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Förord

Ett av de femton miljökvalitetsmål som riksdagen 
antagit är Myllrande våtmarker.

Miljökvalitetsmålen beskriver de miljökvaliteter 
som ska värnas i arbetet för en långsiktigt hållbar 
utveckling. Målet Myllrande våtmarker innebär 
bland annat att värdefulla våtmarker ska bevaras 
för framtiden och att det i hela landet ska finnas 
våtmarker av varierande slag med bevarade kultur
historiska värden. Våtmarkerna har genom tiderna 
spelat en central roll för landets utveckling och män
niskors försörjning. Människor har i olika perioder 
nyttjat landets våtmarker på olika sätt och de bär 
spår av tidigare verksamheter, spår som är centrala 
för vårt historiemedvetande och vår tolkning av 
historien.

Riksdagen har även beslutat om vissa delmål som 
anger inriktning och tidsperspektiv i det konkreta 
arbetet för att uppnå miljömålen. Delmålen innebär 
bland annat att en nationell strategi ska tas fram 
för skydd och skötsel av våtmarker och sumpskogar, 
att värdefulla våtmarker ska ges ett långsiktigt 
skydd och att våtmarker och småvatten ska nyan
läggas eller återställas. Både urvalet av vilka våt
marker som ska skyddas samt återskapande av nya 
våtmarker måste göras utifrån en miljösyn som

omfattar kulturmiljön och utifrån kunskap om 
våtmarkernas kulturhistoria.

Riksantikvarieämbetet ska verka för att miljö
kvalitetsmålen nås. Vi ska följa miljöutvecklingen, 
verka för ett breddat sektorsansvar för kulturmiljön 
och stötta det lokala och regionala miljöarbetet.
Vi tror att ett framgångsrikt miljömålsarbete måste 
bygga på en allmän förståelse och uppslutning kring 
miljöns kulturvärden samt ett utvecklat inflytande 
och medansvar för berörda aktörer och intressenter. 
Likväl måste hänsyn till kulturmiljön finnas inbyggd 
i de verksamheter som formar vår miljö. Kultur
miljöns innehåll, uttryck och värden för olika grup
per måste därvid diskuteras och tydliggöras.

I syfte att stötta detta arbete vill vi här lyfta fram 
våtmarkernas kulturhistoria. Genom att öka förstå
elsen för våtmarkernas kulturarv kan detta bevaras 
och kunskaper föras vidare till gagn för miljön och 
en hållbar utveckling. Rapporten är utarbetad av 
Per Lindegård (Länsstyrelsen i Kalmar län) på vårt 
uppdrag.

Stockholm i oktober 2002 

Karin Schibbye

4 Våtmarkernas kulturarv



Inledning

Våtmarker har i alla tider varit en viktig naturresurs. 
Fram till för bara ett par generationer sedan var 
råvaror hämtade från våtmarker livsavgörande för 
en stor del av Sveriges befolkning. På många håll kan 
man också märka att närheten till våtmarker varit 
styrande vid de tider då vårt land koloniserades. Det 
långvariga utnyttjandet av våtmarkerna är därför 
av stor betydelse om man skall förstå dagens kultur
landskap.

Lämningar från olika tider som vittnar om de 
verksamheter som förekommit i våtmarkerna har 
idag höga kulturhistoriska värden. Det kan röra 
sig om spår efter våtmarksslåtter, torvtäkt, moss- 
odlingar eller järnutvinning, men det kan även vara 
kvarlevande sägner, traditioner och bygdenamn. Då 
våtmarkerna utgör en av landets rikaste naturtyper 
på växt- och djurliv, brukar de ofta beskrivas uti
från sina höga biologiska värden. I många fall kan 
en säregen flora och fauna dock vara ett direkt 
resultat av en lång och kontinuerlig kulturpåverkan 
genom slåtter eller bete, eller utgöra en följd av 
medveten vattenreglering med syfte att vinna ny 
jordbruksmark. Alla spår, både kulturhistoriska och 
biologiska, som tillsammans visar hur våtmarkerna 
genom tiderna utnyttjats som en naturresurs utgör 
våtmarkernas kulturarv.

Inom det moderna miljötänkandet börjar man 
alltmer utnyttja våtmarkernas egenskaper som natur
liga reningsverk. I första hand är det deras goda 
förmåga att binda kväve som man drar nytta av, 
framför allt eftersom våtmarker har den fördelen att 
de till stor del sköter sig själva. Flera kommuner 
utnyttjar idag därför våtmarker för att rena och 
magasinera dagvatten. I Jordbruksverkets projekt
stöd för utveckling av landsbygden ges bland annat 
ekonomisk ersättning till jordbruksföretag för anlägg
ning av våtmarker och småvatten. Syftet är främst 
att minska växtnäringsläckaget från jordbruksmark 
och att gynna den biologiska mångfalden inom jord
bruket. Det finns även andra skäl för att anlägga 
vatmarksområden, till exempel som viltvatten, kräft-

Flera tydliga spår efter våtmarksslåtter finns på många håll i landet. 
Vid Rödvattnet i Västernorrlands län finns bland annat hässjor, 
ängslador och hägnader bevarade, men även en fungerande siläng. 
Foto: Per Lindegård.

dammar, bevattningsdammar, våtmarker som gyn
nar fågellivet eller andra små våtmarksmiljöer. Dess
utom utgör landets torvmossar en till stor del ännu 
outnyttjad energireserv som kan komma att utnyttjas 
mer i framtiden.

Med miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker 
ska olika projekt som rör landets våtmarker kunna 
styras, så att deras kulturhistoriska värden bevaras. 
Genom att lyfta fram exempel på kulturvärden i 
våtmarker, vill den här skriften därför bidra till att 
öka förståelsen för våtmarkernas kulturarv.

Efter en inledande presentation av våtmarkernas 
naturliga förekomster, beskrivs i kapitel 2-9 ett antal 
olika miljöer och företeelser med höga kultur
historiska värden. Kapitel 10 tar, tillsammans med 
litteraturlistan i slutet, upp ett antal kunskapskällor 
utifrån vilka man kan lära sig mer om våtmarkernas 
kulturhistoria. I det avslutande kapitel 11 ges rikt
linjer för vilken hänsyn till våtmarkernas kulturarv 
som följer av miljökvalitetsmålet.
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1. Våtmarkernas naturliga förekomst

Definition
Våtmark, eller sankmark, brukar definieras som 
mark som under en stor del av året är vattenmättad, 
oftast med grundvattennivån nära eller över mark
ytan. Till våtmarker brukar räknas:
• myrar
• sumpskogar
• fuktiga områden vid stränder
• vegetationstäckta sjöar och havsvikar
• öppna fuktiga fastmarksområden utanför 

strandområden.

Landets våtmarker domineras i stort av myrar 
och sumpskogar som tillsammans omfattar ungefär 
90 000 km2. Övriga våtmarksområden omfattar inte 
mer än cirka 5 000 km2. Totalt är cirka 21 % av 
Sveriges landareal våtmarker. Av denna yta utgör 
myrarna 65 % och sumpskogarna 28 %. Med sina 
60 000 km2 myrar är Sverige ett av världens mest 
myrrika länder.

Myrar brukar definieras som de våtmarker som 
har ett torvdjup på minst trettio centimeter. Torv 
bildas i våta miljöer när organiskt material från 
växter och djur blir ofullständigt nedbrutet på grund 
av brist på syre. Myrar kan delas in i mossar, kärr 
och biandmyrar. Skillnaden mellan mosse och kärr 
är att en mosse bildas enbart med näring från luft 
och nederbörd, medan kärr även får näring från 
yt- och grundvatten. Biandmyrar är mosaikartade 
områden med omväxlande kärr- och mösspartier.

Som sumpskogar betecknas våta skogsmarker 
med en varierande torvbildning. De kan uppträda 
som skogskärr eller beskogade mossar men den 
naturliga gränsen mellan skog och myr är många 
gånger diffus.

De fuktiga områdena längs sjöar och vattendrag 
brukar delas in i strandängar, mader och vassar. 
Strandängen är den del av stranden som består av 
ängsvegetation och som översvämmas vid högvatten. 
Den saknar torvbildning men är fuktig under större 
delen av året. Havsstrandängar är de flacka kust

avsnitt med ängsvegetation som regelbundet över
svämmas av salt havsvatten. Mader är ett vanligt 
begrepp i södra Sverige för de fuktiga områden vid 
sjöar och vattendrag som regelbundet översvämmas. 
I norra delen av landet benämns dessa områden 
raningar. Vasstäckta sjöar och havsvikar, vassar, 
definieras också som våtmarker. Vassar är öppet 
vatten med tät vegetation av vass, flytblads- eller 
undervattensvegetation.

Fuktängar är våta områden som förekommer 
ovanför den normala högvattenlinjen. De är vanligt
vis betydligt torrare än både mader och strandängar. 
Fuktängarna är tidvis blöta under vegetations
perioden även om de torkar upp under sommaren.

Tillkomstsätt
Torvbärande våtmarker har bildats när sjöar växt 
igen eller landområden försumpats. Grunda sjöar 
där slam och näringsämnen tillförs växer med tiden 
igen. Allra snabbast går det i näringsrika lerjordar. 
Att marker försumpas beror i huvudsak på över
skott av nederbörd och är ofta betingat av naturliga 
dräneringshinder, som till exempel ett igenvuxet 
vattendrag.

Mad utmed Alsterån, Kalmar län, som hävdas genom slätter. 
Foto: Per Lindegård.
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Torvbrytning med transportbana i Köpingemyr vid Perstorp, Skåne län. Foto: Per Lindegård.

Förekomst
Ungefär 12 % av Sveriges yta utgörs av myrar. 
Särskilt vanliga är de i Norrland samt i de västra 
och nederbördsrika delarna av Svealand och Göta
land. Store Mosse i västra Småland utgör det största 
sammanhängande myrområdet i södra Sverige med 
cirka 7 500 hektar. Stora myrområden av skiftande 
karaktär breder ut sig öster om fjällen från Jämtland 
och norrut. Det största myrkomplexet i landet är 
Sjaunja öster om Stora Lulevatten med cirka 30 000 
hektar. Längs kusterna och i den sydöstra delen av 
landet dominerar igenväxningsmyrar, huvudsakligen 
kärr och skogsmossar. Myrarnas omfattning är här 
betydligt mindre än i de mer nederbördsrika västra 
och norra delarna.

Fördelningen av sumpskogar i landet följer i stort 
sett samma mönster som myrarna. Beskogningen av 
våtmarker minskar av klimatskäl från söder mot 
norr och mot höglandsområden.

