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1 Inledning 

1.1 Skötselproblem i inägomarker 
Det förindustriella jordbruket baserades på nyttjande av hela landskapet: ängar och åkrar intill byn 
såväl som skogar och våtmarker långt ut från den fasta bebyggelsen. Mycket stora arealer utgjordes 
av ogödslade slåtter-och betesmarker, det som brukar kallas naturlig fodermark. I takt med att fossila 
näringsämnen och drivmedel blev vanligare kunde såväl hö som bete produceras på åkermark, och 
den naturliga fodermarken övergavs. De fodermarker som trots allt fortsatte att nyttjas, och som 
nyttjas idag, ligger till största delen på gammal inägomark i gårdarnas närhet. Här finns således 
majoriteten av dagens hävdade marker med höga natur- och kulturmiljövärden. Det är till stor del 
kring gårdarna vi finner de sista resterna av hävdade miljöer från det förindustriella jordbruket.  

Kring gården och byn är sambanden mellan människans historia och den brukade naturen extra 
påtagliga. Det är ett sammanhang där historia och ekologi möts, och idag råder stort samförstånd om 
att dessa miljöer har stora kombinerade natur- och kulturmiljövärden.  

Kunskapsnivån om det gårdsnära landskapet är hög i jämfört med många andra kulturpräglade 
ekosystem. Det beror dels på mer omfattande forskning inom flera historiska och ekologiska 
discipliner, dels på att inägomarker och gårdsnära miljöer uppmärksammats i natur- och 
kulturmiljövård, med en strävan efter att tillgängliggöra den kunskap som finns.  

Trots förhållandevis god kunskap om historia och ekologi i gårdsnära miljöer, visar allt fler studier 
negativa trender för biologisk mångfald i ängs- och betesmarker, inte bara på grund av att hävden 
upphör utan även i marker som fortfarande hävdas. En förklaring är försämrad ekologisk kvalité på 
grund av att markerna hävdas på fel sätt, d.v.s. att den nuvarande skötseln inte alltid är lämplig för 
att bevara de värden som skapats och formats genom historiskt nyttjande. Det finns anledning att 
fundera närmare på vilka delar av den nuvarande hävden som gynnar respektive missgynnar olika 
värden. 

De historiska inägomarkerna omfattade en palett av naturtyper: tomter, åkrar, slåtterängar, 
betesbackar och hagar, liksom ett stort antal småbiotoper samt träd och buskar. Dessa naturtyper 
och strukturer nyttjades och sköttes med ett stort antal olika metoder. Idag sköts den största arealen 
med bete och röjning. En befogad fråga är i vad mån detta räcker för att bevara den stora variation 
av hävdpräglade miljöer som formats genom historien. Det är tänkbart att fler skötselmetoder 
behöver användas. Det är också troligt att betet som skötselverktyg bättre skulle kunna imitera 
tidigare nyttjandeformer, om fler betesregimer kunde tillämpas, anpassade till lokala naturtyper och 
deras hävdhistoria.  

Det finns också stora arealer marker som står utan hävd men som ännu har höga natur- och 
kulturmiljövärden. Förutom att över huvud taget få dessa betade är det naturligtvis viktigt att de 
hävdas på rätt sätt så att inte felaktig hävd raderar ut hävdberoende arter som överlevt 
igenväxningsfasen.  

1.2 Denna kunskapssammanställning 
Kunskapssammanställningen används som inläsningslitteratur till kurser inom satsningen ”Skötsel av 
kulturpräglad natur” som CBM genomför tillsammans med, och på uppdrag av, Naturvårdsverket och 
Riksantikvarieämbetet. I sammanställningen behandlar vi det historiska nyttjandet av åkermark, 
gårdsnära betesmark (i hagar och backar) samt småbiotoper. Vi diskuterar hur det historiska 
nyttjandet format biologisk mångfald, hur det kan spåras idag i form av biologiskt kulturarv, och hur 
det historiska nyttjandet och dess ekologi kan beaktas vid skötsel av kulturpräglad natur idag. 
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Eftersom huvuddelen av inägomarkerna idag sköts med bete, oavsett tidigare hävd, diskuterar vi hur 
betet kan utformas för att på bästa sätt  

Ängar och slåtter har behandlats i en tidigare kunskapssammanställning och vi går inte närmare in på 
ängarnas historia och ekologi här.1 Vi diskuterar däremot hur ett områdes ängshistoria kan beaktas 
om det idag bara kan skötas med bete. 

Även skogsbetesmarker har behandlats i en tidigare kunskapssammanställning, vilken även omfattar 
hagar av skogsbeteskaraktär.2  

Kunskapssammanställningen bygger till största delen på publicerad litteratur, men också på egna 
erfarenheter samt synpunkter och tankar från ett stort antal praktiker och forskare. Vi vill här varmt 
tacka alla landskapsvårdare vi diskuterat med under årens lopp, ingen nämnd, ingen glömd. Ett 
särskilt tack vill vi rikta till Urban Ekstam för hans och kollegan Nils Forsheds pionjärarbeten kring 
kulturpräglad natur, och för att han välvilligt ställt sin stora särtryckssamling till vårt förfogande.  

2 Vad är inägomark? 
I det förindustriella jordbruket var landskapet indelat i inägomarker och utmarker. Inägorna var 
kringgärdade av en hägnad som skyddade åker, äng och trädgårdar från de betesdjur som betade på 
den ohägnade utmarken (Figur 1).  

 

 
Figur 1. I det förindustriella jordbrukslandskapet gick betesdjuren mestadels på den ohägnade utmarken. Åkrar, 
ängar och andra marker som behövde skyddas från bete fick hägnas in. Krokshult, Småland 1994. Foto Tommy 
Lennartsson. 

                                                           
1 Lennartsson & Westin 2019. 
2 Westin m.fl. 2022. 
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Inägomark är en historisk term som vi här använder för att benämna alla hägnade gårdsnära 
markslag, inklusive småbiotoper och själva gårds- och bycentrum. 

Detta är alltså hur vi använder begreppet inägomark i denna kunskapssammanställning. Termen 
inägomark är dock inte entydigt definierad, varken dess historiska betydelse eller beträffande hur 
termen används idag. I typfallet, ”modellbyn” låg alltså bebyggelsen omgiven av inägor med åker och 
äng, och en hägnad skilde inägomarken från den betade och ohägnade utmarken. Inägomarken 
indelades i block med åker (åkergärden), äng (ängsgärden) eller med både åker och äng. För att 
betesdjuren skulle kunna ta sig mellan ladugården och utmarksbetet utan att göra intrång på åker 
och äng, fanns fägator genom inägomarken (Figur 2). 

I själva verket har de flesta byar haft betydligt mer komplicerade arrangemang av olika markslag. 
Ängar och åkrar kunde ligga utspridda som en mängd hägnade enklaver på utmarken, snarare än 
samlade kring gårdarna. I norra Sverige var det vanligt med slåttermyrar som inte var hägnade utan 
skyddades från bete med hjälp av vallning. Sådana slåttermyrar kunde ligga långt, ibland miltals, ut 
på skogen, och var ofta knutna till fäbodbruk.3 Ett annat sätt att hantera ängar på utmarken var att 
hägna in större områden med skogs- och ängsmosaiker. Det var särskilt vanligt kusttrakterna, där 
vattnet fungerade som naturlig hägnad. Om sådana stora ängsgärden, där huvuddelen kunde utgöras 
av skogsbetesmark, ska betraktas som inägomark, är en smaksak. 

I gengäld fanns ofta mycket betesmark på inägomarken. I Figur 2 ser vi ett stort antal smärre hagar, 
framför allt intill gårdarna. Där höll man kalvar och kalvkor som behövde hållas under uppsikt, och 
hästar som behövde finnas till hands. Betesmark fanns också i form av backar, insprängda i ängs- 
eller åkermarken och hägnad tillsammans med dessa markslag. Både hagar och backar kan ses som 
en del av inägomarken. Utmarken var som nämnts ohägnad till skillnad från inägorna, men inte heller 
den skillnaden är konsekvent. Med tiden kom även utmarken att hägnas in och delas upp i allt fler 
hagar. Under 1700-talet hade hägnaderna främst funktionen att avskilja olika markslag, men därefter 
blev det allt viktigare att sätta hägnader i gränsen mellan olika ägare, samtidigt som tidigare 
gemensam mark delades upp i samband med skiftena.4 Efter laga skiftet sattes hägnad dessutom i 
bygränserna, vilket delade in hela utmarken i en slags stora hagar.5  

Vilka marker som räknats till inägor har skiftat med tiden, exempelvis då perioder med 
befolkningsökning medfört uppodling och röjning av ny äng och åker därmed flyttat utmarksgränsen 
längre och längre ut i landskapet.  

 

                                                           
3 Lennartsson & Westin 2019, s. 83; Emanuelsson 2009, s. 284; Levander 1943, s. 216. 
4 Gadd 2000, s. 115.  
5 Westin m.fl. 2022, s. 192. 
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Figur 2. Karta över storskifte på inägomarken till Slada by i Hållnäs socken i Uppland 1776. Bilden visar södra delen av inägomarken; den fortsätter norrut längs den grönstreckade kanten. 
Rosa och gul färg är åkermark, mörkgrönt äng. Ljusgrön färg är betesmark inom hägnad, antingen som kalfhage eller hägnad tillsammans med åker eller äng. Den vita färgen nr 49 mitt i byn 
är byns gemensamma nyttjande utaf får och swinkreatur. Den blekrosa färgen i kartans högra del är uthuggen skogsmark, nyttjad till bete. Hägnader är ifyllda med svart av oss. Fägatornas 
led mot utmarken är markerade med pilar. Den röda begränsningslinjen är lantmätarens gräns mellan hemägor och utmark. I själva verket går gränsen mellan inägor och den ohägnade 
utmarken närmare byn, längs den blå linjen (ritad av oss).  
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2.1 Inägomarkens markslag 
Inägomarkerna är formade av historiskt nyttjande. Olika nyttjandeformer har format olika 
naturtyper, där nyttjandeform kan identifieras i olika nivåer. På övergripande nivå finns 
huvudtyperna av nyttjande och naturtypsgrupper: åkerbruk på åker, slåtter på äng och bete i 
betesmark. Åker, äng och betesmark brukar inom agrarhistoria betecknas markslag.6 Inom varje 
sådan grupp finns en stor variation av naturtyper, där variationen orsakas av både skillnader i 
nyttjande och av biogeografiska, geologiska och topografiska faktorer. Vad gäller skillnader i 
nyttjande skapar exempelvis sent bete i åkerbackar en annan biotop än helsommarbete i en hage, 
och en utglesad skogsbetesmark är en annan biotop än ett skogsbete med tätt trädskikt. Exempel på 
betydelsen av naturliga faktorer är skillnaden mellan nordliga och sydliga slåtter- och betesmarker, 
och att betesmark på kalkrik och på sur berggrund är olika även om de sköts på samma sätt. I varje 
naturtyp, och ofta i varje enskild betes- eller slåttermark, kan finnas olika vegetationstyper. 
Beskrivning av vegetationstyper utvecklades under 1900-talets första hälft i form av växtsocoiologi.7  

Även om vegetationstyper således är en mindre enhet än naturtyp, har växtsociologin satt starkt 
avtryck i indelningen av naturtyper. Det gäller särskilt på kontinenten, där växtsociologin levt kvar 
längre än i Sverige. Exempelvis är Natura 2000-systemet präglat av artsammansättning, främst bland 
kärlväxterna, i kombination med geologi och topografi. I äldre indelning bortsåg man ofta från 
markanvändningen, men numera kan även markanvändningsformer utgöra grund för indelning. Det 
finns dock knappast något system som fullt ut kombinerar markanvändning med artsammansättning 
och naturliga faktorer, utan markanvändning förefaller ofta ha lagts till efteråt. I exempelvis Natura 
2000-systemet finns ett antal naturtyper som betecknas som gräsmark, identifierade utifrån 
artsammansättning, jordmån m.m. Därtill finns de markanvändningsbaserade naturtyperna 
slåtterängar i låglandet respektive i fjällen, vilka förmodligen överlappar artmässigt med 
gräsmarkstyperna.  

Inte heller indelning utifrån markanvändningsform, t.ex. historiska markslag, skulle vara problemfri 
eftersom olika nyttjandeformer växlat och kombinerats. Det kan vara rumslig kombination, 
exempelvis lövfodertäkt på hamlade träd i betesmark, eller efterbete på slåttermark och trädesbete 
på åker. Det kan också vara kombination i tiden, exempelvis att slåttermark ibland varit temporärt 
odlad till svalåker, eller att slåtter och bete växlat, antingen som systematiskt rotationsbruk eller för 
att behoven av hö och bete varierat.  

Utgår vi från en kombination av historisk nyttjandeform (markslag) och naturförhållanden, kan den 
historiska inägomarken sägas ha utgjorts av följande grupper av naturtyper.   

 
• Åkermark. För odling av matgrödor, men tidvis för vinterfoder, då antingen som självsådda 

lindor eller med insådda vallväxter. Fram till laga skiftet brukad i visst sädessystem (en-, 
tvåsäde etc) eller mer oregelbunden odlingsrytm. Ofta betad, både under trädesår och efter 
skörd under sädesår.  

• Slåttermark. För vinterfoderproduktion. Ibland tillfälligt uppodlad (svalåker). Vanligen 
efterbetad, i vissa trakter i systematisk rotation med bete. Ofta i kombination med lövtäkt, 
antingen på spridda träd och buskar eller som lövängar med utpräglad kombinerad 
produktion av hö och lövfoder. I norr var en stor del av slåttermarken myrslogar på 

                                                           
6 T.ex. Tollin 2004. 
7 Se t.ex. Ihse 1997. 
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utmarken. Slåttermark som inte gödslas brukar idag betecknas äng. Slåttermark behandlas i 
en särskild kunskapssammanställning.8 

• Betesmark. För sommarfoder. I hagar med enbart betesmark eller som betesbackar i åker- 
eller ängsgärden. Ibland omväxlande med slåtter, ibland i kombination med lövtäkt, då oftast 
på hamlade träd. Betesmark som inte gödslas brukar idag betecknas naturbetesmark.  

• Småbiotoper. Dels i form av det nät av kantzoner, diken, vattendrag, vägar och bryn som 
genomkorsar eller avgränsar ovanstående markslag. Dels i form av strukturer (t.ex. träd, 
block, odlingsrösen, trä- och stengärdsgårdar) eller avvikande naturtyper (t.ex. småvatten, 
hällmarker, dungar) i slåtter- och betesmark. De flesta småbiotoper är lika präglade av hävd 
som slåtter- och betesmarkerna i sig, men vissa, som block, stenmurar och hagmarksträd är 
präglade av den mer eller mindre ljusöppna miljö som hävden skapar. Träd och buskar för 
lövtäkt eller annan produktion var vanliga i vissa typer av småbiotoper. 

• Gårdsmiljöer. Här ingår den skötta trädgården med kålgård, fruktträdgård och liknande, 
nattfållor, svinfållor, ankdammar och hönsgårdar, samt den mer oskötta gårdsmiljön med 
ladugårdsbackar och gödselstackar.  

 
Ogödslad slåtter- och betesmark (d.v.s. äng och naturbetesmark) brukar gemensamt betecknas 
naturlig fodermark.9 Termen är ungefär liktydig med engelskans seminatural grassland, men den 
används lite olika i olika länder. Från denna engelska term har tagit den svenska halvnaturlig 
gräsmark. Naturlig fodermark räknas till high nature vallue grassland, ett begrepp som används 
mycket internationellt10. Ett något vidare begrepp som mer tydligt innefattar också träd och 
småbiotoper är high nature value farmland.11 
 
Matgrödor odlades också genom svedjeodling, men den förekom främst på utmarken och behandlas 
i en kunskapssammanställning om skogsbete. Där behandlas också barrträdsdominerade 
betesmarker, även gårdsnära sådana.12  
 
På inägomarken kunde också finnas nyttjandeformer som idag är försvunna och vars ekologi vi inte 
vet mycket om, som grästorvtäkter (till torvtak), svinvallar och humlegårdar. 

3 Bevarandestatus 
För att kunna bedöma de hävdade markernas bevarandestatus behöver man beakta i första hand 
biotopareal (totalt, av olika naturtyper och av enskilda objekt), samt biotopkvalité.13 Dessa variabler 
kan förmodas vara de som påverkar biologisk mångfald och biologiskt kulturarv mest på kort sikt. På 
längre sikt har även konnektiviteten  mellan hävdade marker betydelse, vilken hänger samman med 
naturtypers utbredning i landskapet. 

Vi belyser först vad som är känt om de hävdade naturtypernas status och vad som görs för att ta reda 
på det. En sammanfattande slutsats är att deras begränsade areal och utbredning ger ogynnsam 
bevarandestatus i alla bedömningar som innefattar sådana bedömningskriterier. Hur stor andel av de 
hävdade markerna som har tillräcklig ekologisk kvalité för att behålla sina hävdberoende växt- och 
                                                           
8 Lennartsson & Westin 2019. 
9 Lindborg m.fl. 2021.  
10 Veen m.fl. 2009. 
11 Oppermann m.fl. 2012; för svenska förhållanden Jennersten m.fl. 2012. 
12 Westin m.fl. 2022. 
13 Bevarandestatus diskuteras av Epstein m.fl. 2015. 
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djursamhällen, går inte att säga med nuvarande kunskap. De flesta övervakningsprogram syftar till 
att ta fram ett statusmått på nationell eller regional nivå, men hittills har ingen analys gjorts av 
ekologisk kvalité på dessa nivåer.  

3.1 Övervakningsprogram för odlingslandskapets naturtyper 
Jordbruksverket har identifierat tolv pågående system för nationell övervakning av 
odlingslandskapets natur- och kulturvärden.14 Samtliga berör i högre eller lägre grad de gårdsnära 
naturtyper som behandlas här. Svensk fågeltaxering, dagfjärilsövervakning, flora-faunaväkteri samt 
delprogram för dagfjärilar och strandängsfåglar inom regional miljöövervakning riktar sig mot arter 
och artgrupper, medan övriga övervakningsprogram fokuserar på naturtyper. Initialt hade många 
program som huvudsyfte att följa upp miljömålen, men med tiden har det blivit allt viktigare att ta 
fram underlag för rapporteringen till EUs art- och habitatdirektiv enligt artikel 17. Från 2019 har 
också funnits ambitionen att bättre samordna nationell (främst NILS) och regional övervakning 
(främst Remiil, ”Lill-NILS”).15  

Av programmen för artövervakning ger floraväkteriet information om status på objekts- och 
populationsnivå. Troligen gäller det också den regionala övervakningen av strandängsfåglar som 
genomförs i några län. Svensk fågeltaxering liksom svensk och regional dagfjärilsövervakning ger 
information för statusbedömning på nationell eller regional (landskaps-) nivå, med möjlighet att se 
trender för sådana biotoper eller strukturer som har specifika artgrupper knutna till sig.16 
Programmen för uppföljning av naturtyper ger information för statusbedömning på nationell eller 
regional nivå. I den regionala övervakningen fältinventeras provytor med 3-10 m radie, men 
fältinventeringen föregås av en flygbildsinventering av naturtyper i fasta landskapsrutor om 3X3 eller 
5X5 km, vilken kan ge information om arealer och arealförändringar i rutan.17 För gräsmarker 
innefattar naturtypsindelningen klasserna hävdad betes- och slåttermark, ohävdad betes- och 
slåttermark samt betespräglad block- och hällmark.18  

Den nationella miljöövervakningen NILS fältinventerar också små provytor, och klassificerar 
gräsmarkstyperna enligt Natura 2000-systemet plus ett antal andra gräsmarkstyper, bland annat 
ohävdade marker.19  

3.2 Arealer  
Det finns ingen tillförlitlig uppgift om hur mycket hävdad inägomark som finns idag. Arealen 
naturbetesmark som brukar uppges sträcker sig mellan ca 230 000 till 860 000 hektar.20 En rimlig 
gissning är att vi har omkring en halv miljon hektar naturbetesmark i Sverige. Arealen 
naturbetesmark med miljöersättning ökade med mer än 100 000 hektar under perioden 2000-2005, 
men har därefter minskat och nu under flera år legat kring 420 000 hektar.21  

                                                           
14 Jordbruksverket 2012, Tabell 2; se också SOU 2019:22, s. 176. 
15 Ranlund m.fl. 2020, s. 5; SOU 2019:22. 
16 Wretenberg m.fl. 2006, 2007; Jordbruksverket 2012, s. 13. 
17 Lundin m.fl. 2016. 
18 Lundin m.fl. 2016, s. 55. 
19 Adler m.fl. 2020, Bilaga 3 och 4. 
20 Lägsta siffran kommer från ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004 (Jordbruksverket 2005) och den 
högsta är från Svensk marktäckedata och innefattar ” Gräsmark som används för eller har använts för bete eller 
slåtter och som inte ingår i ett rotationsbruk. Träd eller buskar täcker < 30 procent av ytan.” (Jordbruksverket 
2008, Diagram 31). 
21 https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-rikt-odlingslandskap/betesmarker-och-slatterangar/  

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-rikt-odlingslandskap/betesmarker-och-slatterangar/
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Arealen slåtteräng med miljöersättning har ökat från ca 4900 hektar år 2001 till ca 14 250 hektar år 
2021.22 Ser man mer specifikt på de ängstyper som definierats inom Natura 2000-systemet, är 
arealen omkring 4600 hektar.23  

Om det är svårt att få reda på dagens skogsbetesareal är det ännu svårare att bedöma historiska 
arealer. Det var först under senare delen av 1800-talet som man började samla in någorlunda 
tillförlitlig statistik, men eftersom jordbruksomvandlingen redan var i full gång vid den tiden hade 
ängar och naturbetesmarker redan börjat försvinna. För en bättre bild av ängs- och betesmarkens 
största utbredning i landet skulle man behöva komma längre tillbaks i tiden och bedöma 
betesmarkens utbredning innan industrialiseringen av jordbruket påbörjats. Troligen representerar 
decennierna kring 1850 betesmarkens största utbredning nationellt sett, dock med stora regionala 
skillnader. I norra Sveriges nybyggar- och fäbodområden kan arealerna betesmark ha ökat ytterligare 
något under senare delen av 1800-talet, men i södra Sverige hade en del av betesmarkerna i 
slättbygderna redan odlats upp. Ängsmarkens nationellt största areal fanns förmodligen ännu 
tidigare, vid slutet av 1700-talet. 

Det är något lättare att få fram uppgifter om antal betesdjur än om arealer betesmark. Baserat på 
uppgifter om boskapsantal kan man beräkna behovet av bete och en ungefärlig betesareal. En sådan 
beräkning visar att det kring år 1850 fanns cirka 14 miljoner hektar betesmark. Den allra största 
delen var skogsbetesmark. I södra Sverige, upp till Dalälven, var landskapet i princip fullt utnyttjat för 
bete på all mark som inte var åker eller äng. 

Under 1900-talet blev det möjligt att samla in bättre uppgifter, men även 1900-talets statistik är 
svårtolkad eftersom definitionerna för betesmarker och slåtterängar skiftat (Figur 3).  

 

 

                                                           
22 https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-rikt-odlingslandskap/betesmarker-och-slatterangar/  
23 4600 hektar enligt senaste inrapporteringen till Art och Habitatdirektivet, naturtyperna 6510, 6520, 6530 
(Naturvårdsverket 2020, Tabell 4).  

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-rikt-odlingslandskap/betesmarker-och-slatterangar/
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Figur 3. Betes- och slåttermarkensmarkens kategorisering och areal under olika tidsperioder, enligt officiell 
statistik.24 

Även om såväl historiska som nuvarande arealer betesmark är dåligt kända, kan vi med säkerhet säga 
att all slags naturlig fodermark har minskat så kraftigt att det idag bara finns bråkdelar kvar av deras 
utbredning i det förindustriella jordbruket. Av betesmarken finns således drygt 3 procent kvar, och 
egentligen ännu mindre eftersom en del av dagens betesmark utgörs av gamla ängar.  

För att kunna använda areal som bedömningsgrund för bevarandestatus behöver man sätta mål för 
önskvärd areal, helst regionvis och helst innefattande även utbredning. Målarealer bestäms vanligen 
med utgångspunkt från vilken areal naturtypen hade innan den började minska, det vill säga vid en 
tidpunkt och areal då statusen för biologisk mångfald i naturlig fodermark torde varit gynnsam. I 
exempelvis art- och habitatdirektivets statusbedömning behöver arealen naturtyp nå en viss andel av 
den historiska arealen, för att naturtypen ska anses ha gynnsam bevarandestatus.25 Vi känner inte till 
några andra uppföljningssystem för gräsmarker som satt målnivåer för areal. 

3.3 Ekologisk kvalité 
Det är inte bara arealen naturtyp som avgör bevarandestatus, utan i hög grad naturtypens ekologiska 
kvalité, det vill säga hur lämplig naturtypen är för de arter som hör till naturtypen. Kvalitén avgörs i 
princip av huruvida det finns tillräckligt med livsmiljöer och andra nödvändiga resurser för arter. 
Livsmiljöer och resurser skapas i sin tur av en kombination av ekologiska grundförhållanden (mark, 
lokalklimat etc), rumsliga strukturer (buskar, träd, stenrösen, vegetationstyper), och processer (i 
betes- och slåttermarker framför allt hävd).  

Uppföljningen av status av Natura 2000-biotoper utvärderar ekologisk kvalité på en mycket 
översiktlig nivå. Bedömningen innefattar dels några få viktiga strukturer och funktioner, dels en lista 
över typiska arter, kompletterad med ytterligare indikatorarter på positiv respektive negativ status.26 
Strukturerna och funktionerna, liksom ett antal typiska arter, ska finnas för att ett objekt ska anses 
ha gynnsam bevarandestatus vad kvalitén beträffar. Exempelvis innefattar bedömningen av 
silikatgräsmark, som är vår vanligaste typ av betesmark, följande strukturer och funktioner, men 
ytterligare kriterier kan ha betydelse i enskilda fall:27 

• Kalkfattig mark  
• Tydligt hävdpräglad markvegetation.  
• En för naturtypen naturlig artsammansättning  
• Öppen miljö som i normalfallet inte har mer än 30 % täckningsgrad av träd och buskar. Ett 

visst inslag av buskar och träd är dock oftast gynnsamt.  
• Naturlig näringsstatus (ej gödningspåverkat annat än från betande djur). 

