landskap. En annan starkt värdehöjande faktor — 
både sakligt och emotionellt — är förekomsten av 
naturliga ängs- och hagmarker. Det är detta landskap

som betraktas som ”det traditionella svenska kultur
landskapet”. Genom naturlandskapets förutsättningar 
i stora delar av Sverige har en markanvändning, vilken 
ännu bevarar fragment av en kanske tusenårig 
tradition, kommit att fortleva in i modern tid. 
Ambitionen att slå vakt om den ekologiska mångfal
den är med all rätt ett väsentligt inslag när man värnar 
om detta landskap.

Detta får dock inte leda till landskapshistorisk 
fundamentalism. I de centrala jordbruksslätternas 
fullåkersbygd är det länge sedan en sådan omväxlan
de landskapsbild förelåg. Slättbygden har sin egen 
historia. När slättlandskapet kommenteras är det dock 
ofta i nedsättande ordalag: det talas om kulturstäpp, 
om artfattighet och enformighet, om produktions
landskap och det heltigenom maskinanpassade 
jordbruket. Ekologer uppfattar det inte främst som ett 
landskap utan som ett problem. Man får ofta det 
intrycket att fullåkersbygden betraktas som förlorat 
landskap som saknar företräden och intresse. På sin 
höjd kan man mena att den skogsplantering som i
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”det traditionella svenska landskapet” uppfattas som 
ett hot här vore en förbättring.

Som både slättbo och landskapshistorisk forskare 
har jag svårt att acceptera denna syn. Naturligtvis är 
jag medveten om problemen, men det är inte enbart 
dessa som karaktäriserar ”min” slättbygd. Det är 
istället de värden som jag emotionellt uppfattar som 
positiva: den fria rymden, spelet mellan de öppna 
vidderna och växtligheten kring bebyggelser, glädjen 
att se solen både gå upp och ned vid horisonten — 
men framför allt: de specifika förutsättningar som 
skapat just detta landskap. Slätten kan inte bedömmas 
med Bullerbyn som estetisk eller ekologisk mall.

Varje regionalt landskap har sin historia där inre 
och yttre faktorer samverkar. För att 
hantera detta behöver man ha en 
uppfattning om själva landskapsbe
greppet. Landskapet består av skil
da slag av komponenter vilka finns 
tillsammans vid en viss tidpunkt.
Det kan vara åkrar, vägar, hävdgyn- 
nad flora, gmstäkter, hus,ängar, 
stenmurar, telefonstolpar, löv
grodor, gravhögar, utmarksbeten 
m m, allt vilande på en geologisk 
gmnd — natur och kultur tillsam
mans. Komponenterna utgör alla 
delar av en helhet, och det är denna helhet som är 
landskapet. Vill man prata om landskapet räcker det 
inte att lyfta fram enskilda komponenter och tro att 
man därmed fångar helheten. Landskapet är, för att 
travestera Ibsen, något fullt och helt och inte styckevis 
och delt.

Med Torsten Hägerstrands formulering (1982) kan 
man säga att ett stycke kulturlandskap utgör en 
komplett situation — eller ett diorama. Hägerstrand 
har i ett resonemang kring kulturarvet valt att betrakta 
kulturprodukter av varjehanda slag, såväl materiella 
som imateriella, som olika slag av befolkningar 
(Hägerstrand 1976). Denna utvidgade betydelse av 
populationsbegreppet medger att man kan använda 
ett demografiskt betraktelsesätt på andra kategorier 
än enbart människor eller biologiska företeelser i 
övrigt. Hans uttryck (1988) att historien är en väv av 
biografier innehåller samma tankegång och kan 
därmed på ett konkret sätt användas på t ex 
landskapet. I varje landskapsbild samverkar ett antal 
företeelser och faktorer, var och en med sin biografi. 
(Det behöver inte enbart röra sig om fysiska inslag

utan kan också vara fråga om sådant som t ex 
förhållningssätt och maktrelationer.) Somliga har 
funnits länge och andra är nytillskott. Ett nytillskott 
innebär normalt sett att att något gammalt får maka 
på sig. Annat får kanske ny funktion eller innebörd.

Detta att landskapet är sammansatt av olikåldriga 
inslag menar jag får särskild effekt i fullåkersbygden. 
Låt mig ta ett exempel: Ett småländskt järnåldersgrav- 
fält, i betad hagmark omgiven av åkrar och skog, 
befinner sig i en landskapsmiljö som, trots att den 
förändrats, fortfarande bevarar något av järnålderns 
landskap. Olika tiders sätt att utnyttja landskapet har 
anpassats till de gemensamma mmsliga förutsättning
arna. Det är också i sådana miljöer vi finner spår av 

markanvändning med kanske tu
senårig hävd. Perspektivet får inslag 
av kontinuitet och tidlöshet. Om vi 
mot detta ställer t ex bronsåldershö
gar på Söderslätt blir bilden en 
annan. Det moderna landskapet ger 
här inte mycket antydan till hur 
högarnas landskap såg ut. Här får 
de äldre lämningarna mera karaktä
ren av lösryckta fragment; däremot 
utgör de naturligtvis en integrerad 
och omistlig del av det sentida 
landskapet i sig.

Landskap som förändrats mycket har ofta en lång 
historia — och bär på många fragment från denna 
historia. Karaktärsdragen blir därmed, om man ser till 
hela landskapet, inte de väl sammanhållna och 
enhetliga miljöerna, utan dynamiken och föränd
ringarna. Det som blir karaktäristiskt är flera olika 
kronologiska skikt, vart och ett med sina speciella 
spår. För att hantera helheten i landskapet behöver 
man ändå som utgångspunkt söka någon funktionellt 
och mmsligt sammanhållande stmktur. Mer än någon 
annanstans blir det i fullåkersbygden då fråga om 
1800-talets och det tidiga 1900-talets landskap. Det 
var i slättbygd skiftena kunde genomföras på sitt mest 
radikala sätt, med enskiftet som ideal. Här fick vi ett 
markant brott i både bebyggelsebild och markan
vändning. Nya ägogränser och en närmast total 
uppodling gjorde att (med avseende på markerna) 
försvann det gamla landskapet nästan helt. Det som 
blev kvar, främst i form av utglesade bykärnor, blev 
fragment ur en tidigare helhet som kom att integreras 
i den nya. Detta landskap är i dag historiskt och 
behöver uppmärksammas för sina värden. Samtidigt
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utgör det den formella och funktionella utgångspunk
ten för det moderna landskapet. Det är också 
fortfarande dess grundstruktur som utgör ramen i 
helheten.

Man möter som nämnts ofta den uppfattningen att 
slätten utgör ett förött landskap, vars stora samman
hängande åkerytor är en produkt av det moderna 
hårdmekaniserade jordbruket. Problemen finns 
otvivelaktigt, men de centrala jordbruksslätterna har 
också en lång historisk tradition som intensivt 
utnyttjade jordbruksbygder. Jordbruket präglas här 
tidigt av en inriktning på avsaluproduktion. Med 
exempel från det nyligen avslutade Ystadsprojektet 
skall jag ge några exempel från en slättbygd öster om 
Ystad.

För att återgå till gravhögarna från äldre bronsålder 
förefaller det som att 
de skall kopplas sam
man med ett öppet 
beteslandskap med 
stora sammanhäng
ande gräsmarker (Ols
son 1991, fig. 4.1:5).
När samma område för 
första gången möter 
oss i kartform, d v s i 
lantmäterihandlingar 
från slutet av 1700-ta- 
let, är det nästan totalt 
uppodlat. Undantaget 
är främst våtmarkerna.
I materialet finns ing
enting som tyder på 
förekomst av skog 
(Riddersporre 1991a, fig. 4.1:13). Ett försök till 
rekonstruktion av det medeltida landskapet för 
samma område visar också på ett skogfattigt landskap. 
Den uppodling som skett i mellantiden har främst 

skett på bekostnad av ängs och betesmarker 
(Riddersporre 1991b, fig. 4.1:9). Rent allmänt antyder 
pollendiagrammen att den rena slättbygden varit 
skogfattig sedan vikingatid (Björn Berglund, muntlig 
uppgift). De kringplöjda bronsåldershögarna, som vi 
uppfattar som ett modernt problem, var en aktualitet 
redan för åtminstone 300 år sedan.

Den stora förändring som följer med 1800-talet är 
främst en överföring av naturliga öppna ängsmarker 
till åkermark. Främst är det fråga om fuktiga marker. 
Ser vi på samma område vid 1900-talets början är i

stort sett hela arealen uppodlad till åker och en stor 
del av bebyggelsen består av utflyttade gårdar 
(Germundsson och Olsson 1991, fig. 4.1:16). Det vi 
ser är Nils Holgerssons skånska lapptäcke fullt 
utvecklat. Ett exempel på detta landskap, med sitt 
innehåll av spår från äldre tider, är illustrerat på 
baksidan av våra nya tjugokronorssedlar.

Vad jag vill framhålla med ovanstående är att den 
rena slättbygden i det här fallet har en lång historia 
av öppenhet och skogfattighet. Det finns inte någon 
näraliggande historisk hållpunkt som argument för 
några större skogsplanteringsproj ekt i ett försök att 
återskapa en äldre landskapsbild. De träd som i dag 
finns på slätten är knutna till 1800-talslandskapet och 
finns framför allt vid bebyggelse, eller ansluter till 
gränser och andra linjer i landskapet. Dessa ridåer

har oftast en ge
noms iktlighet vilket 
gör att slättens öppna 
karaktär understryks. 
Att skogsplantering i 
detta landskap enbart 
skulle uppfattas som 
en förbättring kan en
ligt min mening disku
teras.

När man kritiskt ser 
på slätten endast som 
en produkt av ett mo
dernt industrialiserat 
jordbruk tycker jag 
alltså att man glömmer 
en viktig aspekt. Slätt
landskapets utseende 

är också frukten av en lång historia. Dess nuvarande 
utseende är i mycket stor utsträckning den logiska 
följden av reformer som genomfördes i början av 
1800-talet. Det mesta av uppodligen var gjord för över 
100 år sedan — av människor med traditionella 
redskap i ett hästanspänt jordbruk. Ser man på 
fotografier från seklets början kan man bli förvånad 
över att se stora sammanhängande fält brukas med 
redskap som vi i dag kan studera på lantbrukshisto- 
riska museer. Välbevarade gårdar och hus från denna 
tid tilldrar sig ofta intresse — för att inte tala om 
samtida stadsbebyggelse — men de tillhörande 
odlingslandskapet uppmärksammas sällan.

För att återvända till rubriken på mitt inlägg så tror 
jag att man måste tycka om slätten för att tycka om

Man möter oft a uppfattningen 
att slätten är ett förött landskap, 

vars stora samman
hängande åkerytor 

är en produkt av det moderna 
hårdmekaniserade jordbruket.

Men jordbruksslätterna har också 
en lång historisk tradition 
som intensivt utnyttjade 

jordbruksbygder
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slätten — och för kunna att hantera de problem som 
otvivelaktigt finns på ett sätt som respekterar slättens 
historia. På slätten, som på så många andra håll, utgör 
1800-talet en påtaglig historisk hållpunkt i landskapet. 
Det svenska 1800-talslandskapet kan emellertid se ut 
på många sätt — ibland rent danskt.
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Den skånska slätten som 

moderniseringens kulturarv

Dagens skånska slätt betecknas i bevarandeprogram
met från länsstyrelsen som en kreaturslös fullåkers- 
bygd där 3 % av de förvärvsarbetande, med hög 
medelålder, bearbetar drygt 10% av landets åkerareal. 
Detta moderna åkerbruk med rötter i 1800-talets 
skiftesreformer och nya teknik är nu hotat. Men hur 
ser hotet ut, vad är det vi vill bevara och hur ska det 
gå till?

Det är bara med stöd av en stark opinion som vi 
kan verka för att något ska bevaras. Och opinion 
skapas utifrån sådant som människorna tycker är 
viktigt och betydelsefullt, som ger dem känslor av 
identitet och kontinuitet, förmåga att knyta det 
förflutna till framtiden. Därför måste man ställa frågan 
om slättens framtid som en fråga om dess förflutna 
och om dess identitet.

Det som hindrar oss från att vistas i slättens 
landskap är också en del av dess identitet, nämligen 
att slätten är ett arbetets landskap som inte får beträdas 
och som kantas med gärden, vägar, pilevallar, diken 
och andra avgränsningar som utgör historiska 
dokument från en äldre brukningsstruktur.

Varför ska vi bevara slätten? Är det för att vi vill ha 
ett panoramalandskap som underlättar sikten mot 
kyrkorna och medeltiden eller mot ännu äldre tider, 
vars lämningar måste hållas fria för att vi ska förstå 
kontinuiteten i landskapet? Eller ska vi försöka göra 
även slätten till ett fritidslandskap? För vem vill ha 
kvar slätten på dess egna villkor, för dess betydelse 
som historisk källa och som ett arbetets arv? Det enda 
positiva adjektiv vi använder för att beskriva slätten 
är öppen. Vi tycker om att den perspektiverar 
sevärdheterna. Annars är det bara flack, blåsig, 
vindpinad och otillgänglig. Alltså långt ifrån t ex den 
lugna och vackra, pastorala lövängen. Slätten är ett 
av det moderna samhällets uttryck och vi skyr det 
moderna för romantiken.

Jag ska nu citera en fördom för att peka på en 
annan. Mårten Sjöbeck skriver 1936:

Många fördomar om Skåne kvarstå med djupa 
rötter i det förflutna. Man förstår av uttalanden av 
inflytelserika skåningar hum seglivad den äldre 
svenska uppfattningen är. Redan år 1819 hade 
professor Sven Nilsson anledning att yttra: ’Man 
röjer allt för mycket okunnighet, om man dömer 
hela Skånes utseende efter trakten omkring Lund 
eller Malmö, och jag har mer än en gång i det 
övre Sverige, i Uppsala, hört män, av vilka man 
borde vänta sig åtminstone allmän kännedom om 
fäderneslandet, sätta i fråga, att här funnes någon 
skog eller insjö i Skåne.’ Det förvånar, att den 
bildade uppsvensken som regel saknar en klar 
bild av Skånes egenartade topografi. I hans 
föreställning framträda i allmänhet några flacka 
slättbilder, och han bortser alldeles ifrån de 
skogsbevuxna landsdelarna, vilka med ansenliga 
höjdstråk, Hallandsås, Söderåsen, Linderödsåsen, 
Romeleåsen, Kullaberg, bergen i Vånga och 
Näsum, upptaga större delen av provinsen.

Här sägs ju att slätten saknar ett eget värde. Så har vi 
lärt oss se på Skåne: Skåne är inte så trist eftersom 
där finns annat än slätt.

Inom oss alla finns från romantiken ett kuperat 
landskap med sjö, skogsbacke, äng och hage. Ställer 
även vi som kulturhistoriker en romantisk, pastoral, 
ekologiskt lagom idealbild från 1700-talet mot 
1800-talets modernisering eller vill vi bevara kulturar
vet från moderniseringen?

Jag ska försöka visa hur det moderna ställs mot 
det traditionella. Ett antingen eller i stället för både 
och. Det motsvaras också av andra dikotomier, såsom 
arbete och fritid, kultur och natur, det hävdade mot 
det vilda, framsteg eller förfall etc.

Min utgångspunkt blir enskiftet. För det var kanske 
Rutger Maclean som skapade slätten eller, som Nils 
Lewan uttryckt det, först då som Skåne blev skånskt. 
Och det är detta landskap vi kan bevara i dag. Det 
finns inte mycket kvar av den slätt från tiden före 
skiftena, som vi lärt känna i Åke Campbells eller Börje 
Hanssens Skåne.
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skiftena, som vi lärt känna i Åke Campbells eller Börje 
Hanssens Skåne.