Våtmarker vid stränder och andra öppna fuktiga 
fastmarksområden har sin utbredning i flacka regio
ner som moränslätter eller på flata urbergsplatåer.

Hit hör till exempel slättsjöarna med anslutande 
våta strandområden i Västergötland och Östergöt
land. Vidsträckta översvämningsmarker finns bland 
annat i de flacka strandängarna i sydöstra delen av 
landet och i anslutning till vattendrag som Emån, 
åslätterna i Mälarlandskapen, Klarälven och Kalix 
och Torne älvar. Fuktiga fastmarksområden med 
varierande vattenstånd förekommer bland annat 
som vätar och bleketräsk på Ölands och Gotlands 
flacka kalkstensmarker.

Av Sveriges ursprungliga våtmarksareal har cirka 
10 000 km2 försvunnit genom dikning och upp
odling i jordbruket, och minst 15 000 km2 har 
dikats ut i skogsbruket. Av den återstående arealen 
är cirka två tredjedelar mer eller mindre påverkade 
av dikning, vägdragningar, torvtäkt, avverkning och 
vattenreglering.
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2. Våtmarkernas äldsta betydelse

Historik
Vatten har i alla tider och inom alla kulturer varit 
avgörande för var i landskapet människor valt att 
uppehålla sig. Då vårt land började koloniseras 
för drygt 10 000 år sedan hade våtmarkerna inte 
alls den utbredning eller form som vi idag känner.
De äldsta bosättningarna som påträffats tillhörde 
jägare, fiskare och samlare, med hunden som enda 
tamdjur. Deras boplatser bestod främst av små 
säsongsbostäder i nära anslutning till sjöar och 
vattendrag, som på många håll efter hand ombildats 
till mossar. De mest kända fynden från denna tid har 
gjorts i våtmarker i anslutning till Ringsjön i Skåne.
I Ageröds och Rönneholms mossar, vilka omfattar 
en igenvuxen del av Ringsjön, har man påträffat 
rikligt med fynd från flera boplatser nära den gamla 
strandkanten. Boplatserna låg troligen vid vassbälten 
i kanten av igenväxande sjöar, där det var lättare att 
livnära sig än inom andra vegetationstyper. Fisk och 
sjöfågel var här lättillgängligt och det fanns gott om 
täta vassruggar med delvis ätliga rotdelar.

Denna typ av boplatser som ursprungligen varit 
placerade på en torvmark är många gånger både 
fyndrika och lätta att datera med hjälp av pollen
analyser. Från denna tid har man också funnit de 
äldsta kända fynden av en människa i en mosse.
I Store Mosse i norra Skåne har man påträffat rester 
efter en ung kvinna som troligen har drunknat i den 
tidigare fornsjön.

Myrar och vattendrag var ur flera aspekter viktiga 
miljöer för de förhistoriska människorna. Man la 
lin, hampa och lind i blöt för att lättare komma 
åt de fibrer som utgjorde råmaterial till rep, segel 
och kläder. I myrarnas kyliga vatten kunde matvaror 
förvaras under lång tid. Träföremål placerades i 
vatten för att de skulle mjukna och bli mer form
bara. Här placerades således råmaterialet till hus
byggen, skepp, vagnar och jordbruksredskap. Red
skap som tillverkades enligt denna metod var bland 
annat yxor, mejslar och knivar och senare även sågar. 
Det är därför ingen tillfällighet att man kan stöta

på både ofärdiga träföremål och huggavfall från 
förhistorisk tid i mossar och igenvuxna sjöar.

Sjöar och våtmarker utnyttjades även vid rituella 
sammanhang. Offerplatser i våtmarker har kunnat 
dateras tillbaka till åtminstone äldre neolitikum, det 
vill säga för minst 5 500 år sedan. Handlingar 
av just rituell karaktär framträder tydligast bland 
de arkeologiska fynden, eftersom sådana handlingar 
varit regelbundet återkommande. Offerföremål har 
många gånger placerats i kanten till mossar och 
kärr, vid strandkanter, på botten av bäckar och åar 
eller i fuktiga svackor. Man la även ut spänger och 
plattformar av stockar och grenar, som gjorde det 
möjligt att ta sig ut i våtmarken. Där placerades 
sedan föremålen, ofta krukor med offergåvor, väl 
synliga. De äldsta offerplatserna innehåller ofta bara 
några enstaka föremål, vilket tyder på mer kortvarig 
bosättning. Från yngre neolitikum är det vanligare 
med offerplatser med många föremål, nedlagda 
under en längre period på hundratals, kanske tusen
tals år. Sedvänjan att offra i våtmarker bestod under 
neolitikum och hela bronsåldern fram till cirka 
500 f.Kr., men karaktären på de offrade föremålen 
förändrades. Under den äldre perioden dominerade 
yxor medan det senare blev vanligare att offra 
skäror och andra redskap med koppling till åkrar 
och lövtäktsmarker. Från äldre neolitikum förekom
mer också de första depositionerna av människor i 
mossar, antingen i form av offer eller begravningar.

Arkeologiska fynd i våtmarker
Våtmarker, och då särskilt torvmossar, är kända för 
sina välbevarade arkeologiska fynd med spår efter 
förhistoriska människor, men även för märkliga fynd 
av nu utdöda djur. De syrefattiga förhållanden som 
råder i myrarnas torv gör att organiskt material 
kan bevaras mycket väl. Djur, människor och 
föremål av organiskt material som avsiktligt eller 
oavsiktligt hamnat i mossmarker har därför haft 
goda förutsättningar att bevaras under långa tider.

De spår som de förhistoriska människorna lämnat
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efter sig och som visar på aktiviteter i eller vid 
våtmarker är vanligtvis inte synliga ovan jord. Det 
är först när man börjat bryta torv eller plöja upp 
ny åkermark som arkeologiska fynd kan komma 
i dagen. Ca 80 % av alla svenska torvmossefynd 
kommer från södra Skåne. Det beror främst på att 
man där i betydligt högre grad än på andra platser 
tagit kärrtorv och gyttjor som bränsle, eftersom man 
haft brist på god bränntorv från högmosseavlagringar.

Lerkärl samt ben av människor och djur vittnar 
sannolikt om en fruktbarhetskult med offermåltider. 
Fynd av detta slag har bland annat gjorts i Käring
sjön i Halland och Röekillorna i sydöstra Skåne.

Depåfynd som påträffas i mossar kan vara enstaka 
saker eller grupper av föremål som nedlagts sam
tidigt eller vid upprepade tillfällen. Andra fynd
kategorier är flintyxor, bronslurar och bronskärl, 
guldföremål, enstaka vapen, smycken, vagnar, hår
flätor, delar av dräkter samt människofigurer av trä.

Ett stort antal välbevarade föremål från för
historisk tid kom i dagen när våtmarkerna började 
exploateras. De flesta mossfynd har gjorts under 
1800- och 1900-talen i samband med de då ganska 
omfattande torvutvinnings- och utdiknings- 
projekten. Antalet fynd har dock minskat i takt 
med att intresset för torvbrytning och utdikningar

En av de sexton bronssköldarna från Fröslunda. Foto: Ulf Nordh, Västergötlands museum.
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avtagit. Större maskiner som ersatt den tidigare och 
mer jordnära handkraften har också inneburit att 
möjligheten till upptäckt minskat.

En berömd och vid flera tillfällen undersökt 
förhistorisk boplats finns i Dags mosse nordöst 
om Alvastra klosterruin i Östergötland. Boplatsen 
anlades på en pålbyggnad i en källmosse för om
kring 5 000 år sedan. Anläggningen har bestått av 
en horisontell plattform med stockar och grenar 
som placerats på över 800 nedslagna pålar av 
lövträd. Inom området har man gjort omfattande 
fynd av organiskt material med rester efter djur 
och kulturväxter, men även ett stort antal, troligen 
i rituellt syfte, deponerade stridsyxor.

Vid plöjning av en tidigare utdikad våtmark 
i Fröslunda i Västra Götalands län påträffades 
1985 ett unikt fynd på sexton halvmeterstora 
bronssköldar. Fyndet, som är det största i sitt slag 
i Europa, har tolkats som ett offerfynd och daterats 
till 600-700 f.Kr.

Under äldre järnåldern anlades de äldsta av 
de idag cirka 1 100 kända fornborgarna i landet.
De förekommer framför allt på strategiska platser 
som höjder och krön och främst i kusttrakter.
Några anläggningar finns i slättbygder, huvudsak
ligen på Öland och Gotland. Avsaknaden av ett 
naturligt terrängskydd på dessa flacka öar har 
gjort att man valt att placera borgarna så att de 
i stort kan omgärdas av svårforcerbara våtmarker. 
Dessutom har de förstärkts med särskilt kraftiga 
stenmurar.

Ett av landets största offerfynd som gjorts i 
en forntida sjö har påträffats i Skedemosse på 
Öland. Här har man funnit rester efter rituella 
offer av djur, främst hästar, men även människor 
samt krigsbytesoffer i form av svärd och spjut.

De mest spektakulära fynden från Skedemosse är 
dock de sju hoprullade arm- eller halsringarna av 
guld med spår efter rituell förstörelse. Fynden i 
Skedemosse har daterats till 200-400-talen e.Kr.

Ungefär mitt i Tingstäde träsk, som är den näst 
största sjön på Gotland, finns rester efter en om
fattande försvarsanläggning i trä. Den kallas 
Bulverket och är Nordens största kända timmer
konstruktion från förhistorisk tid och tidig medeltid. 
Anläggningen har bestått av en plattform som vilat 
på stockkistor med trästolpar nerdrivna i sjöbottens 
kalkgyttja. En liknande anläggning har påträffats i 
Tulebo mosse, Västra Götalands län. Här har man 
funnit plankor efter en förmodad träborg som legat 
ute i en träskmark mellan två sjöar. På anläggningen 
i Tulebo finns spår som tyder på att verksamhet har 
förekommit här under en period från 300-talet e.Kr. 
och fram till 1200-talet.