Inom regional miljöövervakning avläses betydligt fler miljövariabler, exempelvis flera aspekter på 
träd- och buskskikt, täckning av gräsförna och vegetationshöjd. Artantal och antal positiva respektive 
negativa indikatorarter registreras också. Den bearbetning av informationen som gjorts visar många 
samband mellan miljövariabler och mellan artsammansättning, artantal och miljövariabler.28 De 

                                                           
24 Jordbruksverket och Statistiska centralbyrån 2011, Figur 1L. 
25 Evans & Arvela 2011, s. 19 (Artikel 17 guidelines). 
26 Ranlund m.fl. 2020, s. 15. 
27 Vägledning för silikatgräsmarker: 
https://www.naturvardsverket.se/contentassets/ef0795d1c7434cb4833ec4b9170e95f8/vl-6270-
silikatgrasmarker.pdf  
28 Glimskär m.fl. 2016. 

https://www.naturvardsverket.se/contentassets/ef0795d1c7434cb4833ec4b9170e95f8/vl-6270-silikatgrasmarker.pdf
https://www.naturvardsverket.se/contentassets/ef0795d1c7434cb4833ec4b9170e95f8/vl-6270-silikatgrasmarker.pdf
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resultat som hittills presenterats är dock svåra att översätta till nuvarande ekologisk kvalité och 
bevarandestatus, men är ett underlag för att följa förändringar framöver. Det samma gäller den 
regionala miljöövervakningens inventering av småbiotoper – här finns en mängd data som bas för att 
följa framtida trender, men data är svåra att använda för att utvärdera nuvarande status. 
Småbiotoper är enbart inventerade i åkermark.29 

3.4 Bevarandestatus baserat på både areal och kvalité 
Hittills är det framför allt i statusbedömning inom art- och habitatdirektivet som kvalité, areal och 
utbredning slagits samman till en samlad bedömning av bevarandestatus. I direktivet identifieras ett 
antal naturtyper inom Natura 2000-systemet. Av dessa förekommer minst 17 öppna naturtyper 
huvudsakligen, och ytterligare åtta till viss del på inägomark.30. Därtill kommer naturtypen trädklädd 
betesmark, som i själva verket är betade varianter av ett drygt tiotal andra skogstyper, och som också 
kan förekomma på inägomark. Slutligen finns minst tre typer av våtmarker som ofta nyttjats som 
slåttermark, men , där Natura 2000-systemet inte skiljer mellan hävdade och ohävdade typer. För de 
flesta av dessa naturtyper har bevarandestatusen i Natura 2000-objekt bedömts vara 
otillfredsställande eller dålig i samtliga regioner.31 De enda undantagen är agkärr, vilka kan ses som 
igenväxningsvegetation efter upphört slåtter eller bete, och några typer av våtmark i alpin region, där 
alltså hävden inte alls uppmärksammas. Om slåttermyrar identifierades som egna, hävdberoende 
naturtyper, skulle de med säkerhet ha dålig bevarandestatus även i alpin region. Det ska noteras att 
alpin region i EUs mening innefattar även skog, och således inte är liktydig med alpina naturtyper, 
vilka alla förekommer på kalfjäll.32  

Flera andra uppföljningsprogram kan komma att ge underlag till samlad statusbedömning på 
nationell eller regional nivå, men har såvitt vi vet inte hittills använts på det sättet. 

3.5 Övervakning och andra studier av arter i inägomarker 
En svårighet med statusbedömning baserad på biotopövervakning är att tolka de mått och trender 
som tas fram för olika miljövariabler. Vad är lämplig respektive olämplig vegetationshöjd eller 
täckning av buskar? Vid vilken nivå blir tjockleken eller täckningen av gräsförna ett problem? 
Artövervakning ger ett mer direkt svar på status genom att man läser av själva målet för 
biotopbevarandet, det vill säga att biotopen ska gynna populationer av målarter. Å andra sidan säger 
en populationstrend inget direkt om orsaker till trenden. Man kan säga att biotopövervakning ger ett 
antal tänkbara orsaker, men inte deras effekt, medan artövervakning ger effekter men inte orsaker. 
Förhoppningsvis kan så småningom art- och biotopdata kombineras, men, som vi ska se i denna 
sammanställning, många arter hotas troligen av andra miljöfaktorer än de som avläses i dagens 
biotopövervakning, framför allt sådana som hänger samman med att den traditionella hävden 
förändrats. 

Studier och övervakning av arter kan ge ledtrådar till bevarandestatus i inägomarker, även om 
studierna inte direkt handlar om naturtyper. Exempel är de tidigare nämnda flora-faunaövervakning, 
fågelövervakning och övervakning av strandängsfåglar. Trender för rörliga arter indikerar att 
tillgången på livsmiljö minskar, men det går sällan att skilja mellan effekter av biotopförlust och 
biotopförsämring; för flyttfåglar kan också förhållanden på övervintringsplatser och längs flyttvägar 

                                                           
29 Glimskär m.fl. 2016, s. 26. 
30 Naturtyperna beskrivs i Naturvårdsverket 1997. 
31 Naturvårdsverket 2020; Naturvårdsverket 2018, tabell 1. 
32 T.ex. Naturvårdsverket 2019, s. 12. 
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ha betydelse. Trender visas ofta på en aggregerad, nivå, både för att det kan vara nationella trender 
som efterfrågas och för att många inventeringspunkter måste slås samman för att man ska kunna se 
en trend. (Figur 4).  

Floraövervakningen (floraväkteri) innebär att populationer av rödlistade och sällsynta arter 
återbesöks regelbundet, vilket alltså ger information om trender på populations- och objektsnivå. 
Inventeringsresultaten lagras på Artportalen. Det finns ingen systematisk utvärdering av resultaten, 
men enstaka län har gjort sammanställningar.33 I den mån arter kan knytas till särskilda typer av 
hävdade marker, kan objektsvisa data slås samman för att indikera status på naturtypsnivå.34 Arter 
som indikerar samma sak kan grupperas; ibland används exempelvis indikatorarter för bra hävstatus 
respektive dålig status.35 Särskilt viktiga resultat från hävdade marker eftersom de indikerar 
biotopkvalité och eventuella problem med den nuvarande hävden. Övervakning av populationer i 
övergivna marker kan knappast förväntas visa annat än negativa trender och slutligen utdöende.  

 

 

Figur 4. Överst genomsnittlig trend för 15 fågelarter i jordbrukslandskapet. Arterna är: buskskvätta, gulsparv, 
gulärla, hämpling, ladusvala, ortolansparv, pilfink, råka, stare, sånglärka, tofsvipa, tornfalk, törnskata, 
törnsångare och ängspiplärka. Underst genomsnittlig trend för 12 dagfjärilar i jordbrukslandskapet. Arterna är 
ängssmygare, aurorafjäril, mindre guldvinge, puktörneblåvinge, svingelgräsfjäril, kamgräsfjäril, slåttergräsfjäril, 
skogsvisslare, mindre blåvinge, svartfläckig blåvinge, ängsblåvinge, väddnätfjäril. Y-axeln visar TRIM-index i 
förhållande till basåret 1998 för fåglar och 2010 för fjärilar.36 Källa: Naturvårdsverket.37 

                                                           
33 Åström 2019; Lif 2007; Wigermo 2015. 
34 Åström 2019. 
35 T.ex. Glimskär m.fl. 2017. 
36 Se Green m.fl. 2020. 
37 Naturvårdsverket, https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-rikt-odlingslandskap/faglar-och-fjarilar/ 

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-rikt-odlingslandskap/faglar-och-fjarilar/
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Information om trender har också tagits fram i enstaka forskningsstudier som följt arter, naturtyper 
eller områden över tid. En sådan studie från Uppland indikerar en avsevärd populationsnedgång eller 
utdöende av kärlväxter i fem slåttermarker mellan 1990 och 2010, alla under hävd( Figur 5).  

 

Figur 5. Populationsförändringar hos kärlväxter i fem slåttermarker i Uppland 1990-2010. Y-axeln visar antal 
arter som varit stabila eller i olika grad ökat (ovan x-axeln), eller minskat (under x-axeln).38 

Arter som dog ut under perioden var backklöver (i tre av fyra ängar), fältgentiana (3/5), klasefibbla 
(2/4), slåtterfibbla (2/5), ängsvädd (2/4), ängsskära (4/5), korskovall (3/3) och säfferot (3/4). Därtill 
minskade flera arter i samtliga eller nästan samtliga ängar där de förekom: darrgräs, kattfot, stor 
blåklocka, backsmörblomma, gulmåra, vildlin, ögontröst och backnejlika. Arter som ökade var 
gullviva, nattviol, ormrot och prästkrage. Studien indikerar att det finns problem med hävden i 
slåttermarker, men för att ta reda på vilka problemen är skulle man behöva utvärdera exempelvis 
orsakerna till att vissa arter minskar i somliga ängar men inte i andra. 

Långtidsstudier av enskilda arter kan ge mer precisa indikationer på orsaker till trender, men kräver 
viss eftertanke för att kunna generaliseras till naturtypen och artsammansättningen som helhet. Ett 
exempel är studier av fältgentiana (Figur 6) i Uppland. Artens utbredning i Uppland ca 1920-50 är 
relativt väl känd genom Erik Almquists arbeten. Återinventeringar visade att den förlorat omkring 90 
% av sina populationer mellan omkring 1945 och 1992. Tillbakagången berodde till största delen på 
minskande hävd av naturlig fodermark.39 Om hävd eller störning upphör försvinner populationer av 
fältgentiana vanligen inom 5-15 år i Syd- och Mellansverige.40  

Från början av 1990-talet har förlusten av sådana marker alltmer uppmärksammats i naturvården, 
och ekonomiska stöd (först NOLA-stöd, sedan miljöersättning) har i någon mån bromsat förlusten av 
hävdad naturbetesmark. För fältgentianan har dock den negativa trenden fortsatt även i hävdade 
gräsmarker. I Uppland fanns 48 av Almquists populationer kvar 1992. Av dessa försvann 17 

                                                           
38 Från Dahlström m.fl. 2013. 
39 Lennartsson & Svensson 1995. 
40 Lennartsson 2015.  
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populationer 1992-2004, vilket var cirka en tredjedel av de senblommande och hälften av de 
tidigblommande populationerna.41 Åtta av dessa utdöenden orsakades av upphörd hävd (fyra av 
dessa var ohävdade redan 1992), medan nio populationer försvann trots hävd. Detta indikerar att 
typen av hävd, det vill säga gräsmarkens kvalité, snarare än upphörd hävd blivit en allt viktigare orsak 
till tillbakagång de senaste decennierna.  

I just denna studie undersöktes vissa år också artens olika livsstadier (groddplantor, rosetter, och 
blommande plantor och deras fröproduktion. På det viset kunde trender kopplas till problem med 
hävdtidpunkt och hävdintensitet.  

  

Figur 6. Fältgentiana, Gentianella campestris ssp campestris. 

Inom satsningen åtgärdsprogram för hotade arter har tagit fram mycket information som kan ge 
ledtrådar till bevarandestatus, skötselproblem och åtgärder för bättre ekologisk kvalité i 
hävdskapade naturtyper. År 2010 gjordes en utvärdering av 36 åtgärdsprogram, omfattande 63 arter 
i odlingslandskapet, både inägo- och utmark. Vissa arter förekom även i vägkanter, täkter, 
ledningsgator, på skjutfält och liknande miljöer som blivit mer eller mindre viktiga refuger för 
odlingslandskapets arter. Utvärderingen visade att olämplig hävd är ett lika stort problem som 
upphörd hävd för de aktuella arterna (Tabell 1). Till hävdproblemen hör bland annat för hårt bete, för 
tidig hävd (slåtter eller bete), fårbete, och för hård röjning i gräsmarker och bryn.42 

  

                                                           
41 Pettersson 2004. 
42 Lennartsson 2010. 
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Tabell 1. Hot i form av miljöförändringar, inklusive markanvändning, enligt 36 åtgärdsprogram för 63 rödlistade 
arter i odlingslandskapet. Faktorer som berör inägomarkens naturtyper har rödmarkerats.43 

Hotfaktor Antal arter Antal program 
Aktiv beskogning Trädplantering 5 5 

 Beskogning täkter 5 5 

 Tät produktionsskog 2 2 

    

Upphörande traditionell hävd o.a. bruk, 
succession 

Upphörande bete 23 16 

 Upphörande brand i ljunghed 4 2 

 Upphörande brand i skog 1 1 

 Upphörande trad. glesning av 
utmarksskog 

2 2 

 Succession efter upphört 
bete/slåtter 

29 16 

 Succession i ruderat, täkter etc 13 3 

 Succession efter brand 2 1 

 Succession efter markavvattning 2 2 

 Succession efter slutavverkning 2 2 

 Upphört bruk av skjutfält 2 1 

    

Felaktig hävd & restaurering: intensitet & typ För svagt bete 8 2 

 För hårt bete 38 24 

 Fårbete 8 6 

 Highland cattle 1 1 

 Marknära slåtter med kedjor 1 1 

 Snabb mekanisk slåtter 1 1 

 Hård röjning (inkl kanter & 
kulturmiljöer) 

17 7 

 Slåtter i st. f. måttligt bete 5 2 

 För hård bränning 11 1 

 Stödutfodring 1 1 

    

Felaktig hävd: tidpunkt Tidigt bete 5 5 

 Tidig slåtter fodermark 7 7 

 Tidig slåtter vägkant 5 5 

 För kort betessäsong (särsk på 
våren) 

7 1 

 Synkroniserad slåtter över stor yta 1 1 

    

Förlust av biotop, exploatering m.m. Vägbreddning, vägbeläggning 2 2 

 Exploatering 5 5 

 Avvattning småvatten, diken 1 1 

 Tångrensning badplats 2 2 

 Upphört trädesbruk 1 1 

 Trafikdöd 1 1 

    

Miljögifter, artinteraktioner Avermektiner 7 1 

 Tambin 1 1 

 
 
                                                           
43 Lennartsson 2010. 
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Vi har här visat några exempel på studier som indikerat kvalitetsproblem i hävdade marker. Några 
ytterligare typer av problem är: 

 

• Många hävdberoende arter går tillbaka trots hävd, särskilt pollen- och nektarätande arter,44 
och växtätande (fytofaga) insekter.45 

• Ohävdade/övergivna miljöer i jordbrukslandskapet, och gräsmarker i skogslandskapet är ofta 
rikare på hävdberoende arter än de hävdade.46 

• Restpopulationer av hävdberoende arter försvinner inte sällan vid restaurering.47 

• Byte av betesdjur leder ibland till minskad artrikedom.48  

• Betesmarker med betestöd är ibland mindre art- och individrika än övergivna marker utan 
stöd och hävd.49 

• Med nuvarande hävd har olika artgrupper ofta svårt att samexistera.50 

3.6 Sammanfattning: bevarandestatus i ett historiskt-ekologiskt perspektiv 
Ogynnsam bevarandestatus i odlingslandskapet orsakas av brister på landskaps-, biotop- och artnivå. 
På landskapsnivån är biotopförlust det viktigaste hotet, vilket både minskar arealen biotop och 
orsakar fragmentering av den kvarvarande biotopen. Fragmenteringen får i sin tur en mängd 
effekter, som mindre genutbyte, pollination och spridning, och negativ balans mellan lokalt utdöende 
och återkolonisation.51 Isolering kan leda till problem på artnivån, exempelvis genetiska och 
demografiska problem. Förlust av småbiotoper kan ses som en homogenisering eller förenkling av 
landskapet (se punkt 5 nedan). 

I denna kunskapssammanställning är biotopnivån i fokus eftersom vi vill belysa hur kulturpräglade 
naturtyper bör skötas. Brister på biotopnivån är en fråga om biotopförändring, vilken oftast kan 
tillskrivas någon eller flera av följande sammanlänkade huvudorsaker: 

1. Pågående förändringar i markanvändning och naturliga förutsättningar, i sin tur orsakade av 
jordbruks-, samhälls-, klimatförändringar med mera. Exempel är olämplig röjning och 
avverkning av träd- och buskskikt i betesmarker, byte av djurslag eller ändring av betestryck. 
Här kan också finnas naturliga faktorer, som kvävenedfall, ändrat klimat eller etablering av 
invasiva arter, vilka alla orsakar vegetationsförändringar.  

2. Alltför stor skillnad mellan historisk och nutida skötsel, d.v.s. olämplig hävd. Även om hävden 
inte ändrats på länge kan den skilja sig från det historiska nyttjande som en gång format 
biotopen och dess artuppsättning. Troligen är det en vanlig orsak till svårförklarliga 
bevarandeproblem i hävdad mark. Exempel är annorlunda hävdtyp (t.ex. bete på gammal 
slåttermark), hävdtidpunkt (t.ex. helsäsongsbete på f.d. senbetad mark, ohistorisk 
slåttertidpunkt), hävdintensitet (t.ex. hårdare eller svagare bete) eller hävddynamik 
(avsaknad av hävdfria år, upphört svalåkersbruk etc). Det finns säkert många fler mer eller 

                                                           
44 T.ex. Linkowski m.fl. 2004, 2004a; Larsson 2006. 
45 T.ex. Kruess and Tscharntke 2002; Björklund 2007; Larsson 2008. 
46 Björklund 2007, Sörensson, 2007, Ahrné m.fl. 2011. 
47 T.ex. Kullberg & Betzholtz 2002, Overud & Lennartsson 2004; Lennartsson 2010. 
48 T.ex. Öckinger & Eriksson 2004. 
49 Pihlgren m.fl. 2010; Lennartsson m.fl. 2013. 
50 T.ex. Axelsson-Linkowski 2007; Almstedt m.fl. 2006. 
51 Linkowski & Lennartsson 2005. 
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mindre ouppmärksammade skillnader mellan förr och nu, vilka kan ge stora effekter på 
enskilda arter och artgrupper. Exempel är bete med andra djurslag och raser än förr, nya 
slåttertekniker, ingen torkning av ängshö, och minskad antropogen spridning av arter. 

3. Tidigare förändringar som ännu ger fördröjd effekt. I många naturtyper pågår en långsam 
förändring orsakad av en händelse längre tillbaks i tiden. Det kan röra sig om en långsam 
förändring av miljön eller en långsam respons hos arter. Ändrad hävd som i föregående 
punkt är ett exempel på bådadera. Andra exempel på långsamma miljöförändringar är 
nedbrytning av organisk jord efter vattenreglering och dränering, och humusbildning i 
skogsbetesmark som växer igen med barrträd. Långlivade arter, främst bland växter och 
fåglar, kan leva kvar länge i en biotop under olämpliga förhållanden, men försvinner på sikt, 
exempelvis genom att reproduktionen uteblir.52 Det är givetvis vanligt i övergivna betes- och 
slåttermarker, men är troligen en vanlig orsak till pågående utdöende även i hävdad mark på 
grund av något tidigare hävd- eller annan miljöförändring. 

4. Brist på hävd och skötsel för förbisedda kulturformade biotoper och deras arter, som bryn, 
dikesrenar, vattendrag och småvatten, rikkärr och f.d. slåttermyrar, strandslåttermarker 
(raningar, älvängar), hällmarker, fjällbjörkskog, f.d. skogsbetesmarker etc. Brist på hävd leder 
i princip till fördröjt utdöende som i ovanstående punkt, men problemet med 
ouppmärksammade hävdbiotoper förtjänar nämnas som en egen kategori. 

5. Alltför lite kvar av tidigare hävdbiotoper och populationer i landskapet, vilket orsakar 
fragmenteringseffekter i vid mening.53 Även om fragmentering mäts och oftast diskuteras på 
landskapsnivå är det dess effekter på biotop- och populationsnivå som orsakar förlust av 
biologisk mångfald. På biotopnivån leder fragmenteringen till mindre, färre och mer 
isolerade populationer och biotopfragment, kanteffekter, mindre återkolonisation och 
genflöde och ändrade mellanartförhållanden, t.ex. mindre pollination. Hit kan också räknas 
utdöende av populationer i marginella livsmiljöer, av arter som förlorat sina huvudbiotoper. 
Exempel är arter från förindustriellt åkerbruk (växter och insekter), vilka idag finns kvar i 
smärre fickor av störd mark, exempelvis i vägslänter.  
 
Det är inte bara förlust av betesmark som orsakar fragmentering av den kvarvarande 
betesmarken, utan också förlust av småbiotoper. I det historiska landskapet var snart sagt 
varje gräsmark sammankopplad med andra gräsmarker genom mängder av åkerdiken, 
åkerrenar och bryn, alla hävdade med bete eller slåtter.  

 
Både biotopförlust och förändrad hävd illustreras av Figur 7. Den grå delen av staplarna 2005 visar 
biotopförlusten. Hävdförändringen består i att före detta ängar och backar i åkergärden numera (i 
den mån de alls hävdas), enbart betas som hagar. 

                                                           
52 Ekstam & Forshed 1992; Lennartsson 2017; Lennartsson 2010a. 
53 Se Linkowski & Lennartsson 2005 för en sammanställning av fragmenteringsmekanismer. 
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Figur 7. Fördelningen av olika slags gräsmarkshävd i fyra socknar (Selaön är två socknar) under 1700-talet och 
2005. Pilarna anger övergång från en typ av hävt till en annan och siffrorna visar hur många hektar det rör sig 
om. Från Dahlström m. fl. 2008. 

4 Inägomarken i natur- och kulturmiljövård  
De bynära markerna har länge stått i centrum för såväl naturvårdens som kulturmiljövårdens 
intresse. Det är också här som de två sektorernas intressen tydligast har sammanfallit. Intresset för 
odlingslandskapet har ofta uttryckts som landskapsbild, betydelse för friluftslivet, en kulturhistoriskt 
intressant rest av gammalsverige, och för sina fornlämningar och naturminnesmärken. 
Odlingslandskapets naturtyper och biologiska mångfald började uppmärksammas under 1980-talet, 
hotade arter och hävdkvalité från tidigt 1990-tal. Under 1990-talet intresserade sig även 
kulturmiljövården alltmer för odlingslandskapets strukturer som kulturhistoriska betydelsebärare, 
men biologiskt kulturarv har inte kommit till användning förrän det senaste decenniet. 

4.1 Naturvård 

4.1.1 Bakgrund 
När naturvårdstankar började spira vid början av 1900-talet, var de i tidens naturnationalistiska anda 
inriktade på skydd, fri utveckling och orörd natur.54 Även utpräglade kulturlandskap och 
hävdformade områden avsattes för fri utveckling, exempelvis Ängsö, Garphyttans och Dalby 
Söderskogs nationalparker och Vårdsätra naturpark. Detta har av eftervärlden antagits bero på 

                                                           
54 Wramner & Nygård 2010; Malmström 1962. 
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okunskap om hävdens betydelse hos de ledande botanisterna, främst Rutger Sernander.55 En 
riktigare förklaring är dock troligen att det var just denna igenväxning och fria utveckling som 
prioriterades, och att botanisterna var väl medvetna om att landskapen skulle växa igen utan hävd.56 
Botanisternas förmodade okunnighet om hävdens betydelse ifrågasätts i en artikel av Ingvar Backéus 
och Håkan Hytteborn.57 En som tidigt i stället betonade sambanden mellan markanvändningshistoria 
och biologisk mångfald var SJ-tjänstemannen Mårten Sjöbeck. Hans många publikationer bidrog till 
att hävdens betydelse och kulturlandskapets värden med tiden alltmer uppmärksammades.58 Det 
fanns även forskare av professionen som på 1930-talet genom platsspecifika studier belyste 
markanvändningshistoriens betydelse för naturen. Ett par exempel är Henrik Hesselmans 
undersökning av Fibyskogen i Uppland, och Lars Tiréns av Kulbäcklidens försökspark i Västerbotten.59 
En särskilt ingående tvärvetenskaplig studie gjordes av Bertil Lindquist rörande Dalby Söderskog.60 

Intresset för det hävdade landskapet, och kulturlandskapet över huvud taget, ökade kraftigt efter 
andra världskriget, i och med att jordbruket började moderniseras och det gamla 
jordbrukslandskapet att försvinna. Samtida författare som Sten Selander och Carl Fries skrev 
missmodigt om den begynnande omvandlingen av det varierade odlingslandskapet till intensivbrukad 
åker och skog. 

Men just i vår tid fortskrider i detta land en stor och djup förvandling. Ängen försvinner … Hagmarken 
blir skog. Ljungheden blir skog. Tecknen efter djurens betning och boskapsskötarens arbete gror igen 
och försvinner. Karaktären av odling och bondeflit viker undan från de stora vidderna. I stället rycker 
barrskogen fram och tränger ihop den öppna bygden.61 

Två saker vågar man väl ändå säga med viss säkerhet. Det ena och relativt oväsentliga är att det 
svenska landskapet oavbrutet kommer att bli fulare och trivialare: ingen, utom kanske en 
lantbrukskonsulent, kan tycka att rationalisering och försköning är sak samma. Parker och 
björkhagar, nyponsnår och lövängar, där vinden gnolar om det gamla och försvunna, är dömda att 
utplånas. De inkräktar på mark som kan ge säd och potatis…62 

Både Fries och Selander betonade odlingslandskapets ekosytemtjänster, även om just den termen 
inte existerade vid den tiden. De lade stor vikt vid kulturpräglad natur och dess innehåll av historia 
och minnen, och båda kopplade samman dessa värden med variationsrikt landskap och traditionellt 
brukande.  

Vid samma tid, 1954, initierade Statens Naturvårdsverk studier i form av långliggande 
landskapsvårdsförsök, av odlingslandskapets igenväxning samt effekter av olika metoder för 
öppethållande.63 Försöken hade Eliel Steen som undersökningsledare och utökades väsentligt i 
början av 1970-talet, i syfte att följa inverkningarna från landskapsvårdssynpunkt av minskningen i 

                                                           
55 T.ex. Romell 1966.  
56 Det väntade igenväxningsförloppet beskrivs av exempelvis Hesselman 1911 för Skabbholmen och av 
Sernander 1912 för Vårdsätra.  
57 Backéus & Hytteborn 2019. 
58 Romell 1966; Gustavsson 2009. 
59 Hesselman 1935; Tirén 1937. 
60 Lindquist 1938. 
61 Fries 1957, s. 20. 
62 Selander 1955, s. 453. 
63 Steen 1991. 
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jordbruksjordens omfattning.64 Man fokuserade på odlingsbygder som är av betydelse för friluftslivet, 
äger sevärd landskapsbild och/eller är av kulturellt-vetenskapligt intresse.65 

Konsekvenser för biologisk mångfald av landskapsomvandlingen diskuterades sällan uttryckligen 
under 1950-70-talen, även om framför allt Selander i sitt verk lade stor vikt vid sambanden mellan 
brukande, naturtyper och arter. Selanders anslag, med beskrivningar av olika landskaps- och 
naturtyper, togs upp under 1980-talet av bland annat Mårten Aronsson och Curt Matzon, vilka även 
lade till olika former av hot mot odlingslandskapets naturtyper, och behov av åtgärder.66 I samma 
anda, men mer detaljerat och i regional skala, publicerade Urban Emanuelsson med medarbetare i 
mitten av 1980-talet en beskrivning av det skånska kulturlandskapet.67 I slutet av 1980-talet sjösattes 
också den nationella ängs- och hagmarksinventeringen, vilken dels tog fram kriterier för värdering av 
hävdskapade biotoper, dels gav en geografisk bild av värdekärnor i landet.68 

Medan Steens och Naturvårdsverkets skötselförsök hade syftet att studera olika metoder att hålla 
odlingslandskapet öppet i brist på betesdjur och bönder, uppmärksammade Aronsson och Matzon 
att man även om det finns betesdjur behöver tänka på hur hävden bör utformas i olika naturtyper. 
Denna aspekt, det vill säga skötselkvalité i hävdskapade naturtyper, blev på allvar en fråga från slutet 
av 1980-talet genom en serie böcker om skötsel av naturtyper av Urban Ekstam med medarbetare.69 
Böckerna diskuterar med hjälp av konkreta exempel betydelsen av detaljer i den historiska hävden, 
exempelvis hävdtidpunkt och hävdrytm. Exemplen belyser också mångformigheten bland 
odlingslandskapets naturtyper. Ekstams m.fl. böcker återkommer ideligen till att det inte bara behövs 
hävd, utan rätt hävd, och att vägledning till rätt hävd fås genom att förstå sambanden mellan 
hävdhistoria och ekologi. Naturvårdens intresse för hävdens utformning speglas bland annat i 
satsningar av Naturvårdsverkets forskningsavdelning i slutet av 1990-talet.70 Trots att ekologisk 
kvalité i hävdade marker således betonades inom naturvården, blev förmodligen tillämpningen i 
praktiken rätt begränsad. En orsak kan vara att jordbruksstöden fick allt större betydelse som riktlinje 
för skötsel efter Sveriges EU-inträde 1995.  