Enskiftets landskap är ett fysiskt och påtagligt 
uttryck för det nya samhälle som växte fram från 
1800-talets början. Och jag börjar med att citera min 
favoritbeskrivning över det här landskapet, Per 
Lysanders ”Att läsa landskapet”.

ATT ÅKA BIL i Skåne är ett äventyr för sig: det är 
lätt att gripas av föreställningen att detta landskap 
är ett landskap som byggts för bilen. Ungefär som 
Strindbergs drömspel skrevs för en teater som 
fanns i sinnevärlden först länge efter författarens 
död så verkar det vara först nu, i nittio kilometer 
i timmen mellan Malmö och Ystad eller på 
inflygning mot Sturup på låg höjd som slätten blir 
verkligt synlig. Det finns någon sorts kollision här 
mellan bilden av den sävlige skåningen kämpan
de med den sega leran — men skåningen själv 
kanske bara är en del av landskapet, något knappt 
märkbart långt därborta utanför motorvägen. 
Hastigheten renodlar, suddar ut detaljer och låter 
de stora mönstren framträda.

Nå, skånska slätten är ett kulturlandskap, säger man. 
Präglat av mänskligt arbete, av generationers samlade 
möda. Det är sant. I Skåne ser man inte på naturen 
med några romantiska föreställningar om ursprung
lighet. Skogen, ängen eller åkern är alla människans;

de fanns där för att någon ville ha dem där, de vårdas 
eller vanvårdas men de är och förblir underkastade 
kampen för människans dagliga bröd. Diskussionerna 
norröver om skogsbesprutningar och annat ter sig 
exotiska här nere — människa i motsats till natur! Att 
någon natur i nordsvensk mening inte existerar här 
är inget man behöver orda över i Skåne. Att naturen 
nu en gång för alla är människans betyder inte 
självklart förödelse, det betyder lika gärna kultur, 
omsorg.

Så låt gå för kulturlandskap. Men inte som i Europa 
— tusentals års arbete som format berg, fyllt dalar där 
varje tidsålder adderat sin del, där historien bäddat 
in de enskilda bidragen, upplöst dem, inlemmat dem 
i ett stort vittnesmål om tidens väldighet och 
människans myrlika strävan i ett bygge, större än de 
själva någonsin kan se. Skåne är ingen myrstack. De 
räta vinklarna, de snabba långa snitten har inget av 
ackumulation över sig. De är djärva, abstrakta och 
brutala som individers tankar. Skåne saknar totalt den 
avrundande, harmoniska kvaliteten i de sydeurope
iska jordbruksbygderna. Skåne är ungefär som 
Kungsholms Strand ett vittne om en historia, om en 
epok.

Få landskap i landet ger ett sådant definitivt intryck 
som den skånska slätten. Det känns nästan omöjligt

Ädellövskogsplantering i Högestads socken.
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att tänka annat än att så här har den legat sedan 
världens skapelse och så här kommer den att ligga 
till dess slut. Skåningarna själva styrker en i sådana 
tankar: Skåne är verkligt, avsevärt verkligare än de 
tillfälligheter som tar vid över Linderödsåsen och i 
Göingebygderna. Kanske väcks en sådan känsla 
också av att de i dag är mindre sanna än någonsin: 
nu försvinner slätten, sådan vi känt den i 150 år och 
det med en väldig hastighet. För
ändringen verkar dock den här 
gången inte vara styrd av en vision 
eller dröm utan snarare av den 
blinda förvirring som vi älskar att 
kalla utveckling. Det landskap den 
kommer att lämna efter sig kommer 
inte att bära några klara betydelser 
eller vittna om oss på något särskilt 
sätt.”

De gängse beskrivningarna av 
hur det moderna landskapet forma
des är dock dystra: byarna spräng
des, bysamhället föll samman, gemenskapen för
svann osv. De kollektivistiska bönderna pådyvlades 
detta uppifrån av adel, stat och kyrka.

Men det var också bönderna själva som drev denna 
utveckling och redan före 1803 förekom tendenser 
bland dem till att mer intressera sig för sin egen jord 
och sig själva än för byns bästa. På de flesta håll i 
Skåne var det de jordägande bönderna som tog 
initiativet till enskiftets genomförande och inte staten 
eller kyrkan. Den gamla tiden var förbi. Hustavlans 
tid med husbondevälde och kyrklig maktutövning 
hade ändå fått ge vika för staten och upplysta 
individualistiska strävanden.

Slättbyarnas kollektiva arbetsinsatser hade motive
rats av självhushållningens behov. Därför fick 
penninghushållning, marknadsorientering och den 
stora ökningen av antalet jordlösa vid 1700-talets slut 
stora sociala konsekvenser. Att vara jordägande 
bonde var inte bara att leda en ekonomisk 
produktionsenhet. Det uttrycktes också i andra 
värderingar och handlingsmönster. Slättens landskap 
är inte bara en fysisk företeelse utan också ett socialt 
och kulturellt landskap.

Och det var ett ökat klassmedvetande som fick 
bönderna under 1800-talet att utnyttja sin stärkta 
ekonomiska och politiska makt till att profilera sig 
såväl mot den jordlösa underklassen som mot 
städernas borgarklass. Men då bönderna skapade sin

nya identitet formade de också en bondekulturens 
tidlösa idealbild — utopin om det gamla goda 
bondesamhället och den kollektiva välintegrerade 
slättbyn.

Den utflyttning av gårdarna som enskiftet innebar 
låg alltså helt i linje med böndernas önskan att öka 
det sociala avståndet till småbrukare och jordlösa. 
Medan deras egendomar samlades och konsolidera

des, splittrades de små gatehusfas- 
tighetema i ännu mindre för att 
ännu fler av den växande fattigbe
folkningen skulle rymmas där. De 
som drabbades av skiftena var de 
egendomslösa, de drevs ut på 
vägarna som en rörlig arbetskrafts
resurs eller helt enkelt som tiggare.

Böndernas frigörelse hade ökat 
deras makt över slätten betydligt. 
Men framför allt hade de fått makt 
att själva bestämma hur jorden 
skulle brukas, när de skulle så, 

plöja, skörda osv, det som tidigare bestämts 
gemensamt i byn. Den jordägande bonden var nu en 
marknadsorienterad individualist vars dagliga rytm 
alltmer förändrades från den cykliska till den 
moderna, linjära, tiden som var exakt och effektiv.

Arbetets landskap

Det är med slättens landskap som med industrins, att 
det är ett arbetets landskap. Dess historia handlar om 
hårt arbete — ett arbete som är själva förutsättningen 
för detta landskaps existens.

På slätten utanför Landskrona kan man ovanligt 
tydligt se det nya landskap med utflyttade gårdar och 
sammanhängande åkrar, som skapades efter skiftet. 
Rätvinkligt vägnät, trädplanteringar och andra bety
delsefulla gränsmarkeringar ramar in ägorna.

Bebyggelsekontinuiteten finns belagd från stenål
der till i dag. Men när vi står inför en bonde som hotar 
att plantera energiskog på Rönneberga backar så 
förefaller det som mest avskräcker oss vara att vi då 
inte längre ska kunna se det stora gravfält från 
bronsåldern som i dag är så påtagligt i landskapet. 
Varför ser vi inte bondens arbete?

I dag är individualismen så utvecklad inom 
jordbruket att de flesta bönders arbetsprocess kan 
hänföras till traktorn och vad som hänger efter den. 
Produktionen har också blivit ensidigare så att man

I Skåne ser man inte 

pa naturen

med några romantiska 

föreställningar 

om ursprunglighet
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nu kan se hundratals hektar domineras av samma 
gröda. Den nya avregleringens förslumning av åkern 
är redan ett faktum. T o m på den bördiga 
Lundaslätten ligger mark i träda.

Medan vi fördjupar oss i hur man återskapar de 
pastorala ängs- oeh hagmarkerna, försvinner kompe
tensen att bevara åkermarken på samma sätt som 
folkhemmets bostadsområ
den plåtades in i oigenkänn
ligheten innan vi förstod att 
det var just på 1950-talet som 
det moderna fullbordades.

Är det för att slätten är ett 
arbetets landskap som det är 
svårt att få människor som 
inte arbetar i det att förstå 
dess värde? På samma sätt 
som det är svårt att få gehör 
för stora industrianläggning
ars bevarande utom hos 
dem som arbetat där. Det 
kulturhistoriska värdet i det
ta landskap ligger ju i själva 
arbetsprocessen — att land
skapet genom brukarens arbete skiftar karaktär. Och 
i hur det utformats genom den makt som idéer och 
individer utövat. Enskiftet fick liknande uttryck i 
slättens landskap som Taylorismen fick i industrins.

Mest handlar bevarandet av våra kulturmiljöer om 
vilka fysiska lämningar och faktiska spår som kan och 
ska bevaras. Lika viktigt är det emellertid att bevara 
den kulturella kompetensen, i det här fallet bondens 
kompetens att hävda detta landskap och att bevara 
kunskapen om vilka arbetsprocesser som skapat och 
skapar slättens landskap. För visst är vi väl 
intresserade också av liv och arbete och inte bara av 
spår, ruiner, lämningar och fossil?

När det moderna var nytt var man stolt över 
fabrikerna liksom över den samlade åkermarken. 
Industrialisten och bonden var 1800-talets hjältar. 
”Alltså framtiden åt bonden! är den önskan och den 
förhoppning som uttalas av alla samhällsförbättrare.” 
skrev Strindberg på 1880-talet. Hans hyllningsskrift 
till bönderna möttes dock av starka attacker från 
socialisterna. Branting betraktar den som en grund- 
falsk föreställning om att bönderna skulle stå i en 
naturlig motsatsställning till den industriella storpro
duktionen. Då var det böndernas tid i Sverige. I dag 
håller vi snarare med Branting. Eftersom jordbruks-

omvandlingen var grunden för den ekonomiska 
tillväxten har också bönderna fått del av den 
modernitetskritik som präglat det efterindustriella 
samhället, där vi sett hur högt priset för modernise
ringen blev.

På samma sätt omformades bilden av landskapet. 
Skåne är Sveriges kornbod stod det att läsa i STF:s 

årsskrift 1919- Vidare lanse
rades då Skåne för turisten, 
med pilevallar ur olika vink
lar och med en skicklig 
jordbrukande befolkning. 
Drygt fyrtio år senare lotsar 
Torsten Hägerstrand turist
föreningens medlemmar 
över slätten utifrån hur Sva
neholm och 1800-talets jord
bruksreformer lade grunden 
för det moderna maskinjord
bruket.

Men i dag läser man i en 
turistbroschyr över Österlen, 
att Hagestad är ett litet 
naturreservat vid havet. Bor

ta är bilden av den slättby som för generationer 
etnologer varit ett av de mest storartade exemplen på 
hur jordbrukets framgångar uttrycktes i landskapet. 
Trots att såväl gårdarna som åkrarna fortfarande 
vittnar ovanligt väl om hur det skånska välståndet 
skapades.

I slättens möjligheter finns 

också hoten

Ängs- och hagmarkerna är hotade för att de inte längre 
är lönsamma, medan åkermarken hotas för att den 
gjorts alltför lönsam. Historien visar oss att de stora 
förändringar och rationaliseringar som drabbat just 
den skånska slätten har sin motsvarighet i tidigare 
skeden. Landskapets historiska förutsättningar leder 
till samma konflikter nu som då. Kontinuiteten finns 
i att det är ur överskottet från jordbruket som också 
allt annat skapas. Därför utmärks i dag inte slätten 
främst av att det där produceras säd, utan av alla det 
moderna samhällets beståndsdelar. Det är här 
industrin expanderar och därmed bostadsbebyggel
sen, det är hit handeln koncentreras, det är över 
åkrarna som de stora kraftledningarna dras och det
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är just i slättlandskapet som vägarna expanderar och 
nya rangerbangårdar anläggs. Och det får ske ostört. 
Här finns ingen motsvarighet till de bohuslänska 
trädkramarna. Hur skulle man kunna krama slätten?

Slättens identitet 

är arbetets arv

Slätten är ett aktivt kulturlandskap som hela tiden 
formas av arbetet, och som också vittnar om äldre 
arbetsprocesser. Gmnden i jordbmket har varit att 
bmka jorden, och allt icke brukningsbart har setts 
som odlingshinder. Ingen möjlighet 
att utnyttja jorden och förbättra 
avkastningen har fått gå till spillo.
Vi beskriver ofta tekniken som ett 
hot, men jorden och bonden är 
mäktigare än tekniken. Börje Hans
sen berättar t ex, att när man införde 
amerikanska skördetröskor på 
Österlens slättbygd, tålde de inte de 
stora kvantiteter säd som höstades 
där. Margareta Ekarv skriver i sin 
hyllning till den uppländska slätten 
att när maskinerna blir för stora så 
protesterar marken genom att det inte längre växer. 
Lars Ingelstam talar i ett nummer av Kulturmiljövård 
om hur kulturlandskapet bekräftar en framtidstro. Jag 
citerar:

Ett välskött stycke skog, en frisk löväng, 
underhållna gårdsbruk och en oförsurad sjö bär 
vittnesbörd inte bara om det växandes kraft och 
fömnderlighet, utan även om att människor har 
brytt sig om att vårda och tukta, rensa och plantera, 
bygga och stängsla. De har på det sättet, delvis 
omedvetet även inför sig själva, bekräftat framti
den. Kan det inte vara så att även i dag 
kulturlandskapet talar om en framtidstro på ett 
liknande sätt som det ser ut att ha gjort i det 
förgångna? Den ekonomiskt sett ’onödiga’ vård 
som ett vackert landskap kräver vittnar om att 
människor och samhällen faktiskt räknar med en 
framtid. Den utgör en bekräftelse på att de räknar 
med att förbundet mellan människan och det 
växande kommer att bestå. Den ger en mer 
övertygande bekräftelse av framtidstro än aldrig 
så många festtal eller investeringsprojekt. Och 
omvänt. Ingen retorik kan dölja att skövlade 
skogar eller försurade sjöar innebär förräderi mot 
framtiden.

Slättens kontinuitet finns i 

den ständiga förändringen

Varje landskap innehåller både det som är likt: 
resultatet av en lång historisk kontinuitet — och det 
som är olikt: uttryck för förändring eller tillfälligheter. 
Men på slätten finns kontinuiteten i själva förändring
en. Slätten är sig aldrig lik och ändå upprepas samma 
arbetsmoment år efter år. Men utan bondens arbete 
funnes inte detta föränderliga landskap. Både obmten 
kontinuitet och ständig förändring är förutsättningar 
för att behålla det kulturhistoriska värdet i den 
skånska slättbygden. Detta kräver kunskap och 

kompetens.
I den bok om odlingslandskapet, 

som Svenska Naturskyddsförening
en gav ut för något år sedan, ser 
man jordbrukets intressen som ett 
hot mot det framtida landskapet: 
”framtidens odlingslandskap hotar 
att bli ett fyrkantigt åkerlandskap 
som abrupt övergår i ett skogsland
skap. Borta är merparten av de 
mjuka brynen, åkerholmarna och 
betesmarkerna”, skriver man. Med 
en sådan inställning är vi tillbaka 

där vi började — i romantikens landskap. Vore det 
inte bättre att vi frågade oss om det finns 
kulturhistoriska värden i den rena åkerbygden, vilka 
dessa i så fall är, och om vi kan skapa opinion för att 
bevara detta landskap? Står vi nu inför att rädda 
1800-talets landskap sådant det såg ut efter skiftena 
med en kontinuerlig utveckling av arbetsprocesser 
och odlingsteknik, eller är även detta landskap 
förlorat?

Ska vi kräva att bonden på Rönneberga backar 
odlar sitt landskap på samma sätt som nu, och att han 
bibehåller och utvecklar generationers kunskap, eller 
ska vi avstå från hans storskaliga kvävegödslade åkrar 
till förmån för energiskog? Vi måste definiera hoten 
och möjligheterna. Vill vi ha utflyttade stadsbor, 
motorvägar, köpcentra, golfbanor och travhästar — i 
ett blandat industriellt och pastoralt landskap på 
slätten — eller vill vi ha bondens åker?