Del av fynd med lerkrukor från Käringsjön, Hallands län. 
Foto: Statens historiska museum.
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3. Slatter- och betespräglade våtmarker

Historik
De äldsta spåren efter jordbruk i Sverige kan dateras 
till omkring 4 000 f.Kr. Man odlade vanligtvis i 
närheten av vatten och våtmarker då de gav natur
ligt gödslade och dränerade jordar. Omfattningen 
av landets våtmarker och insjöar var då betydligt 
större än idag. Vid järnålderns början, omkring 
500 f.Kr., ändrades förutsättningarna för jordbruket 
ganska markant i och med att klimatet blev kallare. 
Boskapen kunde då inte gå ute året om utan behövde 
stallas över vintern. Vid denna tid blev människorna 
därför successivt mer bofasta och började bruka fasta 
åkrar med hjälp av näring från boskapens stallgöd
sel. Därmed fick man större behov av att samla 
in rikligt med vinterfoder under sommarmånaderna, 
vilket skedde genom slåtter av ängar och genom 
lövtäkt. Fynd av lövknivar i gravar tyder på att 
djuren kan ha blivit utfodrade med löv redan under 
stenåldern. Denna tradition fortsatte in i järnåldern, 
då även utnyttjandet av hö fick en allt större betyd
else. Behovet av hö som vinterfoder gav vid denna tid 
upphov till ängen som ny vegetationstyp.

De första gräsrika markerna som slogs var tro
ligen våtmarker. Våtmarkerna kunde ge god avkast
ning eftersom de blev gödslade av stillastående 
eller rinnande vatten. Slåtter bedrevs vanligtvis i 
fuktiga svackor, myrar eller på tidvis översvämmade 
sluttningar utmed vattendrag, så kallade mader. I 
norra delen av landet benämndes översvämnings- 
områden vid älvar och sjöar raningar, vilket syftar på 
att träd och buskar här röjdes för att underlätta slat
tern. Vattendragens stränder blev bevattnade genom 
att vattennivån varierar under året och för med sig 
mineraler och näringsämnen med en gödslande effekt.

Genom pollenanalyser från vissa delar av landet 
har man konstaterat att det vid århundradena före 
Kristi födelse skedde en minskning av den fukt- 
krävande alen, till förmån för gräs och halvgräs som 
starr, säv och ag. Även andra arter som företrädesvis 
växer i våtare marker ökade då. Detta kan ha en 
naturlig orsak, men många anser att det även kan

tyda på en medveten omvandling av alkärr till 
starrkärr för slåtter eller bete.

När nya områden koloniserades spelade en rad 
faktorer in i valet av boplatser. Närhet till vatten, 
bra betes- och slåttermarker och bördiga jordar 
var troligen av avgörande betydelse. På vissa håll, 
framför allt i Norrlands inland men även på syd
svenska höglandet, var möjligheten till myrslåtter 
helt avgörande. Detta kan man förstå då byarna i 
dessa bygder ännu ligger i nära anslutning till gamla 
slåttermarker vid ådalar eller myrar.

Övergången till det bofasta åkerbruket innebar en 
kulturell revolution, som la grunden till en bebyg
gelsestruktur vilken skulle bestå åtminstone fram till 
1800-talet. Gårdarna var ordnade så att åkrar och 
ängar låg på inägorna närmast bytomten. Dessa var 
frånstängslade så att djuren kunde gå fritt på ut
marken, det vill säga i skogsmark, på strandängar 
och magra marker. Åkrarna var i allmänhet små 
då stora ytor krävdes för foderproduktion, eftersom 
boskapsskötsel länge var den dominerande näringen, 
framför allt i skogsbygderna.

De flacka och låglänta havsstrandängarna vid 
landets kuster har också varit av stor betydelse som 
betesmark från det att boskapsskötsel blev en viktig 
näring. Havets regelbundna översvämningar hjälpte 
till att hålla träd och buskar borta och strandväxter
nas höga saltinnehåll bidrog till ett gott bete. Troli
gen fick de tidigt betydelse även som slåttermarker. 
Strandängsslåttern var särskilt omfattande längs 
norrlandskusten, där man på grund av en lång stall
period var i behov av mycket slåttermark.

I en stor del av Syd- och Mellansverige har havs
strandängarna främst utnyttjats för bete. Genom 
skiftesreformerna under 1800-talet delades stränd
erna upp mellan olika gårdar och hägnades. Vissa 
ägogränser markerades aldrig i naturen, utan hela 
betesarealen fortsatte att utnyttjas gemensamt av 
byns gårdar. Denna typ av sambeten förekommer 
fortfarande, särskilt i landskapen kring Öresund och 
södra Östersjön.
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Tång som spolas upp på havsstränderna bärgades 
förr för att användas som gödsel. Tången samlades 
och lades i högar på hösten för att spridas på 
åkrarna under våren. På många håll i södra delen av 
landet pågick tångbärgningen in på 1960-talet.

Bevattn i ngssystem
I områden där huvuddelen av kreaturens vinterfoder 
hämtades från våtmarker, var man i hög grad 
beroende av goda årliga höskördar från våtmarks- 
slåtter. De slåttermarker som låg mellan hög- och 
lågvattenlinjerna i sjöar och vattendrag kunde utvid
gas genom att ris, buskar och träd röjdes på de högre

strandpartierna. I översvämmade våtslåttermarker 
utan vattenreglering kunde höskörden variera starkt 
mellan olika år. För bönder med mycket djur var 
detta en osäkerhetsfaktor, eftersom man inte kunde 
förutse fodertillgången inför kommande vinter. 
Genom att lära sig att bevattna slåttermarker på 
konstlad väg, fick man större kontroll över den 
årliga foderproduktionen.

Metoden att övervattna våtslåttermarker finns 
beskriven i texter från 1600-talet. Den förekom 
troligen i Skåne redan under medeltiden, där den 
tillämpades av olika klosterordnar. Någon egentlig 
betydelse i Sverige fick metoden dock först vid slutet

Utsnitt ur Generalstabens karta från 1870-talet från del av nuvarande Västra Götalands län, som visar hur bebyggelsen i en våtmarksrik 
bygd orienterat sig till höjderna.
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av 1700-talet. Två huvudtyper av övervattnings- 
ängar eller så kallad ängavattning har förekommit: 
silängar och dammängar.

En siläng är ett på konstlad väg översvämmat 
område, där vatten i återkommande perioder sakta 
och oavbrutet får rinna över en svagt sluttande 
mark. Oversilningstekniken innebar att vatten leddes 
från bäckar eller sjöar via grävda diken fram till 
slåttermarkerna. Genom mindre bevattningsrännor, 
silfåror, fördelades vattnet över slåttermarken. Vat
ten som silas över ängen för med sig mineraler och 
syre som gynnar tillväxten. Metoden har förekom
mit i hela landet men var vanligast i norra Sveriges 
inland.

Den andra formen av bevattningsanläggning 
för slåttermarker var dammängar. Det var en på 
konstlad väg dämd slåttermark med ett relativt 
stort vattendjup, som skapats med hjälp av en 
byggd fördämning i en bäck eller å. Vattnet tilläts 
stiga så högt i dammen att bottenfrysning kunde 
undvikas. Genom att hålla marken tjälfri året om 
kunde vegetationsperioden göras längre än normalt. 
Dammängar var vanligast förekommande i landets 
kusttrakter.

En stor fördel med silängar var att man kunde 
slå dem varje år, vilket inte var möjligt med mark 
som översvämmats genom dämning. Gödslingen 
blev nämligen inte lika effektiv i dammängarna. 
Lokal topografi var avgörande för vilken av de båda 
metoderna som var den mest lämpade.

De flesta bevattningsanläggningarna var endast 
i bruk från början av 1800-talet och omkring 
hundra år framåt. Vid mitten av 1900-talet hade de 
i princip mist sin betydelse, eftersom vallodlingen 
då helt övertagit ängarnas roll i foderproduktionen. 
Våtmarksslåttern kom att pågå längre i Norrland än 
i södra Sverige.

Det starrgräs som man skördade på våtmarks
ängarna var vanligtvis frodigt, men inte lika närings- 
rikt som i de mer artrika torra markerna. Starrgräs 
från södra och mellersta Sverige hade vanligtvis 
något sämre näringsinnehåll än det som skördades 
på de norrländska myrarna. Vissa våtmarker var 
naturligt högproduktiva med god avkastning varje 
år. Det gällde framför allt kärr vid sjöar och vatten
drag och kärr i kalkrika trakter. Mycket tyder på 
att man i första hand utnyttjade de frodiga kärren 
till slåtter.

Flygfoto över Pyöreänoja silängar, Norrbottens län. Foto: Jan Norrman.
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Dammbyggnad med översilningsdiken. Heikkamavuoma, Norrbot
tens län. Foto: Lars-Gunnar Knekta. Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Spår av bevattnade ängar
Bevattnade slåttermarker har lämnat efter sig olika 
kulturspår. Mest utmärkande är alla diken som 
grävdes för att leda ut vattnet på slåttermarkerna.
I Pyöreänoja i Norrbottens län finns en väl bevarad 
slåttermyr med ett fungerande silängssystem och ett 
tiotal dämningsanordningar. Här finns även lador, 
hässjor och övernattningskoj or som ännu brukas.

I Rörträsk i Västerbottens län finns det rikligt 
med spår efter en tidigare siläng, där slåtter pågått 
fram till 1950-talet. Förutom diken och silfåror 
finns här även en rekonstruerad akvedukt som leder 
vatten över till åns andra sida. Rörträsk silängar har 
uppmärksammats av kulturmiljövården i länet och 
föreslagits som kulturreservat.

Ett fungerande silängssystem finns även inom

Rörträsk silängar, Västerbottens län. Akvedukt som via vattenledningsdike leder vatten över Petikån för att bevattna ängarna på andra sidan. 

Foto: Jeanette Joelsson.
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Lillsjöslåtterns naturreservat i Västernorrlands län. 
Anläggningen var i kontinuerligt bruk fram till slutet 
av 1960-talet och utgör den, för sin långvariga hävd, 
mest kända bevattningsanläggningen i landet. Anlägg
ningen har restaurerats och brukas nu årligen enligt 
reservatets skötselanvisningar.

Bevattnade ängsmarker har också förekommit i 
landets södra delar. I Skåne kom den så kallade 
ängavattningen igång i större skala under 1840-talet, 
i första hand vid de större godsen. Ängsbevattning- 
ens glansperiod kom här att sammanfalla med de 
stora utdikningarna. Metoden var ganska kortvarig 
och redan på 1940-talet var alla bevattningssystem 
tagna ur bruk. På flera ställen finns dock rester kvar 
som till exempel vid Vombsjön öster om Lund. I 
Vombs ängar vid sjöns västra del finns rester efter 
silängar, och i den östra delen vid Björkaån har 
bevattning skett med hjälp av en akvedukt.