Fortfarande är Ekstams och Forsheds böcker i stort sett ensamma om att länka samman historia och 
ekologi på ett detaljerat plan och i ett skötselperspektiv. Det är ett av motiven till satsningen 
Kulturpräglad natur, inom vilken denna kunskapssammanställning är framtagen.  

Innan 1990-talet fanns begränsade möjligheter att diskutera hot på artnivå eftersom det saknades 
ramverk för systematisk bedömning av arters bevarandestatus. Sådant kunskapsunderlag kom först i 
början av 1990-talet då Torleif Ingelög, Ingemar Ahlén, Bengt Ehnström med flera vid SLU, initierade 
arbete med de första listorna över hotade arter – vad som sedermera blev Artdatabanken.  

Odlingslandskapets homogenisering och förlusten av småbiotoper uppmärksammades i början av 
1990-talet i ett antal flygbildsbaserade studier av geografer, bland annat Margareta Ihse med 
medarbetare.71 Vissa av dess studier gjordes inom ett nationellt övervakningsprogram, 
Livsmedelspolitikens miljöeffekter (LiM), kopplat till den planerade omställningen av det svenska 
jordbruket (omställning 90).72 

                                                           
64 Enligt uppdrag från Kungl Maj:t 1967, se Statens Naturvårdsverk 1975, s.7; Steen 1976, s. 3.  
65 Statens Naturvårdsverk 1975, s. 7. 
66 Aronsson & Matzon 1987. 
67 Emanuelsson m.fl. 1985.  
68 Naturvårdsverket 1987, 1997a. 
69 T.ex. Ekstam m.fl. 1988; Ekstam & Forshed 1996, 2000. 
70 T.ex. Götmark m.fl. 1998. 
71 T.ex. Ihse 1985, 1994, 1995; Johansson m.fl. 2008; Bengtsson-Lindsjö m.fl. 1991. 
72 Vävare m.fl. 2005. 



25 
 

En forskningsinriktning som haft stor betydelse för förståelsen av jordbrukets utveckling är forskning 
om näringsbalans och näringsflöden. Den har gett en viktig teoretisk bas för sambanden mellan 
socioekonomiska och naturliga förutsättningar, både stort och för specifika områden. Den ofta 
använda termen äng är åkers moder-jordbruk är en aspekt på jordbrukets näringsbalans.73 Här kan 
särskilt nämnas Urban Emanuelsson och Gunilla Olsson, båda med studier i framför allt sydligaste 
Sverige.74 Vi återkommer till näringsbalans i avsnitt 5.1.1 

4.1.2 Inägomark i skydd, förvaltning och jordbruksstöd 
Det är svårt att få fram uppgifter om areal skyddad inägomark eftersom naturlig fodermark (ängs- 
och betesmark) inte är kategorier i officiell statistik. Klart är dock att både arealen och andelen 
skyddad biotop av detta slag är mycket liten, och att skyddsarbetet de senaste åren fokuserat på 
skydd av skog.75  

I stället hävdas det mesta av inägomarken med jordbruksstöd utanför skyddade områden. Inte heller 
för mark med miljöersättning finns några lättillgängliga siffror på arealer.  

Jordbruksstöden har varit en förutsättning för fortsatt hävd av naturlig fodermark och annan 
förvaltning av ”olönsamma” värden i landskapet.76 Förmodligen har naturbetesmarker härigenom 
större ekonomiskt värde för brukare idag än någonsin tidigare sedan äng-är-åkers-moder-jordbrukets 
dagar. Jordbruksstödens betydelse för arealen naturlig fodermark är odiskutabel, men det är mer 
oklart om stöden också bidragit till god ekologisk kvalité i de hävdade markerna. De få studier som 
gjorts av ekologisk kvalité i relation till jordbruksstöd ger inga tydliga indikationer på stödens 
effekter, delvis beroende på att de följt utvecklingen under tämligen kort tid. Jämförelser mellan 
marker med och utan stöd har visat att marker med stöd är artrikare vad gäller kärlväxter och fjärilar 
men artfattigare vad gäller humlor. Dessa skillnader säger dock inget om jordbruksstödens effekter 
utan bara om hur stöden fångar upp artrika marker.77 En fallstudie i Skåne visade att 
miljöersättningar minskat trädinslaget i linjeformade landskapselement, vilket i studien tolkades som 
en minskad igenväxning mellan 1984/85 och 2012.78  

Under flera stödperioder har regelverket kring miljöersättningarna innehållit synbart onödiga 
detaljproblem som försämrat miljöersättningarnas verkningsgrad79. Ett par exempel som fick stor 
uppmärksamhet är ”trädregler” som tvingade fram avverkning i trädbärande betesmarker,80 och krav 
på avbetning som upplevdes tvinga fram hårt bete och kortsnaggad grässvål.81 Dessa problem är inte 
till fullo borta ur systemet, och leder fortfarande till exempelvis olämplig röjning av buskmarker, 
alternativt till att buskrika betesmarker inte får stöd.82  

Ett grundproblem med stödregler som vägvisare för skötsel av kulturpräglade biotoper är att 
jordbruksstöden tycks ha svårt att åstadkomma skötsel i ett biotopperspektiv. Vi vet att såväl 
biologisk mångfald som biologiskt kulturarv i en betesmark är tydligt kopplade till rumslig variation i 
biotopen. Betesmarker blir betydligt rikare om de inte enbart innehåller homogen öppen grässvål 

                                                           
73 Se Lennartsson & Westin 2019, s. 17. 
74 Olsson 1988, 1988a, 1991; Emanuelsson 1988, 1997; se också föredragen av Olsson resp. Emanuelsson i 
Ljunggren & Perlinge 1990.  
75 T.ex. SCB 2020 s. 13. Ängs- och betesmark ingår i kategorin ”Övrig öppen mark nedan fjällnära gräns”. 
76 Naturvårdsverket 2015, s. 261. 
77 Glimskär m.fl. 2017, s. 43; se också Pihlgren m.fl. 2010. 
78 Methi Sundell 2013. 
79 Se exempelvis Dahlström m.fl. 2013; Wissman m.fl. 2012 
80 T.ex. Andersson & Paltto 2008; Blom 2010. 
81 T.ex. Helldin & Lennartsson 2006. 
82 Smith m.fl. 2016, s. 141 med där anförda referenser; Lennartsson m.fl. 2017. 
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utan också träd, dungar, buskar, buskage, hällar, rösen och liknande strukturer. Dessa kan ha 
avvikande produktivitet jämfört med den öppna grässvålen men är likväl lika hävdberoende som 
grässvålen. En betad hällmark är en helt annan biotop än en obetad. Även rösen, buskar och träd, 
vilka inte i sig betas, är beroende av det öppethållande som hävden skapar. De bidrar också med 
viktiga småmiljöer både i den betade grässvålen och i biotopen som helhet, exempelvis lövförna, 
skugga och delvis upplöst grässvål under träd, partiellt betesskydd intill buskar och rösen, lä och 
solvarma mikro-bryn kring buskage, häckplatser för fåglar och rötter för trädlevande 
mykorrhizasvampar.  

Jordbruksstöd ges dock huvudsakligen till de delar av en betesmark som har tillräcklig produktivitet 
enligt bedömning av fodervärde, eller till fläckar med lägre fodervärde så länge fläckarna är 
tillräckligt små. Vi har inte hittat information om vilka variabler som läses av för att bedöma 
fodervärde, eller var gränsen går mellan godtagbart och för lågt fodervärde. Gränsvärden för 
trädtäthet har däremot varit tydliga under olika stödperioder, men det är oklart vad de baserats på. 
Det finns inga enkla samband mellan trädtäckning och produktion av markvegetation, så 
trädtäckning förefaller vara frikopplad från fodervärde.83 Klart är att varken lågt fodervärde eller hög 
trädtäckning nödvändigtvis orsakar sämre ekologisk kvalité, liksom inte heller förekomst av buskar 
och dungar.84 

På motsvarande sätt kan biotoper i odlingslandskapet vara beroende av en viss tidsmässig variation i 
skötsel, och exempelvis kräva enstaka betesfria år. Miljöersättning betalas emellertid inte för de 
betesfria åren, d.v.s. inte för den skötselregim som biotopen behöver. Sammantaget gör dessa 
kriterier att miljöersättningar riskerar att tappa sin biotopförankring och i värsta fall styra skötseln på 
sätt som skadar de biotopmekanismer och –funktioner som är avgörande för bevarande av 
biotopernas värden. 

4.2 Kulturmiljövård 

4.2.1 Bakgrund 
Inom kulturmiljövården tog Karl Alfred Gustawsson på Riksantikvarieämbetet under 1970-talet upp 
sambanden mellan skötsel, landskap och kulturmiljövärden, bland annat i syfte att uppmuntra till 
restaurering av landskap, inte minst i anslutning till fornlämningar.85 I sina skrifter återkommer han 
ständigt till sambanden mellan brukningshistoria och natur, mycket i Mårten Sjöbecks anda. 

Under 1990-talet lyfte kulturmiljövården fram odlingslandskapets mångfald av värden genom en 
serie faktablad i serien Skötsel av kulturvärden i odlingslandskapet.86 I serien jämställs ”traditionella” 
kulturlämningar med olika slags biologiskt kulturarv, framför allt träd, och båda kategorierna beskrivs 
i ett historiskt, ibland historiskt-ekologiskt perspektiv. Arbetet gjordes delvis i samverkan med 
naturvården.87  I vissa län gick man ännu ett steg mot att integrera natur- och kulturmiljövärden, och 
tog fram regionala faktablad om exempelvis gotländska skogsbeten, alvarmarker, havsstrandängar, 
betesmarker, och om ängets och betesmarkernas växter.88  

                                                           
83 Se exempelvis bilder i Länsstyrelsen Skåne 2019. 
84 T.ex. Naturvårdsverket 2018, s. 8. 
85 T.ex. Gustawsson 1976. 
86 https://www.raa.se/kulturarv/landskap/landskapsvard/faktablad-om-skotsel-av-kulturvarden-i-
odlingslandskapet/  
87 Bennet-Gårdö 1996. 
88 Se Berry & Kloth 1993. 

https://www.raa.se/kulturarv/landskap/landskapsvard/faktablad-om-skotsel-av-kulturvarden-i-odlingslandskapet/
https://www.raa.se/kulturarv/landskap/landskapsvard/faktablad-om-skotsel-av-kulturvarden-i-odlingslandskapet/
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Det senaste decenniet har Riksantikvarieämbetet tillsammans med Centrum för Biologisk Mångfald 
arbetat med konceptet biologiskt kulturarv.89 Under de senaste åren har också Naturvårdsverket och 
Skogsstyrelsen deltagit i arbetet, bland annat inom satsningen Kulturpräglad natur. Biologiskt 
kulturarv ger nya verktyg för kulturmiljövården att arbeta med hävdskapad natur i teori och praktik.  

Sedan 2010 driver Riksantikvarieämbetet tillsammans med Hantverkslaboratoriet Nätverket svenska 
kulturlandskap, vilket är ett forum för landskapsvårdare.90 

4.2.2 Traditionell kunskap och biologisk-kulturell diversitet 

Nyttjandet av inägomarkens olika markslag bygger på mer eller mindre lokala tekniker, kunskaper 
och traditioner, vilka i sig utgör ett kulturarv nära sammankopplat både med ängs- och betesmarker 
som biotoper och med de lokala försörjningssystemen som helhet.91 Tradition innefattar kulturella 
och sociala arv som traderas, d.v.s. överlämnas mellan människor och mellan generationer. 
Traditioner och traditionell kunskap bygger på ”det gamla” sättet att göra något men är också i 
ständig förändring för att anpassas efter ändrade förhållanden.92 Det har helt säkert funnits en 
mängd traditioner och traditionell kunskap knutna till inägomarkens nyttjande, som aldrig blivit 
nedtecknade. 

En stor del av de funktionella traditionerna handlar om det direkta nyttjandet av landskapet: 
kunskapen om vilka naturtyper som gav bättre eller sämre bete, eller hur man på andra sätt kunde 
kombinera olika slags produktion. Att göra rätt, och på rätt plats, kunde vara skillnaden mellan liv och 
död, och denna kunskap utvecklades och anpassades till lokala förhållanden, ofta med en 
häpnadsväckande detaljrikedom. De kulturella särdragen kring resursnyttjande avspeglas också i 
språket, där en rik flora av lokala ord kan berätta om vilka resurser och naturtyper som var viktiga, 
och hur de nyttjades.93 

Den samlade kunskapen om resursnyttjande blev också en väsentlig del av den lokala kulturen, 
exempelvis i matkultur, berättelser och musik. Etnologen Åke Campbell har gjort en omfattande 
djupdykning i den svenska brödkulturen, där han bland annat diskuterar bakningens råvaror i relation 
till lokala jordbrukssystem.94  

Det finns också många funktionella traditioner som sammanhänger med att en stor del av 
inägomarken var gemensamt brukad av byns bönder. Vissa av dessa fastslogs i byordningar, andra 
förblev lokala traditioner.95 

Genom nyttjandet av naturresurser skapades således lokalsamhällen, ekosystem och landskap där 
biologisk diversitet var sammanlänkad med en diversitet av kulturella uttryck: brukningsmetoder, 
traditioner, institutioner, ord, platsnamn etc. Sådana länkar beskrivs ofta som en biologisk-kulturell 
diversitet, biocultural diversity.96 Biologisk-kulturell diversitet, och länkarna mellan natur och kultur i 

                                                           
89 Publikationer finns på https://www.raa.se/tag/biologiskt-kulturarv/  
90 www.svenskakulturlandskap.se  
91 Traditionell kunskap om nyttjande av naturresurser och biologisk mångfald har behandlats i ett stort antal 
publikationer från det nationella programmet NAPTEK vid SLU. Se exempelvis antologierna Westman & Tunón 
2009 och Tunón & Dahlström 2010. 
92 Se t.ex. Axelsson Linkowski m.fl. 2017; Iuga m.fl. 2018. 
93 T.ex. Edlund 2009. 
94 Campbell 1950. 
95 Byordningar: t.ex. Rehnberg 1951; Ehn 1982. Traditioner: t.ex. Cederroth 2014. 
96 Maffi & Woodley 2010; Lennartsson m.fl. 2018. 

https://www.raa.se/tag/biologiskt-kulturarv/
http://www.svenskakulturlandskap.se/


28 
 

allmänhet, har uppmärksammats internationellt, men ännu inte nämnvärt i Sverige.97 Konceptet är 
dock utan tvekan, liksom biologiskt kulturarv, en intressant utgångspunkt för att länka samman natur 
och kultur, ekologi och historia, och natur- och kulturmiljövård.  

4.2.3 Inägomarker i skydd och förvaltning 
Arealen skyddad kulturskapad biotop i kulturreservat är mycket liten jämfört med den i 
naturreservat.98 Däremot har kulturmiljövården i högre grad än naturvården fokuserat på just 
inägomarker. Kulturreservaten har därtill ett uttalat syfte att vara sammansatta landskap där 
marker, byggnader, anläggningar, spår och lämningar tillsammans utgör värdefulla kulturhistoriska 
helhetsmiljöer.99 Olika markslag och brukningshistoriska skeenden betonas i såväl förvaltning som 
tillgängliggörande. Kulturpräglade naturtyper har undersökts i några kulturreservat genom 
inventering av biologiskt kulturarv, men många reservat återstår.100 Inventeringarna ger åtskillig 
information om samband mellan markanvändningshistoria och natur, som förmodligen skulle kunna 
utvärderas och sammanfattas till mer generella råd om skötsel av naturtyper. Tolkning av biologiskt 
kulturarv ger vägledning till skötsel och bevarande av hävdpräglade naturtyper och dess arter, och är 
således ytterligare en brygga mellan natur- och kulturmiljövård.  

I kulturreservat bevaras kulturpräglade naturtyper således i ett landskapssammanhang, samtidigt 
som det brukningshistoriska sammanhanget i möjligaste mån lyfts in i förvaltningen. Ett sådant 
angreppssätt torde förbättra möjligheterna att bevara såväl biologisk mångfald som 
kulturmiljövärden, de begränsade arealerna till trots. För skydd av inägomark skulle 
kulturmiljövårdens arbetssätt och strävan efter historiska och rumsliga sammanhang förtjäna att 
tillämpas även inom naturvården. 

5 Inägomarkens markslag i historiska försörjningssystem 
Hur värdekärnor för natur- och kulturmiljövård ser ut och bör skötas beror till stor del av hur de har 
skötts och använts under historien. Det gäller alltså att på bästa sätt spåra det historiska nyttjandet 
och de avtryck nyttjandet satt i dagens naturtyper. Vanligen har man bara små objekt att arbeta med 
– en betesmark här, en äng där, vilka ligger som öar i ett hav av intensivbrukad åker och skog. 
Objekten är de sista resterna av det förindustriella jordbrukslandskapet, där dagens fragment 
utgjorde olika delar i ett gemensamt lokalt försörjningssystem. För att förstå hur marker formats av 
tidigare brukande behöver man därför förstå hur dagens värdekärna en gång varit en del av en gård, 
by, eller kanske region. Det är förvånansvärt ofta som frågor om hävdtidpunkt, betestryck, 
mellanårsvariation och andra avgörande detaljer i skötseln faller tillbaka på kunskap om vilken roll 
ett objekt haft i det historiska försörjningssystemet.  

Olika markslag har historiskt varit sammanlänkade på två huvudsakliga sätt: funktionellt och rumsligt. 

5.1 Funktionella samband mellan åker, äng, bete och skog 
Hur en gård eller by använde sina marker beror på vad hushållen behövde för sin försörjning i 
kombination med vad olika markområden kunde ge. I de flesta byar var det åkermarken och 
boskapen som producerade mat (kött, mjölkprodukter och matgrödor) och material till kläder (lin, 
ull, skinn, Figur 8). Det fanns ett nära samband mellan boskapen och åkerproduktionen genom att 
boskapen försåg åkern med gödsel och dragkraft. Boskapen krävde i sin tur betesmark på sommaren 

                                                           
97 UNEP 2007; IUCN 2008, s. 49. 
98 SCB 2020, s. 44. 
99 https://www.raa.se/kulturarv/landskap/kulturreservat/att-bilda-kulturreservat/  
100 Gustavsson 2013, 2014; Ljung  

https://www.raa.se/kulturarv/landskap/kulturreservat/att-bilda-kulturreservat/
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och hö och annat foder på vintern, och dessa resurser togs på betesmark respektive slåttermark 
(äng). Det fanns också samband mellan betes- och ängsmark. Ett sådant samband är att områden 
med lång vinter behövde mycket äng men mindre betesmark, medan det var tvärtom i vintermilda 
klimat. I Skåne är vegetationsperioden, det vill säga den tid då kärlväxter tillväxer 
(dygnsmedeltemperatur >5 grader +), 210–220 dagar, men i Norrlands inland 130–150 dagar.101 
Skillnaden är således minst två månader. I det förindustriella jordbruket var skillnaden i praktiken 
dock betydligt större än så. Eftersom man hade låga krav på betesdjurens produktion kunde djuren 
fortsätta att beta det vissnande gräset även efter att vegetationen slutat växa. I norra Sverige 
omöjliggjorde snön sådant höstbete, medan betesmarkerna i söder blev snötäckta mycket senare 
eller inte alls. I södra Storbritannien varade betessäsongen vintern igenom och hur många djur man 
kunde hålla begränsades främst av att det vissna gräset behövde räck tills nytt gräs började spira.102 
Vinterbete har i Sverige förekommit bland annat på Gotland.103  

Bränsle till uppvärmning och matlagning har i Sverige huvudsakligen varit ved från skogsmarken, men 
i skoglösa områden i Europa har man i stället eldat med torv. Skogsmark eller annan utmark var den 
viktigaste betesmarken i Sverige, men betesmark fanns även på inägomarken.  

 

 
Figur 8. Skiss över de grundläggande sambanden mellan åker, äng och betesmark i ett förindustriellt 
jordbrukssystem, ett äng är åkers moder-jordbruk. För sin överlevnad behövde hushållen produkter från åker 
(spannmål och andra matgrödor, lin), från boskapen (mjölk, kött, skinn, ull, dragkraft), och från skogen (ved, 
virke). Matproduktionen, d.v.s. produkter från åker och boskap, baserades på sommar- och vinterfoder till 
boskapen. Boskapen transformerade hö och bete till gödsel, som var en nödvändighet för åkerproduktionen. 
Fodret kom från äng respektive betesmark. Löv från träd och buskar kunde utgöra större eller mindre del av 
vinterfodret, och skördas på både äng och betesmark. Ängs- och betesmarker utarmades med tiden på näring. 
Halm var ett vanligt tillskottsfoder, men gav inget nettotillskott av näring utan var bara en omdirigering av 
näring från åkerproduktion till boskap. 

                                                           
101https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/vegetationsperiodens-langd-1.4076. 

102Biddick 1989; Williamson 2007. 
103 Westin & Lennartsson 2017. 
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5.1.1 Näringsflöden och balans mellan åker, äng och betesmark 
Sambandet mellan åker, äng och betesmark kan uttryckas som djurantal: man kunde inte hålla mer 
boskap än det fanns äng och bete till, och kunde inte ha mer åker än det fanns gödselproducerande 
boskap till. Sambandet kan också uttryckas som näringsflöden. I Figur 8 ser vi att det i förindustriellt 
jordbruk fanns ett flöde av näring från äng och betesmark (fodermark) via boskap till åkern och 
vidare till människan, konsumenten. All gödsel behövdes på åkern och såväl äng som betesmark låg 
därför ogödslade.  

Det funktionella sambandet mellan fodermarken och åkern är tydligt: god tillgång på äng och 
betesmark kunde försörja en stor boskapsstock, vilken gav mycket näring till stor åkerareal och god 
produktion på åkermarken. Oftast var det tillgången på vinterfoder som begränsade boskapsstockens 
storlek, vilket givit upphov till uttrycket äng är åkers moder.104 Carl von Linné uttryckte det 1742 som 
att Första och förnämsta för en lantman, är att han får tillräckeligt med hö.105 Förhållandet mellan 
åker och äng beskrivs talande i handlingarna till storskifte över Myrsjö hemägor i Västmanland 1771: 
Då gräsväxten blifver någorlunda bördig, och flere missväxtår ej infalla, så at efter vanligheten 
Byamännen få berga hö, och således kreatur föda, kan all åkern gödas på 5 à 6 år.106 Här räckte 
således ängen till att gödsla varje åkerstycke vart femte eller vart sjätte år. Ett bevis för ängens 
betydelse är att man i både tradition och officiella dokument ofta angav hur mycket hö den kunde 
ge, inte dess areal. Ängstillgången kunde exempelvis anges i skrindland.107 Åke Campbell beskriver 
från Lappland hur En nybyggare utpekar eller uppräknar för synenämnden ett visst antal 
slåttermyrar, strandslåtter efter utefter bäckar och älvar etc. och han uppger, hur många hässjor hö 
han där beräknar få, men om ängsmarkens areal har han inget besked att ge, och syneprotokollet 
frågar ej heller därefter.108  

Näringen från ängen, i form av hö, gick direkt ut på åkern genom att höet användes under vintern då 
djuren var stallade och gödseln kunde samlas. Betesmarkens näring återfördes delvis till betet genom 
spillning och urin, men en hel del gödsel samlades varje dag i ladugården i samband med 
mjölkningen. Boskapen fick i regel sova i ladugården mellan kvälls- och morgonmjölkningen, bland 
annat för att man inte skulle gå miste om någon gödsel. 

Halm var ett komplement till höet. Att halm användes till foder innebar att näring gick tillbaks till 
djuren och fördes bort från åkern, men det gick knappast att undvika i och med att säden tröskades 
på loge. Löv var ett annat viktigt vinterfoder. Löv kunde skördas med stubbskottsbruk eller genom att 
fälla hela träd. Idag förknippas lövtäkt främst med hamlade träd på inägomarkerna eftersom 
hamlingsträd finns kvar än i dag. Men den stora mängden löv kom antagligen från skog och utmarker, 
då insamlade från hela fällda träd som inte lämnat bestående spår tills idag.109 Stubbskottsbruk var 
vanligast i ängs- och åkergärden där de nya skotten efter skörd lättare kunde skyddas från betande 
djur. Löv kunde också skördas på hamlade träd som kunde stå i såväl äng som betesmark, liksom i 
åkermarkens kantzoner. Genom hamling flyttades beskärningen upp på säkert avstånd från 
betesdjuren.  

                                                           
104 Uttrycket tillskrivs vanligen Schering Rosenhane (1663). 
105 Citat från Selander 1955 s. 315. 
106 Lantmäteristyrelsens arkiv T62-23:2 
107 Bylund 1956 diskuterar det måttet. 
108 Campbell 1948, s. 174. 
109 Slotte 1999. 
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Hö, halm och löv kompletterade varandra och gav tillsammans den totala fodermängden. Halmen var 
särskilt viktig i slättbygderna, som framgår av bland annat en landshövdingeberättelse från 1830-
talets Östergötland:  

Uti nästan hela Länet är halmen ännu den drygaste delen af boskapens vinterföda; höet är den 
mindre delen, helst på vissa trakter af slättbygden hvarest ängarne äro högst inskränkte, och deras 
afkastning förbehålles hästar och får.110  

I 1800-talets kronofogdeberättelser från södra Dalarna ser man tydligt hur höbrist vissa år kunde 
uppvägas av god halmtillgång, och att foderbrist uppstod de år då ängarna gav dålig skörd samtidigt 
som vädret gjort halmen kort eller av dålig kvalité.111 

5.1.1.1 Obalans i näringsflöden 
Litteratur från de flesta tidsperioder visar att såväl enskilda brukare som tjänstemän, forskare och 
beslutsfattare alltid varit medvetna om att det behövdes tillräckligt med äng för varje hektar åker. Men 
litteraturen visar också att den balansen många gånger var satt ur spel. 

Från mitten eller slutet av 1700-talet pågick en omfattande nyodling för att öka arealen åkermark. 
Ängen drabbades hårdast av uppodlingen men även lämplig betesmark lades under plogen. För att 
omföra våtängar till åker krävdes dränering och från 1800-talets mitt genomfördes stora 
dikningsföretag och sjösänkningar. Uppodlingen av fodermark gjorde att basen för boskapsskötseln, 
sommar- och vinterfoder, minskade och därmed möjligheterna att gödsla de allt mer omfattande 
åkermarkerna. Termen nyodlingens dilemma innebär att ökad åkerareal på fodermarkens bekostnad 
ledde till en stagnation eller minskning av djurantalet, när den större åkerarealen i stället skulle behövt 
fler djur till dragkraft och gödselförsörjning.112 Trycket på kvarvarande slåtterängar och betesmarker blev 
högre än någonsin tidigare. På grund av hö- och gödselbrist fick ofta de nya åkrarna återgå till 
gräsbärande mark under mer eller mindre långa perioder. På så sätt kompenserades för höbristen 
samtidigt som arealen gödselkrävande åker minskade. Sämre skördar på åkermarken och större andel 
gräsbärande åker innebar i sin tur att produktionen i många trakter blev mer baserad på boskapsskötsel 
från 1800-talets andra hälft.  