Hur som helst så borde 60-, 70- och 80-talets "upp 
till kamp, hem till byn och starta eget” under 90-talet 
kompletteras med att människor söker sin identitet i 
det landskap som de format och som de formas av.

Enskiftets uttryck 

i slättens landskap 

liknar

Taylorismens uttryck 

i industrins landskap
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Monumenten

Runt om oss i landskapet kan vi se monumenten. 
Från medeltiden är det kanske särskilt kyrkorna som 
på olika sätt faller oss i ögonen men det finns också 
andra monumentala anläggningar. Mest kända bland 
dessa är borgarna, även om de bara finns kvar i ruiner. 
Dessa monument är tydliga. Även i ett fullåkersland- 
skap ger de en historisk dimension.

Vi kan betrakta dem utifrån olika aspekter. För 
kyrkornas del kan det gälla den roll de haft i socknens 
liv, men det kan också — och kanske särskilt — röra 
religiösa och konsthistoriska aspekter. Borgarna har 
vi kanske svårare att få grepp om. Men ett sådant hus 
som Glimmingehus är naturligtvis ett viktigt landmär
ke, som ger sina historiska associationer.

Landskapet

Alla dessa byggnader är ju endast rester, om än tydliga, 
av ett landskap som de en gång kom till i och var en 
integrerad del av. En del av byggnaderna, t ex 
kyrkorna, har spelat en aktiv roll i senare tiders 
landskap, kanske omformats för att passa in i nya 
sammanhang. Det är dessa sammanhang i landskapet 
och hur landskapet har formats med sådana inslag 
som kyrkor och borgar, som är intressanta att fördjupa 
sig i. Vilka faktorer medverkade till att forma och 
förändra landskapet? Det är fråga om en process över 
lång tid. Det landskap vi ser i dag är resultatet av 
ständiga förändringar. När vi diskuterar bevarande är 
en analys väsentlig, som tar fasta på att förstå hur 
landskapet har fungerat och vilka krafter som har 
verkat i detta.

Besluten som formar 

landskapet

Grundläggande för det landskap vi har är naturligtvis 
de geografiska förutsättningarna: jordmån, fördelning 
av olika jordarter, tillgång på vatten, klimat etc. Men 
inom dessa förutsättningar — ibland utanför — är 
landskapet ett resultat av ett otal beslut i avsikt — att 
ta landskapet i anspråk för odling — att organisera 
landskapet i brukningsenheter — att bestämma sig 
för produktionsinriktning att ge området en admi
nistrativ och politisk organisation. Dessa beslut 
bygger på tillgång till folk, rådande teknisk nivå, 
ekonomi, sociala faktorer, tradition, värderingar, men 
också på makt.

Vem har makt att bestämma? Makten kan självfallet 
ligga på olika nivåer, från brukaren till stormannen. 
Bonden kunde, kanske, besluta inom den egna 
familjen och gården. Stormannen hade makt över ett 
större område och kunde därmed också påtvinga flera 
människor sina beslut. Besluten har på alla nivåer fått 
konsekvenser för landskapets utformning.

I den skånska fullåkersbygden liksom i stora delar 
av det övriga medeltida Danmark kan man se att 
perioden från sent 900-tal till ca 1100 var en sådan 
viktig ”beslutsperiod”, som fick konsekvenser långt 
fram i tiden på landskapets utformning. Man flyttade 
byarna till nya lägen. Byn organiserades i tomter, i 
inmark och utmark. Kyrka byggdes, och mitt i byn 
låg eller placerades den stormannagård, som på ett 
eller annat sätt kontrollerade byn (Andersson och 
Anglert 1989, Grøngaard Jeppesen 1981). Dessa 
beslut fick stor räckvidd. I själva verket fanns i 
betydande utsträckning det landskap som då 
skapades kvar till 1800-talet och de stora skiftena. 
Även det landskap som vi nu lever i är påverkat av 
de beslut som fattades för snart 1000 år sedan.
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Fig. 1. Utdrag ur den skånska rekognosceringskartan med Bjäresjö och Bjersjöholm

17



Medeltiden och landskapet

Exemplet Bjäresjö

Låt oss kort se på förhållandena kring Bjäresjö, som 
kan illustrera detta förlopp (fig 1). Arkeologiska 
undersökningar har visat att vid kyrkan har funnits 
en huvudgårdsanläggning, som i sina äldsta delar går 
tillbaka till vikingatid. Under 1100-talet har sedan en 
byggnad med kvadratisk grundplan uppförts med 
källarvåningen i samma stenmaterial som kyrkan 
Denna har i sin tur varit sammanbyggd med en 
byggnadsdel i lättare material. Den förändrades 
senare för att rivas vid 1300-talets mitt (Skansjö, et al 
1989). Stenkyrkan i Bjäresjö är daterad till ca 1150 
(Sundnér 1989). Möjligen har den haft en föregångare 
i trä. En dendrokronologisk datering till efter 1028 
skulle kunna tyda på detta (Bartolin 1989:213). En 
antydan till emporvåning i det breda västtornet visar 
på närvaron av en storman (Anglert 1989:226).

Kopplingen mellan kyrkan, delvis bevarad, och 
den arkeologiskt påvisade stormannagården är tydlig. 
Vi kan fortfarande se kullen på vilken denna byggnad 
var uppförd. Från mitten av 1300-talet finns det 
arkivaliska uppgifter, som inte motsägs av de 
arkeologiska, att en ny gård uppfördes utanför byn. 
Det är den som senare kallas Bjersjöholm. Storman
nen eller hans representant flyttade alltså ut ur byn 
(Skansjö, et al 1989:98).

Fysiska förändringar

Alla dessa faser avspeglar sig fortfarande i landskapet. 
Tillsammans bildar de strukturer, som är delvis 
synliga, delvis osynliga. De är fortfarande möjliga att 
spåra även om man ingenting ser ovan mark.

I dag existerar spåren från olika tider tillsammans 
vid samma tidpunkt. De är därför i nuet samtidiga, 
men med den kunskap vi har kan vi också se att de 
varit aktiva i oliktida sammanhang. Bjäresjöexemplet 
visar hur vi kan följa de fysiska förändringarna i 
landskapet.

Ett produktionslandskap

Kyrkan med sitt byggnadsmaterial ger oss ytterligare 
möjligheter att ana samband i landskapet. Varifrån 
kommer stenen? De leder oss till produktionsplatser
na, till stenbrotten, oftast nära, men ibland längre bort.

Även om vi inte finner de konkreta vägarna, kan vi 
dra slutsatser om kontakterna i landskapet.

Det mentala landskapet

Men vi kan också ana andra förändringar i landskapet, 
som är svårare att definiera med fysiska lämningar, 
men som i en eller annan mening är lika verkliga. Ett 
exempel skall ges.

Det faktum att stormannen flyttade ut från byn som 
i Bjäresjö kan ses som en mentalitetsforandring: 
Stormannen avskärmade sig från byborna. Han 
placerade sig utanför bygemenskapen och i en 
särskild avskild position. Redan i den tidigmedeltida 
kyrkan hade han visserligen haft en avskild placering 
i tornet eller längst bak i kyrkan på en upphöjd bänk, 
men han fanns ändå så att säga mitt i byn. I 
bjäresjöfallet fick storgården från mitten av 1300-talet 
en från byn avskild placering, vilket måste ha gett ett 
helt annat intryck, inte bara rent geografiskt men 
också mentalt.

Många landskap

Vad jag alltså vill ha sagt med dessa exempel är, att 
vi kan ana flera olika landskap i det vi faktiskt 
fortfarande ser. Vi kan rekonstruera ett medeltida 
produktionslandskap med byn som centmm. Vi kan 
se ett tidigmedeltida maktlandskap med stormanna- 
gård och kyrka som tydliga kristallisationspunkter. Vi 
kan också naturligtvis genom att studera kommuni
kationer se hur vårt landskap har kontakter med andra 
områden. Vi kan se ett nytt produktionslandskap växa 
fram under senmedeltid. Men vi kan också se ett eller 
flera medeltida mentala landskap, där kanske 
stormannens och bondens värld inte nödvändigtvis 
skiljer sig så mycket åt under en äldre period, medan 
skillnaderna markeras mycket tydligare under senme
deltid. Samhällets sociala organisation gjordes tydlig 
i landskapet. Det kan därför också tolkas i kognitiva 
termer. Vi började med att titta på de enskilda 
monumenten. Vi ser nu hur landskapet knyts samman 
av osynliga trådar vare sig vi betraktar det från 
natursynpunkt, som ett produktionslandskap, som ett 
socialt landskap eller som ett mentalt landskap. 
Kanske vi t o m orkar förena dessa olika aspekter till 
en gemensam struktur.
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En bild från en engelsk 
lärobok i landskapsarkeologi 
kan illustrera något av alla dessa 
samband, i varje fall de organi
satoriska och ekonomiska, men 
kanske också de sociala (fig 2).

Några slutsatser

Vilka slutsatser för kulturmiljö
vården kan vi då dra av detta?
Om ett resonemang av den här 
arten förs kommer vi också att 
kunna bättre se svaga rester av 
de företeelser som binder land
skapet samman. De blir också 
viktiga: vägarna, kanske grän
serna, bytomtsavgränsningar- 
na, vattenflödena, kvarnplatser
na och andra produk
tionsplatser. Tillsammans med 
de manifesta och tydliga spåren, 
av kyrkor, borgar, andra bygg
nader etc kan de även som 
fragment hjälpa att binda ihop områden. I detta 
sammanhang får inte växtligheten själv glömmas bort. 
Dess möjligheter att spegla äldre bmkningsformer är 
naturligtvis väsentliga, också när vi diskuterar det 
historiska landskapet. I Baldringe finns t ex fortfaran
de rester av ett landskap, som till sin karaktär kan 
sägas vara medeltida.

Konsekvenserna av mina slingrande resonemang 
blir naturligtvis att vi på olika sätt måste skaffa oss 
den kunskap, som ger oss de sammanhang vi behöver 
och som lär oss se och tolka fältlämningarna i dessa 
sammanhang bättre i dag. Också i fullåkersbygden är 
detta möjligt främst med arkeologiska metoder. På så 
sätt kan vi nå fram till medeltiden och lära oss 
demonstrera även rätt komplexa kunskaper direkt i 
landskapet. Därmed får vi också ett gediget underlag 
för att hävda bevarande i kulturmiljöarbetet.
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De sydskandinaviske slettelandskaber er i udpræget 
grad kulturlandskaber, ikke skabt men formet og 
omformet af mennesket igennem århundreder. Netop 
dette umiskendelige præg af mennesket og dets ofte 
højst nutidige og lidet romantiske aktiviteter har gjort 
slettelandskaberne til et stedbarn i bevaringsarbejdet 
på trods af, at netop disse områder af gode grunde 
er så righoldige på levn fra menneskets historie.

De ældste af vore rimeligt detaljerede kort rækker 
kun to eller højst tre århundreder tilbage i tiden, men 
i tankerne kan vi jo godt forestille os, at der var 
overleveret os kort århundrede for århundrede tilbage 
igennem middelalder, jernalder o.s.v. Hvert kortblad 
ville vise en kulturlandskabs helhed, hvor under
grund, terræn og hydrologiske forhold ved bestemte 
driftsmåder er indrettet til ressourcer for en bebyg
gelse, der struktur og ejendomsmæssigt er tillpasset 
dette system.

Desværre forstyrrer hvert nyt lag, hver periode, de 
foregående lag, ligesom tidens tand gør sit. Vedlige
holdelsesarbejder udføres kun, hvor f.eks. bygning
erne har bevaret deres funktioner eller fået nye. De 
ældre lag er derfor kun bevaret som relikter, 
fragmenter af et svundet kulturlandskab.

Enhver arkæolog ved, at de øverste kulturlag er 
de bedst bevarede i en udgravning, medens de 
nederste lag som regel er meget forstyrrede af yngre 
perioders aktiviteter og kun fragmentariskt bevarede. 
Ulogisk nok drages vi konstant mod de ældste og i 
princippet dårligst bevarede lag. Købstadsarkæo
logen kaster ofte vrag på alle lag fra tiden efter 
middelalderen, og jublen er stor, når der dukker to 
eller tre stolpehuller og en affaldsgmbe fra vikingetid 
op. Äldst og bedst er en sammenkobling, der tillader 
os at se bort fra det sidste århundrede eller de sidste 
århundreders kulturlandskab, som jo natur nødven
digt dominerer nutidens landskab, der på en og 
samme tid kan opleves som netop nutidigt, men også 
som evigt.

Fredningsinstrumentet var oprindeligt indrettet på 
at beskytte enkeltrelikter i dette nutidigelandskab

såsom bygninger, voldsteder og gravhøje. Med 
fredningssten og tinglysninger som våben skulle disse 
ærværdige monumenter sikres som romantiske 
”heller” i et landskab under stadig forandring og 
tilsyneladende i færd med at tabe sin fortid.

At en gravhøjs ærværdighed står på spil i et 
moderne vejkryds kan de fleste blive enige om, og 
oldtidsmindernes integritet sikredes derfor forsøgsvist 
med 100 meters zoner, dog ikke hvor sådanne 
hindringer mod menneskelige bebyggelse etc. kunne 
være besværlige og især dyre at administrere som 
f.eks. i købstæderne.

Denne relikt-ide rejste i sig selv mange teoretiske 
og praktiske problemer, og værre blev det, da 
arkælogin med henblik på forskningsmuligheder 
krævede en sikring af ”underjordiske” fortidsminder. 
Fredningsinstmmentet skulle nu bevare videnskabe
ligt kildemateriale. Synspunktet smittede senere af på 
bevaringsinteresserne for historisk tid. Det skulle 
sikres, at der bevaredes typiske, ikke blot unikke, 
træk af menneskets historie i kulturlandskabet, og 
logisk nok måtte man forsøge at sikre bevaringen af 
større funktionelle enheder i kulturlandskabet, som 
f.eks. en landsby med dens tilhørende landsbymark. 
Den bevaringsmæssigt relevante del af landskabet 
rummer i dag således i hvert fald tre former for relikter.

De traditionelt værdesatte menneskeskabte relik
ter som gamle huse, gravhøje og stendiger må 
suppleres med de levende kulturlandskabsrelikter 
som f.eks. overdrev, stævningsskove, enge og hegn. 
Når disse relikter søges opretholdt på trods af 
manglende økonomiske/driftsmæssige funktioner, 
skyldes det fortrinsvis æstetiske, historiske og 
biologiske interesser.

I fritidssamfundet, der er under udvikling, 
understøttes disse interesser af det stærkt øgede 
behov for jagt og fiskerimuligheder, ligesom turis
mens ekspansion sikrer en indirekte økonomisk 
interesse i opretholdelsen af landskabelige værdier. 
Hertil kommer endeligt, at engang foretagne intester- 
inger — som f.eks. en gravhøj — kan være dyre og
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besværlige at fjerne igen. Slettelandskabets utallige 
hegn med stynede piletræer er således i en vis 
udstrækning bevarede, selv om de stynede træer ikke 
længere bruges som leverandører af gærdsel eller 
hegn. Ästetikken og traditionen spiller ind. Sletteland
skaberne er en stor, velordnet og pyntelig have. I 
denne have er der ikke plads til uorden. Ruinerne er 
få i Danmark og endog velordnede, pænt vedlige
holdte ruinbygningsværker.