Hägn
I landets sydliga landskap finns rikligt med forn- 
lämningar som visar på den kraftiga ökningen 
av boskapsskötsel som skedde under brons- och 
järnålder, vilket innebar en ökad efterfrågan på 
goda fodermarker. Bevarade hägnadssystem från 
järnåldern är idag karakteristiska för Östergötland, 
Öland, Gotland samt Mälarlandskapen, men åter
finns även i Västergötland och Småland. På Öland 
och Gotland låg den äldre järnåldersbebyggelsen 
ofta i nära anslutning till de foderrika fuktiga sjö
markerna. På Öland finns särskilt omfattande sten- 
strängssystem och förhistoriska bebyggelsemiljöer 
bevarade, bland annat i Södra Greda, Valsnäs och 
i Folkeslunda sjömarker. Stensträngar är rester efter 
hägnader och fägator som skulle hålla betesdjuren 
borta från åkrar och ängar. Vid tidig medeltid flytt
ades byarna från sjömarkerna till torrare strandvallar 
längre in i landet, varvid de öländska radbyarna bild
ades. De gamla bytomterna hamnade i många fall 
på utmarker som därefter aldrig blivit uppodlade, 
varför de förhistoriska bebyggelselämningarna legat 
kvar relativt opåverkade in i våra dagar.

Eftersom gräset på ängarna skulle sparas till vin
tern, var det viktigt att hålla djuren borta från dem 
till dess skörden var slagen och bärgad. Kring slåtter- 
hävdade våtmarker lär det därför ha funnits bra 
hägnader. Slåttermark som låg mer avsides på 
utmarken var sällan stängslade, som till exempel på 
Gotland och vid norrländska myrar, varför djuren 
troligen vallats där. När hävden av våtmarkerna 
upphörde, försvann även behovet av stängsling kring

Stensträngar, rester efter förhistoriska hägnadssystem, i Folkeslunda 
sjömarker på Öland. Foto: Per Lindegård.

Slåttermyr med ängslador. Heikkamavuoma, Norrbottens län. 
Foto: Lars-Gunnar Knekta.

slåttermarkerna. Eftersom stängsel oftast var gjorda 
av trä, finns det idag bara spridda rester kvar.

Det var vanligt att sjömarkernas strandkanter för
valtades gemensamt av byarna, då man var beroende 
av uppspolad tång och sjögräs som produktions- 
höjande näringstillskott till åkrarna. Många allmän- 
ningar finns ännu kvar liksom de strandparallella 
murar som markerade gräns mellan enskilda ägor 
och den samfällt ägda stranden.

Ängslador
Under medeltiden började man kolonisera nya om
råden allt längre bort från de etablerade byarna. 
Framför allt var man i behov av mer slåttermarker. 
Allt vinterfoder kunde inte tas hem till gården 
under slåtterperioden, varför särskilda förvarings- 
byggnader behövdes i nära anslutning till slåtter
markerna. Man sparade gärna tyngre transporter i 
väglöst land till vintern. Där mader, raningar och 
andra våta marker utnyttjades som slåtter, växte det 
med tiden upp pärlband med lador för foderförvar-
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Ängslada eller så kallat madhus från Lidahult i Kalmar län. 
Kvarvarande ängslador vid våtmarker är kulturhistoriskt mycket 
värdefulla. De uppvisar inte bara ett i allmänhet särpräglat lokalt 
byggnadsskick, utan vittnar även om vilken markanvändning som 

förekommit i deras närhet. Foto: Susann Johannisson.

ing. Ladorna placerades vanligtvis på en torr kant 
till slåttermyren.

Bygder där det ännu förekommer rikligt med 
ängslador vid våtmarker finns främst i Norrland, till 
exempel i Ammarnäs, i det inre av Västerbottens 
län. Där finns ett sjuttiotal bevarade ängslador i 
anslutning till slåttermarkerna mellan Vindelälvens 
och Tjulåns sammanflöden. Även i Vasikkavuoma 
slåttermyr i Norrbottens län finns ett sjuttiotal 
restaurerade lador kvar i ett gammalt slåtterland- 
skap. I naturreservatet Svansele dammängar i Väster
bottens län finns ett stort antal ängslador som är 
undertimrade till nära två meters höjd, för att det 
uppdämda vattnet inte skulle nå upp till golvet och 
blöta ner höet. Även i södra Sverige har det varit 
vanligt med ängslador vid de slåttermarker som låg 
långt från gårdarna, men här finns idag betydligt

Gammal myrslåttermark med hässjor och lador i Rödvattnet, Västernorrlands län. Foto: Per Lindegård.
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färre kvar. Några så kallade madhus finns dock ännu 
kvar utmed översvämmande vattendrag i Småland 
och Västergötland.

Hässjor
När gräset var slaget skulle det torka innan det kunde 
läggas under tak. I anslutning till ängsladorna var 
det därför vanligt med slåtterhässjor av olika typer. 
Kvarstående hässjor, hässjestörar och stensatta hål 
för störar utgör idag kulturhistoriska spår som kan 
finnas kvar på gamla våtslåttermarker. Kvarvarande 
hässjor är vanligast i landets norra delar, eftersom 
man där i allmänhet har låtit dem stå kvar över 
vintern. På alla norrländska myrmarker, på vilka det 
regelbundet bedrivits slåtter, har det också rimligtvis 
funnit hässjor. Då vanligtvis mer än 80 % av vinter
fodret kom från utmarksslåtter bör det förr ha varit 
en mycket vanlig syn med hässjor ute på myrarna. 
Även om de flesta hässjorna har vittrat bort ovan 
mark, finns troligtvis många spår av de delar som 
slogs ner i marken kvar i de väl konserverande 
myrarna.

Biologiska värden
Vid en långvarig hävd i våtmarkerna kan en sär
präglad flora och fauna utvecklas. Utöver höga 
naturvärden innebär detta även ett betydande kultur
historiskt värde, eftersom det visar på vilken mark
användning som traditionellt förekommit där.

Den regelbundna näringstillförseln genom över
svämningar gjorde mader och raningar till produk
tiva slåttermarker. Skördarna härifrån, som visser
ligen inte var lika näringsrika som de från fastmarks- 
ängarna, kunde årligen ge stora volymer starrhö.
Den vanligaste vegetationen som utnyttjades för slåt
ter var högstarren, särskilt vasstarr, bunkestarr och 
trådstarr. I norr var även flaskstarr och norrlands- 
starr viktiga. Slåtter i madmarker glesade ut de 
högre starrarterna och skapade utrymme för en mer 
lågväxande vegetation med arter som ältranunkel, 
kabbeleka, åkermynta och gåsört. I våtmarker där 
det förekommit en lång och kontinuerlig slåtterhävd, 
har ett artrikt växtliv gynnats med bland annat 
hirsstarr, nålstarr, smörboll och ormrot.

I fuktängar invid sjöar och vattendrag höjs och 
sänks markvattennivån i takt med vattenstånden. 
Normalt torkar de ut under sommaren. Tuvbildande 
arter som tuvtåtel, veketåg, ängssyra och vanlig 
smörblomma är vanliga i fuktängar, men genom en 
kontinuerlig slåtter- och beteshävd bildas ett tätare, 
otuvat och mer artrikt växttäcke.

Smörboll (Trollius europaeus) gynnas i näringsrika fuktiga marker av 
en regelbunden slåtterhävd med goda förutsättningar för ett rikligt 
ljusinsläpp. Foto: Christina Almqvist.

Slåtter vid strandkanter innebär att mer ljus kom
mer till som värmer upp både marken och det 
grunda strandnära vattnet. I denna miljö trivs bland 
annat groddjur. Våtslåttermarkerna är även mycket 
viktiga för häckande och rastande fåglar. Många 
vadarfåglar föredrar träd- och buskfria ytor med 
låg gräsvegetation och grunda vattenpartier under 
häckningssäsongen. Slåtter med efterbete är därför 
mycket gynnsamt för de flesta våtmarksfåglar.

På de salta havsstrandängarna är de flesta 
förekommande växtarterna betesgynnade. Arter som 
sumpgentiana, trift och höstfibbla är typiska för 
dessa marker.

Vid upphörd hävd missgynnas den örtrika och 
lågväxande vegetationen, och högväxande arter som 
bladvass och vasstarr, samt höga gräs som grenrör 
och brunrör, kan snabbt ta över. Buskar och träd 
som vide, al och björk koloniserar också gärna 
snabbt en tidigare hävdad våtmark. Den storskaliga 
omvandling av landskapet som igenväxandet av 
tidigare slåtterhävdade och öppna våtmarker inne
bär, utplånar på sikt också många viktiga livsmiljöer 
för fåglar, smådjur och insekter.
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4. Myrmalm och järnframställning

Historik
Kunskapen om järnframställning lär ha nått 
Sverige vid mitten av det första årtusendet före 
vår tideräkning. De tidigaste kompletta järnfram- 
ställningsplatserna som påträffats har daterats till 
800-600 f.Kr. Järn utvanns ur naturligt järnmalm 
som hettades upp i ugnar fyllda med träkol samti
digt som luft tillfördes med hand- eller trampdrivna 
bälgar. På så sätt kunde man i hög grad rena järnet 
från malmens många slaggprodukter. Det förekom 
även att man rostade malmen först för att få bort 
bland annat svavel, vatten och växtdelar. Detta kal
lades blästerbruk och bedrevs under förhistorisk tid 
av hantverkare men även av vanliga bönder. Det 
var den enda kända metoden under förhistorisk tid 
och den levde kvar in på 1800-talet, bland annat i 
Härjedalen och Dalarna. Råvaran till blästerbruket 
var främst järnmalm från myrar och sjöbottnar. 
Myrmalmen togs upp under sommaren då myren 
var som torrast. Man skalade av den täckande torv- 
ytan och la med hjälp av spadar upp malmen i 
små högar på myren för att torka. Sjömalm kunde 
hämtas från isen vintertid och från flottar på som
maren.

För uppvärmning av blästerugnen var man i stort 
behov av ved och träkol. Därför är det idag i första 
hand i de våtmarksrika och skogstäta delarna av 
landet som man hittar de mest utpräglade spåren 
efter denna lågtekniska form av järnhantering. Bäst 
undersökta är Småland, Västergötland, Jämtland 
och Härjedalen. Under järnåldern verkar bläster- 
ugnarna främst förekomma i nära anslutning till 
bebyggelsen. Vid början av medeltiden flyttar järn
framställningen i stället ut till mer obefolkade byg
der. Detta tyder troligen på att järnproduktionen 
effektiviserades genom att flyttas ut till de områden 
som hade de bästa naturliga förutsättningarna.