Uppodlingen drevs av nödtorft när befolkningen ökade, gårdar splittrades och matbehovet blev 
större. Hushållen kunde också lockas till sådan uppodling av höga spannmålspriser, exempelvis i 
Västsveriges och Mälardalens slättbygder där det fanns stor efterfrågan på spannmål i städerna och (i 
det senare området) Bergslagen.113 Vissa samtida dokument, exempelvis bondedagböcker, vittnar om 
besvärlig höbrist och därigenom gödselbrist i bygder där jordbruket inriktades på spannmålsproduktion 
för avsalu.114 Skiftena (främst laga skifte) var en annan orsak till nyodling. Många av de utflyttade 
gårdarna hamnade långt ifrån de centrala åkermarkerna och var kanske helt omgivna av slåtterängar eller 
betesmark som nu måste nyodlas. Lantbruksrådgivningen drev på nyodling och dränering i stark tro på 
nya metoder och utveckling av jordbruket. Under slutet av 1800-talet propagerade rådgivningen också för 
att överge naturbetesmarkerna och i stället skapa kultiverade betesmarker, vilka helst skulle gödslas upp. 
Syftet med detta, näringsmässigt förkastliga, råd var främst att få bort skogsbetesmarkerna till förmån för 
en allt viktigare virkesindustri.115  

                                                           
110 Befallningshavandes femårsberättelse i Östergötlands län 1843-1847. 
111 Westin m.fl. 2017. 
112 Gadd 1983 s 271-274. 
113 T.ex. Gadd 1998, 2000. 
114 Särskilt målande beskrivningar finns i prosten Muncktells dagbok (t.ex. Muncktell 1979); se även 
Lennartsson m.fl. 2015. 
115 Westin m.fl. In Press, s. 55. 
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Behovet av åkermark, och arealen åker i Sverige, var som störst omkring 1920, men åkermaximum 
inträffade något tidigare i slättbygder och senare i Norrland.116 Många av de sist uppodlade åkrarna fick 
en kort historia och lades tidigt om till betesmark eller planterades med skog. De faller därför ofta mellan 
karteringarna och saknas på både häradsekonomiska kartan från tidigt 1900-tal och på ekonomiska kartan 
från 1940-60-tal. 

5.1.1.2 Det tidiga växelbruket 
Uppodlingen av ängar och den följande gödselbristen ledde som sagt till att åkrar fick användas till 
höproduktion.117 Men höproduktion på åker, vallodling, i växelbruk med spannmål eftersträvades 
också i lantbruksrådgivningen. I 1850-talets sockenbeskrivningar var en särskild punkt att redovisa 
hur långt socknen kommit i omställningen till växelbruk. Rådgivningen lockade med siffror på hur 
mycket högre höskördar man kunde få på gödslad åker jämfört med slåtteräng.  

Från näringssynpunkt var dock tiden för växelbruk ännu inte mogen. Visserligen gav givetvis gödslad 
åker mer hö per hektar än ogödslad äng, men det är en skenbar vinst. Utan tillförsel av näring från 
externa källor kan inte nettoproduktionen ökas långsiktigt. Att låta boskapens gödsel gå till hö och 
tillbaka till boskapen är en cykel som läcker näring varje varv. Detta, tillsammans med mindre 
näringstillförsel från ogödslad ängs- och betesmark, leder till minskad total mängd näring i systemet 
(Figur 9). Övergången till växelbruk under 1800-talet åtföljdes av ökad användning av kvävefixerande 
grödor, men i vad mån den kvävetillförseln kunde ersätta förlusterna är oklart och berodde också på 
vilka näringsämnen som var begränsande på den aktuella typen av jord.118 Fosforbristen kunde inte 
åtgärdas på detta sätt. Följaktligen är det sena 1800-talets lantbrukspraktikor fyllda av tips på 
fosforkällor, från industriellt thomasfosfat till benmjöl, sillrens och kokade ollonborrar.119 

Det var inte förrän externa energi- och näringskällor (d.v.s. handelsgödsel fossila drivmedel) började 
få genomslag, som ett växelbruk kunde fungera. 

 

 
Figur 9. Näringsflöden i ett renodlat äng är åkers moder-jordbruk respektive ett tidigt växelbruk där en del av 
fodret produceras på åkermark, delvis med kvävefixerande grödor. I båda fallen utan tillförsel va extern näring. 
Flöde av näring visas med smala pilar och produkter med tjocka pilar.120  

 

                                                           
116 Morell 2001, s. 193. 
117 Detta hände i hela Europa, se Lennartsson m.fl. 2016. 
118 Russelle 1992; Cunfer & Krausmann 2009. 
119 Arrhenius & Lindqvist 1894, s.  
120 Från Lennartsson m.fl. 2016. 
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5.1.1.3 Näringsbalansens betydelse för hur markerna nyttjades 
Genom att fundera över det näringsmässiga sambandet mellan åker, äng och betesmark kan man få 
många ledtrådar till hur en gård nyttjade sina marker, och till det historiska nyttjandet. På en gård 
fanns marker som på grund av stenighet eller blöta inte kunde odlas upp och alltså inte dugde till 
åker (Figur 10). Vissa av dessa marker var också för steniga och lågproduktiva för att bli äng, och fick 
alltså bli betesmark. Vad som betraktades som alltför stenigt varierade dock stort mellan olika bygder 
beroende på vilka ängsmarker man hade tillgång till. Om bättre ängsmark saknades fick man hålla 
tillgodo med steniga hackslogar. Blöta marker var vanligen högproduktiva och användes nästan alltid 
som äng.  

Det fanns också ett segment av odlingsbara marker som kunde användas som antingen bete, äng 
eller åker (Figur 10). I tättbefolkade områden hade man inte råd att ’offra’ så produktiva marker på 
bete, utan valet stod i regel mellan äng och åker. I teorin hade gården inte mer åker än som kunde 
gödslas till godtagbar produktivitet. Om det fanns tillräckligt med äng på annat håll valdes åker, men i 
annat fall kunde en del av den odlingsbara jorden ligga som äng för att säkra gödseltillgången. Men 
som vi diskuterat ovan gjorde hungern efter åkermark att alltmer odlingsbar jord lades till åker. Det 
nedre högra hörnet i Figur 10 representerar därför i viss mån en förändring över tid, mot allt större 
behov och areal åkermark.  

 

 

 
Figur 10. Möjligheterna att välja om en mark ska användas till åker, äng eller betesmark i ett typiskt ’äng är 
åkers moder-jordbruk’. Exemplet gäller en tättbefolkad trakt där det behövdes så mycket åkerareal som 
möjligt. De färgade rutorna visar vad som är ett troligt val av markanvändning under olika förhållanden. Vissa 
val är naturgivna: valet av bete på mycket stenig mark, liksom valet av äng eller bete på tämligen stenig mark. 
Valet av äng på blöt mark är delvis naturgivet (för blött för uppodling), delvis givet av det ständiga behovet av 
vinterfoder (det vore ’slöseri’ att beta högproduktiv våtmark). Valet av äng eller åker på odlingsbar mark beror 
på behovet av balans mellan åker och äng i relation till behovet av åkergrödor. 
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5.1.2 Mångbruk i åker, äng, betesmark och skog  
Beskrivningen av olika markslag i detta avsnitt är förenklad för att man lättare ska förstå 
grundprinciperna för näringsflöden i förindustriellt jordbruk. I verkligheten var gränserna mellan 
åker, äng och betesmark inte lika tydliga. I Figur 11 visar vi några exempel på hur åker, äng och 
betesmark kunde bidra med andra produkter än sina typiska resurser. 

 

 
Figur 11. Några exempel på hur olika slags produktion kunde blandas på olika markslag.  

Figuren visar följande typer av ’avvikande’ produktion: 

• På skogen förekom ofta svedjeodling, framför allt av råg eller rovor. Efter ett par skördar på 
svedjan kunde den bli slåttermark, antingen permanent eller under några år innan den åter 
blev betesmark.121 

• I vissa delar av Sverige, särskilt norrut, var lavar, och ibland mossa, ett mycket viktigt 
vinterfoder. 

• Efterbete på ängsmarken gav en viktig betesresurs i alla trakter där annat bete började ta 
slut framåt eftersommaren. Vårbete har förmodligen också förekommit ibland, men det finns 
få belägg för det.122 

• Delar av ängen kunde tillfälligt plöjas till svalåker, där näringen från den nedbrutna 
grässvålen räckte till ett par skördar.123 

• Omvänt kunde åkern få bli en gräsbärande linda under ett antal år och alltså producera hö. 
Det är oskarpa gränser mellan svalåker i äng och linda i åker, eftersom båden lindan och 
svalåkern ibland kunde få lång varaktighet, den senare då med gödsling.124  

                                                           
121 Se exempelvis Sjörs 1954. 
122 Lennartsson & Westin 2019, s. 78, 107. 
123 Lennartsson & Westin 2019, s. 109. 
124 Lennartsson & Westin 2019, s. 110. 
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• Ängar kunde i undantagsfall gödslas och därmed bli ett slags mellanting mellan äng och åker. 
Det var särskilt vanligt på fäbodar där det var för långt att köra gödseln till åkrarna hemma i 
byn.125  

• Åkern kunde efterbetas efter skörd liksom under trädesåret. Det var då ogräset som betades.  
• I åkermarken fanns en stor mängd diken, och i skogs- och mellanbygder också rikligt med 

åkerholmar, odlingsrösen och kantzoner. I byar med brist på äng kunde åkerrenarna slås och 
ge avsevärt tillskott till höskörden. I kanter och rösen kunde finnas hamlingsträd och buskar 
där man skördade löv. 

Det har också funnits flera andra lokala brukningsformer som förändrar schablonbilden av 
näringsflöden. Ett exempel är att man på många håll blandade gödseln med torv (ofta kallad dy) från 
skogens torvmossar.126 På skogen kunde finnas oregelbundet nyttjade slåttor som man tog till under 
år med dålig höproduktion. I kusttrakter kunde tång användas som gödselmedel, vilket alltså kan ses 
som en tidig extern näringskälla.  

Som avvikelse från det typiska systemet kan också nämnas att det inte alltid var ängen som var den 
begränsande faktorn för åkerbruket. Åtminstone under 1800-talet kunde slättbygderna ha tillräckligt 
med hö för sina djur men istället ha betesbrist. I extrema fall var då enda alternativet att ha de flesta 
djuren stallade och utfordra dem inomhus utom på sensommaren då åkrarna kunde efterbetas.127 
Det kunde givetvis också råda brist på både hö och bete, men under olika årstider. Ett exempel ger 
den jordbrukande prosten Johan Fredrik Muncktell från Kärrbo i Västmanland. Prästgården låg i ett 
utpräglat spannmålsområde i Mälardalen och hans jordbruk var starkt inriktat på 
spannmålsproduktion. Det omfattande åkerbruket krävde många oxar, samtidigt som ängen var 
uppodlad och betesmarken av topografiska skäl begränsad och lågproduktiv.128 Den 3 Oktober 1814 
skriver han i sin dagbok att Nu var alt mulbetet förtärdt. Til friskt uppehälle för oxarna, under 
körningen, var nu intet annat råd än att gripa til Våhrboden, som således i våhr måste fyllas med köpt 
hö.129  

5.2 Rumsliga samband mellan åker, äng och betesmark 
Huvudmarkslagen åker, äng och betesmark nyttjades alltså på olika sätt, liksom ’avvikande’ markslag 
inom dessa kategorier: svedjor, svalåkrar, lindor och å vidare. Betesdjur var alltid närvarande i 
produktionssystemet. Inte bara hagar  och utmarksbeten betades, utan även de flesta övriga 
markslag behövde tas i anspråk för bete när det var möjligt. För att reglera betet i relation till annan 
markanvändning användes stängsel som höll djuren ute när andra grödor behövde skyddas, men 
möjliggjorde bete utan att påverka intilliggande mark när grödan skördats.  

Hägnadssystemen i jordbrukslandskapet har behandlats framför allt av Örjan Kardell, bland annat 
med hjälp av frågelistor och annat etnologiskt och historiskt material.130 Sten Hagander har 
sammanfattat liknande källmaterial i ett tillämpat perspektiv.131  

De omfattande stängselsystemen i Figur 2 visar hur man i Slada by i Uppland verkligen försökt skaffa 
sig sådana möjligheter att flytta runt betesdjur efter behov. I de flesta landskap har det dock aldrig 

                                                           
125 Lennartsson & Westin 2019, s. 113. 
126 T.ex. i Bergslagen, se Lennartsson m.fl. 2016; Westin m.fl. 2017. 
127 Ett extremfall är socknen Norra Nöbbelöv i Skåne som 1848 beskrivs inte hade några betesmarker alls. Får 
och svin betade på trädesgärdet och samtliga djur kunde efterbeta åkrarna under en månad. Resten av tiden 
stall-utfodrades hästar och nötboskap. Källa: lantmäteristyrelsens arkiv L147-1:1. 
128 Lennartsson m.fl. 2016.  
129 Muncktell 1979, s. 41. 
130Kardell Ö 2004. 
131 Hagander 1995.  
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varit möjligt att fullt ut avgränsa varje markslags-yta från andra ytor; till det skulle behövts orimliga 
mängder stängsel. I stället hägnades större områden som kunde innehålla både åker, äng och 
betesmark inom samma gärde.132 I Figur 2 ser vi exempelvis tre stora ängs-åkergärden, ett nordost 
och två väster om byn. Alla innehåller åker (rosa färg), äng (mörkgrön) och betesmark (ljusgrön). 
Behovet av betesreglering gav upphov till oerhört omfattande hägnadssystem i landskapet. Örjan 
Kardell har uppskattat att det vid mitten av 1800-talet fanns omkring en miljon kilometer 
hankgärdsgård i Sverige.133 Till det kommer således alla hägnader av annan konstruktion. 

När flera markslag hamnade inom samma hägnad kunde de inte skötas oberoende av varandra och 
det fanns således rumsliga samband mellan åker, äng och bete. Framför allt var det betet som 
underkastades andra grödor eftersom betesdjur inte kunde släppas in förrän hö och säd skördats. 
Betesmark i mosaik med andra markslag betecknas i historiska kartor ofta backar, till skillnad från 
hagar och utmarksbeten. Backar i ängsgärden är således ängsbackar, i åkergärden åkerbackar. 
Ängarna slogs i regel varje år vilket innebär att även ängsbackarna fick likartad betestidpunkt varje år. 
Åkermarken hade däremot ofta mer komplicerad odlingsrytm, vilket gav särskilda betesrytmer på 
åkerbackarna. Vi beskriver de olika betesrytmerna närmare i avsnitt 12.1. Hägnadssystemens och 
odlingsrytmens betydelse för betet på inägomarker har uppmärksammats av framför allt Ekstam och 
Forshed i deras böcker om fodermarker.134  

Även slåttern kunde påverkas av åkerbruket ifall ängspartier låg insprängda i åker. Detta gäller 
förstås särskilt där man tog hö på åker- och dikesrenar.  

Hur mycket markslagsblandning det blev i gärdena avgjordes främst av landskapets utseende i 
kombination med tillgången på stängselvirke och behovet av att beta inägomarker. Andra faktorer 
som påverkade hägnadsarrangemanget var tillgången på vatten åt betesdjuren och 
ägoförhållanden.135 I områden under högsta kustlinjen är moränen ursvallad och åkermarken är 
hänvisad till sänkorna där fimaterial sedimenterat. I landets moränkullandskap kan därför 
åkerjordarna få en mycket oregelbunden utbredning i landskapet, med sedimentjordar i mosaik med 
ursvallade moränbackar. Ju mer oregelbunden åkerjorden var, desto svårare blev det att följa 
åkerkonturen vid stängseldragning.  

Slada by i Figur 2 ligger i en skogsbygd med gott om stängselmaterial, men i byar med ont om skog 
blev gärdena färre och större. Ett exempel från en mer slättbetonad by i Uppland, Tiby, visas i Figur 
12. I utpräglade slättbygder var bristen på stängselvirke sådan att hägnadssystemen fick förenklas 
ytterligare. Ett exempel är byn Skartofta i Västergötland i För att spara virke hägnades inte mellan 
byar utan enbart mellan de åkergärden som skulle alternera mellan gröda och träda. På så vis kunde 
byar som ingick i samma hägnadslag beta åkergärdena gemensamt under trädesåret. Ängsmarken 
ingick i åkergärdena och ängsgärden saknades. Det innebar att ängen bara kunde slås vartannat år, 
medan ängen betades tillsammans med trädesåkern vartannat år. Annan betesmark saknades och 
betet på äng och trädesåkrar var nödvändigt. Även Tiby by i Figur 12 hade hägnadslag med en av 
grannbyarna, men här fanns ängsgärden och byarna kunde alltså ha både gemensamt trädesbete och 
efterbete på äng. 

Hägnadslagen kunde bli mycket omfattande, med hägnader som löpte genom by efter by, och där 
varje by ingick i flera hägnadslag med olika konstellationer av byar.136 

                                                           
132 Kardell 2004, s. 219. 
133 Kardell 2004, s. 220. 
134 Ekstam & Forshed 1996. 
135 Se Kardell 2004a. 
136 Ehn 1981 (Uppland), Meyer 1949 (Skåne), Connelid 2016 (Västergötland). 
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Figur 12. Karta över storskifte i Tiby (Tideby) i Börje socken, Uppland 1772. Lantmäteriet akt 03-BÖE-34. 
Förutom några små slogtomter närmast byn, ett gemensamt kåhlland och några kalfhagar är markerna 
hägnade med ett minimum av stängsel. Hägnader är ifyllda med svart av oss. Åkermarken är indelad i två 
gärden, årvägar, (rosa och gul åker) som brukas i tvåsäde. Betesbackar, betecknade nr 22 och med beige färg, 
finns i båda åkergärdena, men särskilt det östra. Ängen, Kyrkängen, ligger i ett eget ängsgärde (grönt). 
Inägomarken är hägnad mot utmarken i väster och norr, och mot Börje prästgårds ägor i öster. Däremot inte 
mot grannbyn Brunnby i söder, vilket innebär att de två byarna ligger i hägnadslag med varandra. Det västra 
åkergärdet kan betas gemensamt med ett av Brunnbys åkergärden under trädesår, och ängen efterbetas 
gemensamt med Brunnbys äng.137 

 

                                                           
137 Brunnbys hägnader kan ses i Lantmäteriet akt B11-7:1. 



38 
 

 
Figur 13. Karta över Storskifte i Skartofta by i Skarstads socken 1787 (Lantmäteriet akt P183-10:1). Byn har 
endast ett stängsel, vilket avgränsar de två åkergärdena, brukade i tvåsäde. I gärdena finns också mycket äng 
(grönt). Betesmark saknas och betet utgörs av bete i åkergärdena under trädesår samt efter skörd. Stängslet 
fortsätter i grannbyarna Skarstad i norr och Ek i sydväst. Byn är hägnad mot grannsocknen i nordväst men inte 
mot några grannbyar. Den ingår därför i hägnadslag med samtliga angränsande grannbyar i socknen. Det västra 
gärdet ingick i hägnadslag med Bya och Ek, det östra gärdet i lag med Ek, Skarstad, Emtunga, Algutstorp och 
Vara. 

 

Behovet av inägobete liksom ägoförhållanden förändrades över tid, vilket gjorde att även 
hägnadssystemet förändrades under de perioder av förindustriellt jordbruk vi kan överblicka genom 
kartmaterial. Den största förändringen var en omfattande omorganisation och ökning av hägnaderna 
orsakad av skiftena, framför allt laga skifte under 1800-talet. Skiftena gjorde att gårdar flyttades ut 
från bykärnan och ny hägnadslagstiftning 1857 föreskrev att hägnader skulle sättas i ägogränser.138 

                                                           
138 Kardell 2004a, Figur 2. 
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5.3 Jordbruket under 1900-talet och idag 
Jordbruket och landskapet har ständigt förändrats, inte minst under de perioder vi kan överblicka 
med historiskt källmaterial. Alla perioder har satt sina spår i landskapet, och även om senare 
perioders markanvändning överlagrat tidigare markanvändning, finns ofta spår kvar från äldre tider.  

Trots förändringar finns stora likheter mellan de olika förindustriella periodernas jordbruk, framför 
allt att det var ett cirkulationsjordbruk baserat på naturlig fodermark och utan tillförsel av extern 
näring eller energi. Det var först med 1900-talets mineralgödsel, fossila drivmedel, kemiska 
bekämpningsmedel och kraftiga mekanisering som det gamla äng är åkers moder-jordbruket kunde 
överges och jordbruket utvecklas i helt nya riktningar.  

I den mån ängar, betesmarker och småbiotoper över huvud taget fortsatte hävdas, ingick de i det nya 
jordbrukssystemet. Hävdregimen i dessa naturtyper kom därför att bestämmas av det nya 
växelbrukets utformning. Det var först under 1900-talets sista decennium, och framför allt efter EU-
inträdet, som hävd, restaurering och underhåll av inägomarker började styras av mål för natur- och 
kulturmiljövård och av regler för jordbruksstöd. Samtidigt med dessa nya styrmedel började 1900-
talets mjölk- och boskapsbaserade småjordbruk att avvecklas till förmån för större jordbruksföretag, 
ökad köttproduktion och en allt större andel jordbruksmark som sköts helt utan betesdjur.  

För ängs- och betesmarkernas vidkommande skulle vi kunna tala om tre huvudperioder: den 
flerhundraåriga förindustriella perioden med äng är åkers moder-jordbruk, den boskapsbaserade 
växelbruksperioden, införd successivt under 1900-talet, och EU-jordbruks-perioden med 
miljöersättningar och andra jordbruksstöd från omkring 1990. 

5.3.1 1900-talets växelbruk 
Känner man till grunderna i äng är åkers moder-jordbruket går det oftast att förstå hur 
jordbrukslandskapets arter och naturtyper kunnat fortleva under århundraden av förindustriellt 
jordbruk. Men hur har arter kunnat klara sig genom även 1900-talets kraftigt förändrade 
jordbrukssystem? Vi går här igenom några grundläggande komponenter i 1900-talets växelbruk, och 
diskuterar dem mer i detalj i avsnitt 12.2.1.  

Med början årtiondena efter laga skiftet, då de sambrukade ängs- och åkergärdena fördelades på 
enskilda bönder, övergick trädesjordbruket successivt till ett växelbruk. Det verkar som att tvåsädet 
levde kvar en tid i vissa trakter även efter laga skiftet eftersom jorden ansågs behöva trädesvilan.139 
Hur den nya odlingsrytmen till en början såg ut vet vi rätt lite om, men när konstgödseln blev allmänt 
tillgänglig under 1900-talet utvecklades det växelbruk som fortfarande bedrivs på de flesta gårdar 
med djur. Efter några, vanligen 3-5, års spannmålsodling sås en vallgröda in, och åkern får sedan ligga 
som vall lika länge. Kulturella och ekonomiska faktorer skapade lokala försörjningssystem 

6 Inägomarkens historia i Sverige 
Historiska inägomarker inrymde en varierad uppsättning marker: gårdstomter, trädgårdar, åkrar, 
slåtterängar, hagar, stigar och vägar. Som nämnts i avsnitt 5 kan man inte heller att särskilja 
inägomarkens historia från andra delar av landskapet eftersom hela landskapet hängde samman i 
samma försörjningssystem. En beskrivning av inägomarkernas historia kan därför omfatta i stort sett 
all jordbrukshistoria. Med syfte att förstå hur inägomarkernas tidigare funktion och nyttjande kan ha 
satt avtryck i dagens landskap gör vi här en kort jordbrukshistorisk översikt med tyngdpunkt på 
viktigare historiska skeenden.  

                                                           
139 Exempelvis i Uppland, se Cederroth 2014, s. 28. 
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6.1 Jordbrukets tidsperioder  

Generellt kan man beskriva jordbruksutvecklingen som en lång vågrörelse, med expansion och 
befolkningsutveckling bruten av stagnation eller nedgång i form av minskad befolkning och 
ödeläggelse av mark (Figur 14). Varje våg kännetecknas av sina specifika förutsättningar för 
jordbruket.140 För varje våg kunde landskapet försörja fler människor än tidigare tack vare ett 
effektivare nyttjande av näringsämnen i landskapet och slutligen tillförsel av näring utifrån.141 

 
Figur 14. Janken Myrdal har tecknat "den långa vågen” som illustrerar olika tidsperioders expansion och 
nedgång i produktion och befolkningsutveckling. Under hela vår historia ökar produktionen, med avbrott för 
vissa perioder av stagnation eller kris. 142 

Jordbrukets ålder och utveckling skiljer sig avsevärt mellan olika delar av Sverige. Geografiska 
skillnader i hur jordbruket bedrivits beror delvis på skillnader i naturliga förutsättningar, främst 
klimat och jordmån som påverkar vad som kan odlas och hur mycket boskap som kan födas. De 
naturliga förutsättningarna för jordbruk har dock många gånger förbättrats av människan. Vanligast 
förstås genom att skogar på lämplig mark öppnats till betesmarker, ängar och odlingar, men också 
genom att själva jordarna förändrats genom dränering och sjösänkningar.  

6.2 Kulturlandskapets arter före jordbruket  

Kulturlandskapets arter har funnits mycket längre än jordbruket. En relevant fråga är därför om och i 
så fall var hävdberoende arter kan ha funnits innan människan började öppna upp landskapet, odla 
och hålla tamdjur. Det finns två huvudteorier.  

Den ena teorin menar att de funnits i naturliga öppna och störda miljöer som havsstränder, 
våtmarker, rasmarker och klippor. Många av jordbrukslandskapets arter förekommer utan tvivel i 
sådana miljöer, men långt ifrån alla.143 Den andra teorin innebär att landskapet hållits öppet av vilda 
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stora betesdjur, s.k. megaherbivorer, såsom visent, uroxe, tarpan m.fl. Kulturlandskapets växter 
skulle då ha samevolverat med de vilda betesdjuren.144 Den här teorin populariserades 2003 i en 
omdebatterad bok av den holländske forskaren Frans Vera.145 Teorin bygger på att tamboskapen 
övertog rollen som landskapets betare då de vilda betesdjuren dog ut.  

Megaherbivor-teorin ger upphov till många frågor. Att gräsmarksväxterna utvecklat evolutionära 
anpassningar till betesdjur långt innan människan är utom tvivel, men frågan är vilket utrymme dessa 
betesanpassade arter haft i Sverige innan människan introducerade domesticerade betesdjur. Kan de 
vilda betesdjuren utövat sådant tryck på landskapet i Sverige att de formade och upprätthöll 
gräsmarksbiotoper till dess människan började hålla tamdjur?146  

En viktig invändning mot megaherbivor-hypotesen är det tidsglapp som verkar ha funnits mellan det 
att huvuddelen av megaherbivorerna dött ut och jordbruket kommer igång. Introduktionen av 
domesticerad boskap brukar knytas till övergången mellan mesolitikum och neolitikum, omkring 
4000 f.Kr.147 Fynd från södra Sverige av visent och uroxe, som var de sista megaherbivorrena i Sverige 
utöver älg och ren, indikerar att uroxen dog ut omkring 6500 f.Kr.148 och visenten omkring 7500 
f.Kr.149 I Sydsverige är tidsluckan således minst 1500 år och troligen längre ändå om vi går tillbaks till 
tider då det kan ha funnits större mängder av uroxe och visent. Endast för vissa områden i Syd- och 
Mellaneuropa har man visat att det funnits tidsmässigt överlapp mellan megaherbivorer och 
tamboskap.150 

Även om gräsmarksarter har funnits innan jordbruket i naturliga miljöer i Sverige – skapade av vilda 
betare eller på annat sätt – måste de allra flesta av jordbrukslandskapets artförekomster ha 
tillkommit med hjälp av människan. Människan har både skapat biotoper151 och transporterat arter, 
aktivt eller passivt, och antropogen spridning är en viktig aspekt på skötsel av inägomarker och 
kulturlandskap. 