Udover de umiddelbart synlige levn fra forhistorien 
rummer kulturlandskabet en uhyre mængde levn 
under eller i pløjelaget. Spor af bopladser, gravplad
ser, agre, grøfter m.v. er ofte ikke umiddelbart synlige, 
men altså alligevel underkastet en bevaringslov
givning på lignende vis som de øvrige relikter. Det 
er karakteristiskt for disse levn, at der normalt hverken 
er knyttet biologiske eller æstetiske interesser til. Det 
er således de historiske interesser, der er prioriteret. 
Dette faktum har gjort det vanskeligt at foretage en 
prioritering. Forskerne har i princippet hævdet, at alt 
kildemateriale var unikt og dermed bevaringsværdigt, 
samtidigt med at den arkæologiske undersøgelse i sig 
selv indebærer en ødelæggelse af kildematerialet! 
Unik-synpunktet har kunnet fastholdes i kraft af 
kildematerialets alder, men i takt med arkæologiens 
landvindinger står det klart, at mængden af fundlo
kaliteter er overvældende, hvorved problematikken 
næarmer sig forholdene for relikterne fra historisk tid.

Reliktstrategien har for så vidt haft succes, som 
den har sikret bevaringen af en sværm af viktige 
enkeltelementer i kulturlandskabet, men hvert ele
ment er blevet bedømt ud fra de nutidige omgivelser 
og behov, ikke som et funktionelt led i dens 
oprindelige helhed og kronologiske lag. Frednings
arbejde er stadigvæk mere en sé opgave end en 
undersøge og vide opgave. Alle kan naturligvis være 
enige om, at man hellere vil bevare helheder, men er 
det i det hele taget muligt, og består helheden ikke 
blot i hundreder eller tusinder af enkeltelementer. 
Hvad skal man med andre ord forstå ved en funktionel 
helhed i kulturlandskabet?

I mine bebyggelsehistoriske undersøgelser har jeg 
anvendt en forklaringsmodel, som ligeledes finder 
anvendelse for kulturlandskabet som helhed (fig 1).

Igennem forskellige faser, er det disse faktorer, der 
har påvirket kulturlandskabets skiftende struktur. Alle 
faktorerne er selv underkastet foranderlighedens lov, 
men deres forvandlingshastighed er meget forskellig. 
Naturen (terræn, jordbund, klima) ændres i et
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Fig 1. Faktorer, der påvirker kultur

landskabets struktur

menneskeligt perspektiv meget langsomt, hvorimod 
menneskets driftsmåder og ledsagende produktion i 
noget hurtigere takt er i stand til at forvandle 
kulturlandskabet. Generelt taler vi nu om århundre
der. Efterhånden som samfundsorganisationerne 
udbyggedes blev produktionen pålagt en lang række 
afgifter til jord og kapitalejere, samt til mere almene 
skatteopkrævere som stat og kirke. Produktionen 
måtte nu tilrettelægges under hensyntagen til disse 
afgiftsforhold, der hviler på hævd og besiddelsesfor
hold. Gmndlæggende ændringer af disse forhold 
kræver normalt generationer.

Med 1800-tallets teknologiske nybrud og stigende 
urbanisering fik handelen og markedskræfterne en 
stærkt øget betydning. Konjunkturer, priser og 
vareomsætning svinger fra årti til årti. Endelig er 
markedskræfterne i dette århundrede efterhånden 
blevet gennemregulerede og delvis sat ud af kraft 
først på nationalt hold, siden i EF-regi. Reguleringerne 
kan grandlæggende forandre kulturlandskabet fra år 
til år, som næste års braklægningspåbud (15 % af 
agerjorden) viser.

Udviklingen har betydet, at udviklingen i kultur
landskabet i disse år foregår i et hidtil uset tempo, 
der ikke blot skaber økonomiske, mentale og 
miljømæssige problemer, men altså også truer 
relikterne af de forgangne århundreders landskabs
strukturer, der i en vis grad endnu i dag er bevaret i 
landskabet.
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Efter de dominerende faktorer kan skelnes mellem 
fire grunlæggende strukturer i landskabet med hver 
deres karakteristiska og kronologiske tilhørsforhold.

Bondelandet

Bondelandet er i hovedsagen skabt ved menneskets 
tilpasning til naturforholdene ved lavteknologiske 
driftsmåder. Markedsomsætningen var forholdsvis 
ubetydelig, og bondens produktion kunne derfor ikke 
specialiseres i udpræget grad. Selvforsyningsøkono
mien var dominerende, og som konsekvens heraf 
inddeltes kulturlandskabet i et utal af ressourcetyper 
såsom agre, enge overdrev, stævningsskove og 
tørvemoser.

På makroplan er bondelandskabets strukturer 
påvirket af naturforholdene, således at der kan 
skelnes mellem forskellige bebyggelsetyper og 
driftsmåder i overensstemmelse med de naturlige 
ressourcemuligheder. Traditionelt skelnes mellem 
skov- og risbygder, slettebygder og kystbygder.

På mesoplanet findes en variation i kultur
landskabet primært bundet til afstandsrelationen 
mellem bebyggelse og ejerlav. Med stigende afstand 
fra bebyggelsen falder udnyttelsesintensiteten og 
dermed investeringen af arbejdkraft. Bygninger 
afløses af haver, der igen afløses af tofter, agrer af 
faldende bonitet, enge, stævningsskove og overdrev.

Endelig må man på mikroplan regne med en 
variation i kulturlandskabet bundet til det enkelte 
brug og brugsstørrelsen. Generelt gælder, at jo mindre 
bruget er, desto større tryk på kulturlandskabet og en 
faldende andel af ekstensivt drevne arealer.

Bondelandet og selvforsyningsøkonomien var den 
dominerende landskabsstruktur fra yngre stenalder 
og frem til i hver fald 1600-tallet. I dens nuværende 
struktur er bondelandet rester af den infrastruktur 
med landbyer, kirker og veje der etableredes omkring 
år 100 ved overgangen fra vikingetid til middelalder. 
Trods landboreformen, herunder især udskiftning og 
udflytning, for 200 år siden og den stærke udvikling 
i dette århundrede, anes strukturen af det middelal
derlige bondelandskab overalt i vort nuværende 
kulturlandskab.

Årsagerne hertil skal bl. a. søges i århundreders 
investeringer i bygninger, infrastruktur, muldlag og 
skovplantning, men også i ejendomsforholdene, 
materialiseret i skellene, der binder enhver planlæg
nings og forandringsproces. Over dette bondeland

skab udviklede godslandskabet sig til en domineren
de landskabsstruktur i 1600—1700-tallet. Naturligvis 
har hovedgårdene til stadighed spillet en rolle i 
kulturlandskabet, men fra denne tid organiseres en 
stor del af landskabet fra disse centre.

Godslandet

Det konstituerende i godslandet er afgiftssystemet, 
der får stigende betydning for organiseringen af 
landskabet. Ved siden af den traditionelle landgilde 
vinder et omfattende hovarbejde frem, og kronen 
vælger under enevælden at basere sin skatteopkræv
ning, soldatudskrivning m.v. på det private gods
system. Godset bliver hermed en art kommune, der 
også påtager sig sociale opgaver, men med den 
avgørende forskel, at godsejeren, borgmesteren om 
man vil, også ejer kommunen. Initiativrige og 
kapitalstærke godsejere fik hermed afgørende mulig
heder for at påvirke kulturlandskabets udvikling fra 
1600-tallet til godssystemets opløsning i løbet af 
1800-tallet.

I fredningsmæssig henseende er ”godset” oftest 
blevet opfattet synonymt med ”herregården” eller 
”slottet”. De prægtige hovedbygninger til landets 
mere framtrædende hovedgårde har såvel af æstetis
ke, arkitektoniske som historiske grunde længe 
påkaldt sig opmærksomhed. Det er imidlertid mere 
sjældent, at hovedbygningen opfattes som centeret i 
et omfattende økonomisk system, der ikke alene 
vedrører godsets egen stordrift, men også det 
omgivende fæstegårds landskab.

Til stordriften hører udover hovedbygningen 
naturligtvis ladegården, og de andre produktions
bygninger såsom møller, teglværker, smedjer, meje
rier eller boliger for godsets ansatte: landarbejderhu- 
se, skovfogedhuse og porthuse. Naturligtvis er der 
tillige mange landskabelige værdier i tilknytning til 
hovedbygningen: park, fiskedamme, alléer, stengær
der O.S.V., og i hovedgårdsejerlavet som sådan søer, 
skove, trægrupper etc. Hertil kommer, at hovedgårds
ejerlavet udover arkæologiske lokaliteter med tilknyt
ning til godsets historie såsom nedlagte landsbyer og 
gårde fra stordriftsudviklingen fra 1500 til 1800, 
voldsteder, mølletomter og tilplantede agersystemer 
fra nedlagte bebyggelser. Udenfor hovedgårdsejerla
vet strakte fæstegodset sig. I 1700-tallet var det 
almindeligvis velarronderet omkring hovedgården af 
hensyn til administration og ikke mindst udnyttelsen
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Fig 2. Landsbyen Frem melev på den nordfynske slette blev år 1800 stjerneudskiftet, hvilket gjorde det 
muligt at bevare byens helhedsstruktur med de jævnstore gårde grupperet omkring en forte med gade
kæret. Samtidig med udskiftningen blev byens gårde egaliserede, og hele landsbyen varfortsat fæste

gods i 1844. Det egaliserede præg ses stadig på de jævnstore gårde, hvis stuehuse er bygget over samme
skabelon. Foto EP.

af hoveriarbejdskraft. Typisk ejede et middelstort 
gods et halvt hundrede fæstegårde i hovedgårdssog
net og et eller to nabosogne. Det afgørende for 
godsejerens kontrol med dette landskab var, at der 
ikke kunne anlægges en gård eller et hus uden 
godsejerens samtykke, ligesom fæstebønderne skulle 
vedligeholde deres ejendomme under kontrol af 
godsejeren. Kontrolmulighederne i dette lokalsystem 
var gode.

Konkrete udslag af denne godsdominans var 
fastholdelse af gårdtallet, almindeligvis ledsaget af 
egaliseringer, jævndelinger af de enkelte fæstegårdes 
tilliggende og avgifter. Til gengæld nyanlagdes især 
på landboreformtiden ofte kolonier af fæstehus for at 
sikre øget hoveriarbejdskraft. Godsets monopol på 
beslutninger om udskiftningstidpunkt, udskiftnings
form, udflytningsgraden, tidpunkt og omfang af 
fæstegods frasalg til selveje, alt fik afgørende 
betydning for kulturlandskabets omformning fra ca. 
1760 til 1920. Visse godsejere prægede endda 
nybyggeriet i reformperioden afgørende med opstil

ling af vejledninger og idealtegninger for bygning af 
fæstgårde og fæstehuse.

Allerede forud for reformperioden havde godseje
ren sat deres præg på de omgivende landsbyer ved 
anlæggelse af hospitaler til fattigforsorgen og skoler 
til børnene på godset. De største godser havde 
herudover markeret sig ved anlæg og ombygninger 
af kirker, opførelse af hele ”godshovedstæder”, anlæg 
af små industrier og udførselhavne for godsets 
produkter.

Godserne var det spirende industrielle kraftcenter 
i 1700- og 1800-tallets landsbebyggelse. Enkelte dele 
af dette godslandskab, som f.eks. hospitaler, kan 
omiddelbart ses, men en rimelig kortlægning kræver 
detaljerede historiske studier.

Med overgangen til selveje opløstes fæstesystemet, 
godslandskabets bindemiddel, men en væsentlig del 
af godslandskabets strukturerhar overlevet til nutiden 
som et lag i det omformede bondeland, som 
konsekvens af samfundets afgifts og besiddelsesfor
hold. Hovedgården var i godslandet simpelthen
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Fig 3- Hospitalerne, stiftelser for godsets fattige og gamle, er synlige tegn på godslandskabet. 
Som oftest placeredes de symbolsk og praktisk op ad kirkegården. Her er det hovedgården 

Lundsgårds hospital i Revninge på astfyn. Ifølge hospitalets fundats fra 1736 rummede byg
ningen 4 værelser, hvori skulle indkvarteres 2 personer i hver. Udover ophold fik beboerne 
brændsel og hver 1 mk 3 sk om ugen. Pengene blev hver søndag efter endt gudstjeneste ud

delt af ridefogeden på Lundsgård eller hans stedfortræder. Foto EP.

centret for opsamlingen af overskudsproduktionen. I 
løbet af 1800-tallet vandt industrialismen og arbejds
delingen frem. Med den ledsagende urbanisering blev 
markedet nu en dominerende faktor i landskabsud
viklingen, symboliseret i byernes vækst.

Bylandet

Allerede fra overgangen vikingtid/ældre middelalder 
havde en beskeden overskudsproduktion givit 
mulighed for en begyndende urbanisering. Frem til 
1850 forblev bybefolkningens niveau dog på blot 
10—20 % af det samlede folketal, men herefter tog 
urbaniseringen fart. Stationsbyerne blev en art 
symboler for den nye tid, men landskabet omfor
medes i nye center-periferi strukturer efter hoved
færdselsårer, markedsdannelser og arbejdsmulighe
der. Det urbaniserede landskab præger i tiltagende 
grad tiden efter 1850, hvor landbefolkningen gradvis 
forvandles til en næsten eksotisk minoritet.

I de sidste årtier er de frie markedskræfter blevet 
underordnet en stadig strammere reguleringspolitik, 
der ser ud at kunne skabe et helt nyt landskabsbillede, 
hvor de tradionelle enerådende agerbrugsinteresser

i stigende grad vil 
blive underordnet by
samfundets rekreative 
interesser. Golfbaner, 
jagt og lystfiskeri vil 
erobre arealer, lige
som fritidshuse, sko
varealer og genskabte 
græsningsområder 
formentlig vil sætte sit 
præg på dette fjerde 
hovedtrin af land
skabsudviklingen, der 
måske kan døbes ”fri
tidslandet”.

Det er naturligvis et 
hovedmål for land
skabshistorikerne at 
beskrive og forklare 
denne udvikling, og 
hermed skabe et so
lidt grundlag for de 
beslutninger, der vil 
præge den fortsatte 
udvikling af landska

bet, herunder sikre bevaringen af historiske relikter.
At landskabet er historisk interessant betyder, at 

det kan gøres til genstand for problemstillinger og 
undersøgelser. Den historiske arv i landskabet er et 
væsentligt kildemateriale af enormt omfang, ut
vivlsomt vort største rigsarkiv, og tilmed et arkiv der 
rummer materiale om så viktige emner som bolig, 
produktion, infrastrukturer, kort sagt om menneskets 
1000-årige samspil med naturen. Dette kildemateriale 
har naturligvis ikke blot en forskningsmæssig, men 
også en pædagogisk værdi, eller som det hedder i 
nutiden fortælleværdi og oplevelseværdi. Tid og 
personer er måske længst svundne, med stedet består. 
Det var ”præcis her det skete” er en næsten mystisk 
oplevelse, især hvis der ligefrem er direkte levn af 
begivenheden at se.

I nutiden opleves forholdet mellem menneske og 
natur ofte som modsætningsfyldt, et enten/eller hvor 
naturens opretholdelse egentlig principielt kræver 
menneskets fjernelse fra arealet. Kulturlandskabets 
historie fortæller derimod om samspil, mere end 
modsætning. Bondelandets mangestrengede selvfor
syningsøkonomi skabte det smukt varierede landskab 
med agre, enge, skov, overdrev, lyngheder og
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tørvemoser, som vi finder så smukt og bevaringsvær
dig!. Mennesket har gjort landskabet smukkere, men 
har naturligvis også magten til at gøre det grimmere 
med det ansvar, der følger heraf.