Spår efter utvinning av myrmalm
De vanligast förekommande spåren efter lågteknisk 
järnframställning i anslutning till en våtmark är

slagg. Den uppkommer som en biprodukt vid 
reningsprocessen. Slagg brukar ligga upplagt i 
högar, så kallad slaggvarp, vilka klassas som forn- 
lämningar. Våtmarksområden med förekomst av 
slaggvarp tyder på att myrmalm varit en betydande 
naturresurs för människor i bygden. Vanligtvis 
hittar man järnframställningsplatserna på en torr, 
jämn kulle intill myren. Förutom slagg kan där 
finnas spår efter övriga moment inom utvinnings- 
processen, till exempel rester efter ugnar, men även 
kolningsgropar och kolmilor. Tänkbara spår efter 
själva upptagningen av malmen kan vara kvarlig- 
gande malmlager i närheten av myrarna. De är dock 
mindre kända.

Skandinaviens största ansamling av slagg från 
blästerbruk finner man i östra Smålands skogs
bygder. Till exempel utgör trakterna kring Påryd 
och Bäckebo i Kalmar län riksintresseområden för 
kulturmiljövården på grundval av de här särskilt 
rika förekomsterna av slaggvarp.
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Schematisk modell över den lågtekniska 
järnhanteringens process. Ur Gert Magnusson: 
"Lågteknisk järnhantering i Jämtlands län".
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I anslutning till järnmalmsrika sjöar, vattendrag och myrar kan man paträffa rikligt med spar efter äldre tiders järnframställning som exempelvis 
slaggförekomster, ugnar, härdar och smedjor. Lämningar av järnframställning. Från Riksantikvarieämbetets faktablad "Skötsel av kulturvärden 

i odlingslandskapet". Illustration: Charlotte Rinaldo.
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5. Utdikning och sjösänkning

Historik
Under 1800-talet och början av 1900-talet genom
fördes omfattande torrläggningsprojekt i landet. 
Sjöar sänktes och våtmarker utdikades. Det finns 
dock spår som tyder på att man redan tusen år tidig
are påverkat sjöar och vattendrag genom att gräva 
diken och kanaler. 1800-talets snabba befolknings
ökning samt nya tekniska möjligheter att odla upp 
större arealer och tyngre jordar, var bidragande 
orsaker till att våtmarker och grunda sjöar förvand
lades till odlingsmark. Framför allt var slättbygder
nas sjöar intressanta för torrläggning, eftersom de 
betraktades som oproduktiva vattenytor som täckte 
högklassig åkerjord. Från mitten av århundradet 
började staten att ekonomiskt understödja utdikning

och avtappning av sjöar, framför allt i södra och 
mellersta landet. Intresset för sjösänkningar upp
hörde på 1940-talet och ersattes till viss del av 
invallning av marker.

Sjösänkningar har även tillämpats i landets norra 
delar, men då huvudsakligen för att erhålla bra 
slåttermark. Man fördjupade sjöns naturliga avlopp 
eller anlade ett nytt, så att sjön sänktes helt eller 
delvis och botten blev till sjöbottenäng. I avloppen 
byggdes dammar, med vilka man kunde reglera 
vattenståndet i den gamla sjöbottnen.

Sänkningar eller torrläggningar har genomförts 
på 2 450 sjöar i Sverige, vilket motsvarar ungefär 
2,5 % av landets alla sjöar. De flesta sjösänkning
arna har skett i Mälarlandskapen och i Småland.

Pellijärvi, Norrbottens län, är ett exempel på en sjö som har sänkts. Foto: Lars-Gunnar Knekta.
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Det vanligaste sättet att utvinna ny åkermark 
under 1800-talet var dock att dika ut de fuktiga 
mossmarkerna. Mossodlingarna hade sitt ursprung 
på de sydsvenska lantbruksgodsen efter utländsk 
förebild. Genom bildandet av Svenska mosskultur- 
föreningen vid slutet av 1800-talet, spreds metoden 
att odla upp mossar och kärr även till mindre 
jordbruksföretag. Med hjälp av statligt understöd 
gjordes utdikningar i hela landet. När verksamheten 
var som störst på 1880-talet utdikades årligen i 
genomsnitt 6 000 hektar mossmarker. I norra 
delen av landet genomfördes på 1930-talet flera 
utdikningsprojekt med syfte att motverka den höga 
arbetslösheten. På 1940-talet uppskattades att unge
fär 600 000 hektar av landets torvmarker var upp
odlade, vilket då motsvarade ungefär en sjättedel 
av den totala åkerarealen. Även våtmarker i skog 
utdikades för att få planteringsbar ny skogsmark.

Dikningen hade inte bara betydelse vid skapandet 
av ny åkermark. Under 1800-talet dikades även 
gammal jordbruksmark ut i en stigande omfattning. 
Nyodlingen innebar att man fick bruka upp tidigare 
ängsmarker, vilka ofta låg lägre och alltså var fuk
tigare än den gamla åkerjorden. Åkerbruket blev 
därmed känsligare för stora nederbördsmängder

Utsnitt ur gamla ekonomiska kartan från 1940-talet som visar 
åkrar med ägonamn som tyder på odling av utdikade mossmarker. 

Kartblad 5G 7a, Kalmar län.

samtidigt som den odränerade jorden gjorde skörden 
mer frostkänslig. Mot slutet av 1800-talet användes i 
slättbygdsområdena öppna diken med 18-20 meters 
mellanrum.

En nyhet från 1870-talet var täckdikningen, som 
innebar att avrinningskanaler grävdes ner under 
markytan. Från början var det djupa diken där man 
la sten eller ris och som sedan fylldes igen. Med tiden 
övergick man till maskintillverkade dräneringsrör, 
vilket under en period ledde till ett kraftigt uppsving 
för tegelindustrin.

Spår av utdikningar
Ända sedan medeltiden har man grävt diken för 
att kunna bruka fuktiga, näringsrika jordar. Innan 
dess var man hänvisad till att odla på lättdränerade 
sandiga jordar. Den klart dominerande delen av de 
idag synliga dikena i odlingslandskapet har tillkom
mit under de senaste 150 åren, huvudsakligen i sam
band med nyodling i tidigare mossmarker. Utmärk
ande för utdikade mossmarker är att dikena är helt 
raka. Även befintliga vattendrag i utdikade marker 
brukade regleras så att de fick ett kortare och rakare 
flödeslopp.

De största arealer våtmarker som kom att torr
läggas fanns i landets norra delar. Även i Småland, 
Skåne och Västmanland har utdikningen dock varit 
omfattande. På Gotland gjordes stora utdikningar av 
öns myrar i syfte att etablera en storskalig socker
betsodling.

Till en början var dikena öppna, men allt efter
som jordbruket rationaliserades övergick man till 
täckta diken. Täckdikningen var mest utbredd i 
fullåkers bygderna i Skåne, Östergötland och Mälar
landskapen. Gamla mossmarker i mer brutna och 
kuperade mellan- och skogsbygder är de trakter där 
man ännu idag kan stöta på öppna dräneringsdiken.
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6. Torvutvinning

Historik
Under äldre tider hämtades många viktiga råvaror 
i landets torvbildande våtmarker. Bränntorv har 
utvunnits i Sverige sedan järnåldern, framför allt i 
de skogfattiga delarna. Det finns skildringar från 
1600- och 1700-talet som bekräftar att torv nyttjats 
som bränsle på många platser i södra och mellersta 
Sverige. Bland annat noterade Carl von Linné på 
sina resor i Skåne och Västergötland att torv på 
många håll ersatt ved som bränsle. Under 1800-talet 
ökade energibehovet kraftigt i samband med den 
då tilltagande industrialismen. Även under första 
världskriget ökade behovet av inhemskt producerad 
energi. En landsomfattande inventering av statsägda 
torvmossar gjordes 1914, bland annat med syfte 
att i krigstid kunna försörja järnvägstrafiken. I ett 
stort antal mossar i Syd- och Västsverige påbörjades 
en omfattande industriell bränntorvsberedning vid 
denna tid, i många fall i regi av Statens Järnvägar. 
Bara i Skaraborgs län (nu del av Västra Götalands 
län) ska det ha funnits cirka femtio fabriker som 
framställt bränntorv och ett trettiotal torvströ-

Ruin efter ett torveldat elektricitetsverk (nu rivet) nära Svedala, 
Skåne län. I direkt anslutning till industrin förekommer rester efter 
en linbana samt ett omfattande system av regelbundna ton/gravar, 
ett resultat av flera års torvutvinning på platsen. Foto: Per Lindegård.

fabriker. Många industrier tillverkade dock flera 
olika torvprodukter. På några håll, bland annat i 
Skåne, uppfördes även torveldade elektricitetsverk. 
Dessa byggdes vanligtvis i direkt anslutning till 
mossen där torven utvanns.

I till exempel södra Skånes slättbygder har nu 
alla tillgängliga resurser uttömts, men i framför allt 
landets norra delar finns fortfarande stora mängder 
outvunnen bränntorv kvar.

Förutom som energikälla har torv använts som 
strö och mull tack vare sin stora förmåga att suga 
upp och absorbera vätska och gaser. Torv har under 
lång tid använts som strömedel i ladugårdar och 
stall. Industriell tillverkning av strötorv påbörjades 
vid slutet av 1800-talet och var ett tag även en 
betydande exportprodukt.

Idag framställer torvindustrin främst odlingstorv 
och stallströ, men produktion av energitorv är på 
väg tillbaka i samband med stigande världsmarknads
priser på olja. Cirka 1 000 personer i landet har 
sin försörjning från torvproduktion, främst i gles
bygdsområden.

Spår av torvutvinning
Under 1900-talets första årtionden fanns troligtvis 
någon form av torvutvinning i så gott som varje 
socken i Syd- och Mellansverige. Antingen som stor- 
skalig industriell verksamhet med många anställda 
eller som mindre takter vid den egna gården för 
husbehov. Utmärkande för den industriella torv- 
utvinningen var att bearbetning av råvaran vanligtvis 
gjordes i nära anslutning till mossen. Behovet av bra 
kommunikationer var stort, varför de mossmarker 
som låg nära järnvägar i större utsträckning blivit 
utnyttjade för torvbrytning.

Spåren i landskapet efter torvbrytning består ofta 
av regelbundna schakt i torvmossen. I de flesta fall 
där verksamheten upphört består täktområdet idag 
av vattenfyllda, mer eller mindre igenväxta gropar.
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Torv upphängt för torkning i Gåxsjö — Nyland, Jämtlands län. Foto: Pål-Nils Nilsson, Riksantikvarieämbetet.

Den torv som togs upp skulle först torka. Antingen 
lämnades den att torka ute på mossen eller så trans
porterades torven till speciella torklador. Rester efter 
äldre torvbrytning kan man idag finna i form av 
kvarliggande, staplade torvblock ute på mossarna, 
speciella torkställningar eller torvlador. Torvladorna 
bestod antingen av endast ett stort tak som skydd 
för regn eller en byggnad med glesa väggbrädor så 
att torvblocken med vindens hjälp kunde torka ut.