6.3 Det tidigaste jordbrukslandskapet 

Jordbruket har en ca 6000 år lång historia i Sverige och redan de första jordbrukande människorna 
hade domesticerade djur. Först var det kor, får, getter och grisar medan hästarna kom lite senare, 
under bondestenålder.152 Det äldsta jordbruket var mest utbrett i södra Sverige och har där 
efterlämnat sig tydliga spår efter odling och boskapsskötsel. Men jordbruk fanns tidigt också funnits 
längre norrut. Under sen-neolitikum fanns jordbrukande folk i Härjedalen och längs hela kustbandet 
från Medelpad och upp till Västerbotten. Pollendiagram från det inre av Hälsingland och 
Storsjöbygden i Jämtland föreslår att boskapsskötsel fanns där under bronsåldern.153 

Landskapet var under stenåldern och äldre bronsåldern en mosaik i ständig dynamisk förändring 
genom röjning, brand, lövtäkt, bete, uppbrytande av åker och igenväxning. Åkrar röjdes fram, 
odlades under några år och när gödningseffekten från röjningen ebbat ut flyttade odlingen till en 

                                                           
144 Emanuelsson 2009, s. 56. 
145 Vera 2000. 
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147 T.ex. Johansen 2006. 
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annan plats.154 På de tidigare åkrarna blev det bra bete för djuren.155 Under stenålder och bronsålder 
var klimatet tillräckligt varmt i södra delarna av Sverige för att djurens foderbehov skulle kunna 
täckas av bete. Djuren vistades därför huvudsakligen ute, och regelbunden utfodring inomhus 
förekom inte, men det finns belägg för att man utfodrat djuren med löv och kvistar, troligen som 
tillskotts- och nödfoder under svåra vintrar.156  

6.3.1 Sommarbete och vinterstallning, inägor och utmark 

I Sverige finns många lämningar av tidigare åkerbruk i marker som idag är skog eller betesmark. 
Lämningarna har inte förstörts av senare åkerbruk och kan ge information om tidiager 
jordbrukssystem och om det förhistoriska jordbrukets utveckling. Från yngre bronsålder, ca 1000 
f.Kr., blev i södra Sverige åkrarna alltmer fasta, vilket kan spåras arkeologiskt i åkerytor och 
åkeravgränsningar. De äldsta spåren finns dock utspridda över stora områden vilket tyder på att det 
fortfarande var ett extensivt nyttjande av landskapet, d.v.s. med låg avkastning per areal.157 Kanske 
låg åkrarna i långvariga gräs- eller buskträdor och jordbruket till stor del baserat på 
röjgödslingsnäring.158  

För mer intensivt åkerbruk utan långa viloperioder för åkern krävs gödsling av åkrarna. Tidiga 
odlingssystem med fasta åkrar kopplas ofta till den arkeologiska lämningstypen stensträngar, som är 
en slags lämningar efter hägnader.159 Gödslingsjordbrukets införande brukar kopplas till järnålderns 
början, ca 500 f.Kr., men arkeologiska dateringar varierar åtskilligt. I Skåne har möjligen gödslade 
åkrar funnits redan under sen bronsålder, medan bl.a. Mats Wigren daterat stensträngssystem i östra 
mellansverige till de första århundradena e.Kr.160 Gödslingsjordbrukets införande sammanfaller 
rimligen med något slags system att samla ihop gödseln, d.v.s. nattfållor- och vinterstallning. 
Vinterstallning förutsätter i sin tur vinterfoder, och i och med gödslingsjordbruket har vi alltså fått 
det äng är åkers moder-jordbruk som beskrivits i avsnitt 5.  

Med äng är åkers moder-jordbruket infördes också uppdelningen av landskapet i inägor och utmark. 
Boningshus och ladugård låg i direkt anslutning till inägomarkens åkrar och slåtterängar. Dessa 
skyddades av gärdesgårdar mot betesdjuren på utmarker och i hagar. Djuren gick mellan ladugård 
och betesmarker via en fägata som var stängd med gärdesgård på bägge sidor mot marker som inte 
fick beträdas. I tvåsädesbygder kunde det ibland lösas utan fägata ifall betesmarkerna alltid kunde 
nås via ett åkergärde i träda, som i Kolsta i Närtuna socken i Figur 15.  
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Figur 15. Inägomarken låg väl samlad i Kolsta i Närtuna socken i Uppland 1637. Brukningscentrum var omgivet 
av två större åkergärden (B & C) instängda med gärdesgård. Varje gärde hade ca 8 tunnland åker (gråstreckade 
ytor) vilken brukades i tvåsäde, d.v.s. varannat år. Inom åkergärdena fanns också betesbackar som kunde betas 
efter skörd eller under trädesåret. Boskapen kunde komma till utmarken i norr via trädesgärdet och därför 
behövdes ingen fägata. Söder om åkergärdena låg ängen (F). Källa: Lantmäteristyrelsens arkiv A73-19:a6:53. 

Jordbruk med fasta åkrar infördes samtidigt som klimatet blev kallare. Den äldre forskningen har 
därför sett klimatförändringen som en orsak till det nya jordbrukssystemet. I ett kallare klimat var det 
svårare att föda djuren på enbart bete, vilket påkallade vinterstallning. Samtidigt fick man bättre 
tillgång till järn som kunde smidas till liar som möjliggjorde storskalig insamling av foder. Idag 
diskuteras mer komplexa förklaringsmodeller för övergången som vi dock inte går in på här.161  

 

6.4 Medeltiden  

Jordbruket under medeltiden har beskrivits av Janken Myrdal i bokverket Det svenska jordbrukets 
historia.162 Det mesta av informationen i detta avsnitt är hämtat där. 

6.4.1 Tidig medeltid - expansion 

Medeltiden delas in i två perioder. Under tidig medeltid (ca 1000-1350) ökade befolkningen och 
odlingen expanderade, möjliggjord av bättre åkerbruksredskap. Den järnskodda spaden ersatte 
spadar helt i trä vilket underlättade nyodling och dikesgrävning. Plogbillarna blev längre och nådde 
djupare i jorden. Antalet byar fördubblades i södra Sverige under tidig medeltid jämfört med antalet 
under vikingatid. Utmarken var ännu en relativt obegränsad resurs och tvister om bete – en 
indikation på trängsel och brist – dök upp först under 1200-talets slut och 1300-talets början. Under 
tidig medeltid kan ängarna ha varit av typen steniga skogsängar och smärre gräsytor inne i skogen 
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eller på stränder och våtmarker. Det indikeras av att liar från den här tiden är vidvinklade och korta, 
vilket antas vara en lämplig utformning för stenig och tuvig mark.163  

6.4.2 Senmedeltida agrarkris 

Senmedeltiden (ca 1350-1500) inleddes med digerdöden som innebar starten på en agrarkris. Många 
människoliv skördades i Sverige under 1350- och 1360-talen och befolkningen fortsatte att minska 
ända fram till 1450. Befolkningsminskningen ledde till att omkring en tredjedel av gårdarna lämnades 
öde.164  

Pollendiagram från södra Sverige bekräftar att spannmålsodlingen minskade till följd av digerdöden. 
Andelen öppenmarksväxter (örter, vilda gräs, halvgräs och ljung) i pollendiagram visar att landskapet 
gradvis hade öppnats från år 1000 fram till cirka 1350. Efter 1350 minskar sådana indikatorer för 
första gången samtidigt som man ser igenväxning med björk och viden. Denna förändring är mer 
markant i de högre belägna skogsbygderna än i de lägre belägna bygderna, och det fanns alltså 
regionala skillnader i hur digerdöden påverkade landskapsnyttjandet.165 Ödeläggelsen var större i 
skogsbygderna (omkring hälften av gårdarna) och lägre på slättbygderna (där andelen långvarigt 
ödelagda gårdar var omkring en tiondel). De senast upptagna odlingarna lämnades först och det 
skedde en omflyttning från skogsgårdar till ödelagda slättgårdar. Upphörd hävd motverkades dock av 
att äganderätten hade preciserats under tidig medeltid på så vis att den knutits till ett aktivt bruk av 
egendomen. Markerna vid många ödegårdar fortsatte därför att brukas, om än mera extensivt, 
troligen för att försäkra sig om äganderätten. Gårdar slogs även ihop till större enheter. Omedelbart 
efter digerdöden hade boskapsantalet minskat, men därefter ökade det snabbt, och jordbruket blev 
mer boskapsbaserat än tidigare. Boskapsskötseln är mindre arbetskrävande än åkerbruk och åkrar 
började därför brukas som äng eller betesmark.166  

Under senmedeltiden kom en ny typ av lie som var längre än tidigare och hade orv och blad i ungefär 
rät vinkel (det vill säga som vår moderna lie). Den lämpar sig för slåtter på stenröjda ytor, som 
tidigare åkermark vilken fanns i överflöd efter digerdöden. Den nya lien gav också mer hö per 
tidsenhet i och med att den slog närmare marken och skördade snabbare, och långlien var en del i 
den senmedeltida teknikutvecklingen med arbetseffektivare redskap. Ängarna låg under den här 
tiden i inägomarken, i anslutning till och inom samma hägnad som åkermarken. Men utmarksängar 
fanns också, vanligen våtmarksängar av olika slag, inklusive slåtter av starr och vass. Även lövtäkt 
förekom.167. 

6.4.3 Medeltidens boskapsskötsel 

Janken Myrdal har i boken ”Medeltidens boskapsskötsel” sammanfattat sin forskning baserat på olika 
medeltida källmaterial: landskapslagar, ordspråk, hushållsböcker, mirakelberättelser, träarkeologi, 
bilder, brev och räkenskaper m.m.168 Det är från medeltiden vi har det äldsta nedtecknade 
källmaterialet som alltså utgör alltså den tidigaste möjligheten att få en någorlunda heltäckande bild 
av boskapsskötsel och bete. Myrdals bok ger en mycket rik bild av olika aspekter av boskapsskötsel 
och eftersom många av grunddragen från medeltiden levt kvar långt fram i tiden kan kunskapen 
bidra med förståelse även för senare tider. I boken finns gott om exempel på hur betesmarker, djur, 
vallning med mera framträder i de olika källorna. Kunskap om medeltidens boskapsskötsel är 
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relevant för såväl inägo- som utmark. Vid denna tid var utmarken den viktigaste betesresursen, men 
det fanns också hagar, och under delar av betessäsongen betades inägomarkerna.  

Hagar r var ett sätt att utestänga andra djurägare från en betesresurs. Det var tillåtet enligt lagen 
men inte populärt och betraktades som undantag i lagtexterna. Enligt Västgötalagen hade bybor som 
hävdade att betesmarken var gemensam, ett starkare stöd i lagen än den som velat hägna in en egen 
hage. De bybor som hägnade in sin betesmark benämndes med det nedsättande ordet 
”grässparare”. Det var dock vanligt med hagar för hästar, speciellt där de kunde behövas för 
brådskande ärenden. Även svin gick normalt i hagar, på den s.k. svinvallen, ett inhägnat stycke mark 
som låg intill bytorget, enligt Upplandslagen och Västmannalagen. Trots allt blev hagar allt vanligare 
kring byarna under tidig medeltid, vilket alltså innebar att den gemensamma betesmarken började 
delas upp mellan olika jordägare i byn. Efter befolkningsnedgången under och efter digerdöden, 
fanns dock den motsatta tendensen, och det hände till och med att befintliga hagar revs ner.169 Enligt 
landskapslagarna från Norge, Dalarna och Jämtland utmärkte sig Norra Skandinavien genom att ha 
stora inhägnade betesmarker nära byarna redan under medeltiden. Dessa kallades i lagarna för 
mellanhagar och låg mellan den egentliga inägomarken och den ohägnade utmarken. Det är svårt att 
veta hur stora dessa mellanhagar var.170  

Utmarkerna var den viktigaste betesmarken och alla jordägare hade rätt till bete där. Betet var 
gemensamt men inte för den skull fritt och oreglerat. Det fanns två olika principer för att bestämma 
hur många betesdjur var och en fick släppa på sommarbete. Antingen angavs ett antal djur som man 
fick ha, eller så fick man ha så många som man kunnat föda över vintern. Det senare hindrade att 
man tog in annans boskap på byns marker. Det finns en tendens att betesrätten var friare (med färre 
bestämmelser) ju längre norrut man kom. Det kan bero på att nyodlingen gått längre i södra Sverige 
och ökat pressen på betesmarkerna nära byarna, vilket skapade ett behov av flera bestämmelser. 
Särskilt kring städerna uppstod konkurrens om betesrätten, för städerna hade mycket djur och ofta 
brist på bete. Under tidig medeltid kämpade städerna för att få tillgång till dyrt bete i närheten, vilket 
var problematiskt eftersom all mark redan ägdes av byarna. I och med senmedeltidens agrarkris 
ändrades förhållandena. Då marker ödelades till följd av digerdöden fick städerna tillgång till nya 
närliggande betesmarker och fick därefter stöd av den starka staten för att få tillgång till ännu mer 
betesmarker. Öar var speciellt eftertraktade eftersom vallning inte behövdes. Djuren kunde inte 
springa bort och inte ta sig in på åker och äng och hotades inte heller av rovdjur. En nackdel var en 
större risk för djurstöld eftersom boskapen inte vaktades, vilket var ovanligt på fastlandet.171 

Bränning och röjning ingick som naturliga delar av arbetet med betesmarkerna under 1500-talet. I 
södra Skandinavien vad elden en viktig del skötsel av betet på ljunghedarna.172  

6.4.3.1 Betesorganisation 

Betesperioden verkar ha kunnat börja tidigt under medeltiden. I Södermannalagens inleds 
Byggningabalken med:  

Bönder vilja börja sin sådd. Då skola de hålla laga hägnad med varandra. Är tjälen ur jorden, då skall 
man gärda med fast gärdesgård. Är tjälen kvar i jorden, då skall man gärda med spetsstörar”.  

Uppenbarligen kunde betet börja redan då tjälen ännu var kvar i jorden.173 En annan indikation på 
det tidiga betet är talesättet ”Ve den som säljer sitt hö när vipan kommer”. Vipan är en av de första 
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flyttfåglarna som kommer när bar mark börjar tina fram på våren. Den som då hade hö kvar och 
sålde det för att låta djuren föda sig på de snöfria fläckarna, kunde få stora problem om det blev 
väderomslag och djuren måste stallas in igen.174 Man kanske kan tolka det som att djuren släpptes ut 
så tidigt som det gick för att spara på vinterfoder, men att det funnits en övergångsperiod då djuren 
både fodrades och betade, fram till att den egentliga betessäsongen började.  

De medeltida källorna ger upplysningar om bete i ängs- och åkergärden, framför allt om när 
inägomarkerna blev tillgängliga för bete. I september kunde återväxten på ängarna börja betas och i 
oktober på åkrar, diken och renar i åkergärdet. Vi får här således exempel på sent betessläpp, och på 
att det var senare än man kanske föreställer sig efterbete i äng och på skördade åkrar. 
Inägomarkerna ansågs som en viktig betesresurs, men var samtidigt känsliga. Det kunde skapa stora 
problem för den enskilde om djur kom in och förstörde växande gröda, vilket framgår både i lagar 
och i ordspråk. Det fanns gott om bestämmelser i lagarna om vem som skulle göras ansvarig när 
kreatur tog sig in på inägomarkerna vid fel tid. Ansvaret kunde antingen ligga på den som misskött 
hägnaden, eller så var djuret känt som ett okynnesfä och då låg ansvaret på den som ägde och borde 
ha slaktat djuret.175  

6.4.3.2 Vallning, tjuder, hinderdon och hägnader 

Det var naturligtvis oerhört viktigt att djuren hölls inom ett visst område så att de fick i sig det bete 
de behövde men inte sprang bort eller kom in på fel marker. Det ingick i vallarens uppgift att se till 
detta, men det fanns också andra hjälpmedel som dyker upp i lagtexterna. Djuren kunde tjudras med 
rep som i andra änden var fäst vid en tjuderpåle, nedslagen i marken. Djuret kunde då beta i en cirkel 
runt pålen. Det var en arbetsintensiv metod som underlättades av goda betesmarker där tjuderpålen 
inte behövde flyttas så ofta. Lagarna handlar om vem som fick tjudra sina djur på olika marker (i regel 
endast sin egen mark) och vad som hände om djuret betade fel mark genom medveten feltjudring 
eller för att det slitit sig loss.176 

 

 

Figur 16. I Rumänien är det vanligt med hällade hästar för att hindra dem från att springa för långt (vänster, 
fäboden Călineasa, Ghețari 2009). Kor med fjöl ser man dock sällan i Rumänien (höger, Ariseni, Câmpeni 2005). 
Foto: Anna Westin. 
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Det har också funnits en uppsjö av varianter på så kallade hinderdon.177 Ett hinderdon är något man 
fäst på djuren för att hindra vissa rörelser, såsom att gå för fort, hoppa, krypa genom stängsel eller 
böka. Syftet var att förhindra att djur ställde till med problem genom att vara på fel ställe. Troligen 
användes hinderdonen främst på okynnesfä som var kända för att ställa till bekymmer, men de kan 
också haft funktionen att mera regelmässigt hindra djuren från att exempelvis gå för långt på 
utmarken. Det finns ett stort etnologiskt material om hinderdon i Sverige som visar hur de såg ut och 
fungerade under 1800-talets mitt och framåt, och som kan användas för att tolka de medeltida 
källorna.178 En hälla var ett rep som band samman två av djurets ben, eller en bräda med två 
repöglor i ändarna (Figur 16). Hällan tvingar djuret att gå med små steg och kan också hindra 
hoppning, i synnerhet om den satt mellan horn och bakfot, nickhälla, eftersom djuret får svårt att 
lyfta huvudet. För nötkreatur användes fjöl, en bräda som fästs i hornen och hänger framför ögonen 
så att djuret inte kunde se framåt (Figur 16). Djur kunde hindras från att bryta sönder gärdesgårdar 
genom att fästa något på hornen, en hornstock (troligen en träklump) eller ett mindre trähjul. Getter 
var viga och kunde krypa genom eller hoppa över stängsel, men kunde hindras av en långsmal pinne 
som hängdes om halsen. Svin kunde få en svinkrage för att hindras från att gå genom gärdesgårdar. 
Det var en tresidig krage gjord av tre sammanfogade trän. Svin betar inte och kunde få gå mer fritt än 
nöt, får och get. En förutsättning var att de ringades, d.v.s. fick ofta en ring i trynet för att inte kunna 
böka (Figur 17). Uppräkningen av hinderdon är rikast i Hälsingelagen vilket enligt Myrdal kan bero på 
att man ville spara in på arbetskraften för att valla. I norr användes hinderdon, medan tjudring var 
vanligare i söder.179  

 

 
Figur 17. Ringad frigående gris på en fäbod i Rodnabergen, Rumänien, augusti 2011. Foto: Tommy Lennartsson 

 

                                                           
177 Se bild i Ekstam & Forshed s. 64. 
178 Szabo 1970; Myrdal 2012. 
179 Myrdal 2012, s. 204. 
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Det ingick i vallarens uppgifter att hålla boskapen på rätt ställe, d.v.s. borta från åker och äng, och 
istället leda dem till bra bete och vatten. Därtill måste de se till att flocken inte skingrades. Enligt 
Upplandslagen och Skånelagen var en normalstor hjord under medeltiden ca 10-12 djur.180  

Ytterligare en central uppgift för vallaren var att skydda boskapen från en lång rad olika faror. Djur 
kunde bli stulna, drunkna, gå ner sig i dy, trilla från broar, kalva på utmarken, fastna i jaktfällor, 
trassla in sig i bindslen, bli ormbitna, angripas av insekter, bli sjuka eller angripas av rovdjur. Detta 
känner vi till eftersom det var viktigt att i lagtexter klargöra vems ansvaret var om något hände. 
Vallningen innebar ju att vallaren hade ansvar för andras djur och dessutom på gemensamma 
marker. Lagarna beskriver vad man förväntades göra för att stå fri från ansvar. Bestämmelserna 
skiljer lite mellan olika landskap men herden skulle generellt klara av att avvärja faror, tjuv, vatten, dy 
och bindsle. Däremot stod man alltid fri om djuren drabbades av sjukdomar och björn. De ansågs 
som överman och herden behövde inte betala för sådana förluster. Varg skulle man bara svara för 
om man inte kunnat skaffa fram djurens kvarlevor (enligt Västgötalagarna, men liknande i 
Östgötalagen).181  

I början av medeltiden var det vuxna män som vallade djuren tillsammans med ilskna hundar som 
skulle skydda mot tjuvar och rovdjur. Det finns flera indicier på att de första herdarna ofta var trälar 
som satts att ta hand om byns djur. En manlig vuxen yrkesherde var det vanliga längre söderut i 
Europa långt in i modern tid (Figur 18). I Sverige förändrades detta gradvis under 1400-talet till att 
det istället blev kvinnor och barn som övertog vallningsuppgiften, men utan hjälp av hund. Skiftet 
från vuxna män till kvinnor och barn verkar hänga samman med flera förändringar, träldomens 
upplösande i Sverige, befolkningsminskningen under senmedeltidens agrarkris, vilken gjorde det 
svårare att undvara vuxna män till vallning, och en effektivare varg- och rovdjursjakt.182 

 

 
Figur 18. Vallande herde tar hand om bybornas hästar och kor i Botiza, Rumänien 2005. I Rumänien är 
vallningen en arbetsuppgift för män. Foto: Anna Westin. 

                                                           
180 Myrdal 2012, s. 169. 
181 Myrdal 2012, s. 175. 
182 Myrdal 2012, s. 213. 
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Hägnader är en fysisk anordning med den huvudsakliga funktionen att hålla betande djur på rätt sida 
om stängslet.183 De hade alltså delvis samma funktion som vallarna. Redan de medeltida lagarna 
reglerade tydligt vem som hade skyldighet att hålla stängsel och vad följderna blev om någon 
försummade sin plikt. Eftersom större delen av byns marker låg inom samma hägnader var 
stängselplikten uppdelad mellan gårdarna och var och en hade sin sträcka att underhålla. 
Gärdesgårdarna skulle vara i fullgott skick inför betessäsongen och den som inte fullföljde sin plikt 
fick böta. Skulle någon skada uppstå på växande gröda till följd av dåligt underhållen gärdesgård blev 
det också böter.184  

6.4.4 Nyttjande av träd  

Under 900-talet började långhusen att ersättas av en flera olika småhus på gården. Byggnadssätt och 
material avspeglar landskapets resurser, däribland tillgången på resurser från skog och träd.. I södra 
Skandinavien där det fanns ek, uppförde man först husen i skiftesverk och senare, när det blev brist 
på byggnadsvirke, i korsvirkesteknik. Vid brist på långtimmer kunde skiftesverk användas även längre 
norrut. Längre norrut byggde man istället knuttimrade hus av tall. I södra Sverige var det vanligt med 
halmtak, vid kuster och slättsjöar vasstak, på Gotland agtak och i norr tak av näver och grästorv. 
(Figur 19).185 

Hamlade träd och lövtäkt är ett vanligt inslag i medeltida kyrkomålningar. Troligen fanns de hamlade 
träden huvudsakligen på inägomarkerna. På skogen kunde man istället samla löv från hela fällda 
träd.186 Det finns belägg från medeltidens landskapslagar för lövtäkt i skogarna. Enligt Skånelagen fick 
den böta som högg för kreatur inom annans inhägnade skog. Äldre Västgötalagen berättar att man 
hade rätt till lövtäkt om man ägde en viss andel i byn. Lars Kardell menar att det tvistades, och fanns 
anledning att ha lagar, om lövtäkt i de mer tättbefolkade slättbygderna där det kan ha varit brist på 
löv som resurs under medeltiden.187  

6.5 Nyare tiden 1500-1700 

Först efter sekelskiftet 1500 började en ny befolkningsexpansion. Statens makt stärktes, något som 
var möjligt genom en ökad jordbruksproduktion, befolkningen ökade liksom nyodlingarna. Störst var 
expansionen under 1500-talets slut och 1600-talets början och i ett skogsbygdsbälte som sträckte sig 
från Småland, över Västergötland, Värmland och södra Dalarna. I slättområdena och i Norrland var 
befolkningen i stort sett stagnerande från senare delen av 1500-talet.188 Statens inflytande hade 
effekt på den ekonomiska expansionen. Gustav Vasa drev igenom kronans äganderätt till utmarkerna 
och kunde upplåta denna till nyodlare och nyodlande landbönder fick skattebefrielse under ett antal 
år. Denna typ av nyodling i södra Sverige fortgick fram till början av 1600-talet varefter den avtog. I 
Norrlands inland, lappmarkerna, började däremot nybyggarverksamheten under 1600-talet, och blev 
alltmer omfattande under 1700- och 1800-talen.189 Finska nybyggare stod under 1600-talet för en del 
nyodlande genom skogssvedning, främst i Värmland, Dalarna, Västmanland, Gästrikland och 
Härjedalen.  

                                                           
183 Längre fram skulle hägnader även sättas i ägogränser. 
184 Kardell 2004, s. 73. 
185 Se Kardell 2003, s. 63. 
186 Det finns inte beskrivet från medeltiden, men från 1800-talets mitt och framåt (se avsnitt 4.6).  
187 Kardell 2003, s. 65. 
188 Myrdal 1999, s. 219. 
189 T.ex. Arell 1979. 
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Figur 19. I ett knuttimrat hus bygger man av liggande fyrkantiga timmerstockar och taket bärs upp av väggarna 
(uppe till vänster). Skiftesverket innebär istället att taket stöttas av stående stolpar. I stolparna finns skåror där 
man för in plankor (uppe till höger). Avståndet mellan de stående stolparna kan varieras efter längden på det 
tillgängliga virket. Korsvirkeshus är minst virkeskrävande av de tre byggteknikerna (nere). Foto: Uppe till 
vänster, Smedstorps dubbelgård, foto Anna Westin. Uppe till höger, Gotländsk strandbod, foto av Taxelsson, 
Public Domain. Nere, Ausås prästgård Skåne, foto av Marianne58, CC-BY.   