Kulturlandskabsbegrebet er i smuk overens
stemmelse med folks almindelige naturopfattelse. 
Natur opfattes som et landskab, der er knap så præget 
af mennesker som det man til daglig færdes i. For 
storbymennesket kan et ophold i den lille søkøbstad 
opfattes som at være på landet og ude i naturen. 
Købstadsboerne må ud i stationsbyen eller videre 
endnu ud i landsbyen for at opleve naturen. En 
landbybeboer må ud på markvejen, og bonden 
udenfor de dyrkede marker for at opleve naturen og 
så fremdeles. For mennesket er naturen de arealer, 
der ikke er så præget af omformning og investeringer 
som deres daglige omgivelser. Kulturlandskabet med 
dets variationer er således selve fundamentet for 
naturopfattelsen i bred forstand.

I henseende til planlægning og sikring af 
bevaringsinteresser har landskabshistorikerne en 
viktig rolle at spille. Det basale krav er naturligvis, at 
man må vide, hvad det er, man vil bevare. Det lyder 
jo simpelt nok, men i praksis indebærer det i hvert 
enkelt tilfælde historiske undersøgelser med henblik 
på at fastlægge, hvad der er unikt eller typisk for 
samtiden, f.eks. 1700-tallet, og hvilken funktion det 
enkelte element har haft i helheden. En rimelig 
detaljeret historisk registrering er derfor en forudsæt
ning for prioritering af bevaringsinteressen.

På Fyn indledtes for 10 år siden et samarbejde 
mellem amtet og Kartografisk Dokumentationscenter, 
Odense Universitet med henblik på registrering og 
prioritering af bevaringsværdige landbymiljøer. Dette 
projekt er siden fulgt op af tilsvarende registreringer 
af amtets hovedgårde, vandmøller og af agersystemer 
i skovene.

I de seneste år har begrebet naturgenopretning 
vundet frem som ny miljøide. Som det fremgår af 
ordet er den. grundlæggende ide, at fjerne mennes
kelige indgreb og give tilbage til naturen. Logisk set 
er det naturligvis umuligt at genoprete naturen, den 
kan kun genoprette sig selv, hvis den får lov til det. 
Hensigten er derimod at genoprette kulturlandskaber, 
der ikke er præget så voldsomt af menneskeligt 
investeringer. I virkeligheden opretter man dermed 
arealer i det nye fritidsland, der hører vor epoke til, 
men karakteristisk nok arealer, der iklædes historiske

gevandter som f. eks. overdrevet med dets krav til 
afgræsning. Men hvilken historisk kultur skal man 
vælge? Det er naturligvis nærliggende, at vælge en 
der tidligere har fungeret på stedet, men hvornår: i 
1800-tallet, i 1600-tallet eller i 900-tallet. Selv med en 
historisk rettesnor slipper man ikke for en afvejning 
og prioritering af bevaringsinteresserne.

Hvor meget man vil genoprette og hvorfor, er 
spørgsmål der grundlæggende handler om fritidslan
dets etablering oveni de ældre landskabsstrukturer. 
Hvor den grønne linie fredningslinien principielt har 
beskyttet enkeltelementer, nogle tusinde relikter af 
menneskets historie, så har den blå linie miljølinien 
til formål at stoppe forureningen og miljøødelæggel
sen og genoprette skete skader. I sin yderste 
konsekvens tenderer den blå linien mod helt at 
udelukke menneskelige indgreb i naturen, medens 
den grønne linie netop har til formål at beskytte 
sådanne indgreb, i hvert fald de mere interessante af 
slagsen.

I praksis er det ikke umulig at forene de to 
administrative og bevillingsmæssige systemer, efter
som den blå linies natursyn principielt også er et 
kulturlandskabssyn. At genoprette natur kan derfor i 
høj grad være at restaurere og pleje et kulturlandskab. 
Hvor langt et sådant samarbejde kan nå vil vise sig i 
forbindelse med de marginaljorder, der i de 
kommende år vil blive taget ud af omdriften. Men 
konfliktmulighederne er mange, og der vil givetvis 
opstå konflikter i de kommende år.

Aktuelt står slaget om mølleanlæggene. Den blå 
linie ønsker de ædle fisk tilbage op i vandløbene, 
hvor mølledæmningerne imidlertid har udgjort 
effektive ”faunaspærringer” i op mod 1000 år. Hvad 
er viktigst, ørreder i åen eller bevarelsen af et 
mølleanlæg fra middelalderen? Snart vil alle småøerne 
trænge sig på. Hvad er viktigst, at etablere 
urskovsreservater eller holde liv i et kulturlandskab 
med rødder i 1500-tallets ekspansionsfase? Spørge
målene vil rejse sig i takt med fritidslandets etablering. 
For første gang opfatter samfundet sig som værende 
så rigt, at man kan vælge til og fra hvad man vil 
bruge landskabet til, hvor det i århundredernes løb 
mere drejede sig om tilpasning til konjunkturer, 
økonomi og driftsmåder end egentlige valg. Fremti
den vil vise om valgmulighederne var reelle, og om 
fritidslandet bliver mere end blot et nyt lag oven i de 
ældgamle strukturer.
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ER Hovedsigtet i mit indlæg er at se på de mere 

overordnede betingelser for at drive landbrug, dels 
gennom de sidste 200 år, dels i nutiden med udblik 
til fremtiden. Udgangspunktet er det fynske kultur
landskab, som jeg har beskæftiget mig med tidligere, 
og jeg vil snarere belyse rammerne end indholdet i 
”fullåkerslandskapet”. Man kan stille spørgsmålet, om 
hvad der bestemmer det agrare kulturlandskabs 
udseende i dag: er det en kombination af markedsk
ræfter og basale betingelser for at drive landbrug som 
jordbund, klima osv. Er det lovgivningen, eller for 
Danmarks vedkommende EF, der spiller en afgørende 
rolle? Eller er det andre forhold i samfundet af

ikkelandbrugsmæssig karakter, som bestemmer det 
agrare landskabs udseende?

Landbruget betraktes i denne sammenhæng som 
et overvejende korndyrkende agrart erhverv, velvi
dende at også animalsk produktion kan indpasses i 
et ”fullåker”-landskab. Men det fynske landbrug er 
som det øvrige østdanske i dag karakteriseret ved at 
være overvejende vegetabilsk baseret.

Kulturlandskabet som forudsætning for udvikling
en i landbrugsbebyggelsen på Fyn — historisk set 

Det er i tidligere studier af bebyggelsesudviklingen 
på Fyn påvist, hvorledes kulturlandskabet spiller en 
stor rolle for udformningen af den agrare bebyggelse.

Fyns
bygdeinddeling

I----1 Kystbygd
EU Slette 
L. Il Skovbygd

IS km

Figur 1. Fyns bygdeinddelning i 
kulturgeografiske zoner 
(fra E. Porsmose 1987).
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Porsmose har i sine studier af bebyggelsesudviklingen 
før 1700 belyst, hvorledes det fynske kulturlandskab 
kan tredeles i i kystzone, slettebygd og skovbygd. 
Grundlaget er her rent naturbetingede faktorer: de 
enkelte ejerlavs adgang til saltvand, indholdet af 
vådeområder, kuperet terræn, dårlig jord. Stort 
indhold af de sidste betyder, at disse områder ikke er 
særligt dyrkbare, men at der i stedet vokser skov. 
Skovbygder er netop karakteriseret ved et varieret og 
stort indhold af skove, enge og moser. Tilsvarende er 
slettebygder karakteriseret' ved et større eller mindre 
fravær af disse elementer.

Disse grundlæggende landskabselementer fik 
afgørende betydning for udformningen af kulturland
skabet og især et væsentligt målbart element: 
bebyggelsen. I kystzonen, hvor en agrar bebyggelse 
havde mulighed for at supplere med fiskeri og måske 
hente tang til gødning, kom gårdene til at ligge tæt 
og være små i jordtilliggende. I skovbygden var det 
agrare jordtilliggende også lille — de havde udover 
jorden en række andre ressourcer at tære på, men 
p.gr.a. landskabet var der ret få gårde pr. arealenhed. 
På sletteområderne havde gårdene derimod overve
jende store jordtilliggender, men kunne på Fyn 
fremvise et varierende billede af bebyggelsestæthed.

Dette billede har holdt sig også grundlæggende 
op gennem 1800- og 1900-tallet helt op til vore dage. 
Det er således intet tilfælde, at de mindste landbrug 
i dag findes i de fynske småøkommuner i det 
sydfynske øhav og i skovbygden.

Men gennem de sidste 2-3 århundreder har 
forskellige forhold inden for den agrare sektor 
påvirket bebyggelsesudviklingen i landbruget. Det 
drejer sig om det markante præg, som godsstrukturen 
satte på bebyggelsen og landskabet. Der skal her 
framhæves to forhold fra afviklingen af denne 
godsstruktur. For det første drejede det sig om 
udviklingen i besiddelsesforholdene. I slutningen af 
1700-tallet var alle landbrug stort set fæstebønder 
under en hovedgård. Men gradvis skete der en 
overgang til selveje, som fik følger for udformningen 
af landbrugsstrukturen i det konkrete landskab. 
Selvejere havde nemlig tendens til at sælge og 
udstykke dele af deres jord til mindre landbrug, mens 
fæstere — og deres ejere — ikke havde/ønskede 
denne mulighed. Derved bliver der stor forskel på 
kulturlandskabets udformning afhængig af besiddel
sesforholdene de pågældende steder.

Det andet element, som jeg vil fremhæve er, 
oprettelsen af husmandsbrug i 1900-tallet, og specielt 
de statshusmandsbrug, der kaldtes jordrentebrug. Det 
var små brug, hvor staten ejede jorden, men 
husmændene ud fra en georgistisk tankegang betalte 
jordrente; samtidigt havde de fået statslån til opførelse 
afbygningerne, som de altså selv ejede. Disse brug 
blev oprettet efter 1919, hvor lovgivningen ved 
ophævelse af de store maj oratsgodser sikrede staten 
store jordarealer, som blev brugt til netop disse formål.

Størsteparten af disse statshusmandsbrug blev 
således koncentreret på jorder tilhørende de tidligere 
storgodser i form af de bundne majoratsbesiddelser, 
men ikke nødvendigvis i nærheden af godset: der ses 
flere eksempler på, at majoratsgodser havde eller 
erhvervede jord fjernt fra hovedgodset, hvilket så blev 
afstået til formålet. På Fyn var der mange majorats
godser, og der opstod derfor mange jordrentebrug, 
som kom til at præge landbrugsstrukturen.

Andre faktorer i bebyggelses

udviklingen

Centralitet

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at udviklingen 
i landbrugsstrukturen er afhængig af udviklingen i 
markedsøkonomien og i samfundet som sådan. Der 
var i perioden efter kornprisernes nedgang i 
1880-érne gode afsætningsmuligheder for animalske 
produkter. Det var sammen med den politiske 
indstilling en medvirkende årsag til de mange 
husmandsbrugs opkomst i Danmark i det 20. 
århundredes første halvdel. Tilsvarende påbegyndte 
landbmget efter 2. verdenskrig en kraftig mekaniser
ings og rationaliseringsproces, som vi antagelig ikke 
har set slutstenen på endnu. Resultatet er som overalt 
i Vesteuropa blevet langt færre, men større brug — 
på Fyn reduceret til V3 fra 22.000 i 1950 til 7.100 i 

1991.
Denne udvikling er dog blevet kraftig påvirket af 

faktorer uden for de agrare sektorer, når vi ser på, 
hvorledes tilbagegangen er fordelt i kulturlandskabet. 
Figuren viser, hvorledes nedgangen i antallet af gårde 
er koncentreret omkring byerne. Især Odense som 
”metropolen” på Fyn viser et tydeligt billede, men 
også omkring Svendborg, Middelfart og andre 
kystbyer er udviklingen markant. I forvejen er de store
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*100 - *2 % 1111^1,99-1,24% EHl,25-4,84%^^4,85-19%

Figur 2. Udviklingen i gårdenes antal i procent 1950-1965på Fyn. Hver gruppe 
udgør en fjerdedel af samtlige sogne. Fördelningen kan her give udtryckke købstce- 

dernes betydning for udviklingen i den agrare sektor.

købstæder tidligere blevet udvidet med deres 
landsogne, omkring århundredskiftet Odense og i 
1930-rne både Svendborg og Odense. Udviklingen i 
ikkeagrare huse og virksomheder har betydet, at 

gårde simpelt hen er blevet nedlagt for at give plads 
til andet byggeri, f.eks. parcelhuse og vejanlæg. For 
Odenses vedkommende er det markant, at udvikling
en går så langt uden for byen i en 15-20 km. radius.

Det angiver på den anden side den rolle 
centralitetsfaktorer spiller for udviklingen i det fynske 

kulturlandskab. Fyn er i denne sammenhæng

velegnet, fordi øen har en tillempet cirkulær form 

med den største by liggende næsten i midten og med 

7 kystkøbstæder samt en nyere ”stationsby” midt på 

Fyn, Ringe. I første række foregår udviklingen i de 

sekundære og tertiære erhverv her, på Fyn mest 

udpræget i et T fra Middelfart over Odense til Nyborg 

(hovedtrafikårerne på Fyn) samt fra Odense til 

Svendborg. Og som vist præges den agrare udvikling 

kraftigt af udviklingen i byerhvervene, som i deres 

natur er centralitetsorienterede.
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Tilsvarende bliver væksten i de ikkeagrare erhverv 
og bebyggelser mindre, jo længere væk fra centrene 
man kommer. Helt ude på småøerne er der tale om 
en stagnation. Men intressant er, at udviklingen på 
småøerne gennem 1900-tallet har afspejlet udvikling
en som den vil komme til at foregå i periferiområderne 
på hovedøen, f.eks. den ringe vækst i såvel 
landbrugsbebyggelsen som den ikkeagrare bebyggel
se på småøerne i mellemkrigstiden, som kom på 
hovedøens periferiområder efter 1950. Måske kan 
denne model bruges til at forudsige bebyggelsesud
viklingen i fremtiden ved at kigge på småøerne.

By- og landzonelov

Som en slags opfølgning af den faktiske udvikling, 
men også som en stramning og regulering heraf kom 
i 1970 by- og landzoneloven. Dens hovedformål var 
at forhindre byspredning i det åbne land og sikre, at 
egentlig bymæssig udvikling sker, hvor der gennem 
planlæggningen er åbnet mulighed herfor. Der skal i 
regionplanen udpeges byzoneområder samt sommer
husområder, hvor der kan ske udvikling til de 
respektive formål. Det resterende areal er landzone, 
hvor der kræves tilladelse til at opføre anden 
bebyggelse, der ikke har med landbrug eller 
skovbrugserhverv at gøre, eller til at ændre anven
delsen af eksisterende bygninger ellerarealer.

Det indebærer en beskyttelse af det åbne land som 
landbrugsområder. Som byzoner er udpeget bebyg
gelser med decideret ikkeagrar bebyggelse som 
parcelhusområder eller områder der forventes bebyg
get som sådan, mens overvejende rurale landsbyer 
ikke er udpeget, dvs. er landzone. Det betyder, at det 
i det store billede arealmæssigt er ret små områder, 
der er erklæret byzone, mens størstedelen af arealet 
er landzone. Sommerhuszonerne ligger som regel ved 
kysten. Men loven afstikker selvsagt kun rammerne 
for den landbrugsmæssige udvikling — hvordan 
landbrugene udvikler sig, er det op til markedskræf
terne og den enkelte landmand at bestemme. Loven 
er til gengæld blevet opfattet som for stram og 
hæmmende for udvklingen af nedlagte landbrugse
jendomme, og sidste år kom en ændring af loven, 
hvorefter det er blevet tilladt at etablere andre erhverv 
i bestående bygninger uden større om- eller 
tilbygninger. Ellers er fremstillings og serviceerhverv 
henvist til de enkelte kommuner særligt udlagte 
områder i lokalplanen.