Eftersom man inte kunde bygga industribyggnader 
ute på mossarna, uppstod på många håll ett trans
portproblem av de ganska otympliga torvblocken.
För att lösa detta placerade man ut mobila spår
system på mossen, så kallade décauvillesspår. De 
bestod av sammanhängande sektioner med både spår 
och syllar och var vanligtvis inte bredare än 600 mil
limeter. Décauvillesspåren blev mycket vanliga inom 
sten- och torvindustrier, eftersom de lätt kunde flyttas 
och byggas om allt eftersom brytningen framskred. 
Från de sumpiga mossmarkerna kunde torven fraktas 
i vagnar till torklador och industrianläggningar, som 
ofta låg på torrare mark vid mossens kant.

Intill mossar med industriell torvbrytning uppstod 
på många håll omfattande industrimiljöer med 
industribyggnader, torvlador, smedja, bodar, kontors- 
baracker och arbetarbostäder. Dessutom skapades 
även ett väl fungerande transportsystem med vägar,

Torvlada från Norra Stamphult i Kalmar län. 

Foto: Susann Johannisson.

järnvägar, båtar och ibland även linbanor. På Ryttar- 
mossen söder om Falköping i Västra Götalands län 
bedrevs utvinning av torvströ under nästan hela 
1900-talet. När fabriken las ner 1997 tog en för
ening över byggnaderna med avsikt att bevara den 
speciella industrimiljön kring Ryttarens torvindustri. 
Här finns idag därför en av landets bäst bevarade 
äldre torvberedningsmiljöer, med en komplett 
industrianläggning för torvströtillverkning samt 
torvlador, smedja, arbetarbostäder och ett industri
spår med lokstall.
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Ryttarens gamla torvindustri med välbevarade industribyggnader och transportbanor, Västra Götalands län. Foto: Per Lindegård.

Fågeltuva fly med sin tysta, skrämmande ändlöshet 
fanns inte mer. Det var förvandlat till Strängshults 
torvmosse. Tranan, morkullan, Ijungpiparen, vipan och 
andra fåglar hade genom århundradena ensamma 
härskat över flyet. Ägaren var nu Nya Torvströaktie
bolaget. Fåglarna hade lagt sina ägg och haft sina 
bostäder i ljungen och tuvorna. De nya ägarna var 
godsägare från slätten, som tog upp torvströ ur mossen 
för att tillvarata spillningen under kreaturen i sina 
ladugårdar. Fåglarna var försvunna från himlen över 
Fågeltuva fly.

Mossen var sönderskuren i hundratals svarta diken 
på en meters djup, och längs dikena stod torvladornas 
långa rader, fulla om vintern, tomma om sommaren. 
Mitt igenom torvströmossen gick en liten järnväg med 
smala skenor, på vilken torven med trallar fraktades 
fram till fabriken, där den maldes och pressades. Fågel- 
tuva fly låg som bundet av ett blänkande järnband 
kring sin midja och var förvandlat till en solhet 
arbetsplats, där människorna svettades på en vidd utan 
skugga.

När den utbredda torven hade soltorkat på våren, 
skulle den vändas upp för att torka på den andra sidan.

Torvorna ställdes upp två och två, sä att de stöttade 
varandra som kärvarna i en sädesskyl. Nästa skede 
i torvens äventyr var kupningen. Den byggdes upp 
i höga, sockertoppsformiga kupor, där vindarna fick 
spela emellan stora hål i väggarna. Frampå för
sommaren var hela vidden färdigkupad, och då låg den 
där med hundratusen små torvpyramider: För resande 
på järnvägen bredde Stränghults torvmosse ut sig för 
ögat som ett Lilleputt-Egypten, uppbyggt av okända 
trälar, mest kvinnor och barn. Och sedan kom 
bärgningens tid, då pyramiderna försvann. Kuporna 
åkte in i ladorna på bårar, burna av män, två vid 
varje. I augusti stod ladorna fyllda, mossen låg åter 
ren och slät mellan dikena, och skärningen av den nya 
årgången torvströ begynte. Medan höstregnet föll stod 
skäraren djupt nedsjunken i diket, högg sig fram etnel- 
lan stubbar och rötter och kastade upp den genomsura, 
vattendrypande torven. Det var ett styvt knog. Innan 
snön började falla låg den nyskurna omgången utbredd 
över flyets tuvor och väntade på våren.

Ur Vilhelm Moberg, 
Soldat med brutet gevär, 1945.
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7. Kommunikationer

Historik
Svårforcerade naturliga hinder som stora skogar, 
höga berg och våtmarker har vanligtvis varit gräns
bildande i landskapet, till skillnad från öppet vatten 
som i många fall förenat bygder. Över våtmarker 
tog man sig egentligen bara vintertid. I de fall då 
man var tvungen att passera över våtmarker, diken 
och mossar tog man hjälp av spänger, risbäddar 
och kavelbroar. Kavelbroar byggdes vanligen av trä 
på enklare rustbäddar med plank liggande i gång
riktningen eller med timmer liggande på lagom 
stegavstånd tvärs över gångriktningen. Det förekom 
även att man placerade ut flata stenar på lämpligt
stegavstånd.

När landets järnvägar började byggas i mitten av 
1800-talet, beslutades det att de till stor del skulle gå 
vid sidan av etablerade färdstråk och äldre orter och 
dessutom en bit in från landets kuster. Detta innebar 
främst att det kom att uppstå många nya orter vid 
järnvägsknutarna, som till exempel Alvesta, Nässjö 
och Hallsberg. Följden blev också att man byggde

184 1 fr. Sveg ? 1100-1104 t.
197 Md Bodarsjön....................................... A k
207 Kropptjarn .................................
219| Fågelsjö ..........................
226 1 Sidertjärn.......................................
231 1 Tandsjöborg .................
238 I P Lillhamra.........................
247 g 1 Vassiön.............................................
256 1 ÅlvilO .................................
268 1 Gr&tbäck .......................................
279 1 Km&dalen................................
296| I Tallhed ..........................................
304 I 1 > f Hansjö......................................  ^
3071 1 b. Orsa X............................. fr.

Utdrag ur Sveriges Kommunikationer 1950 från södra delen av 
Inlandsbanan. Ett stort antal stationer och hållplatser har namn som 
vittnar om att järnvägen här passerar genom en vattenrik bygd.

dessa nya kommunikationsleder i mer otillgängliga 
terränger som över berg, vattendrag och våtmarker, 
något som då var mycket ohistoriskt. Järnvägen kom 
därför på flera håll att gå tvärs mot de äldre för
bindelsestråk som traditionellt följde naturliga torra 
höj dlägen som åsryggar och strandvallar. Syftet var 
att gynna en kolonisering av landets inre delar 
och en utvinning av naturtillgångar som skog och 
mineraler, som där förblivit oexploaterade på grund 
av bristfälliga transportmöjligheter. Många järn
vägar blev dock snabbt olönsamma, eftersom väg- 
byggnadstekniken utvecklades ungefär samtidigt och 
transporterna i stället fördes över till landsvägarna.

Spår av kommunikationsleder
Idag finns mycket få synliga rester av broanlägg
ningar i våtmarksområden kvar. Det är egentligen 
bara i samband med schaktningar som de kan dyka 
upp. Endast ett fåtal av de äldre konstruktioner 
som verkar ha haft funktion som passage över våt
marker har kunnat dateras. I Lärbro på Gotland 
har dock flera gamla broanläggningar av trä över en 
sankmark blivit undersökta, och den äldsta dateras 
till århundradena efter Kristi födelse. Lokala ort- 
och bygdenamn, bland annat med ändeisen -bro, 
kan annars ge signaler om äldre färdstråk över 
våtmarker, men även om hålvägar och gamla vägar 
på fastare mark.

En stor del av de järnvägslinjer som under slutet 
av 1800-talet byggdes över bland annat mossmarker 
blev, till skillnad från äldre färdstråk i landskapet, 
högst kortvariga. Olönsamma järnvägar las snabbt 
ner och rälsen bröts upp, men kvar lämnades i 
många fall byggnader och banvallar. Därför går det 
idag att hitta gamla banvallar ute på mossmarker, 
främst i Västergötland och Småland, som till exem
pel över Dumme mosse väster om Jönköping. I vissa 
fall utnyttjas de som cykel- eller vandringsleder.
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8. Ortnamn och sägner

Lokala namn på byar, gårdar, åkrar och ängar utgör 
en viktig del av vårt kulturarv och kan bland annat 
berätta om våtmarkernas betydelse. Grovt kan man 
dela in ortnamnen i bebyggelsenamn, ägonamn och 
naturnamn. Bebyggelsenamn med ändelser som -by, 
-torp, -hult och -ryd förekommer ofta på större om
råden som landskap, socknar och byar. Ägonamn 
och naturnamn beskriver vanligen mer lokala före
teelser som markanvändning och terräng. Ägonamn 
kan vara namn på den egna gårdens marker med 
ändelser som -åker, -äng eller -horvan. Naturnamn 
baserar sig på naturformationer i landskapet som 
berg, sjöar och vattendrag, men även våtmarker. 
Naturnamn på våtmarker har ofta ändelser som 
-kärr, -fly, -myr eller -mosse. Förleden kan vara ett 
personnamn, men det är även vanligt att det in
nehåller namn på djur eller växter som där har 
iakttagits: Älgmossen, Porsmyren eller Rävkärret.
Det förekommer även att våtmarker har namn 
som berättar om vilken markanvändning som där 
bedrivits någon gång. Av namn som Ängsmossen, 
Kärrodlingen, Slåtterkärret och Sumphorvan förstår 
man att det rör sig om våtmarker som någon gång 
nyttjats för slåtter eller odling.

Våtmarker har i allmänhet varit ganska ogäst
vänliga områden och tidvis även farliga att vistas 
inom. I det gamla odlingslandskapet hade man 
sällan långt till en våtmark. Som en följd av detta 
har de blivit desto mer mytomspunna. De har 
omgärdats av sägner om olika väsen som ansågs 
befolka landskapet. Lättantändlig sumpgas som 
sipprade fram kunde ge upphov till ljussken som 
tolkades som facklor från de varelser som bodde ute 
på myrarna. För att avskräcka barnen från att ge 
sig ut i våtmarker på egen hand, berättades troligen 
många historier om vättar, älvor och andra varelser 
som de där kunde råka ut för. Även många vuxna 
var troligtvis fast övertygade om att våtmarkerna var 
bebodda av väsen, vilka det var viktigt att stå på 
god fot med. Det var därför inte helt ovanligt att 
många kände en osäkerhet när våtmarkerna började

dikas ut i stor omfattning, eftersom man fruktade 
att det kunde oroa dess invånare. När djuren gick ner 
sig och försvann ute på myrarna tolkades det gärna 
som ett straff för att våtmarkernas invånare hade 
blivit störda. Många myrmarker har också en lång 
tradition som avrättnings- och begravningsplatser, 
varför man även fruktade att stöta på gengångare 
där ute.