 

Befolkningsökningen avtog under slutet av 1600-talet, bland annat till följd av att unga män skrevs ut 
till krig i Europa. Detta århundrade innebar, om inte en ny kris, så åtminstone en stagnation i 
jordbruket och den svenska ekonomin. Under 1600-talet kunde inte längre den svenska 
livsmedelsproduktionen hålla jämna steg med befolkningsökningen och trots import av spannmål 
sjönk livsmedelskonsumtionen.190 Vid missväxterna under slutet av 1600-talet dog många i svält, 
särskilt i norra Sverige. Huvudorsaken till stagnationen var att den starka statsapparaten, som under 
1500-talet gynnat expansionen, under 1600-talet växte och blev ett hinder för samhällsekonomin. 
Jordbruket skulle dessutom bekosta krigen med män och livsmedel, och åtskilliga andra produkter 
som mer eller mindre krävde bönders arbete: koppar, järn, tjära och pottaska. Å andra sidan skapade 
krigen importmöjligheter från införlivade spannmålsexporterande landområden.191 

                                                           
190 Myrdal 1999, s. 233. 
191 Myrdal 1999, s. 219 & 359. 
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6.6 Den agrara revolutionen 1700-1870 

Denna period behandlas i ett annat band i bokverket det svenska jordbrukets historia.192  

Under 1600-talet lade adeln och staten beslag på i stort sett allt överskott från jordbruket i form av 
skatter. Skatte- och kronobönder betalade till kronan medan frälsebönder betalade till en adelsman. 
Men från 1690-talet genomfördes förändringar som gjorde att bönderna kunde behålla en allt större 
del av överskottet och fick möjligheter att investera i sitt jordbruk. En ny expansionsperiod, den 
agrara revolutionen, inleddes, driven av omfördelningen av överskottet i samverkan med 
befolkningsutvecklingen, ökade spannmålspriser och sänkta reallöner samt en successiv förbättring 
av redskap, odlingsväxter och brukningsmetoder. Den agrara revolutionen innefattar den period av 
betydelsefulla förändringar inom jordbruket som pågick ca 1750–1850, dock med stora regionala 
variationer. Dessa förändringar var genomgripande på alla tänkbara plan och omfattade bland annat 
nyodling, ökad åkerproduktion per person, ändrad handel, ny jordbruksteknik, nya grödor, social 
differentiering och ett mer intensivt nyttjande av markens resurser.193 

Under den agrara revolutionen skedde omfattande nyodling och expansion av jordbruk i landskapet. 
Jordskiftena spelade en viktig roll i nyodlandet, eftersom de stärkte jordägarnas förfoganderätt över 
sin jord. Skiftena, främst laga skiftet under 1800-talet, medförde också att byar splittrades och 
många av de utflyttade gårdarna hamnade långt ifrån de centrala åkermarkerna, kanske helt 
omgivna av slåtterängar eller betesmark som nu måste nyodlas. I Svealand och Götaland var 
nyodlingen störst i skogsbygderna medan uppodlingsgraden i slättbygderna var stor redan före 
agrara revolutionen och därför fanns inte lika mycket mark kvar att nyodla.194 Vi har diskuterat 
nyodlingen i avsnitt 5.1.1.1. Mellan 1750 och 1870 ökade Sveriges befolkning från drygt 1,7 till 3,5 
miljoner innevånare och spannmålsproduktionen ökade ännu mer. Från 1820 började en omfattande 
spannmålsexport växa fram och ersatte den tidigare importen av spannmål. I och med uppodling av 
äng och utmark ställdes jordbruket inför nya utmaningar eftersom basen för åkrarna minskade i 
omfattning. Carl-Johan Gadd har kallat detta för nyodlingens dilemma och menar att förlusten av 
fodermark ledde till en stagnation eller minskning i antalet djur fram till 1850, samtidigt som de 
ökade åkerarealerna egentligen skulle behövt fler djur till dragkraft och gödselförsörjning.195 Hur 
kritiskt nyodlingens dilemma var i praktiken verkar ha varierat mellan områden. I Västergötland 
minskade antalet djur,196 men i vissa andra områden låg djurantalet stabilt eller till och med ökade. I 
sådana områden kan trots allt ha funnits någon ytterligare foderresurs att utveckla när tidigare ängar 
och betesmarker odlades upp,197 men det kan också vara en fråga om att åkrar i brist på gödsel fick 
ligga som gräsbärande slåtter- eller betesmark.  

Äng och betesmark gick dock inte helt förlorade som fodermarker i samband med upppdlingen. De 
nyodlade åkrarna kunde fortfarande betas under trädesår och efter skörd, vilket kan ha haft 
betydelse i områden där betet begränsat kreatursstocken. I Bergslagen hade man redan länge haft en 
stor andel av åkern i linda, d.v.s. gräs för höproduktion. Likaså var halmen från sädesskörden en del 
av vinterfodret om än av sämre kvalité än ängshöet. Men nyodling på äng och betesmark innebar 
ändå att ett ökat betesutnyttjande av utmarken. I skogsbygder fanns det utmarker som inte redan 
var nyttjade till bete och där kunde skogsbetet vidgas areellt sett, bland annat genom fäbodbruk. I 
slättbygder var redan alla tillgängliga marker betade och här blev betet intensifierat, exempelvis 

                                                           
192 Gadd 2000. 
193 Bland andra Gadd 2000, s. 45 och Isacson 1979, s. 9. 
194 Gadd 2000, s. 233. 
195 Gadd 2000, s. 235. 
196 Gadd 1983, s. 271. 
197 Dahlström 2006. 
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genom att betesmarkerna blev allt trädfattigare. Vid 1800-talets mitt, strax innan bytet till ett nytt 
jordbrukssystem, var antagligen äng är åkers moder-jordbruket pressat till det yttersta på många håll 
i landet, och vi kan anta att betesmarken då hade sin maximala utbredning medan ängsarealen hade 
minskat ända sedan 1700-talets mitt.  

6.7 1870-1945 

Växelbruk förekom på vissa storjordbruk redan under tidigt 1800-tal och på de flesta storjordbruk i 
Västergötland, Skånes slättbygder och i Stockholms närhet omkring 1850. Övergången till växelbruk i 
Östsverige och Småland tog fart först efter 1870.198 I Bergslagen fanns redan från 1700-talet en tidig 
form av växelbruk, koppelbruk.199 

I och med att växelbruket infördes i stor omfattning löstes problemet med näringsobalans, 
åtminstone tillfälligt. Växelbruket innebar att en stor del av vinterfodret kunde tas från åkermarkens 
vallar. Den ängsmark som odlades upp gav större höskörd som åkermark, både för att den gödslades 
och initialt genom röjgödslingsnäring från den nedbrutna grässvålen. Som vi diskuterat i avsnitt 
5.1.1.2 var dock inte odling av bete och hö på gödslad åker någon långsiktig lösning eftersom den 
innebar en rundgång av näring som ledde till näringsförlust. Kring 1870 infördes handelsgödsel, vilket 
gav en extern näringstillförsel och gjorde åkern oberoende av de ogödslade fodermarkerna.200 Det 
dröjde dock fram till 1940-talet innan användningen tog fart.201 Skördestatistik visar att 
spannmålsskördarna per hektar ökade högst marginellt under hela 1900-talet fram till andra 
världskrigets slut, då produktionen sköt fart (Figur 20). Sammantaget minskade arealen naturliga 
fodermarker mycket kraftigt under perioden 1870-1945 (Figur 3). 

Växelbruket och foderodling medförde att kvaliteten på fodret ökade, vilket möjliggjorde en 
husdjursavel och utveckling mot större djur. Samtidigt ökade antalet nötkreatur i riket mellan 1870 
och 1940 från två till tre miljoner djur. Även antalet hästar ökade något, liksom grisarna (främst efter 
1920). Antalet får och getter minskade däremot under samma period.202 

 
Figur 20. Hektarskördar för höstvete, vårvete och höstråg 1913–2007.203 

                                                           
198 Gadd 2000, s. 307; Morell 2001, s. 198. 
199 Larsson 2005. 
200 Gadd 2000, s. 307; Ulväng 2004, s. 69-90. 
201 Flygare & Isacson 2003, s. 212; Se också Morell 2001, s. 222. 
202 Morell 2001, s. 242. 
203 Från Jordbruksverket och Statistiska Centralbyrån 2011, s. 65 (PDM). 
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Från 1927 finns tillförlitliga uppgifter om antal jordbruksföretag. Vid denna tid fanns drygt 427 000 
företag i Sverige, varav ca 307 400 brukade mer än två hektar åker. Många företag med sämst 
bärkraft försvann fram till världskriget, men å andra sidan skedde en omfattande avstyckning, vilket 
gjorde att antalet företag låg kvar på samma nivå.204  

6.8 1945 – idag 

Efter kriget minskade antalet jordbruksföretag kraftigt. Störst var minskningen under 1960-talet, då 
antalet företag med mer än två hektar åker minskade med en tredjedel från 232 900 år 1961 till 
155 364 år 1970. Därefter har antalet företag minskat med ca 20 % per tioårsperiod. År 2007 fanns 
72 609 jordbruksföretag,205 år 2020 var antalet 58 791.206  

Trots jordbrukets nya teknik och övergång till odlat foder fanns naturbetesmarker och slåtterängar 
kvar på många håll i landet vid 1900-talets mitt. De två världskrigen bromsade upp 
jordbruksrationaliseringen. Men efter andra världskrigets slut började jordbruket på allvar att 
industrialiseras och den naturliga fodermarkens försvinnande accelererade (Figur 3). Utmarksbetet 
försvann i det närmaste helt, med undantag för trakter där åkerjorden var starkt begränsad, främst 
på Öland och Gotland. Huvuddelen av den naturbetesmark som fortsatte hävdas bestod framför allt 
av inägomark. Det röde sig om vissa högproduktiva gräsmarker, framför allt strandängar, vissa 
gårdsnära hagar, samt de betesbackar som enkelt kunde nyttjas tillsammans med efterbete på vall. 
Viss åkermark med låg produktivitet har också omförts till betesmark. 

Fram till 1990-talets mitt präglades svenskt jordbruk av ett beredskapsperspektiv på 
livsmedelspolitiken. Prisstöd till bland annat mjölk gjorde att även små mjölkgårdar med 10-20 kor 
var bärkraftiga. Det kalla krigets slut, EU-inträdet och behov av besparingar i statsbudgeten 
motiverade en omställning mot global handel.207 Prisstöden ersattes av direktstöd till jordbruket, 
medan betalningen till bonden blev marknadsstyrd.  

Antalet små jordbruksföretag har minskat kraftigt, samtidigt som kvarvarande företag blivit större 
(Figur 21). Även om denna omfördelning inneburit att det mesta av åkermarken ännu är i bruk,208 
sköter de större företagen endast en mindre del av de naturbetesmarker som småföretagen tidigare 
förvaltade. Man kan också förmoda att betet blivit mer fläckvis i landskapet, koncentrerat till de 
större gårdarna.  

Medan mjölkkorna blivit färre har antalet köttdjur har ökat kraftigt. Totalt sett har dock antalet nöt, 
liksom betesdjur över huvud taget, minskat från ca 1,7 miljoner 1990 till ca 1,5 miljoner 2020. Den 
kraftigaste minskningen av antalet betesdjur skedde dock från andra världskrigets slut till 1970. I 
mitten av 1930-talet hade vi det högsta antalet betesdjur i Sverige någonsin, med nästan tre miljoner 
nöt och 630 000 hästar. År 1970 var sifforna knappt två miljoner nöt och ca 55 000 hästar.209  

 

                                                           
204 Jordbruksverket och Statistiska Centralbyrån 2011, s. 7. 
205 Jordbruksverket och Statistiska Centralbyrån 2011, s. 7. 
206 Jordbruksverkets officiella statistik, https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/jordbruksverkets-
officiella-statistik/jordbruksverkets-statistikrapporter/statistik/2021-04-28-jordbruksforetag-och-foretagare-
2020 . 
207 Eriksson 2018. 
208 Jordbruksverket och Statistiska Centralbyrån 2011, s. 9. 
209 Jordbruksverket och Statistiska Centralbyrån 2011, tabell 4.1. 

https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/jordbruksverkets-officiella-statistik/jordbruksverkets-statistikrapporter/statistik/2021-04-28-jordbruksforetag-och-foretagare-2020
https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/jordbruksverkets-officiella-statistik/jordbruksverkets-statistikrapporter/statistik/2021-04-28-jordbruksforetag-och-foretagare-2020
https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/jordbruksverkets-officiella-statistik/jordbruksverkets-statistikrapporter/statistik/2021-04-28-jordbruksforetag-och-foretagare-2020
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Figur 21. Antalet mjölkproducerande företag (överst) och besättningsstorlek mellan 1979 och 2019.210  

 

Figur 22. Antalet nötköttproducenter (överst) och antal köttdjur av nöt från 1979 till 2019.211 

                                                           
210 https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2020/02/03/mjolkkor-mjolkproduktion-och-mjolkforetag-
utvecklingen-de-senaste-40-aren-1979-2019/  
211 https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2019/10/29/fascinerande-fakta-om-om-kor-for-uppfodning-av-
kalvar-dikor-aren-1989-2019/  

https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2020/02/03/mjolkkor-mjolkproduktion-och-mjolkforetag-utvecklingen-de-senaste-40-aren-1979-2019/
https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2020/02/03/mjolkkor-mjolkproduktion-och-mjolkforetag-utvecklingen-de-senaste-40-aren-1979-2019/
https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2019/10/29/fascinerande-fakta-om-om-kor-for-uppfodning-av-kalvar-dikor-aren-1989-2019/
https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2019/10/29/fascinerande-fakta-om-om-kor-for-uppfodning-av-kalvar-dikor-aren-1989-2019/


55 
 

7 Källor till kunskap om historiska inägomarker 
När vi analyserar inägomarkernas historia mer i detalj är det relevant att känna till vilka källor som 
finns från olika tidsperioder och hur källmaterialet skiftat med tiden. Källornas karaktär avgör vilken 
typ av information som går att få fram om olika tidsperioder, vilket färgar vad vi tror oss veta om 
markanvändning under olika epoker. Redogörelsen här gör inte anspråk på att vara fullständig, 
speciellt inte för äldre tider, utan avser ge en uppfattning om vad vi egentligen kan känna till om 
nyttjandet av historiska inägomarker.212  

7.1 Landskapets tidsdjup 

Källmaterialet för de äldsta tidsperioderna är sparsamt, men med tiden tillkommer allt fler källor. 
Vissa av de äldre källorna beskriver markanvändning som sedan länge är försvunnen, och de kan 
därför ha mindre betydelse för att förstå den mer sentida markanvändningen. Men det finns också 
äldre källmaterial som är i hög grad relevanta även för senare perioder, genom att de handlar om 
grundläggande eller långlivade aspekter på nyttjande som varit viktiga under alla tider.  

Kunskap om äldre tidsperioder är också viktig eftersom en senare periods nyttjande alltid startar 
med, och bygger på, de förutsättningar som skapats under föregående perioder. Kulturlandskapet 
består av ”lager på lager”, där ett senare tidslager inte skulle funnits utan de föregående, och där 
varje kulturlandskap således är fött ur ett tidigare landskap.  

7.2 Källkritik och källpluralism 

Historiker arbetar med de spår människan har lämnat efter sig, i arkiv, minnen, föremål, bilder och i 
landskapet. Det kan låta trivialt, men som historiker kan man inte leta fram ett material som helt 
passar för ens frågeställning. Man måste istället använda de källmaterial som historien har skapat, 
och nästan alltid har dessa tillkommit med ett helt annat syfte än för att svara på de frågor vi ställer 
idag. Varje källmaterial måste därför utvärderas innan det används. I mötet mellan de ställda 
frågorna och källmaterialens möjlighet att besvara dessa uppkommer källkritiken, som är en 
grundläggande metod för historiker. Häri ingår också att ta till sig och utvärdera hur man i tidigare 
forskning använt, tolkat och värderat källmaterialet. 

Idag kommer de flesta av oss i kontakt med källkritiska aspekter på information mer än någonsin 
tidigare, nämligen när vi söker information på Internet. Mycket av det som presenteras som fakta om 
olika ämnen visar sig vid närmare granskning vara ensidig eller förenklad presentation av mer 
komplexa samband, ogrundade påstående eller rena åsikter, och för att få en uppfattning om de 
verkliga förhållandena behöver texten läsas med mycket kritiska ögon. Som vi ska se i denna 
kunskapssammanställning finns även i historiskt källmaterial sådana problem med 
propagandaliknande undersökningar, skrifter, och till och med forskning. Det är uppenbart att en 
propagandaskrift inte kan förväntas ge den fulla bilden av ett fenomen som propagandan är för eller 
emot.  

När man arbetar med svårutforskade frågor, d.v.s. sådana där det finns fåtaliga eller spridda belägg, 
är det nödvändigt att belysa det med så många källmaterial som möjligt, exempelvis med en så kallad 
källpluralistisk metod.213 Källpluralism handlar inte om att samla spridda belägg från olika håll för att 
stödja en förutfattad mening. Det innebär istället att man låter olika smärre pusselbitar av kunskap 
bidra till helhetsbilden. Det är viktigt att på ett systematiskt sätt ta med pusselbitar som kan ge olika 

                                                           
212 En bra introduktion till olika källmaterial ges i antologin Nycklar till kunskap – Om människans bruk av 
naturen (Tunón & Dahlström 2010). 
213 Myrdal 2012. 



56 
 

bilder, inte alltid samstämmiga. Varje pusselbit behöver också tolkas allsidigt och man bör alltid ställa 
frågan om det finns en möjlighet att ett stycke information kan ge en annan bild om den tolkas med 
ett annat perspektiv. Är man ute efter att undersöka en hypotes bör man pröva varje källmaterial 
både mot hypotesen och mot en möjlig alternativ eller motsatt hypotes. Ett exempel på en 
källpluralistisk analys är en undersökning av huruvida ekosystemen på File hajdar på Gotland är 
betespåverkade.214 

Källpluralistisk metod är viktig för all slags kunskapsuppbyggnad om kulturpräglade naturtyper 
eftersom få källmaterial och uppgifter ger explicit information om det vi behöver veta. Exempelvis är 
man i skötselplanering ofta i behov av kunskap om historisk betestidpunkt, betestryck, och kanske 
djurslag. Sådan information kan undantagsvis finnas i dagböcker, etnologiskt material och 
rättsprotokoll. Det vanliga är dock att källorna berättar att bete/slåtter/odlig har förekommit, men 
inte ger någon mer detaljerad information om hur nyttjandet gått till. Ofta får man dessutom 
informationen endast för något specifikt årtal eller kortare tidsperiod. För att hitta ett så bra svar 
som möjligt är det nödvändigt att lägga pussel med flera olika källor. 

En viktig källkritisk och källpluralistisk fråga är hur man ska hantera det faktum att vissa aspekter på 
nyttjandeaktiviteter nämns oftare än andra. Betyder det att exempelvis den ena aktiviteten varit 
vanligare förekommande än den andra? För att dra sådana slutsatser behöver man fundera över om 
frånvaron i källmaterial verkligen beror på att en företeelse inte varit vanligt förekommande, eller på 
att den tvärtom varit så vanlig att den uppfattades som självklar och inte nödvändig att nämna. Den 
kan också vara avsiktligt dold av något skäl.215  

7.3 Pollen och makrofossil 
Pollenanalys är den viktigaste och mest spridda metoden för att följa vegetationens förändringar 
genom årtusendena. Pollendiagram kan skapa en röd tråd genom historien och knyta samman andra 
källmaterial som är mera tidsbegränsade.216 Tidigare tog man prover i sjöar med stora 
tillrinningsområden och beskrev därmed större områden. Idag arbetar man mera med små 
vattensamlingar som samlat upp pollen från närområdet och med mer finskalig upplösning på 
proverna för att se förändringar på några tiotal år när.217 En styrka med pollenanalys är att den på ett 
likartat sätt belyser alla tidsperioder. Den påverkas således inte av människors värderingar och syften 
såsom skriftliga källor gör. Å andra sidan måste man ta hänsyn till att andra aspekter, som att det kan 
vara svårt att koppla samman pollenmängd med vegetation och markanvändning. Insektspollinerade 
växter blir underrepresenterade i materialet jämfört med vindpollinerade växter, som träd och 
gräs.218 Ett annat problem är att hävden i sig påverkar pollenmängden. Exempelvis minskas mängden 
pollen från gräsmarksväxterna av bete eller slåtter som sker innan blomningen, liksom mängden 
hasselpollen då hassel beskärs. Att en gräsmarksväxt minskar i pollendiagrammen kan alltså antingen 
bero på att växten blivit ovanligare till följd av upphörd hävd och igenväxning, eller att hävden blivit 
mer intensiv och därmed minskat växtens pollenproduktion.219  

                                                           
214 Westin & Lennartsson 2017. 
215 Myrdal 2012. 
216 T.ex. Fries 1958; Berglund 1966; Königsson 1968. Information om pollenanalys som metod finns i exempelvis 
Birks & Birks 1980, Moore m.fl. 1991 och Lagerås 2010. 
217 T.ex. Björkman 1996; Lindbladh 1998; Lagerås 1996, 2007, Lagerås m.fl. 2016; Bergman 2012; se Davis 2000 
för resonemang om betydelsen av bassängstorlek. 
218 T.ex. Sugita 1994; Broström 2002. 
219 Lagerås 2010. 
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Eftersom det finns flera små våtmarker och vatten i skogsbygden än i slättbygden, där de dränerats 
och odlats upp, har vi förmodligen bättre pollenanalytisk detaljkunskap om markanvändningen i 
skogsbygderna än i de mer utpräglade jordbruksbygderna. 

Man skiljer sällan på olika slags gräsmarker i analyserna, dels eftersom ’nyckelarter’ som kan 
användas för att skilja naturtyper åt är få och svårbestämda, dels för att man inte har arbetat lika 
mycket med frågeställningar som kräver att man skiljer på olika slags gräsmarker. Sammantaget har 
pollendiagram hittills mest gett relativt generella bilder av hur vegetationen förändrats, men det 
finns goda möjligheter att fördjupa tolkningarna beträffande exempelvis hävd genom att kombinera 
pollen med andra paleobotaniska, historiska och arkeologiska källmaterial220, eller genom att studera 
pollendeposition i nutida gräsmarker med olika hävd.221 

I makrofossilanalys använder man andra lämningar av växter och djur, oftast frön, men även andra 
växtdelar, skal av insekter etc. Materialet har oftast samlats in i samband med arkeologiska 
undersökningar, ofta på boplatser, och kan i regel kopplas till rumslig och funktionell kontext. Detta 
är en styrka som ökar möjligheten att kombinera olika källmaterial, men gör å andra sidan att 
provtagningen blir starkt präglad av vilka arkeologiska frågeställningar undersökningen haft.222  
Många gånger ligger fokus på själva boplatsen snarare än dess beroende av exempelvis ängsresurser, 
och det är antagligen vanligare att samla in makrofossil i exempelvis stolphål vid boplatser än att leta 
efter platser där ängshö lagrats eller använts. Av samma anledning har förmodligen artbestämning av 
gräsmarksväxter med stort indikatorvärde underutnyttjats genom att fokus legat på odlade grödor 
och själva boplatsens växtlighet. Det skulle säkert gå att få betydligt mer information om ängarnas 
artsammansättning och därmed om vilka ängstyper som använts och var dessa låg i landskapet.223 

I både pollenanalys och makrofossilanalys kan man åldersbestämma materialet med C14eller andra 
metoder. 

På senare tid har också DNA-analyser, s.k. DNA barcoding, börjat användas för att identifiera arter i 
sjösediment. Något förvånande finns avsevärda mängder DNA fritt i sedimenten. Det är urlakat ur 
frön och växtdelar, men inte pollen, vilket innebär att metoden i princip läser av samma material som 
man gör med makrofossilanalys, d.v.s. artbestämning av frön, växt- och insektsdelar och liknande.224  

7.4 Arkeologiska källmaterial 
Från förhistorisk tid och framåt finns det arkeologiskt material av olika slag som kan tolkas, dels 
växtrester som redan diskuterats, dels andra slags lämningar. Fasta lämningar av bebyggelse, 
stenröjningar och hägnader berättar om var människor har levt och verkat. Även om sådana 
lämningars funktioner i stora drag är kända, kan ofta fördjupad tolkning behövas om vi vill ha mer 
specifik information om historisk markanvändning. Exempelvis berättar en hägnad alltid om att det 
funnits behov av att kontrollera betesdjur, dvs. att hålla dem på rätt sida av hägnaden. Denna 
information kan i många sammanhang vara tillräcklig, men är vi intresserade av vilka naturtyper och 
resurser som ingått i hägnadssystemet blir det av största betydelse att veta på vilken sida djuren 
vistades under olika tider på året. Hägnader kring åkrar är till för att hålla djuren borta från växande 
gröda, medan hägnader kring andra markslag antingen kan ha stängt djur ute (t.ex. från en äng) eller 
inne (i en hage), eller bådadera, fast under olika tider. Tolkningar av detta slag förekommer i vissa, 
men långt ifrån alla, arkeologiska undersökningar. Osteologiskt material, ben, efter djur är vår 
                                                           
220 T.ex. i Lagerås 2016, kombineras pollenanalys med dendrokronologi, osteologi och arkeologiskt material för 
att studera hur digerdöden förändrats människors levnadsvillkor och landskapets öppenhet.  
221 Hjälle 1999. 
222 Andréasson & Hansson 2010. 
223 Se exempelvis Pettersson 2017. 
224 T.ex. Capo m.fl. 2021. 
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främsta källa till vilka husdjur man haft. Stolphål efter byggnader har visat när boningshusen 
kompletterades med en fähusdel och alltså när man började med vinterstallning. Fynd av liar visar 
när man börjat utfodrat med ängshö.  

Arkeologisk information om betet är huvudsakligen indirekt, om exempelvis betesmarkernas 
placering (hägnader och härdar), behov av foder (vilka husdjur), hjälpmedel (föremål) och hantering 
(bebyggelselämningar av fähus). 

De arkeologiska lämningarna har stor betydelse för kunskapen om medeltiden, men från medeltiden 
tillkommer flera typer av källmaterial. Särskilt uttömmande sammanställningar och diskussion om 
källmaterial från medeltiden ges i Janken Myrdals böcker om åkerbruk och boskapsskötsel.225  

7.5 Föremål och redskap  
Under hela människans historia har vi använt föremål och redskap och en del av dem har blivit 
bevarade för eftervärlden. För att förstå jordbruksteknik och är förstås redskapen en viktig källa. 
Redskap helt eller delvis av järn kan bevaras under tusentals år. Från och med medeltiden ökar också 
antalet bevarade träföremål. Genom att förstå hur föremålen tillverkats och fungerat, kan det 
berätta något om människorna som använt dem och till vad det använts.226  

För medeltida material har Janken Myrdal beskrivit hur skäran, räfsan och liens blad och orv ändrats 
med tiden. Stegvis förbättrades både lien och räfsan i takt med varandra. De tidiga liarna var korta 
och hade en vid vinkel mellan orvet och bladet. Slåttertekniken var att gräset huggs av nästan som 
med en machete och man kan därmed slå på mycket ojämn mark, bland stenar, tuvor och buskar. 
Med tiden blev liarna längre och vinkeln blev ungefär rät. Vår tids typiska lie kom under 
senmedeltiden. De längre orven kunde ha en eller två knaggar och ibland ett längre skaft (stjärt-orv) 
som vilade på armen. De nyare liarna var bättre lämpade för att slå nära marken och krävde relativt 
stenrensade marker. Kanske sammanfaller införandet av långlien i Sverige med att bönderna 
övergick från slåtter på skogsängar och tuviga strandängar till att slå stenrensade och på annat sätt 
mer iordningställda ängar, liksom ödelagda åkrar.227  

Koskällor, hinderdon och namnstickor för identifiering av djur är exempel på betesdriftens föremål. 
Träföremålen är också ett bevis för hur viktiga träden var för att man på gårdarna skulle kunna 
tillverka de redskap och andra föremål som man behövde i vardagen. De berättar också vilka 
trädslag, vilken storlek på träd och formen på träämnen som man använt för olika ändamål. Däremot 
kan inte föremålen berätta om hur trädskiktet såg ut. 