Skovrejsningsplaner

En anden anvendelse af arealerne, som nødvendigvis 
må ske på bekostning af landbrugsjorden, er planerne 

om at fordoble skovarealet inden for de næste 80 år 

fra de nuværende ca. 10 %. Interessant er her, 
hvorledes man i den fynske regionplan udpeger 

områder, som man gerne ser tilplantet med skov, og 
hvilke områder man ønsker friholdt herfor. Der er 

flere hensyn at tage i denne sammenhæng:

• grundvandinteresser — skov ønskes plantet i 
områder, hvor der er knappe grundvandressourcer 

for at styrke disse det vil selvsagt sige, at det er i 
områder med stort vandforbrug, dvs. i nærheden 

af de store byer.

• rekreative interesser — skov skal udover at være 
en økonomisk god investering for ejeren også tjene 
rekreative formål for befolkningen, dvs. at skov ud 
fra dette princip bør anlægges i nærheden af bynære 
områder.

• naturinteresser — de eksisterende naturtyper, der 
er udpeget i ”den grønne struktur”, dvs.moser, enge, 
strandenge, overdrev m.v. skal beskyttes. Da disse 
naturtyper er beliggende i skovbygden og 
kystzonen, indbærer det, at skovrejsningen ud fra 
disse hensyn vil henvises til slettelandskabet, dvs. 
”fullåkerslandskapet”.

• skovbrugsinteresser — her stræber man efter at 
udfylde huller mellem eksisterende skove for at 
opnå de skovbrugsmæssigt bedst arronderede 
skove.

• landbrugsinteresser — her stræber man efter at få 
skoven plantet på de dårligst boniterede arealer.

Alt i alt er der en række interesser, der skal varetages, 

men hovedparten af dem vil betyde, at der gøres 

indhug i det rene landbrugsland, især det som 
omgiver byerne. Kysten, hvor der tidligere i 
middelalderen var meget skov tilbage, indtil rydning

er med efterfølgende bosætning satte ind, vil blive 

friholdt, mens der stort set kun vil komme udfyldende 
skov i skovbygden. Det skal dog understreges, at der 

kun er planer, hvis fuldførelse er afhængig af at de 

enkelte jordejere ønsker at udnytte de tilskud, der 
gives til skovplantning, selvfølgelig mest i de 
udpegede skovrejsningsområder — og iøvrigt mest 
til løvtræer.
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Figur 3- Luftfoto, der viser landsbyen Marslev ca. 10 km. øst for Odense på den nordøstfynske slette. Det 
bebyggede ”slips”, der strækker sig ud fra landsbyen er byzone, mens det omgivende land incl. den gamle 
landsby er landzone. Den ejendommelige form byzonen antager skyldes udskiftningen i 1796, hvor man 
valgte en stjerneudskiftning med lodderne strålende udfra landsbyen. Den bevarede ejendomsstrukturen 

gav sig i nutiden udslag i et særegent tilfælde af bevaring afen historisk udskiftningsstruktur i land
skabet, da kommunen købte en af de udflyttede gårde fra landsbyen til udstykning og bebyggelse med

moderne parcelhuse, (foto: E. Porsmose),

Marginaliseringstendenser

Når skovrejsningsplanerne har fået denne vægt, 
hænger det selvfølgelig sammen med dansk land
brugs overproduktionsproblemer. Inden for EF er der 
overproduktion af korn og fødevarer i det hele taget, 
og der er kommet en modsætning i landbrugspolitik
ken med att garantere landmændene mindstepriser 
på varer, der er overproduktion af, og som derfor 
kommer på overskudslagre. Derfor går politikken i 
EF bl.a. ud på at få nedsat landbrugsproduktionen. 
Tiltag inden for de senere år er tilskud til at 
marginalisere jord, dvs. lade den ligge udyrket hen. 
Ligeså har der kunnet udpeges områder som 
”miljøfølsomme områder”, der har kunnet få tilskud 
til at blive dyrket ekstensivt, f.eks. enge der kan bruges 
til græsning uden sprøjtemidler og kunstgødning. 
Omfanget af disse ordninger må dog siges være 
beskedent. På Fyn er ca. 4 % af arealet udpeget som

potentielle miljøfølsomme områder, mens ca. 1 % er 
udnyttethertil.

Det nyeste tiltag inden for dette felt er en nylig 
vedtaget prispolitik inden for EF, der indebærer, at 
hver landmand (med et korndyrket areal på over 
17,62 ha) for at kunne få arealpræmie oveni de 
nedsatte kornpriser skall braklægge 15 % af den jord, 
der i de sidste fem år har været brugt til 
kornproduktion. Der ydes også en præmie for de 
braklagte arealer. Det vil sige egentlig en ordning med 
indbygget frivillig tvang, og helt og holdent op til den 
enkelte landmand, hvordan han vil udnytte ordning
en. Mulighederne er at lade jorden liggepermanent 
brak, men så skal der braklægges mere end 15 %, da 
det må formodes at være de dårligste jorder der så 
vælges til dette formål. Landmanden kan også vælge 
at lade 15 % af jorden ligge brak i rotationen, dvs. det 
enkelte område vil senere blive dyrket. Det skal i 
givet fald være som grøn brak uden gødskning og
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sprøjtning. En tredie mulighed er, at landmanden kan 
dyrke nonfood afgrøder på jorden efter nærmere 
fastsatte regler. Det kan være pil eller elefantgræs til 
energibrændsel. Denne mulighed vil efter mit skøn 
på længere sigt blive udnyttet mest, da landmændene 
jo i høj grad også har egne økonomiske interesser at 
varetage og især nu oven på den dårlige høst i år.

Men for landskabet vil ordningen betyde, at alt 
andet lige vil alle dele af landbrugsjorden blive 
”braklagt” med 15 %, uanset om det er på de dårligste 
eller bedste jorder. En mulighed for at komme ud 
over dette er at indgå puljer, hvor braklægningen 
koncentreres på enkelte landmænd i området. Det 
kan være en animalsk produktions størrelse, der gør, 
at en landmand ønsker at beholde al sin jord selv til 
at køre gyllen ud på og betaler en nabo for at 
braklægge for sig. Eller det kan være individuelle 
hensyn, som f.eks. alder, der gør at en landmand 
ønsker at braklægge for andre. Men alt i alt betyder 
disse tiltag ændringer i landbrugslandet, som ikke har 
nogen nødvendig relation til kulturlandskabet, men 
udviser en generel tendens.

Konklusion

Konklusionen på denne kortfattede gennemgang må 
være, at landbrugslandet er trængt fra mange sider. 
På den ene side fra bylandet, det urbaniserede 
samfund, der stiller arealkrav såvel til bolig og 
erhvervsbyggeri — for tiden dog minimalt p.gr.a. 
konjunkturerne — som til rekreative arealer og 
vandressourcer, begge dele i form af skove. På den 
anden side af hensyn til miljø, natur og ”omvendte”

landbrugsinteresser, hvor der ønskes landbrugsarea
ler taget ud af drift for at bruge dem til skove, 
naturområder eller ekstensivt drevne landbrugsarea
ler. Det vil overvejende gå ud over de typiske 
slettelandskaber, ”fullåkerslandskaper”. I ingen tilfæl
der tyder det på, at det er kulturlandskabets indhold, 
der får lov at bestemme udformningen af landskabet, 
hvorved forstås at de bedste landbrugsjorder er i 
slettebygden. Det er snarere de moderne byer med 
deres krav om rekreative arealer og en nutidig (urban) 
opfattelse af naturområder som det der er uberørt af 
menneskehånd. Det historisk bestemte kulturland
skab spiller en ringe rolle for udformningen af den 
fremtidige landbrugsstruktur.
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SLÄTTLANDSKAPET
MILJÖER OCH ENSKILDA ELEMENT 

VID SIDAN AV PRODUKTIONEN
Från att bevara till att vara 

med och omvandla

I slättlandskapet dominerar åkrarna helt. Endast vid 
havet och i fjällandskapet kan vi finna motsvarande 
långa utblickar. Trädens fåtalighet och former gör det 
lätt att se likheter med ett savannlandskap. Slättland
skapet är ett utpräglat kulturlandskap, som kommer 
att fortsätta förändra sig och styras av produktion och 
mänsklig nytta. Ur bevarandesynpunkt behöver man 
inte oroas över åkerns fortsatta dominans. Det som 
snarare bör leda till oro är alla de småmiljöer och 
enskildheter som är av en oerhörd betydelse för 
slättlandskapets identitet i stort, för den lokala 
kulturmiljön som människan kan ha en nära relation 
till och som samtidigt är av fundamental betydelse 
för växt- och djurliv. Detta är miljöer och element 
som är hävdberoende, är tydliga rester från äldre tider 
och framöver knappast kommer att hävdas och 
förnyas av produktionsskal. Deras framtid kommer 
snarare vara beroende av andra värden som de kan 
kopplas till. Mot denna bakgrund vill jag här fokusera 
det som finns mellan och vid sidan av åkerfälten. En 
del av detta tas vanligen upp från naturvården p g a 
värdet för floran och faunan. Begreppet småbiotoper 
används ofta härvid. Jag vill snarare belysa dessa 
småmiljöer ur ett kulturmiljö- och kulturhistoriskt 
perspektiv.

Den skogspolitiska utredningen har i dagarna lagt 
fram sitt betänkande (SOU 1992:76). I denna läggs 
mycket stor tyngd vid miljöfrågorna. Skärpningen 
gentemot produktionsmålen gäller där skogen. Kan 
man från detta dra paralleller till jordbruket och 
slättlandskapets utveckling? På många sätt står oss 
jordbruket närmare än skogsbruket. I jordbruksbyg
derna återfinns huvuddelen av våra samhällen och 
storstäder. Där återfinns våra äldsta kulturbygder. 
Mycket av det jordbruket producerar blir livsmedel.

Det blir mat och berör onekligen vårt innersta. Trycket 
på de biologiska systemen genom det mänskliga 
utnyttjandet av, och därmed även belastningen på, 
landskapet är många gånger större på jordbrukssidan. 
Jordbrukslandskapet är oerhört mycket mer än en 
ordinär industrimark. Det vore dock högst rimligt att 
anta att miljöfrågorna även på jordbrukssidan 
kommer att få ökad uppmärksamhet framöver. Om 
så sker kommer landskapet också att förändras utifrån 
nya miljömål för slättlandskapet. Kunskap om kultur, 
miljö och historia blir i ett sådant perspektiv viktig 
inte enbart i konserverande sammanhang utan bör 
minst lika mycket användas i forandringssituationer 
och vid nyskapande av miljöer.

Nya miljömål

1 Kulturmiljövården och naturvården har fram till i 
dag koncentrerats på att bevara vad äldre tider och 
tidigare generationer har givit oss. En intressant 
utvidgad uppgift framöver är att medverka till att 
aktivt berika kultur- och naturvärdena. Ett fortsatt 
knaprande på vad tidigare generationer givit 
räcker inte som miljömål. Det tär på landskap som 
redan idag många gånger får betraktas som 
oacceptabla bristlandskap.

2 Hårt driven standardisering har givit många segrar. 
Standardisering har även praktiserats inom kultur
miljö- och naturvård. I framtiden bör det originella, 
den regionala och lokala identiteten, understrykas 
mer. Mönster och enskilda element som givit 
särprägel och skilt skånska slättlandskap från 
västgötska eller nordtyska har raderats ut. Att 
återupprätta dessa är en viktig grund för att nå 
miljömålen i vid mening.

3 Enfunktionstänkandet kommer att kompletteras 
med flerfunktionstänkande. En lähäck har betydel-
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se inte enbart som vindskydd utan vid jakt, för 
landskapsbilden, floran och faunan. Detta bör leda 
till en helt ny generation häckar med andra och 
mer skiftande utformningar. En betesvall med 
nötkreatur blir också till för landskapsbilden, 
floran och faunan. Nya inslag blir därför intressan
ta.

4 Flora och faunavården blir nya miljömål för 
vardagslandskapet. Fram tills nu har man främst 
berättat om hur illa det gått, hur många livsmiljöer 
och arter som slagits ut. I framtiden blir det mer 
intressant att svara på hur en sådan utveckling 
vänds och hur konkreta åtgärder kommer till stånd.

5 Estetiken i dess vidare innebörd (trivsel, hemhö- 
righet, stolthet, skönhet, trygghet, generositet) 
kommer att få en mer central betydelse. Helhets
karaktären såväl som närvaron av olika landskaps
element som är betydelsebärare är här mycket 
viktig. Under ett antal årtionden har estetiken varit 
reducerad till ett friluftsintresse. Till viss del sker 
här en överlappning gentemot historiska värden 
och intressen.

6 Mark- och luftvård. Denna kommer på ett mer 
genomgripande sätt att ge nya inslag, som 
förhoppningsvis blir kulturmiljömässigt förankra
de, exempelvis längs vattendrag, vägar och intill 
bebyggelse. Sådana motiv till förändringar bör inte 
minst vara angelägna i slättbygdslandskap.

Historiskt intresse

Historiskt intresse och fördjupad historiekunskap är 
inga självklaheter för dagens svenskar och aktörer i 
landskapet. Nyttan av historisk kunskap måste 
bevisas gång på gång. Ett renodlad beskrivning av ett 
historiskt förlopp är stort nog att ta itu med. 
Jämförelsevis är det emellertid betydligt mindre 
komplicerat än ett försök att utnyttja historia i en 
förändringsprocess framåt. Det sistnämnda är dock 
nödvändigt att ta itu med. Som grund för förändringar 
måste vi försöka förstå landskapets karaktär under 
olika historiska tider. Vad skall bevaras? En idag helt 
försvunnen komponent kan som typ vara högintres
sant att integrera ett nytt landskap. En annan fråga 
man knappast bör försöka undgå vid en restaurering 
av landskapet är frågan om vilken tids landskap som 
vore mest attraktivt eller intressant för dagens

Fig. 1. Kultur miljövår den och naturvården har 
många angelägna uppgifter vid landskapsföränd- 
ringar. Denna översikt visar behovet av att även 
ta itu med nyskapande, restaurerande och för

stärkande uppgifter. Detta blir mer uppenbart om 
helheten och större landskapsmiljöer eller bioto

per betonas jämfört med om de enskilda objekten 
betonas mer, vilket har varit fallet tidigare. (Vida

reutveckling efter Nowak 1987)

svenskar. Kulturmiljövärden och estetik är mer än 
historiska värden. Samtidigt visar miljöpsykologisk 
forskning emellertid att landskap med rötter och 
komponenter som kan tolkas i ett historiskt perspektiv 
vanligen är av stor betydelse för positiv relation till 

landskap (Sorte 1985).

Naturlig variation i det 

å k e r d o m i n e r a d e 

slättlandskapet

Står bevarande av slättlandskapets storslagenhet och 
enkelhet i konflikt med strävan mot ökad biologisk 
mångfald i landskapet? Kan träd eller rent av nya 
skogsenklaver vara en del av en fullåkersbygd utan 
att slättlandskapets originalitet och kulturmiljövärden 
äventyras? För att kunna besvara frågor av denna typ 
krävs en närmare granskning av slättlandskapets 
innehåll, uppdelad på undertyper och komponenter. 
Det krävs också att man håller i sär det principiella 
och det enskilda fallet. I ett enskilt fall kan det vara 
helt riktigt att det är åkrarna, enkelheten, trädlösheten 
och motsatsen till biologisk mångfald som bör råda. 
Principiellt bör svaret bli ett helt annat.
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Fig. 2. Det emotionella landskapsvärdet. Skiss 
över hur aktörer i dagens landskap kan värdesät
ta och förhålla sig till historien och olika tidsperio

der. Hur uppskattar dagens svenskar olika 
tidsperioder? Får man samma värderingar om 

man utgår från natur- och kulturvärden?