Våtmarkerna låg vanligtvis avsides i förhållande 
till byn och utgjorde därmed en naturlig gräns mel
lan olika bygder. När det med tiden blev angeläget 
att tydligt markera ut gränserna mellan ägor, byar 
och socknar, kom många gränsmärken därför att 
hamna ute i våtmarker. Stenmurar, trästolpar, stora 
stenar och säregna träd är gränsmärken som ännu 
kan finnas kvar i markerna i gamla gränsområden. 
Namn som Delesmossen och Delesmyrarna kan 
också vittna om våtmarkernas avskiljande funktion. 
När våtmarkerna började utdikas och odlas upp mer 
storskaligt fick de också ett högre ekonomiskt värde, 
vilket på många håll kom att utgöra grogrund för 
långvariga konflikter mellan gårdar och byar.

När byggandet av ett järnvägsnät genom landet 
påbörjades vid mitten av 1800-talet, kom flera

Ort vid gammal våtslåttermark i Jönköpings län. Foto: Per Lindegård.
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stationer och hållplatser att anläggas på platser 
som tidigare saknat bebyggelse. Vid namngivning 
av dessa nya orter övertog man vanligtvis något av 
bygdens lokala namn. Detta innebar inte så sällan 
att naturnamn som namn på sjöar, vattendrag 
och våtmarker kom att bli bebyggelsenamn. Kvar
varande ortnamn på tidigare eller existerande 
stationsorter som Lilla Björnmossen, Bredmossen, 
Immeln och Sömmen berättar ännu om att järnvägen 
passerat genom bygder med våtmarker eller utmed 
en sjö.

När järnvägarna under 1900-talet allt mer 
minskade i omfattning kom traditionen med lokala 
naturnamn att tas över av busstrafikens hållplatser. 
Busshållplatserna har dock inte skapat nya bebygg
elsemiljöer i den omfattning som järnvägarna gjorde.

Busshållplats söder om Uddevalla i Västra Götalands län med ett lokalt 

naturnamn som har anknytning till våtmarker. Foto: Per Lindegård.
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9. Anlagda våtmarker

Våtmarker har även tillkommit som resultat av 
mänsklig påverkan. I Skåne finns idag till exempel 
endast ytterst få våtmarker och vattensamlingar med 
en utbredning under två hektar som bildats naturligt. 
De ursprungliga småsjöarna har här i allmänhet 
vuxit igen för länge sedan. Nya småvatten och 
fuktiga områden har dock uppstått genom bland 
annat småskalig torvtäkt, men även märgelgravar, 
lergravar, reningsverksdammar, dricksvattendammar, 
viltvatten, övergivna stenbrott och grustäkter är 
exempel på vattenhållande områden som tillkommit 
under senare tid.

I södra Sveriges täckdikade fullåkersbygder kan 
vattenfyllda gropar efter torv-, märgel- och lerupp-

Exempel på anlagd våtmark i Södermanland. Foto: Marianne Wiiburg.

tagning vara de enda konstant våta delarna i land
skapet. Märgel är en särskilt kalkhaltig lera som 
tillsattes åkrarna i produktionshöjande syfte. Märgel
gravar brukar förväxlas med dödisgropar i vilka man 
brutit torv. Karakteristiskt för märgelgravar är dock 
att de ofta har en sluttande kant, där man kunde 
köra ner med en kärra, men i övrigt branta sidor. 
Märgel användes i några årtionden i slutet av 1800- 
talet tills man övergick till att sprida ut ren kalk. 
Under de senaste årtiondena har märgelgravarna mer 
setts som ett produktionshinder varför många nu har 
lagts igen. Kvarvarande märgelgravar har i vissa fall 
börjat användas för kräft- och fiskodlingar.

De senaste årtiondena har det allt mer blivit 
aktuellt att återställa delar av tidigare våtmarks- 
områden, men även att skapa helt nya våtmarker.
En betydande anledning att nyanlägga våtmarker är 
deras roll som kvävefällor i övergödda odlingsbyg
der. Idag dräneras åkermark i stora delar av landet 
effektivt med täckdikesrör, vilka snabbt leder vatten 
med höga halter kväve, fosfor och föroreningar ut 
mot sjöar och kuster. Genom att skapa nya våt
marker och småvatten där vattnets snabba flöden 
tillfälligt hejdas, kan stora mängder överblivna 
näringsämnen tas upp av kantvegetation eller sjunka 
till botten. På så sätt kan de fungera som naturliga 
reningsverk.

Det finns en lång tradition av att anlägga vilt
vatten. Ett syfte är att skapa jaktplatser för änder 
men även vattenhål för större djur. Våtmarker 
anläggs också för att gynna ett rikare fågelliv. Dessa 
våtmarker ges en ganska stor vattenyta och om
givningen görs flack, utan större träd som kan 
erbjuda spaningsplatser för kråkor och skator.

Nya barriärer i landskapet som påverkat mark
vattnets avrinning har också gett upphov till nya 
våtmarksområden. Exempel på detta är bland annat 
väg- och järnvägsbankar.
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10. Källor till våtmarkernas kulturvärden

Det går att stöta på en rad olika typer av kultur
historiska lämningar när man rör sig ute i landets 
våtmarker, varav en del har berörts här. Hur lämn
ingarna ser ut är ofta lokalt betingat till följd av 
kulturella särdrag och skilda behov. Någon nation
ellt övergripande dokumentation av våtmarker ur 
en kulturhistorisk aspekt har aldrig genomförts. 
Däremot finns det andra inventeringar och kunskaps
källor som i varierande grad berör kulturvärden 
i anslutning till våtmarker. Exempel på sådana 
kunskapskällor för hela landet är:
• Fornlämningsregistret
• Våtmarksinventeringen
• Ängs- och hagmarksinventeringen
• Historiska kartor
• Svenskt vattenarkiv

Fornlämningsregistret
Den viktigaste källan för kunskap om kultur
historiska spår vid våtmarker är fornlämnings
registret, som bygger på en över hela landet genom
förd dokumentation av fasta fornlämningar. Till 
fasta fornlämningar räknas alla lämningar efter 
människors verksamhet under forna tider, som har 
tillkommit genom äldre tiders bruk och som är 
varaktigt övergivna. Till en fornlämning hör även ett 
så stort område runt om som behövs för att bevara 
fornlämningen i en lämplig miljö. I fornlämnings
registret finns bland annat uppgifter om platser där 
man påträffat rester efter äldre järnframställning, 
kolningsgropar, offerplatser och platser för fornfynd 
men även om platser med traditioner knutna till sig 
samt andra historiska spår som tyder på mänskliga 
aktiviteter. Fornlämningar finns markerade på den 
ekonomiska kartan.

Våtmarksinventeringen
Under 1970-talets energikris betraktades torv och 
energiskog som lämpliga alternativ till olja. En 
storskalig torvbrytning sågs dock samtidigt som ett 
hot mot de då allt mer uppmärksammade höga

naturvärdena i våtmarker. För att kunna peka ut de 
våtmarker som var så värdefulla från naturvårds- 
synpunkt att exploatering inte kunde accepteras, 
påbörjade Naturvårdsverket vid början av 1980-talet 
en landsomfattande inventering av våtmarker. 
Våtmarksinventeringen (VMI) skulle kartlägga 
naturresursen våtmark ur ett bevarande- och 
nyttjande- perspektiv. Vid mitten av 1990-talet var 
hela landet utom Norrbottens län samt fjällen 
inventerat. Våtmarkerna i Norrbottens län har 
inventerats senare.

VMI, som genomförts av landets länsstyrelser, har 
gjorts ur en biologisk aspekt. Någon systematisk 
dokumentation av kulturvärdena i inventerade om
råden har inte förekommit. I stället har man i ett par 
län gjort en analys för att bedöma om resultaten från 
en inventering ur en kulturhistorisk aspekt skulle 
sammanfalla med resultaten från VMI. VMI inne
fattar i allmänhet områden på mer än tio hektar där 
den mänskliga påverkan dessutom är ringa, vilket 
gör att man troligtvis kan förvänta sig de kultur
historiskt mest intressanta våtmarkerna utanför de 
av VMI dokumenterade områdena.

Värdefulla upplysningar om kulturhistoriska 
lämningar kan ändå förekomma i inventerings
materialet från VMI. Noteringarna kan dock vara 
av skiftande kvalitet beroende på intresse och kun
skap hos inventerarna. I Norrbottens län, där VMI 
genomförts sist, har däremot en systematisk och 
sakkunnig dokumentation gjorts även av kulturspår.

Ängs- och hagmarksinventeringen
I samband med miljöarbetet under 1980-talet upp
märksammade man utarmningen av landskap, flora 
och fauna som ett av flera miljöproblem. Eftersom 
de naturliga slåtter- och betesmarkerna ansågs vara 
en hotad naturresurs, påbörjades under 1985 projek
tet ”Ängs- och hagmark”. Syftet var att genomföra 
en inventering för att med hjälp av naturvårdslagen 
säkerställa de mest värdefulla områdena med natur
liga slåtter- och betesmarker. Inventeringen, genom-
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förd av landets länsstyrelser, avslutades 1992. Då 
hade cirka 200 000 hektar ängs- och hagmarker med 
höga naturvärden dokumenterats. Av dessa utgjorde 
cirka 18 600 hektar betes- eller slåttermarker i våt
marker som strandängar, sidvallsängar, slåtterkärr 
eller damm-/silängar.

Under 2002-2004 genomför landets länsstyrelser 
en ny inventering av ängs- och betesmarker med 
avsikt att uppdatera och komplettera kunskaperna, 
framför allt med avseende på de kulturhistoriska 
värdena. Målet är att skapa ett samlat kunskaps
underlag för miljömålsarbetet och för hur fördelning
en av framtida EU-finansierade miljöstöd ska ske.