Årder, plogar, harvar och andra åkerredskap kan ge en uppfattning om tidigare åkerbruk. 
Jordbearbetningen blev olika ifall årder eller plog användes samt beroende på hur djupt dessa gick. 
Det kan i sin tur ge information om åkermarken som naturtyp, exempelvis hur ogräs kan ha överlevt 
och växt tillsammans med grödan i åkern. 

Redskapen ger specifik information om vilka redskap som använts på vid bruket av inägomarker och 
hur dessa använts med i detalj. Redskapen kan också berätta om vilka marker som används, såsom 
olika slags liar.  

7.6 Bilder 
Medeltida kyrkomålningar visar bibliska motiv men lånar in element i bilderna som folk kunde känna 
igen. Exempelvis finns en stor överensstämmelse mellan de redskap som avtecknats och bevarande 

                                                           
225 Myrdal 1985, 2012. 
226 Åkerlund 2010; Liby 2010. 
227 Myrdal 1999. 
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redskap från samma tid, men konstnärerna har också använt utländska influenser, som utländska 
trädarter.228 Herdar är ett vanligt motiv och därför kan kyrkomålningarna visa herdarnas utrustning 
och kläder, vallhundar och ibland förekomst av rovdjur.229 

Målningar och fotografier kan visa landskap, ägoslag, strukturer och arbete, antingen som 
huvudmotiv för bilden eller som bakgrund till andra motiv (Figur 23). Landskapsmålningar kan föra 
oss långt tillbaka i tiden och visa landskap och händelser med stor detaljeringsgrad. De första 
fotografierna är i princip från sekelskiftet 1900. Det gäller att använda dessa källor med varsamhet 
och klä av dem den bakomliggande intention som målaren och fotografen haft, för att inte dra 
felaktiga slutsatser när de tolkas.230 I målningar kan vad som helst i bilden vara påhittat eller 
förvanskat. Fotografier ljuger inte på detta sätt om det som visas i bilden, men motivet representerar 
inte nödvändigtvis helheten utan kan vara valt för att snarare visa det ovanliga eller det fotografen 
velat framhålla.  

Målningar visar redskap och jordbruksaktiviteter.  

 

 
Figur 23. Målning av Alfred Thörne (1850-1916), troligen föreställande backar i ett åkergärde med en väl nött 
ägoväg. Vi ser att det saknas hägnad mellan åkern och gräsmarken, att åkern ännu är oskördad och backarna 
obetade. Gulmåran blommar och på knallarna är vegetationen torkstressad.  

7.7 Kartor 
De första lantmäterikartorna började produceras vid 1600-talets början då de geometriska 
jordeböckerna på bynivå visar utbredning av åker, äng och hagar, men vanligen inte utmarken. De 

                                                           
228 Myrdal 1985, s. 30. 
229 Myrdal 2012, s. 55-120.  
230 Kristina Berg för ett resonemang om källkritiskt förhållningssätt till fotografier i Berg 2010.  
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geometriska kartorna har beskrivits utförligt i en ny bok av Clas Tollin.231  Hägnadsrester i fält kan 
vara förhistoriska och indikera organisation av djurhållning, men det är kartorna som ger den första 
rumsliga anvisningen av var åker, äng och betesmark låg. I kartor från 1600-talets andra hälft och 
framåt visar kartorna även utmarkerna. Utöver den rumsliga utbredningen får vi en uppfattning av 
hur betet var organiserat i tid och rum (Figur 24). Ifall det fanns betesmarker ägnade tillsammans 
med åker förstår vi att dessa inte kunde betas samtidigt som det stod grödor på åkern. Då ängen 
ligger i samma gärde som betesmark vet vi med stor säkerhet att ängen efterbetades (Figur 24).  

I kartorna framgår nästan alltid markens fuktighet, om den var torr (hårdvall) eller våt-blöt (sidvall, 
mossvall, starrvall, sjöslåtter). I texten till kartan kan det finnas intressanta detaljer som att marker 
endast kan slås vartannat eller vart tredje år. Noteringar i kartan eller dess beskrivning kan också ge 
indikationer på detaljer om hur slåttern gick till. Sådana mer målande beskrivningar finns främst på 
kartor från storskiften. Laga skifteskartor (från 1827) är mycket mer detaljerade vad gäller markernas 
indelning, klassificering av markerna efter deras relativa produktivitet. Många laga skifteskartor ger 
mycket knapphändig beskrivande information om olika markslag, men vissa kan innehålla en rik flora av 
termer för att beteckna olika markstycken (Figur 25).  

I de tidiga kartorna förekommer noteringar om träd och buskar, men de är inte systematiskt 
omnämnda eller utritade av alla lantmätare. Skillnader mellan lantmätare gäller i ännu högre grad 
hur tätheten av träd noteras.232 Den historiska förekomsten av träd och buskar är en av de 
miljövariabler som är svårast att få en klar bild av.  

I vissa kartor från 1600- och 1700-talen kan det framgå hur många djur som kunde födas i olika 
hagar, men oftare är betet beskrivet i termer av tillräcklighet.  

Även skogen beskrivs kortfattat och ur ett nyttoperspektiv i de äldre kartorna. Därför står ofta om 
det finns tillräckligt med skog till timmer, gärdesgårdsvirke, näver och vedbrand, och ibland framgår 
även vissa av trädslagen. Sådana beskrivningar finns främst på de äldre kartorna, till och med 
storskiftet. Laga skifteskartor ger som nämnts knapphändig beskrivande information, men däremot 
kan den omfattande lagaskiftesakten innehålla detaljer om byggnaderna, inklusive fähusens storlek 
och antal bås, eftersom man gjorde en bedömning av vilka gårdar som var mest lämpliga att flytta ut 
i samband med skiftet.  

Utöver kartor på by- och gårdsnivå finns småskaliga kartor som visar större landskapsutsnitt, t.ex. 
sockenkartor (kring 1850), häradskartor (kring 1900) och ekonomiska kartor (från 1930-talet och 
framåt). Generellt är de mindre detaljerade och utan hägnader, vilket gör att de saknar viss 
information jämfört med bykartor. Sockenkartorna är speciella eftersom många har en tabellbilaga 
där man bland annat kan läsa byarnas arealer av olika markslag och djurantalet. Sockenkartor finns 
inte för alla socknar.233 Ekonomiska kartor har fördelen att de gjorts mot bakgrund av en flygbild, 
vilken kan visa markernas öppenhet m.m.  

 

                                                           
231 Tollin C. 2021.  
232 T.ex. Tollin 2021, s. 135. 
233 I Jansson 1993, ”Ekonomiska kartor 1800-1934”, finns en förteckning över vilka socknar som blev karterade. 
Se även information om övriga ekonomiska kartor i samma bok.  
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Figur 24. Markarbo i Tierps socken, Uppland i geometrisk jordebok från år 1640. Åkrarna låg i tvåsäde, dvs 
åkrarna B & C besåddes vartannat år omväxlande med åkern D. Betesmarken inom åkergärdena kunde betas 
hela sommaren det år som åkern låg i träda och efter skörd det andra året. Ängarna (grönkantade) tycks ligga i 
en stor hage men utan att ängen var skild från hagen med en hägnad, vilket kan tyda på att hagen betades först 
efter slåttern. Om det varit en gård med begränsat med betesresurser kunde man kanske ifrågasätta om 
ängshagen verkligen betades sent eftersom man med vallning ändå kunde hålla djuren borta från ängarna tills 
de hunnit slås av. Men denna gård hade tydligen skog och bete till öfverflöd, på mark som inte var karterad, och 
hade därför möjlighet att vänta med betet i denna hage tills efter slåttern. Intressant nog var det stora träd 
även i ängen: Denne eng är full med stor skog och moras och värke [storverksträd?] neder i sjön. Källa: 
Lantmäteristyrelsens arkiv. B64-78:a3:176. 
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Figur 25. Naturreservatet Älvhytteängen, markerad med svart linje i laga skifteskartan (1827-1842). Gröna ytor 
är äng, gula ytor åkermark. I det som idag är slåtteräng finns alltså en hel del historiska åkrar, vilka ännu idag 
synliggörs genom gamla diken. Markerna i kartan beskrivs med termer som dyåker, slåtter, tufslåtter, 
odlingsmark, stenkulle, sidvallsslog, kärrslog, ljungslog, slät kärrslog och linda. Foto till höger: Älvhytteängen 
augusti 2017. Kartan: Lantmäteristyrelsens arkiv S69-38:4. 

 

Kartor ger åtskillig information om inägomarker, såsom olika markslags utbredning och placering i 
landskapet och deras förändring över tid (om man har kartserier). För åker och äng framgår typ av 
mark (fuktig, torr), klassificering av ängstyper och produktivitet, markernas relation till annat 
marknyttjande och betets tillräcklighet. Förekomst av träd och buskar kan visas ibland, men inte 
systematiskt av alla lantmätare. Betesorganisation kan utläsas ur kartor som visar hägnader. I laga 
skifteskartor finns ibland beskrivningar av byggnader, vilket kan ge en inblick i djurantalet 

7.8 Skriftliga källor 
Skriftliga källor finns sporadiskt och av varierande slag från medeltiden och sedan i ökande 
omfattning till 1900-talets flod av dokument. Från och med 1700-talet börjar det komma allt mer 
detaljerade redogörelser för hur åkrar, ängar och betesmarker sköttes eller borde skötas. Generellt 
för alla skriftliga källor är att någon haft ett specifikt syfte med att nedteckna det som är 
dokumenterat. Det innebär att informationen kan vara sållad, och att särskilt frånvaro av uppgifter 
om vissa företeelser måste tolkas med försiktighet. Varje källa måste med andra ord tolkas utifrån de 
förutsättningar och syften varmed den framställts.  
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7.8.1 Medeltida skrifter  
Det äldsta svenska skriftliga källmaterialet, förutom runstenar, utgörs av korta skrivelser, brev, som 
nästan uteslutande handlar om rätten till jord. Sammanlagt finns ca 40 000 brev bevarade.234  

Läroböcker i jordbruk har funnits i Europa sedan antiken. Vissa är översatta till svenska från början av 
1500-talet, exempelvis i Peder Månssons Bondakonst där han behandlar åkerbruket efter antika och 
medeltida källor, men knappast anpassade till det svenska klimatet.235 Olaus Magnus’ Historia om de 
nordiska folken från 1555 är en detaljerad källa till kunskap om seder och bruk i Skandinavien, även 
om den måste läsas med kritisk blick. 

7.8.2 Lagar, domböcker och byordningar 
Från tidigt 1200-tal började man nedteckna de medeltida lagarna, landskapsvis. En del är bevarade 
men inte alla, och landskapslagarna ersattes 1350 av Magnus Erikssons landslag. I landskapslagar och 
i landslagen står mycket om praxis kring markanvändning på åker äng och betesmark. Lagarna är de 
äldsta utförliga skrifterna om folks vardagsliv, jordbruket, byalaget och de delar av 
markanvändningen som behövde regleras mellan byborna, exempelvis hägnadernas byggande och 
underhåll, betestidpunkt, äganderätt till jord vid nyodling o.s.v. I lagtexterna nämns redskap och 
platser.236 Genom lagarna kan vi rekonstruera hur markanvändningen förväntades fungera och vara 
organiserad, och vi får ofta detaljer om vilka redskap man hade och hur de användes.  

Under lång tid hade byarna själva bestämt viktiga interna angelägenheter kring hur markerna skulle 
användas, och hade även rätt att döma ut böter och ta pant för böter. I och med en lagändring 1734, 
ändrades förutsättningarna så att byalagen hade sämre möjligheter att själva hålla ordning, t.ex. ta ut 
böter, och i förlängningen riskerade det att försvaga byorganisationen som helhet. Bondeståndet 
protesterade vid riksdagen och därefter utarbetades ett förslag till en allmän bystadga, en 
mönsterbyordning, genom vilken byalagen återfick vissa befogenheter. Dessutom fick byalagen rätt 
att lägga till bestämmelser som inte fanns i den allmänna lagen, om det behövdes för att passa de 
lokala förhållandena.237 Skrivna byordningar är en viktig källa till allmänna och lokala bestämmelser 
och sedvänjor för all slags markanvändning.  

I lagarna, byordningarna och än mer i domböcker ser vi vilka delar av markanvändningen som inte 
alltid fungerade som det var tänkt. Sådana konflikter ger i sig mycket information om landskapets 
nyttjande om resursbrist och om jordbrukets socioekonomiska organisation. I domböckerna kan man 
följa rättsfallen och i saköreslängderna vad det resulterade i för straff.  

7.8.3 Skattelängder  
Under 1500-talet började det skapas en mängd skriftliga dokument i och med kronans systematiska 
registrering av befolkning, gårdar och annat skatteunderlag. När Gustav Vasa blev kung skapades en 
ny statsapparat med noggranna räkenskaper, skattelängder och andra register. Åkermarkernas 
omfattning har sedan länge legat till grund för beskattning och förekommer därför tidigt i 
skattelängder. Det togs ingen direkt skatt på ängar eller hö, så uppgifter om sådana resurser fås 
endast indirekt via bedömning av gårdarnas skattekraft. De äldsta källorna till boskapsantalet är från 
kring år 1600 och det har vi Sveriges inblandning i krig att tacka för. Älvsborgs fästning i Göteborgs 
hamninlopp erövrades av Danskar 1563 under nordiska sjuårskriget. För att återfå fästningen måste 
svenskarna betala en lösensumma och den samlades ihop genom att för första gången ta upp en 

                                                           
234 Myrdal 2012, s. 21. 
235 Peder Månssons källor beskrivs på Riksarkivets hemsida: 
https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=8088  
236 Myrdal 1999, s. 22. 
237 Gadd 2000, s. 267. 

https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=8088
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skatt som baserades på hushållens tillgångar i silver, koppar och kreatur. I samband med 
skatteindrivningen nedtecknades dessa tillgångar. En liknande skatteindrivning gjordes mellan 1630 
och 1641 för att finansiera Sveriges inblandning i trettioåriga kriget. Var och en skulle betala en 
boskaps- och utsädesskatt som baserades på hur mycket djur och åkermark man hade. 
Skatteregistren ger en unik inblick i hur mycket boskap folk hade och hur de varierade i antal under 
dessa tjugo år (Figur 26).238 Dessa skattelängder finns endast från de landskap som tillhörde Sverige 
vid denna tid. 

 

 
Figur 26. Utdrag ur 1640  års boskaps- och utsädeslängd för Alseda socken, Jönköpings län. Denna längd är 
också mantalslängd. I den bredaste kolumnen framgår namnen på byarna och de mantalssatta personer som 
tillhörde respektive gård. I de smala kolumnerna står mantal (antal beskattade personer), hästar, ston, folar 
(unghästar), oxar, kor, stutar, kvigor, tjurar, gamla får, unga får, bockar, gamla getter, unga getter, risbitare 
(ungbockar), gamla svin, unga svin och utsädet i antal tunnor. Källa: Boskaps- och utsädeslängder Alseda 
socken, Jönköpings län. 30:4 

Boskapslängderna ger information om boskapsantalet på gårdsnivå under tidigt 1600-tal. 
Skattematerial ger i övrigt ingen direkt information om betesmarkerna.  

7.8.4 Kungsgårdsräkenskaper  
Räkenskaperna kan tyckas vara en perifer källa eftersom de endast finns för de gårdar som ägdes av 
kungamakten. Men dessa gårdar låg utspridda i landet (med tyngdpunkt på Syd- och Mellansverige) 
och kan ge en inblick i hur en större gård drevs. Räkenskaperna är oerhört noggranna och detaljerade 
men vad som noterades varierade mellan kungsgårdar.239 Åkermarkernas produktion kan ibland 
följas detaljerat från gödsling och jordbearbetning, till skörd, ölbryggning, brödbak och konsumtion. 
De gårdar som noterat ängsskörden erbjuder en unik inblick i höproduktion i landskapet och hur 
hötillgången kunde variera mellan åren. Från Tynnelsö kungsgård i Södermanland finns höskördarna 
redovisade äng för äng mellan åren 1604 och 1619. Höskördarna varierade relativt synkront eftersom 
de var väderberoende. De bästa åren gav nästan 50 procent mer än medelmåttiga år, och de sämsta 
gav mindre än hälften av de medelmåttiga åren. Annorlunda uttryckt gav de sämsta åren endast en 

                                                           
238 Dessa boskapsuppgifter har använts av bl.a. Hannerberg 1948 och Dahlström 2006. 
239 Se exempelvis Myrdal & Söderberg 1991. 
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tredjedel av de bästa årens skördar.240 Det medförde förstås behov av strategier för att hantera 
variationen, såsom kompletterande foder (till exempel i form av löv) och lagring av hö under flera år 
för att jämna ut variationen. De gårdar som noterat boskapsantalet visar hur boskapsstocken var 
sammansatt av olika djurslag, boskapens åldersfördelning, hur ofta korna kalvade, kalvdödlighet 
m.m. (Tabell 2)  

Tabell 2. Utdrag ur räkenskaper från Tynnelsö gård, Överselö socken, Sörmland.  

  1602 1604 1605 

oxar 12 12 17 

tjurar 2 4 4 

kor 32 23 47 

stutar 5 år 
 

4 2 

stutar 4 år 3 3 
 

stutar 3 år 
  

8 

stutar 2 år 4 8 1 

stutar 1 år 9 2 1 

stutkalvar 11 1 17 

kvigor 5 år 2 3 
 

kvigor 4 år 3 7 2 

kvigor 3 år 9 10 3 

kvigor 2 år 12 11 4 

kvigor 1 år 5 2 4 

kvigkalvar 5 4 14 

årsfödda kalvar 24 50 42 

störtade kalvar 16 13 12 

gumsar 15 3 3 

tackor 62 36 45 

lamm 18 9 
 

årsfödda lamm 60 60 60 

störtade lamm 6 23 20 

svin 22 19 48 

årsfödda svin 31 40 31 

stod 15 12 11 

stodföl 6 1 3 

häst/frigfåle 0 2 0 

häst/frigfåle föl 2 0 4 

verkhäst 2 2 1 

stodhäst 3 2 2 

folle? 4 1 5 

årsfödda föl 1 5 5 

störtade föl 6 0 6 

Källa: Landskapshandlingar Södermanland 1602-12:1, 1604-19, 1605-3. 

                                                           
240 Opublicerat material från Landskapshandlingar i Södermanland. 
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7.8.5 Bouppteckningar 
I 1734 års lag framgår att en bouppteckning skulle upprättas inom tre månader efter varje dödsfall, 
för gifta personer. I början upprättades de främst efter bönder på större gårdar eller andra personer 
med stora tillgångar, men så småningom fick även de fattigaste en lagstadgad bouppteckning.241 
Varje bouppteckning inleds med grundläggande uppgifter om den dödes namn, civilstånd, 
arvingarnas namn och ålder, samt datum, plats och vem som förrättade själva bouppteckningen. Att 
läsa en bouppteckning är som att kliva in i personens hem och få möjlighet att se allt det som fanns 
där. Bouppteckningen innehåller listor på alla tillgångar, ofta dess skick och alltid dess värde. Det var 
vanligt att föremål som inte betingade något värde utelämnades. Redskapen verkar alltid vara 
nogsamt uppräknade och man kan alltså i bouppteckningarna se hur många liar och räfsor som fanns, 
eventuella slåttermaskiner m.m. I sällsynta fall noteras ängens omfattning eller om det fanns hö på 
gården vid uppteckningstillfället. Husdjuren upptecknades alltid eftersom de var värdefulla.242 
Bouppteckningar ger nedslag med detaljerade uppgifter om boskapsantalet som ägts av den döde, 
men det motsvarar sällan det totala djurantalet i gården eller byn. Detta eftersom det fanns olika 
personer som ägde boskap i byn, vilka givetvis inte dog eller arvsskiftade samtidigt. Men det finns 
sätt att beräkna det ungefärliga antalet djur som fanns i gården/byn utifrån de befintliga 
bouppteckningarna.243  

Bouppteckningarna kan också ge inblickar i markanvändningen, exempelvis betet. 1826 års 
bouppteckning från 3/8 hemman på Klints på Gotland gjordes i början av juli. Förteckningen gjordes i 
hemmet där lösöret beskrevs och värderades av förrättaren. Ifall uppteckningen gjordes under 
betessäsongen tog man troligen hem alla husdjur från betesmarkerna för detta syfte. Det låg ju i allas 
intresse att allt lösöre blev förtecknat. I Klints har uppenbarligen ett par hästar blivit kvar på skogen 
(Figur 27). Kanske kunde man inte finna dem i tid och nöjde sig med att beskriva dem ändå.  

 

 
Figur 27. Värderingen av boskapen i bouppteckningen börjar med: 1 litet brunt stod 11 år; 1 brun häst 9 år; 1 
gammal svart häst; 1 dito dito (gammal svart häst); 1 svart stod på skogen, 1 dito svart häst 3 år på skogen. 
Bouppteckningen är från byn Klints, Othemars socken, Gotland, 3 juli 1826. Källa: Gotlands norra häradsrätts 
arkiv F2B:55, nr 1826.2 nr 29.  
 

I Stora Bjärs i Lärbro socken, Gotland, fanns fyra hemhästar och elva skogsruss 1701 och i Lilla Öster-
Ryftes, Fole socken, fyra hemhästar och sex skogsruss (1702). Här får vi alltså information om var 

                                                           
241 Isacson 1979; Gadd 1983; Dahlström 2006. 
242 Se t.ex. Westin & Lennartsson 2017. 
243 Dahlström 2006. 
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djuren betade, men uppgifter om betesplats (eller utegångsdjur) är inte särskilt vanliga i 
bouppteckningar.  

 

I värderingen av de fasta tillgångarna ingick markers, byggnaders och gärdesgårdars skick, vilket 
ibland beskrevs detaljerat såsom i 1750 års bouppteckning efter Clara Elisabet Procopea i Klints, 
Othems socken på Gotland: 

Fastigheten är ¾ hemman, crono skiatte, uti Forsa ting och Othem socken beläget, ….Hafver därför 
åhrligt utsäde 2/3delar af åkern, räknat till 11 tn [tunnland] 18 kp [kappland] samt hårdvalls-höö til 
23 59/128 lass och starr 9/32 lass. God skog till husbehof och salu. Gått muhlbete och fiske till 
husbehof.” … Efter beskrivning av byggnader och kvarnar följer:… ”Giärdesgårdarna äro kring alla 
ägor merendels nya och i fullkomligt stånd. 244   

Bouppteckningar innehåller alltid den boskap som ägdes av den avlidne personen men endast dennes 
djur, inte djur som redan överlämnats till nästa generation. Även selar och redskap som användes 
tillsammans med djuren finns upptecknade tillsammans med allt som värderades. Därtill finns ibland 
mer ingående uppgifter om gården. Bouppteckningar finns allmänt från ca 1750-1900. 

7.8.6 Jordbruksstatistik och officiella berättelser om jordbruket 
Det har länge funnits intresse från statens institutioner att samla kunskap om bland annat jordbruk, 
boskapsskötsel, skogsbruk, bergsbruk, binäring m.m. Information har samlats in i form av berättelser 
och statistik. Från 1820-talet skrev landshövdingen i varje län femårsberättelser, bland annat med 
hjälp av hushållningssällskapen, om hur det stod till i länet med dess näringar, vilka framsteg som 
gjorts och vilka problemen var. Berättelserna har ofta ett starkt fokus på hur man kan föra in ny 
teknik som ökar jordbrukets produktion, medan tekniker som tillhör det ”traditionella” bruket 
framställs som förlegat, ineffektivt och problematiskt. Berättelserna präglas förmodligen också av 
den ökade obalansen mellan de allt större åkerarealernas behov av gödning och den av vinterfoder 
begränsade boskapsskötseln, som gjorde att åkerbrukets utveckling hämmades av näringsbrist och 
boskapsskötselns utveckling av foderbrist. Både strävan efter modernisering och indikationerna på 
obalans gör att ängsskötseln ofta beskrivs i tämligen negativa ordalag i dessa berättelser. 

Under 1800-talets två första årtionden började Tabellverket att vart femte år samla in uppgifter om 
utsäde och ungefärligt antal hästar, oxar, kor, ungboskap och får. I moderna undersökningar har man 
kunnat konstatera att siffrorna var för låga. 1821 övertogs uppdraget istället av kronobetjäningen 
vilket resulterade i landshövdingarnas femårsberättelser med tabeller och beskrivningar. 
Länsmannen var den som samlade in uppgifterna. Från 1865 skulle jordbruksstatistiken samlas in av 
Hushållningssällskapen, detta efter att Finanskommittén haft uppdraget under en mellanperiod 
parallellt med kronobetjäningen. Varken samtiden eller eftervärlden har godkänt sanningshalten i 
statistiken och först efter sekelskiftet 1900 började statistiken bli mer tillförlitlig. Med hjälp av en 
gemensam mall från SCB (Statistiska centralbyrån) skulle nu Hushållningssällskapen genom 
lokalundersökningar samla in uppgifter om bland annat husdjur och ägoslag, område för område 
med början 1913. Eftersom lokalundersökningen inte gav landsomfattande statistik för något enskilt 
år upphörde den 1920 och ersattes av andra metoder. Från 1927 skulle jordbruksstatistik samlas in 
vart femte år, i samband med de allmänna fastighetstaxeringarna. Jordbrukarna lämnade själva in 
uppgifter för varje enskild brukningsdel. Jordbruksräkningar utfördes 1927, 1932, 1937, 1944, 1951, 
1956, 1961 och 1966. 1969 kom åter en ny förordning om att samtliga brukare själva skulle lämna in 
uppgifter till Lantbruksregistret i juni månad varje år. Registreringen utökades under vissa år till 

                                                           
244 Källa: Gotlands norra häradsrätts arkiv F2A:16, nr 706. 
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Lantbruksräkningar (1971, 1976, 1981, 1988 och 1992).245 Definitionerna av olika markslag ändrades 
flera gånger under denna period. Bland annat har en kategori för naturbetesmark saknats under 
stora delar av perioden, och så småningom försvann termen ängsmark och ersattes av betesmark 
(Figur 3).  

Femårsberättelser ger en del allmänna utlåtanden om jordbruket, framförallt problematiska aspekter 
och sådant som ansågs som framsteg. Statistiska uppgifter kan ge detaljerad information om vussa 
förhållanden på läns- och ibland sockennivå. Jämförelser över tid försvåras av att 
markslagskategorierna ändrades flera gånger.  

7.8.7 Samtida lantbruksrådgivning och forskning 
Från 1700-talet och framåt finns en mängd litteratur om jordbruksfrågor, i form av 
forskningsrapporter och lantbrukspraktikor. 1700-talets vurm för lantbruk och andra näringar speglar 
statens strävan att utveckla landets produktion och självförsörjning till en snabbt ökande befolkning. 
I Linneansk anda kartlades naturresurser och skrevs avhandlingar om diverse jordbruksmetoder, 
skötselproblem, nya grödor etc. Forskningen om och utvecklingen av jordbruket hade tydliga 
nationalistiska inslag246 och många resultat publicerades i Kungliga Patriotiska Sällskapets 
Hushållningsjournal. En annan drivkraft bakom lantbruksforskning och rådgivning var frälsets 
nyvaknade och ekonomiskt betingade intresse för att bedriva lantbruk.247 Stora markägare försökte 
anlägga mönsterjordbruk och många praktikor och handböcker skrevs för gårdsfogdar och storgods. 
Under 1800-talet fortsatte i stort sett statens strävan att modernisera jordbruket, men nu med mer 
fokus på nyodling, växelbruk och kvävefixerande grödor. 