Jordbruket döljer inom många slättlandskapsom- 

råden en naturlig variation. Det döljer en naturlig 

variation av en annan art än inom skogs och 

mellanbygd men ändå en kvarvarande naturlig 

variation som ända in på 1900-talet givit slättlandska-

Dry ground
ii

wildwood

wood-pasture, 
including remnants 

of wildwood

coppiced woodland 
with pastures, meadows 

and arable fields

semi-open grassland with 
scattered trees, meadows 

and arable fields

Wet ground

fen wildwood 

fen wood-pasture

coppiced fen woodland 
with pastures (too small 
areas to be considered 

in our maps)

open fenlands or 
open to semi-open 

wet meadows

Fig. 5. Uppdelning i tvä utvecklingslinjer efter 
markfuktighet. Indelningen gjordes inom det hi
storiska kulturlandskapsprojektet om Ystad un

der 6000 år (Berglund m fl 1992). Denna 
uppdelning i torr/frisk (fast mark resp fuktig/våt 
mark (våtmark) är av fundamental betydelse för 
att förstå de grundläggande dragen i slättland

skapet. Pilarna kan också löpa i motsatt riktning.

pet ett stort inslag av såväl biologisk som kulturell 
mångfald. Mångfalden och detaljrikedomen finns som 
ingredienser i småmiljöerna utan att mer än ställvis 
bryta huvudtemat i landskapet — ett huvudtema 
uppbyggt kring åkerdominansen och de vidsträckta 
vyerna.

Några undertyper till 

slättlandskapet

För att upptäcka de egenskaper hos slättbygden, som 
skapar dess identitet, är det väsentligt att försöka 
identifiera olika undertyper liksom enskilda land
skapselement. Komponenter som närmast kan 
beskrivas som olika slags linjer och punkter. 
Slättlandskapet som överordnad landskapstyp kan 
verka förblindande om man endast stannar till vid 
denna översiktliga nivå. Då andra vid detta semina
rium lägger större vikt vid verksamheter och 
bebyggelse koncentrerar jag mig här snarare till det 
fysiska landskapets mer naturgivna (men kulturstyr- 
da) egenskaper. De frågor som jag ställer och lämnar 
obesvarade menar jag är viktiga att ha koncis kunskap
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Fig. 3 Covan) och 4 (nedan). En topografisk karta och en karta som visor våtmarksförekomsten omkring 
1815 i Ystadsområdet. Kartorna visar stor naturlig variation trots att det handlar om en s kfullåkers- 

bygd. Den topografiska kartan visar att även småkulliga landskap kan ingå i enfullåkersbygd. Kartan 
över våtmarkernas förekomst från 1815 ger en grov bild av potentiella och reella våtmarker för framtiden

(Berglund m fl 1992).

10 km Wet meadow, fen, 
fen woodland

Lake , pond

Stream

BALTIC SEA
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GEOLOGISK KARTA 
öfver

ALNARP
upprättad sommaren 1911 af 

L. von POST och K. E. SAHLSTRÖM

Skala 1:16 000

Fig. 6. Jordartskarta över Alnarp. Denna visaren förhållandevis stor natur
lig variation i ett slättlandskap som i dag präglas av de stora, enhetliga 

åkerfälten. Möjligheten att framöver öka variationen på basis av en i dag 
naturlig dold variation finns.

GEOLOGISK KARTA
öfver

ALNARP
upprättad sommaren 1911 af 

L. von POST och K. E. SAHLSTRÖM
Skala 1:16 000

Fig. 7. En identifiering av underliggande landskapstyper inom olika delar av 
slättlandskapet Alnarp. I. Starkt åkerdominerat landskap. II. Låglandskap. 
III. Högre liggande småvattenrikt, åkerdominerat landskap. IV. Kustpräglat 

landskap. V. Park-skogslandskap integrerat med bebyggelse.

om — något som vi i dag 
knappast har i tillräcklig 
omfattning. Exemplen som 
jag valt ut belyses via diabil
der som kommenteras.

1 Slättbebyggelsen 
och dess närmiljö

Hur ligger bebyggelsen i 
landskapet? Hur möter den 
omgivningen? Varför ligger 
den just där? Det som skulle 
kunna förtydliga förklaring
en måste lyftas fram. Annars 
kan man lätt glida över till 
bedömningar, beskrivningar 
och åtgärder utifrån per
spektivet landskapsrum. 
Detta är ett konkret-tekniskt 
begrepp som ofta saknar 
anknytning till de olika 
elementens ursprung och 
landskapets innehållsliga 
kärna. Ofta bildar bebyggel
sen öar. Koncept inom ön 

står ofta i kontrast mot 
koncept utanför. Som en 

biblisk paradisö har parken 
och trädgården i slättland

skapet vänt sig inåt mot sig 
själv ända in i modern tid 

(mitten av 1950-talet). Vilka 
park- och trädgårdsstilar 

återfinns inom staden, knut
na till godsen resp till den 
agrara småbebyggelsen? Vad 

kännetecknar trädens och 
buskarnas rumsliga arrange
mang i en slättbebyggelse? 
Har tätortsranden verkligen 
landsbygdsprägel — eller är 
den slättlandskapets mest 
identitetslösa och sargade 
zon? Fruktträden har använts 

på olika sätt i landskapet. 
Vilka fruktträdstraditioner 

kan anknytas till slättbygd?
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Foto 1. Våtmarksstråk med utdragen buskridå väster om Eslöv.

Våtmarker och andra områden med stor artrikedom Det finns miljöer där naturvården och 

kulturmiljövärden borde mötas. Naturvården med sitt flora ochfaunavårdande intresse, kulturmiljövården 

med sitt intresseför platsens kulturhistoria, rester av appdämningssystem, helhetskaraktär, kvaliteter i dagens 

landskapsbild, samband med intilliggande bosättningar.

2 Speciella kustnära 
slättbygdsområden

Vad understryker de direkt kustnära platsernas 
särprägel — deras tidigare utnyttjande, klimatets 
vresighet eller problemen med sandflykt? Vad 
kännetecknar fullt utbildade häcklandskap, speciella 
skyddsskogar, särskilda trädslagsval, inhägnadssys- 
tem, strandängar men även betade hagmarker av en 
typ som skiljer sig från hagmarker i andra delar av 
slättlandskapet eller från skogs- och mellanbygder
nas?

3 Miljöer i anknytning till raviner och 
åsbildningar

Dessa miljöer har en fastare landskapsanknytning 
som syns via mer organiska former och mer 
komplexa, artrika livsmiljöer, där ståndortsvariationer 
och nischer kan ändra sig dramatiskt och snabbt i 
rummet. Äldre gränser som ofta kan påträffas just här 
understryker ytterligare dessa platsers säregenhet. 
Miljöerna står därmed ofta i stark kontrast till 
åkerområdena omkring.

4 Särskilt låglänta landskap och 
rester av marsklandskap

De låglänta delarna av slättlandskapet har haft en 
mycket stark egenkaraktär. Inte sällan var det just 
denna atmosfär som landskapsmålare försökte fånga. 
Den svarta jorden, den mustigt gröna grässvalen på 
betesmarken, de flacka men många öppna dikena, 
pilodlingarna, de upprepade raderna av pilar eller de 
grova popplarna i strandkanten. En del fragment lever 
i dag fortfarande kvar men trädens liv är ändligt och 
mycket har suddats bort. Fulla rader har förvandlats 
till ett kvarvarande ensamt träd. Att återskapa 
våtmarker är i dag aktuellt p g a närings- 
läckageproblemen och till viss del för flora- och 
faunavården. Det bör därvid finnas anledning att 
identifiera också dessa miljöer som viktiga kulturmil
jöer med sina egna kulturelement.

5 Slättskogarna, hagmarkerna och 
deras specifika egenskaper

Det finns många drag hos slättens skog som skiljer 
den från skogs- och mellanbygdens skog. Om skogen
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Miljöer och element vid sidan av produktionen

Foto 2 (ovan) och 3 (nedan t v). Stympad jordvall med överårigt träd resp. markväg i
bebyggelserand utanför Lund.

Markvägar, mellanfältsytor, ängs korridorer. Borttagandet av mellanfältsytor som markvägar 

och ängsstråk samt enskilda punkter som träd har haft en förödande verkan pä det mönster som ger 

landskapet en identitet. Är detta ett landskap enbart för industriproduktion? Hur kan man på ett 

optimalt sätt berika landskapet framöver genom att arbeta med mellanfältsytorna, med väg och 

vattendragskanter utan att mer än ytterst marginellt störa produktionssträvandena på fälten?

låg längst bort i skogs och mellanbygden har den i 
slättbygden på ett helt annat sätt varit knuten till och 
integrerad med bebyggelse. Inte sällan har den fått 
ge uttryck för en större markägares sociala ambitioner 
och behov av att visa makt. Genom sin kraftfullhet 
(mörkhet i kombination med trädens höj dspel i ett 
landskap där de horisontella linjerna helt överväger) 
kunde man genom skogen, inte minst på håll, ana 
var odlingscentrum låg. Flera exempel finns på skogar 
som hade en viktig tidig roll som jaktpark. Andra har 
börjat sin tid som hästhage, skyddsskog eller som en

romantisk park. Andra åter, däribland Alnarps 
almskog, har bevisligen en bakgrund i en slåtterängs- 
kultur, där större träd och buskar var närvarande i ett 
landskap som troligen påminde om Gotlands-änget. 
Ett fåtal skogar idag kan snarare härledas från en mer 
kontinental skottskogstyp (Emanuelsson m fl 1985). 
I såväl Landskrona som Helsingborg uppfördes skog 
för ögats fröjd men också för att garantera ved åt en 
behövande befolkning. I Malmö uppfördes skogs
plantering som en tidig form av folkets park medan 
borgarna samtidigt fick tillgång till nya pryd- 
nadsparker. Under 1900-talet har slättlandskapet fått 
en ny skogstyp, som med inflytande från Danmark 
lagts upp som en skogsodlingsplantage.

Skogsenklaverna har med tiden alltmer kommit att 
tillhöra slättlandskapet. Vänligtvis har de en ringa 
storlek. Intressant vore fördjupade studier av 
slättbygdsspecifika egenskaper. Har uppbyggnaden 
en större planmässighet? Ibland kan man finna 
speciella axlar, tom rester av alléer inuti skogen, 
vilket måste skapat en mäktig tunneleffekt då man 
kom ridande. Andra kulturrester som kan påträffas är 
träd som måste ha utgjort viktiga portaler eller
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Foto 4 och 5. Småvatten med växlande identitet som kulturmiljö på Lundaslätten.

Småratten och därtill knutna kulturelement. Småvattnens betydelse för floran och faunan bar 

uppmärksammats. Deras betydelsesom kulturmiljö i slättlandskapets identitet är av samma vikt. För denna 

år det stor skillnad mellan väl hävdade ocb misshandlade eller ej vårdade träd.

avvikande trädgrupper i mötet mellan olika markvä
gar. Det sistnämnda bör ha varit en hjälp att orientera 
sig, ett speciellt problem i flacka landskap. Inte sällan 
ser man hur skogens gräns mot det öppna landskapet 
understryks med en klippt häck i skogens rand. 
Närmar man sig ett skogsparti i slättbygd ser man i 
regel också hur antalet träd, ridåer och buskar ökar i 
zonen närmast utanför skogen.

Mot bakgrund av de nämnda och liknande 
exempel vill jag påstå att kulturskog i slättbygd 
betyder mycket mer än bara virkesproduktion. 
Fortsatt fördjupad belysning av skogsmiljöerna ur 
kulturmiljösynpunkt vore därför angelägen.

Motsvarande fåtaliga uppgifter verkar det finnas 
om hagmarkernas eventuella särpräglade drag i 
slättbygd. Tolkas äldre kartors symboler fanns inte 
sällan ett inslag av enstaka träd, trädgrupper och 
buskage med hårt betestuktade kantzoner. Troligen 
har man åtminstone vid godsen liksom i Mellan och 
Västeuropa medvetet använt speciellt stora, bredkro- 
niga träd som gav ett massivt, välbärgat intryck, 
exempelvis bok, hästkastanj, alm och lind, vilket 
ledde till en helt annan karaktär än björken men även 
om man jämför med eken i skogs- och mellanbyg
dernas hagmarker.

6 Fullåkerområdenas egna särdrag

Det sägs finnas två trädgränser i Sverige, en vid den 
naturliga trädgränsen i fjällkedjan och en kulturellt 

betingad trädgräns vid Eslöv-Höör. Detta är nu en 
grov förenkling och mer en rolig historia än sanning. 

Stora områden söder om, i den s k slättbygden, är 
emellertid idag trädfattiga, inte minst genom jordbru
kets rationalisering efter andra världskriget och nu 
senast p ga almsjukan. För hård exploatering resp 
trädutrotningskampanjer har genom tiderna växlat 
med det motsatta, nämligen trädplanteringskam-
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Miljöer och element vid sidan av produktionen

Foto 6 och 7. Klibbalallé resp. oxelalléfrån halländsk, kustnära slättbygd.

Alléer. Till alléer i landskapet hör ett stort kunskapsfält. Deras placering i landskapet är mycket väsentlig för 
att fokusera rätt platser med rätt styrka eller binda samman olika landskapskomponenter. Trädslagsvalet 
betyder mycket för om allén kommer att trivas, bur länge allén kommer att stå där, hur snabbt den blir 
mogen och inte minst för att ge en bestämd karaktär åt platsen. Sortvalet kan betyda skillnaden mellan en 
stadsmässighet och en landsbygdsatmosfär. Avstånd mellan träden och avståndet från tråden till vägbanan 
är andra viktiga variabler.

panjer. Hur mycket de senare givit konkret i Även i detta fullåkerslandskap spelar idag träden
landskapet är emellertid osäkert. en icke oväsentlig roll i landskapsbilden, troligtvis

mer än de gjort under flera hundra år. Detta genom
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Miljöer och element vid sidan av produktionen

att andelen mogna och gamla träd idag är större, vilket 
trots trädfattigdom ger en stor total kronvolym. Så var 
finns då problemen? Fragmenteringen kvarstår. De 
sammanhängande linjerna har kapats och blivit 
mycket få. Många av träden är från en och samma 
trädplanteringsperiod. Idag är åtskilliga av dem äldre 
och övermogna. Luckorna i trädrader och alléer blir 
allt fler, många ensamma träd i strategiska lägen har 
försvunnit. Minst lika väsentligt för slättlandskapets 
identitet är att hävden riktad mot ridåer mellan 
åkerfälten och enskilda träd försvunnit. Pilar har 
tidigare hamlats (stubbats), stora fristående träd har i 
sin tidiga ungdom hjälpts fram bland en mängd då 
anonyma ungträd på väg upp, trädkronor har höjts 
och formats för vedtäkt m m. I och med att denna 
hävd upphör, upphör också en artikulering eller om 
man så vill ett starkt skulptureilt drag. Kanske än mer 
angeläget är att peka på kunskapsförflackning. Om 
man skall plantera nya trädgenerationer eller

återuppta en hävd är risken mycket stor att 
schabloniseringen är alltför stor och det felaktiga valet 
i förhållande till platsen blir alltför vanligt.

I texterna till foto 1-12 belyser jag några enskilda 
landskapselement, som det är väsentligt att få 
fördjupad kunskap om.

Foto 8 och 9. En förvuxen och därefter avkapad pilrad på sin sista vers. Andelen ridåer, häckar, träd
grupper m m ökar intill skogspartier.

Trädrader, häckar, ridåer, trädgrupper. Till slättlandskapets vanligaste komponenter hör en rad olika små 

miljöer, som är uppbyggda med träd och buskar i stommen. Miljöer som har helt olika uttryck beroende pä 

uppbyggnad, andel träd och buskar, bredd, längd, krontakets öppenhet, väggarnas lutning mm. Bara att återfinna 

ett språkbruk som gör det möjligt att tala om dessa miljöer är en utmaning och en nödvändighet om alltför stora 

förenklingar skall undvikas.
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Miljöer och element vid sidan av produktionen

Foto 10. Ensam ask på Uppsalaslätten.