Historiska kartor
I Sverige finns en ur internationellt perspektiv unik 
kulturskatt samlad i landets kartarkiv. En central
styrd skatteövervakning krävde god kännedom om 
landets fastigheter och var en bidragande orsak till

att en lantmäterimyndighet bildades redan på 1620- 
talet. I stora delar av landet finns därför omfattande 
historiska kartsamlingar som mycket 
ingående beskriver bebyggelsens och markanvänd
ningens utveckling från 1600-talet och fram till våra 
dagar. Under 1800-talet genomfördes i större delen 
av landet omfattande skiftesreformer med syfte att 
rationalisera jordbruket. Genom skiftena kom det 
gamla odlingslandskapet, som fram till dess var 
uppdelade i små och spridda odlingslotter, att 
radikalt förvandlas, med målet att skapa stora 
sammanhängande ägor av i första hand åker- och 
ängsmarker. I samband med skiftena gjordes en 
noggrann dokumentation av markkaraktär och 
markanvändning. Detta noterades på separata 
kartor som upprättades för varje by. Skifteskartorna 
är idag en av de viktigaste källorna till förståelse 
för vilken betydelse olika delar av odlingslandskapet 
haft i äldre tider.

Utsnitt ur laga skifteskarta från 1840 för byn Ön i Virestad socken, Kronobergs län. Byn är placerad på ett torrt höjdläge där även väldränerade 
och lättplöjda åkrar ligger. De små prickarna i de gulmarkerade åkerskiftena är rösen med stenar som plockats på åkern. Nedanför byn på 
de fuktigare markerna ligger ängarna (mörkare grönt). Hit hör även mossen som har en egen beteckning (gråbrun med små streck). Utanför 
inägornas åker och ängar låg utmarken där djuren gick fritt på bete (ljusare grönt på kartan).
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Utdrag ur protokollet till skifteskartan för byn Ön. Åkrar och ängar är förtecknade för sig. Att ängarna är fuktiga förstår man av namn som 
"Ängsmaden" och "Mosstufvan".

Våtmarker fick många gånger en egen markering 
på kartan och värderades särskilt högt, då de ut
gjorde de frodigaste slåttermarkerna.

Svenskt vattenarkiv
Eftersom de flesta sjösänknings- och diknings- 
företagen endast fick genomföras under statlig 
kontroll, har stora mängder handlingar upprättats 
för att noga reglera dessa ingrepp. Många företag 
genomfördes samtidigt som de stora skiftes
reformerna under 1700- och 1800-talen. Från 1700-

talet finns också särskilda handlingar som 
protokoll och ritningar som upprättats vid för
rättningar vid utdikningsföretag. De handlingar som 
tillkommit före vattenlagen 1918 kan man idag 
återfinna på lantmäterikontoren inom respektive 
län. Efter 1918 redovisades akterna till lantbrukeri- 
styrelsen i Stockolm och återfinns idag på Riks
arkivet. Från och med 1955 redovisades akterna till 
lantbruksnämnden i respektive län och återfinns idag 
på respektive länsstyrelse.

Handlingarna omfattar i allmänhet ritningar,

Våtmarkernas kulturarv 31



protokoll och utlåtanden. Ritningarna, som ofta 
är mycket detaljerade, visar i en plankarta och en 
profilritning berörda avlopp och vattendrag inom 
utdikningsföretaget.

Regionala kunskapsunderlag
Förutom de stora och landsomfattande inventering
arna finns det i många fall på regional nivå kultur
historiska kunskapsunderlag, som kan vara värde

fulla även för de som söker information som berör 
våtmarksområden. Exempel på dessa källor är:
• Inventeringar av ängslador
• Industriminnesinventeringar
• Torpinventeringar
• Dokumentation av vägmiljöer
• Kommunala bevarandeprogram
• Uppteckningar av sägner och traditioner
• Ortnamnsutredningar

Utdrag ur handlingar rörande avdikning av Brynmossen i Högsby socken, Kalmar län. Lantbruksnämndens arkiv.
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11. Att värna om de myllrande våtmarkernas kulturarv

I och med de av riksdagen antagna miljökvalitets
målen, har våtmarkernas kulturvärden nu blivit mer 
uppmärksammade. De kulturhistoriska spår som 
ännu finns kvar i många av landets våtmarker är av 
stor betydelse, för att vi ska förstå hur viktig denna 
naturresurs faktiskt har varit. Under 1900-talet har 
dock utnyttjandet av våtmarkerna drastiskt minskat, 
eftersom de råvaror som förr enbart fanns att hämta 
där numera kan utvinnas mer rationellt på andra 
håll. Djurfoder odlas till exempel mer fördelaktigt 
på åkrar, järnmalm, som bryts genom bergsbruk, har 
betydligt högre järnhalt än myrmalm, och bränsle 
och energi utvinns till stor del från olja och vatten
kraft snarare än från torv. De sätt på vilket männi
skor förr utnyttjade våtmarkernas naturresurser är 
idag en betydande del av vår kulturhistoria. Inom 
arbetet med miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker 
är det därför viktigt att man kan lyfta fram och 
levandegöra de spår som ännu vittnar om dessa 
olika verksamheter.

I jämförelse med våtmarkernas biologiska värden, 
är deras kulturhistoria i allmänhet mindre upp
märksammad. Det finns dock ett rikt källmaterial 
genom vilket man betydligt kan höja förståelsen 
för våtmarkers kulturvärden. Kända fornlämnings- 
platser och fornfynd är till exempel värdefull kun
skap för att förstå ett våtmarksområdes historiska 
betydelse. Fornlämningsregistret kan här ge upp
lysningar om var mänskliga aktiviteter vid våtmarker 
förekommit genom tiderna. Det kan visserligen vara 
svårt att förutse var nya fornfynd eller andra kul
turhistoriskt intressanta fynd som ligger dolda i våt
marker kan dyka upp, men man bör vara särskilt 
vaksam när ingrepp planeras i närheten av kända 
fornlämningslokaler eller där fynd av äldre föremål 
tidigare gjorts.

Utdikningen av stora arealer våtmarker i vårt 
land under de senaste århundraden har inneburit 
omfattande konsekvenser för både natur- och kultur
landskapet. Ett landskap med färre naturliga vat
tenreservoarer har till exempel svårt att ta emot

stora vattenmängder, vilket regelbundna översväm
ningar på många håll också vittnar om. Med korta 
och snabba flöden från näringsrika jordbruksbygder 
strömmar dessutom stora mängder näringsämnen ut 
mot våra kuster där de innebär ett hot mot fisket.

De omfattande utdikningarna som i det äldre 
odlingslandskapet skapade nya och bättre åker- och 
slåttermarker har numera i många fall mist sin 
betydelse. För att uppfylla miljökvalitetsmålen kom
mer därför efterfrågan på att återskapa våtmarker 
i landskapet att bli stor i framtiden. Detta kommer 
även att påverka kulturhistoriskt värdefulla miljöer. 
Återskapande av ett våtmarksrikt landskap bör 
därför göras med en så stor kulturhistorisk med
vetenhet, att våtmarkernas historiska betydelse även 
fortsättningsvis väl framträder. Troligtvis går det inte 
heller att uppnå några riktigt gynnsamma miljö
effekter, om man inte återskapar våtmarkerna i sina 
naturligt sett historiska lägen. Innan man genomför 
åtgärder i tidigare eller befintliga våtmarker måste 
man därför först väl utreda deras kulturhistoria. För 
att kunna bevara de kulturhistoriska värdena enligt 
miljökvalitetsmålet, är det av den anledningen av 
stor vikt att man känner till och kan tolka de olika 
källmaterial som kan ge upplysningar om våtmarker
nas historia.

Betade havsstrandängar vid Segersgärde, Kalmar län. 
Foto: Per Lindegård.
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Våtmarkernas kulturvärden är även mycket in
timt förknippade med deras naturvärden. Därför 
bör man vid återskapande och nyanläggande av 
våtmarker så lång som möjligt arbeta med en hel
hetssyn, där kulturmiljövårdande och naturvårdande 
aspekter ges en likvärdig bedömning. Många gånger 
är det en långvarig hävd genom bete och slätter 
som varit den främsta orsaken till det säregna växt- 
och djurliv som idag kännetecknar många av landets 
våtmarker. Kända fågellokaler som Hornborgasjön 
och Hj älmaren/Kvismaren har fått höga biologiska 
värden, tack vare tidigare genomförda sjösänkningar 
och utdikningar där. Ett tillstånd som det på naturlig 
väg antagligen skulle ta dem åtskilliga hundra år 
att uppnå. Det är därför angeläget att man inom 
arbete med våtmarkernas kulturhistoria även kan 
förstå de specifika naturvärden som många gånger 
också förekommer.

För att uppnå miljökvalitetsmålen måste man, vid 
återskapande och nyanläggande av våtmarker, vid 
torvbrytning, vid exploatering för nya vägar över 
våtmarker med mera, ha en så pass god kunskap om 
de kulturhistoriska värdena att man kan:

• vårda och levandegöra för våtmarkerna 
karaktärsgivande kulturhistoriska lämningar som 
diken, dämmen, hässjor, lador, hägnader och 
industrimiljöer,

• ta god hänsyn till det biologiska kulturarvet,
• undvika skador på fornlämningar och 

arkeologiska föremål,
• vårda och levandegöra lokala namngivningar samt 

sägner och traditioner kopplade till våtmarker,
• nyanlägga våtmarker och småvatten i historiskt 

sett naturliga lägen,
• vårda och levandegöra det kulturlandskap som 

uppkommit med våtmarker som en viktig resurs.

De av regeringen antagna miljökvalitetsmålen 
ställer nya krav på hänsyn till kulturmiljön.

Med miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker 
kommer bland annat våtmarkernas kulturvärden att 
uppmärksammas på ett nytt sätt. Genom att öka vår 
kulturhistoriska kunskap om våtmarkerna, kan vi 
vara med och forma ett framtida landskap som även 
tar hänsyn till ett för landet betydande kulturarv 
- våtmarkernas kulturarv.

Rödhake infångad för ringmärkning vid Kvismaren, Örebro län. Foto: Markus Holm
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Bilaga

Tabell över möjliga kunskapskällor som rör kulturvärden vid våtmarker.

Kulturvärden
vid våtmark

Kunskapskällor

Fornminnes
register

VMI Historiska
kartor

Moderna
kartor

Regionala
inventeringar

Hembygds-
litteratur

Vatten
arkiv

Förhistoriska spår X X X

Våtmarksslåtter X X X X X

Bevattningsanläggningar X X X

Ängslador X X X X X

Hägnader X X

Hävdgynnad flora X X

Utdikningar/sjösänkningar X X X X

Torvutvinning X X X

Järnframställningsplatser X X X X

Kommunikationsleder X X X X X

Anlagda våtmarker X

Ortnamn X X X

Sägner och traditioner X
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