Fristående träd. Fristående träd får en betydligt större betydelse i ett slättlandskap än i en skogs eller 

mellanbygd. Många av de äldre ensamstående träden var sägenomspunna och hade ett lokalnamn. Att 

uppmärksamma trädsolitärernas olika värden, finna lämpliga platser, välja lämpligt trädslag, utnyttja 

rätt etableringsteknik mm är viktigt. Det gäller ute i det öppna landskapet men också inuti skogsområdena.
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Miljöer och element vid sidan av produktionen

Foto 11 och 12. På väg ut till Måryd, ett välbesökt övergångslandskap. Pålsjö skog i Helsing
borg, en skog som 1741 betecknades som en vacker ungskog. Vid övergången till 1900-talet 

kompletterades denna med ett antal försköningsplanteringar.

Skogens randzoner och skogsbryn. Mötet mellan skogen och det öppna landskapet bör få en 
särskild uppmärksamhet och ges speciella kvaliteter i slättbygd.

Tillgänglighet och integrering av kulturplatser i naturområden. Många växer upp och lever 
omgivna av slättbygd. De präglas och får en förståelse för olika natur och kulturvärden i relation till 
hur landskapet bjuder in eller är avvisande. Uppdelningen av natur och kulturmiljövård bar gjort 
att vi tappat en tradition, där viktiga kulturplatser, samlande byggnadsverk etc var självklara punkter 
i de mest värdefulla naturpräglade områdena.
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särdrag bör bevaras och skyddas för att mångfalden 
av natur- och kulturlandskap ska bibehållas. Många 
fruktar att fullåkersbygdens karaktäristiska öppna 
landskap riskerar att försvinna när miljökraven 
hårdnar och vid jordbruksproduktionens omställning. 
Röster höjs för att skydda fullåkersbygden mot 
drastiska förändringar. Men vi kan inte enbart inrikta 
oss på att bevara och skydda denna landskapstyp 
som den för närvarnade ser ut. Miljöproblemen är 
stora och omfattande och omedelbara åtgärder för att 
avhjälpa de mest akuta problemen måste vidtas.

Ett av de större miljöproblemen inom fullåkers
bygden är det diffusa läckaget av närsalter (kväve och 
fosfor) från åkermark till vattendrag. Närsaltläckage 
från åkermark är en dominerande orsak till den dåliga 
vattenkvalitén och övergödningen av våra åar, sjöar 
och hav. Mer än 50 % av de totala utsläppen av fosfor 
och kväve till fullåkersbygdens åar kommer från 
jordbruksmarken. Därmed är ett icke långsiktigt 
varaktigt jordbruk inom fullåkersbygden ett av de 
stora miljöhoten. Regeringen har beslutat att utsläp
pen av kväve och fosfor ska halveras före år 2000 
(SNV 1990). I sydvästra Skåne anses föroreningssitua- 
tionen vara så akut att utsläppen ska halveras före år 
1995 (Länsstyrelsen 1988). Detta ställer stora krav på 
reduktion av alla föroreningskällor, då också av 
fullåkersbygden.

Men kan vi hitta lösningar där vi både bevarar det 
unika i fullåkersbygden och kommer till rätta med en 
del av miljöproblemen?

Fullåkersbygden idag

Jordbrukets närsalter hamnar i vattendragen genom 
erosion, ytavrinning och genom att närsalter urlakas 
med markvattnet ner tilldräneringsrör och grundvat
ten. Det stora närsaltläckaget från jordbruksmarken 
beror inte enbart på de stora mängder av närsalter 
som vi tillför markerna i form av konstgödsel, 
stallgödsel och luftföroreningar, utan också på hur vi

hanterar vattnet i landskapet. Många av de föränd
ringar och rationaliseringar som skett inom jordbru
ket, speciellt under 1900-talet, har förändrat dräne- 
ringsförhållandena i jordbrukslandskapet. Över- 
skottsvattnet leds numera snabbt och effektivt bort 
från jordbruksmarken, vilket medför att stora 
mängder närsalter följer med vattnet ut i sjöar och 
hav.

Jordbrukets rationaliseringar har inneburit att 
fälten i fullåkersbygden har täckdikats, bäckar och 
diken har rätats och rensats från vegetation och många 
vattendrag har helt försvunnit och rinner numera i 
kulvertar nergrävda under jord. Detta har gjorts för 
att underlätta jordbrukarens arrondering och för att 
få effektiv avrinning av överskottsvatten. Fullåkers
bygdens fält är oftast mycket stora och det saknas 
markerade, funktionella gränser mellan fälten.

De stora fälten, avsaknaden av vattendrag och 
fältgränser gör att stora mängder ytavrinnande vatten 
kan koncentreras och ta med sig betydande mängder 
jord och näring (figur 1). Vättenerosion och 
närsaltläckage kan därför bli omfattande, t ex vid 
långvariga regn, snösmältning och tjällossning (Al
ström och Bergman Åkerman 1992). En studie av 
hydrografins förändringar och erosion visade att stora 
rännilar och raviner oftast bildas just där bäckar 
kulverterats (Alström och Bergman Åkerman 1991) 
(figur 2).

Jordbrukets rationaliseringar har även medfört att 
våtmarker dikats ut. Våtmarker fungerar som naturliga 
reningsverk som filtrerar och renar vattnet från 
närsalter. De har även en utjämnande och dämpande 
effekt på avrinningen. I och med att våtmarker 
försvunnit har vattnets naturliga rening minskat, och 
extremsituationerna med låga flöden och kraftiga 
flödestoppar ökat, med uttorkade vattendrag och 
kraftigt eroderade bäckfåror som följd (figur 3).

Ytterligare en bidragande orsak till det ökade 
närsaltläckaget är att vallodlingen minskat. Fler fält 
ligger utan vegetation under vintern, vilket medför 
att mer närsalter läcker ut, både via ytavrinning/ero- 
sion och urlakning till mark- och grundvatten.
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Fullåkersbygden i framtiden 

— lär av historien

Miljösituationen inom fullåkersbygden är således 
ohållbar och problemet med närsaltläckage är så 
allvarligt och akut att något omedelbart måste göras 
åt det. Visst kan vi påverka närsaltläckaget genom att 
tillföra mindre närsalter dvs minimera gödselgivor 
och luftföroreningar och öka arealen av höstsådda 
grödor. Men de insatserna räcker inte för att nå målet 
att halvera utsläppen (Fleischer et al 1991). Vi måste 
även öka omsättningen av närsalter i vattendrag och 
intilliggande marker för att rena vattnet innan det når 
sjöar och hav. Det innebär att fullåkersbygden måste 
förändras.

Ett första steg mot att förbättra miljön är att tillåta 
vattnet att stanna upp i landskapet och inte bara leda 
bort det på snabbaste och effektivaste sätt. Många av 
de åtgärder som naturvårdarna nu föreslår syftar just 
till detta: att förlänga den tid det tar för vattnet att nå 
havet och på det sättet optimera de naturliga

processer som reducerar halten av närsalter i det. Om 
man studerar de landskapsvårdsplaner, som finns för 
avrinningsområden till en rad skånska åar, t ex Höjeå 
och Kävlingeån finner man att många av de föreslagna 
åtgärderna såsom att anlägga våtmarker, översilnings- 
marker, dammar, vegetationszoner, fältgränser och 
meandrandande vattendrag, är just de element som 
rationaliserats bort under 1900-talets gång. Ett stort 
steg för att förbättra miljön är således att nyskapa 
och/eller rekonstruera naturliga element som tidigare 
varit karaktäristiska och självklara inslag i jordbruks
landskapet.

Dessa åtgärder leder inte bara till ett minskat 
närsaltläckage, utan ger många fördelar även ur andra 
naturvårdssynpunkter. Men även för dem som främst 
värnar om kulturvärdena i landskapet kan dessa 
åtgärder ses som något positivt och något som kan 
berika landskapet ur ett kulturhistoriskt perspektiv. 
Förutsättningarna för att natur- och kulturvårdare 
tillsammans kan rekonstruera element från ett 
historiskt landskap får anses som goda, vilket kan 
medverka till att vi får ett mer varierat landskap med

Figur 1. Jordbrukets rationaliseringar bar inneburit att fälten i fullåkersbygden har täckdikats, bäckar och 
diken har rätats och rensats från vegetation, och många vattendrag har helt försvunnit och rinner numera

i kulvertar nergrävda under jord.
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våtmarker, dammar, levande slingrande vattendrag 

med trädridåer och vegetationszoner. Naturvårdare är 

bra på att identifiera och lokalisera miljöproblem och 

problemområden, och tillsammans med kulturvårda

re bör en plan för lämpliga åtgärder som bevarar, 

förändrar och rekonstruerar landskapet kunna åstad

kommas. För det är väl inte dagens avart till 

fullåkersbygd — denna ekologiska katastrof — som 

vi vill bevara och lämna vidare till kommande 

generationer?
Vi måste inse fullåkersbygdens naturliga begräns

ningar och vårda och förändra landskapet efter dessa 

förutsättningar. Landskapsvård kan aldrig separeras i 

kultur- och naturvård, utan vi måste gemensamt med 

ett långsiktigt och hållbart synsätt och med största 

möjliga hänsyn både till landskapets kultur- och 

naturvärde, planera fullåkersbygdens framtid.
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Figur 3. Om man studerar de landskapsvårdsplaner, som finns för avrinningsområden till en rad 
skånska åar, tex Höjeå och Kävlingeän finner man att många av de föreslagna åtgärderna såsom våt
marker, översilningsmarker, dammar, vegetationszoner, fältgränser och meandrandande vattendrag, 

är just de element som rationaliserats bort under 1900-talets gång.

holmsbuktens tillrinningsområde. Länsstyrelsen i 
Hallands län Meddelande 1989:10

Länsstyrelsen miljöplanegrupp 1988. Vatten delrap
port 2. Om vattenföroreningar i Malmöhuslän samt 
förslag till åtgärder. Länsstyrelsen i Malmöhus län

SNV, Statens Naturvårdsverk 1990. Hav 90. Aktions
program mot havsföroreningar.
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En följd av det moderna jordbrukets rationalisering 
är att brukningsenheter slås samman. På de stora fält 
som blir följden av dessa sammanslagningar får 
vinden fritt spelrum, utan att bromsas upp av läande 
vegetation. Ofta finns någon slags vegetation i 
fältkanter och ägogränsmarkeringar, men vegetatio
nen försvinner i takt med att brukningsenheter slås 
samman. För kortare sträckor gäller det i princip att 
ju längre vinden kan färdas utan att stöta på lägivare, 
desto hårdare kommer den att blåsa inom det luftskikt 
där människor, djur och växter oftast befinner sig. 
Förutom den uppenbara komfortnedsättning som det 
innebär att vistas i denna blåsiga miljö, medför bristen 
på lä också andra komplikationer.

Bördigheten blåser bort

Vinderosion är ett av de allvarligare långsiktiga hoten 
mot våra jordars bördighet. Sandiga jordar är 
känsligast för vinderosion, men tyngre jordar kan i 
vissa situationer också drabbas. Vid vinderosion 
lösgör vinden jordpartiklar som, beroende på storlek, 
rullar eller hoppar över markytan, och på sin väg 
piskar sönder uppväxande gröda för att till slut bilda 
infertila sanddrivor på platser där vinden blåser 
långsammare. De allra lättaste partiklarna, med 
mullämnen, kan färdas avsevärda sträckor på ansenlig 
höjd. Förlusten av mullämnen är extra olycklig, 
eftersom den innebär att jordens struktur och 
näringsstatus försämras. Därför är det angeläget att 
bekämpa vinderosionen, som i alla fall i Skåne inte 
visar några tecken på att minska, utan tvärt om öka.

Man kan tycka att det borde vara självklart att ta 
lärdom av historien, för vinderosion är ingalunda 
något nytt fenomen. Redan från den danska tiden 
finns uppgifter om vinderosion vid Falsterbo, 
Ängelholm och Åhus. Linné beskriver i sin skånska 
resa (1749) kampen mot sandflykten. I slutet av 
1700-talet kulminerade problemen med vinderosion 
p g a folkökningen, som lett till att man börjat odla 
upp ängsmark, med mindre gödselmängd, sämre

skördar och kortare trädesperioder som följd. 
Samtidigt avverkades skog. Under 1800-talet stabili
serades flertalet flygsandfält genom beskogning 
under Hushållningssällskapets ledning och det dröjde 
sedan till 1940-talet innan vinderosionsproblemet åter 
aktualiserades genom 1949 års jorderosionskommitté 
och försöksverksamheten med lähägn på Ugerups 
gård (Kristianstads län). Efter 1970 har Skåne drabbats 
av flera häftiga vårstormar och problemen med 
vinderosion har fått förnyat intresse.

Ett bra medel i kampen mot vinderosion är att 
anlägga läplanteringar i de mest utsatta områdena. 
Förutom att vinderosionen kan dämpas, inverkar 
läplanteringar även positivt på intilliggande grödors 
skördeutfall genom att temperatur och 
fuktighetsförhållandena förbättras, vilket ytterligare 
höjer läplanteringarnas lokalklimatiska attraktions- 
värde. Dessutom kan läplanteringar stycka upp den 
s k kulturstäppen i mindre enheter och därmed få 
bort monotonin i helåkerslandskapet. Artrikedomen, 
både när det gäller djur- och växtarter, ökar också.

Trots dessa, till synes uppenbara, fördelar som en 
(programenlig) anläggning av vegetationsridåer skul
le kunna medföra, har hitintills inte någon samlad 
satsning realiserats i Sverige. Om det beror på att 
vindskadorna inte uppträder varje år eller att 
läplanteringarna tros minska grödans vattentillgång 
eller att de ses som brukningshinder för nutidens stora 
jordbruksredskap ska jag låta vara osagt. Vårt 
grannland Danmark har däremot hundraårig erfaren
het av att organisera läplantering, vilket tyder på att 
Sveriges brist på kontinuerlig tradition av läplanter
ingar i jordbrukslandskapet inte kan underskattas.

Krav på en bra läplantering

Vissa krav kan ställas när man planerar läplanteringar.

• De ska naturligtvis lokaliseras där de gör bäst nytta.
• För bästa läeffekt krävs att de är orienterade

ungefärligt vinkelrätt mot de förhärskande
besvärliga vindriktningarna.
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Läplantera fu 11 åke rs by gde n!

Vinderosion maj 1991 mellan Hyby och Klågerup (väg 108) en direkt följd av det öppna landskapet.

• De ska planteras med lämpliga mellanrum så att ett 
kontinuerligt lä erhålls. Härvidlag kan äldre 
flygbilder och kartmaterial ge vägledning till 
rekonstruktion av tidigare vegetationsridåer.

• Det är viktigt att lähägnen är lagom täta så att de 
kan sila vinden på ett optimalt sätt; en för gles 
läplantering ger dåligt lä, medan en för tät ger en 
för liten läzon och lävirvlar vid krönet.

• Planteringen bör vara hållbar (med långlivade träd 
och buskarter).

• Den ska vara lätt att sköta.
• Läplanteringar kan utformas så att de ger skydd åt 

vissa djurarter, varigenom även det biologiska 
värdet förstärks.

• Med tanke på hur olika öppenhet och slutenhet 
påverkar människans uppfattning av kulturlandska
pet ska också siktsträckor och andra estetiska 
anspråk vägas in.

• De arter som ingår i läplanteringen ska vara 
naturliga för platsen.

Produktionsöverskottet från våra intensivt utnyttjade 
jordbruksområden ger kanske en chans till ett mer 
långsiktigt och hållbart synsätt på hur jordbruk kan 
bedrivas och härigenom ges möjlighet att eliminera 
den långsamma kapitalförstöring som bl a vindero
sion innebär. Dessutom behövs säkerhetsmarginaler 
beträffande lä — som bekant varierar klimatet och 
vindklimatet utgör en del av variationen — så att vi 
har bra beredskap inför framtida klimatförändringar.
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