7.8.8 Bondedagböcker  
Under 1800-talet blev allt fler läs- och skrivkunniga och vissa bönder började skriva dagbok. 
Bondedagböcker innehåller främst uppgifter om väder, arbetsuppgifter, resor, besök och andra 
viktiga händelser. De kan närmas beskrivas som arbetsjournaler där någon i hushållet noterade det 
som ansågs värt att skriva ner. Det är ett av få källmaterial om gårdar och människor som tillkommit 
helt på människornas eget initiativ och utan statliga syften. Därför skiljer det mellan dagböcker vilka 
slags uppgifter som nedtecknats och om notiserna var dagliga eller sporadiska. Dagböcker har varit 
utspridda i landet, helt i privat ägo, men många gjordes tillgängliga genom Nordiska museets 
bondedagboksprojekt på 1980-talet, då dagböcker samlades in och skrevs av.248  

De flesta dagböcker handlar om arbetet på åker och äng och att man fäller i skogen, kolar, hugger 
ved och stänger gärdesgård. De är mer sparsmakade vad gäller det dagliga arbetet med djuren, vilket 
till stor del beror på att dagböckerna skrevs av män medan ladugården var kvinnans ansvar. Något 
som ofta noterades var betessläppet.249 Notiserna är oftast korthuggna, som Anders och Erik geck 
vall, eller till Marcusbo med 13 kor. Även övriga notiser är av denna karaktär och med några 
undantag får vi sällan detaljerade redogörelser för hur arbetet gick till eftersom det var självklart för 
den som skrev.  

I dagböcker med dagliga noteringar kan vi i detalj följa skötsel av sädes- och trädesåkrar under året, 
liksom hur slåttern framskred under sommaren. Det ger unik information på gårdsnivå om 

                                                           
245 Söderlind 1953; Gadd & Jorner 1999. 
246 Marjanen 2013. 
247 Gadd 2000 s. 211. 
248 Larsson 1992. 
249 Dahlström 2010. 
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exempelvis i vilken ordning ängarna slogs, hur lång tid slåttern tog, när åkern bärgades och liknande. 
Dessa uppgifter ger indirekta upplysningar om när ängs- och åkergärden tidigast kunde betas..250  

Dagböcker informerar om arbetets organisation i tid och rum på olika slags marker. Om 
slåttertidpunkter i olika marker, betessläpp och om många skötselåtgärder på åker, slåtteräng, 
betesmarker, liksom om skogsanvändning. Dagböckerna täcker främst 1800-talet. 

7.8.9 Etnologiska frågelistor och annat folkminnesmaterial 
Under tidigt 1900-tal började de folkminnesbevarande arkiven att sända ut frågelistor till informanter 
ute i landet. Frågelistorna gällde vitt skilda ämnen, exempelvis mjölkhushållning, tröskning, 
julfirande, boskapsskötsel, tilltal och hälsningar. Informanten fick med listan ett antal frågor att 
besvara, antingen på egen hand eller genom att tillfråga äldre i trakten. De tidiga frågelistorna var 
väldigt detaljerade och gick ofta ut på att bekräfta det som någon i museets personal redan ansåg sig 
veta. Det förekom att museitjänstemän hörde av sig till meddelarna för att ”rätta” deras svar. 
Lyckligtvis hindrade inte det att många meddelare lämnade in långa redogörelser som inte alltid 
följde frågelistans utformning och förslag. Svarsfrekvensen är mycket ojämn mellan frågelistor och 
framgången att få in svar varierade också över landet beroende på hur ambitiösa och intresserade 
meddelare man lyckades få tag på.251 Från arkivens sida var man till en början mest intresserade av 
folkliga dialektala benämningar på diverse företeelser. Beskrivningarna fick man liksom på köpet. 
Senare blev ambitionen att dokumentera den försvinnande folkkulturen och därför ombads 
meddelarna att berätta hur det varit förr, t.ex. genom att intervjua äldre personer. På så sätt kan 
svaren berätta om förhållanden en bit ner i 1800-talets andra hälft. I vissa landsändar kan det 
innebära att äng är åkers moder-jordbruket beskrivs, men inte i bygder där jordbruket förändrades 
tidigare. Trots frågelistornas alla källkritiska egenheter är de ett unikt källmaterial till vardagsarbete 
på landsbygden under 1800-talets slut och 1900-talets början, som bland annat innefattar 
slåtterängar och boskapsskötselns olika delar.  

Utöver frågelistorna finns på Nordiska museet, Institutet för språk och folkminnen, Dialekt och 
ortnamnsarkivet i Lund m.fl. arkiv, s.k. fria uppteckningar, vilket är insamling gjord av olika personer 
som oftast var aktiva i någon del av landet. Det finns också riktade minnesinsamlingar. På sina håll 
fanns lokala samlare av folkminnen och en del av deras material har hamnat i arkiv, och i enstaka fall 
publicerats.252 

Frågelistor och dokumenterade folkminnen ger personliga och ofta detaljerade beskrivningar om 
jordbruket från 1800-talets slut och därefter. 

 

                                                           
250 Dahlström 2010. 
251 Östling 2010; Wall & Richette 2010. 
252 Exempelvis den uppländske Sigvard Cederroth, vars uppteckningar sammanställts, kommenterats och 
utgivits av Irène Flygare och Barbro Björnemalm (Cederroth 2014). 
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Figur 28. Landskap i byn Botiza i rumänska Karpaterna, med en stor variation av olika slags ängar och åkrar. Juli 
2015. 

7.9 Referenslandskap i andra länder 

Flera europeiska länder har kvar mera av den äldre markanvändningen än Sverige. Det gäller framför 
allt vissa länder i det forna östblocket som antingen behållit mer av äldre jordbruksorganisation 
under efterkrigstiden eller som fick återgå till den när förstatligade marker delades ut till de tidigare 
markägarna. Till den sistnämnda kategorin hör bland annat Rumänien, som idag har Europas största 
arealer av slåttermarker och områden med lindbruk, traditionell betesorganisation och småskaligt 
jordbruk (Figur 18, Figur 28). Det finns också länder som högst aktivt stött vissa former av marginellt 
jordbruk och lokal produktion. Exempel är Schweiz’ omfattande nyttjande av alpina slåttermarker 
(Figur 29) och Österrikes alpina beten och skogsbeten, bådadera kopplade till lokal mjölkförädling 
(Figur 30). Även Tyskland har liknande policies för sina alptrakter, och Norge har under lång tid haft 
en landsbygdspolitik som gynnat jordbruk i marginalområden. 253 

                                                           
253 T.ex. Wrbka m.fl. 2008; Hartmann m.fl. 2006; Swiss Federal Office for Agriculture 2004.  
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Figur 29. Brant slåttermark i Schweiziska alperna, Monteux 2013. 

 

Figur 30. Kor må väg till kvällsmjölkningen från sina höglandbeten. Fäboden Eng alm, Karwendel, Österrike 
2016. 
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Det finns flera studier av hur dessa jordbruksstöd påverkat biologisk mångfald, och även av 
jordbruksstödens kostnadseffektivitet254 Utan tvivel finns mycket att lära för svenska förhållanden av 
andra europeiska länder, om de hävdade markernas ekologi, deras funktion i jordbruket och 
landskapet, och om jordbrukspolitikens betydelse.255  

Några sådana utvärderingar har dock oss veterligt inte gjorts, men vi vill nämna några typer av högst 
konkret kunskap man kan få av att studera pågående markanvändning som påminner om vårt 
historiska jordbruk. Exemplen kommer från CBMs mångåriga studier av Rumäniens 
jordbrukslandskap. 

• Betydelsen av markanvändningsformer som är försvunna, men som sannolikt varit vanliga i 
Sverige. Exempel är vallning av betesdjur på väg- och åkerrenar, växelbruk med grund 
plöjning och långa lindperioder (lindbruk), svalåkersbruk i ängar och rotationsbruk av magra 
ängar med viloperioder med sly. 

• Betydelsen av detaljer och komponenter i skötseln som vi visserligen kanske känner till, men 
inte har möjlighet att studera i Sverige. Exempel är metoder för att torka hö, grund plöjning 
och andra slags extensivt åkerbruk, reservängar som slås vid behov, vårbete, tidig slåtter, 
gödsling av ängar,och användande av fägator.  

• Arter och deras relation till olika hävdformer. Exempelvis kan man i Rumäniens omfattande 
slåtterängar och lindor studera arter som Sverige är hänvisade till andra, och i många fall 
mindre lämpliga biotoper – de belyser problemen med att ersätta slåtter och annan sen hävd 
med helsommarbete.  

• Småbiotopernas betydelse. Exempel är körspår, buskage, träd i ängar, åkrar och 
betesmarker, hävdade tegdiken och vägrenar. 

8 Biologiskt kulturarv och andra kulturspår 

8.1 Bakgrund 
De källmaterial som vi hittills nämnt kan ge mer eller mindre detaljerad information om hur olika 
markslag och naturtyper sett ut och skötts. Problemet är oftast att komma tillräckligt nära lokala 
förhållanden, vilket behövs för att kunna sköta specifika områden och objekt. Informationen är 
generellt mest fyllig beträffande åkerbruket, någorlunda beträffande ängar, och sämst för 
betesmarker. Till objektnivån når man dock nästan aldrig med dessa källor.  

Eftersom den tidigare skötseln har format markernas biologiska mångfald, kan däremot 
artförekomster, vegetationstyper, träd och buskar ge kompletterande information om tidigare 
markanvändning, givet att vi känner till arternas krav på sin livsmiljö och särskilt deras förhållande till 
hävden.  

För att en art ska kunna etablera sig och bli någorlunda vanlig i ett område behöver miljön vara 
lämplig för både etablering och överlevnad. Om förhållandena försämras försvinner snart kortlivade 
arter, som insekter och vissa kärlväxter. Fleråriga arter, främst växter, kan däremot leva kvar viss tid, 
under mer eller mindre olämpliga förhållanden. Det är vanligt att kärlväxter som är ett biologiskt 
kulturarv från tidigare hävd inte längre förökar sig eftersom förna och hög vegetation hindrar 
etablering, eller att skugga och konkurrens gör att de inte orkar blomma. Förhållandena kan dock 
duga för överlevnad eller långsamt borttynande under lång tid, och många arter har dessutom 

                                                           
254 Wrbka m.fl. 2008; Blumentrath m.fl. 2014; Plieninger m.fl. 2015. 
255 Lennartsson & Helldin 2007. 
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mekanismer för att gå in i olika slags vilofaser som anpassning till fluktuerande miljötillstånd.256 Hit 
hör även ”osynliga” livsstadier som frön och rötter, och i sådana fall blir det biologiska kulturarvet 
synligt först när någon miljöfaktor, kanske en avverkning eller återinfört bete, väcker dem.257 Man 
kan tolka såväl arter i dagens landskap som historiska artuppgifter, exempelvis från gamla 
landskapsfloror. 

Träd och buskar är vedartade och kan i sitt växtsätt bevara spår av tidigare förhållande, framför allt 
ljusförhållanden och olika slags beskärning och avverkning. Buskar är alltid ljuskrävande och hör det 
öppna landskapet till, och spår av döda eller döende buskar i skogbeväxt mark indikerar alltid att 
miljön tidigare varit ljusare.258 

Biologiskt kulturarv har behandlats i en flerårig samverkan mellan Riksantikvarieämbetet och SLU 
Centrum för biologisk mångfald. Metoder för inventering och tolkning har tagits fram, fördjupningar 
har gjorts för olika typer av biologiskt kulturarv, och biologiskt kulturarv har provinventerats i ett 
antal områden. Alla publikationer finns på RAÄs hemsida. 

För att kunna använda arter, flora och vegetation som biologiskt kulturarv som berättar om tidigare 
förhållanden, behövs kunskap om hur sådana levande företeelser påverkas av människans 
aktiviteter. En avgörande del av metodutvecklingen kring biologiskt kulturarv är därför att bygga upp 
kunskap om samband mellan markanvändningshistoria, naturtyper och arter. Arbetet med 
kulturpräglad natur, där denna kunskapssammanställning ingår, är en del av det arbetet.259  

8.2 Kärlväxter och markvegetation 
Fältskiktets kärlväxter påverkas direkt av hävden och såväl enstaka artförekomster som hela floran 
eller vegetationen kan berätta om tidigare hävd.260 Påverkan i det historiska jordbruket skedde på 
flera sätt, varav de viktigaste är:  

• Skada (slåtter, bete, tramp, jordbearbetning etc).  
• Minskad konkurrens (konkurrensstarka/storväxta arter skadas mer än 

konkurrenssvaga/små).  
• Ändrade näringsförhållanden (näringsfattigt i betes- och slåttermark och viss åkermark, 

näringsrikt i gårdsmiljöer och vissa åkrar). 
• Genom att det skapas vegetationsfattiga biotoper (åkrar, körvägar, gårdsmiljöer) och 

mikromiljöer (trampskador, diken) med bra etableringsförhållanden.  
• Genom att det skapas trädfattiga ljusa biotoper. 
• Människans spridning (aktiv insådd eller passiv spridning) 

Enstaka små artförekomster kan vara en slump, men ju större förekomster av ju fler arter (som 
indikerar samma sak), desto säkrare tolkning. 

Identifiering:  
Hur lätt det är att känna igen arter beror på hur väl man kan sin fältfloristik. Att visuellt tolka 
vegetation, d.v.s. artsammansättning och mängdförhållanden mellan arter, kräver övning. Om man 
lär sig hur olika slags hävdad vegetation ser ut, brukar det dock gå relativt lätt att se spår av den även 
                                                           
256 Lennartsson 2017. Ekstam & Forshed 1992 har sammanställt vilka kärlväxter som lever kvar längs efter 
upphörd hävd (och vilka som snabbast försvinner). 
257 Dostál 2005; Bekker m.fl. 1997. 
258 Lennartsson 2013. 
259 Behovet uppmärksammades redan för ca 20 år sedan i samband med utredning om CBDs artikel 8j 
(Linkowski & Lennartsson 2004). 
260 Växter och vegetation som biologiskt kulturarv behandlas i Lennartsson 2017. 
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under ohävdade förhållanden, och att se gödslingspåverkan och andra avvikelser. För både enskilda 
arter och vegetation gäller att man behöver lära sig hur de påverkas av dels markförhållanden, dels 
klimat och lokala förhållanden. Lågväxta arter kan vara bra hävdindikatorer på mer produktiv mark, 
men kan på magra och torra ståndorter vara mindre beroende av hävd. På kalkfattig mark tenderar 
arter att vara mer hävdbeoende än på kalkrik mark. Artsammansättning i liknande naturtyper skiljer 
givetvis också mellan olika delar av landet, liksom arters indikatorvärde. Det är därför lämpligt att 
kalibrera sig mot den lokala vegetationen. 

I följande uppräkning av biologiskt kulturarv är särskilt vanliga och lättidentifierade företeelser 
markerade med Grön text, särskilt ovanliga och svåra med röd text, och medelvanliga företeelser 
med normal text.  

8.2.1 Arter och vegetation som indikerar tidigare hävd i naturtyper som är ohävdade idag 
Ofta från andra källor om en mark varit betad, men ibland inte, exempelvis om skog varit betad eller 
våtmarker slåttrade. I många fall behöver man också bedöma om tidigare bete fortfarande präglar 
naturtypen, exempelvis för att man vill veta om objektet är värt att restaurera.  

• Arter från den lokala gräsmarksfloran i numera skogklädd eller på annat sätt överväxt mark. 
Ofta i form av sterila skott och med frånvaro av yngre plantor (arten kan inte längre 
reproducera sig). Tolkning: Indikerar vanligen bete, men i sumpskog ofta slåtter (Figur 33, 
Figur 34 till höger).  
 

• Rik kärlväxtfora på hällmarker, t.ex. bergsyra, mandelblom och andra bräckor, fetknoppar, 
styvmorsviol, träjon, femfingerört. Tolkning: Indikerar bete. (Figur 31). 
 

• Frånvaro av busklavmattor och tjocka mossmattor på hällmark. Tolkning: Indikerar bete. 
(Figur 31). 
 

• Konkurrenssvaga arter i våtmarker, exempelvis i rikkärr. Tolkning: Indikerar slåtter. (Figur 33, 
Figur 34 till vänster).  
 

• Gamla individer av vedartade arter (ris) som nu är överväxta av mossa eller lavar. Tolkning: 
Indikerar bete. (Figur 32). 
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Figur 31. Betespåverkan på hällmarker. Överst två betade hällar med uppbrutet moss/lavtäcke och artrik 
kärlväxtflora (Hjälmö, Uppland) . Nederst t.v. håller busklavmattor på att sluta sig omkring 20 år efter upphört 
bete. Nederst t.h. har busklavar helt tagit över, ca 35-40 år efter upphörd hävd (båda Gräsö, Uppland). 

  

Figur 32. Skott av solvända i matta av busklavar (överst). Underst har plantan på bilden grävts fram och visar sig 
vara en stor gammal solvändeplanta som tidigare haft stor krypande utbredning längs marken – idag orkar 
endast några få toppskott ta sig ovanför lavmattan och skjuta blad. Filehajdar, Gotland. 
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Figur 33. Ängsbräsma, älgört, humleblomster m.fl. ljuskrävande och konkurrenssvaga arter i en tätväxt 
alsumpskog. Kitterödjan, Småland. 

  

Figur 34. Till vänster kärrögontröst i tuvstarrkärr, Ramundberget, Härjedalen. Till höger brudborste, stenbär, 
ängsviol, gullris, midsommarblomster och tuvtåtel blandat med kalbarrskogsarter som sårläka och violgubbe. 
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8.2.2 Arter som indikerar typ av hävd 
Markfloran kan ge indikationer på vilken typ av hävd som tidigare förekommit, exempelvis slåtter, 
bete eller någon annan nyttjandeform. Det finns dock knappast några arter som är obligat knutna till 
slåtter eller bete, utan artförekomster bör kombineras med andra källor, och med vegetationen som 
helhet. Ofta är förmodligen hävdtidpunkten viktigare än hävdformen, d.v.s. sent bete kan forma 
vegetationen på liknande sätt som slåtter. Många arter som ofta förknippas med bete, t.ex. kattfot 
och backtimjan, trivs dessutom utmärkt i slåttermark. En viktig fråga, men dåligt studerad, är 
betydelsen av kultivering i gräsmarker. Det kan vara i form av svalåkrar ängar och betesmarker och 
som lindbruk och extensivt åkerbruk i åkermark. 

• Betesbegärliga arter som är gröna (beteskänsliga) även på eftersommaren. Tolkning: 
Indikerar slåtter. Exempel är ärtväxter, svinrot, ängsskära. 
 

• Arter som blommar mitt i slåtterperioden men som är osmakliga eller taggiga. Tolkning: 
Indikerar bete.  
 

• Slåtterkänsliga arter som ökar i betesmark. Exempel är veketåg och bergrör (Figur 35). 
Tolkning: Indikerar tidigare slåtter. 
 

• Störningsgynnade gräsmarksarter i betes- och slåttermark, där de främst förekommer i 
gräsmarkens markblottor. Tolkning: Rikligare förekomster i friska delar av gräsmarken kan 
indikera tidigare svalåkersbruk. 
 

• Gräsmarksarter i åkermark, där de främst förekommer där åkergrödan är svag: på magra, 
torrare ryggar och renar eller i fuktigare delar. Tolkning: Indikerar ålderdomligt åkerbruk med 
grund plöjning och långa lind/vall-perioder med måttlig gödsling (Figur 36).  

 

 

Figur 35. Veketåg expanderar i en gammal slåttermark som numera betas. Skänninge, Östergötland. 
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Figur 36. Gamla åkrar med artrik flora på Hjälmö i Uppland. Arter som gullviva, adam och eva, grönkulla, grönvit 
nattviol, majsmörblomma, ängsfryle, teveronika, ögontröst, fältarv, grässtjärnblomma och mandelblom växer 
spritt i åkern på övre bilden. Den undre bilden visar en något annorlunda artsammansättning med mycket 
prästkrage, jungfrulin, darrgräs, åkervädd m.fl. De omgivande markerna har inte uppenbart passat dessa arter 
och det är inte troligt att de vandrat ut i åkern efter att den slutat brukas. Troligare är att arterna indikerar ett 
särskilt slags åkerbruk med grund plöjning och långa lindperioder.  
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8.2.3 Arter som indikerar hävdtidpunkt och hävdintensitet 
Hävdtidpunkt och hävdintensitet är delvis två sidor av samma sak: de påverkar växters chanser att 
hinna sätta frö innan de betas/slås. Även oregelbundet bete, t.ex. vissa år med hävduppehåll, får 
samma effekt. 

• Tidigblommande arter indikerar sen hävd, slåtter eller sent betessläpp.  
 

o Arter som sätter frö från mitten av juli till mitten av augusti. Tolkning: Indikerar 
slåtter eller efterbete i ängsgärden eller åkergärden (Figur 37, Figur 42). Artens mer 
exakta tid för fullbordad fröproduktion ger närmare information om tidigaste 
hävdtidpunkt. 
 

o Arter som sätter frö från mitten av augusti till första hälften av september. Tolkning: 
Indikerar efterbete i åkergärden, alternativt svagt eller oregelbundet bete. Artens 
mer exakta tid för fullbordad fröproduktion ger närmare information om tidigaste 
hävdtidpunkt. 
 

• Senblommande arter med förmåga att blomma om efter att ha skadats. Tolkning: Indikerar 
tidig slåtter eller bete med ostörd eftersommar, alternativt oregelbunden hävd med viloår. 
 

• Beteskänsliga gräsmarksarter som inte hinner sätta frö innan slåttern, eller på lokaler som 
inte rimligen varit slåttermark. Tolkning: Indikerar svagt, oregelbundet eller möjligen sent 
bete.  

 
Figur 37. I ett av Eliel Steens gamla försök på Kinnekulle jämfördes sent bete med bete hela sommaren. I den 
senbetade rutan överlevde gullvivan, medan den betades bort utanför. När bilden togs (2004) hade stängslet 
kring försöksytorna nyss tagits bort. 
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8.2.4 Vegetation som indikerar bränning 
Många arter gynnas av bränning, men förutom rena brandarter som svedjenäva, gynnas de även av 
exempelvis markstörning och näringsfattiga förhållanden. Det är därför svårt att använda enskilda 
arter som indikatorer på brand. Däremot kan vegetationens sammansättning ge ledtrådar. 

• Ljungdominerad vegetation med rik ört- och gräsflora. Tolkning: Indikerar att naturtypen 
skötts med bränning. Förklaringen är att på många magra och väldränerade jordar är det 
ljung, ibland i kombination med kråkris och lingon som blir dominerande. Risen drar nytta av 
sin fleråriga vävnad för att bygga upp ett tätt eller mer högväxt växttäcke, som konkurrerar 
ut mer småväxta arter. Många ljungmarker brändes regelbundet för att gynna betet och 
brända ljungbiotoper fick högre artrikedom av andra växter.. 

8.2.5 Arter och vegetation som indikerar näringsförhållanden 
Det finns knappast några arter som har absoluta näringskrav, d.v.s. som enbart växer där det är 
näringsrikt eller näringsfattigt. Vissa arter kan dock dra nytta av bättre näringsförhållanden och bli 
fler och vanligare på näringsrik mark. Det gäller särskilt de storväxta arterna, men även vissa små 
arter ökar vid gödsling (t.ex. vitklöver och smörblomma). På näringsrik mark slår storväxta arter ut 
konkurrenssvaga arter, vilka alltså i sin tur av konkurrensskäl blir vanligare på näringsfattig mark. 
Näringsförhållanden indikeras därför främst av förhållandet mellan näringsgynnade (ofta benämnda 
nitrofila) och konkurrenssvaga arter (Figur 38). Möjligen kan arter som är helt beroende av 
mykorrhiza, som orkidéer, kräva näringsfattiga förhållanden oavsett konkurrens. 

• Vegetation dominerad av näringsgynnade arter. Tolkning: I gräsmarker indikerar de gödsling. 
 

• Stora bestånd av näringsgynnade arter. Tolkning: Indikerar exempelvis gammal gödselstad 
eller boplats. 
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Figur 38. Betesmark med mosaik av betesbackar och flikiga f.d. åkrar. På de gamla åkrarna dominerar 
fortfarande näringsgynnade arter, främst vitklöver och olika gräs. De ger åkerflikarna en fylligare grön färg 
jämfört med backarna, vilka domineras av örter, ris och konkurrenssvaga gräs och halvgräs. Knutby, Uppland. 

8.2.6 Arter och vegetation som indikerar transporter och annan aktiv eller passiv spridning 
Människan har under lång tid spridit arter i odlingslandskapet, genom medveten insådd eller 
omedveten spridning med hö, redskap och boskap. En stor mängd växtförekomster har således 
säkerligen kommit till med människans hjälp, men utan att vi kan få närmare information om 
spridningen. I detta massiva brus av spridning, transporter och insådd under sekler av 
markanvändning framtonar ibland mer specifika händelser och berättelser som förklarar varför en 
växt finns på en viss plats, eller en vegetation har en viss sammansättning. Då blir växtförekomsten 
eller vegetationen ett tydligt biologiskt kulturarv. Trädgårdsväxter är för det mesta tydligt knutna till 
en bosättning, men växter som odlats i jordbruket finns spridda inte bara där de såtts, utan också där 
de hamnat med transporter. Vi slår därför samman transporter och odling. 

• Kvarstående nytto- eller (oftare) prydnadsväxter. Vissa arter, t.ex. vintergröna, parksallad, 
lupin och kanadensiskt gullris är invasiva och kan sprida sig från sina ursprungliga växtplatser 
långt ut i omgivningarna. Tolkning: Indikerar trädgårdsodling och gammal boplats. Dessa 
arter bär ofta på ytterligare information om kultur, exempelvis om folklig läkekonst, varifrån 
invånarna kommit, tidens trädgårdsmode etc.261  
 

• Gårdssynantroper är arter som fanns i äldre tiders gårds- och bymiljöer, d.v.s. på 
ladugårdsbackar, i hönsgårdar, trädgårdsland, kring gödselstackar och liknande störda, mer 

                                                           
261 T.ex. Iwarsson 2014. 
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eller mindre näringsrika miljöer. Vissa har någon gång varit odlade, exempelvis som 
medicinalväxter, medan andra kan ses som ett slags krävande ogräs. I dagens välskötta 
gårdar har de inte mycket utrymme. Tolkning: berättar om hur gamla gårdsmiljöer såg ut, 
ibland också om nyttjande och invandringshistoria.262 
 

• Gamla foderväxter. Tolkning: Indikerar tidig vall- och lind-odling. Det gäller både 
foderväxterna i sig (och äldre vallfröblandningar kunde vara mycket artrika), och vallogräs 
som följt med fröblandningarna (Figur 40). 
 

• Arter som indikerar transporter, oftast troligen med hölass, hästhö eller hösmul. 
 

o Arter längs gamla vägar, exempelvis ”höflora” från olika tidsperioder. Tolkning: 
Troligen frön som fallit från vagnsbottnar, hölass eller hästhö. Kan berätta om vad 
som transporterats, vilket ibland kan knytas till troligt ursprung. 
 

o Foderväxter i skog. Tolkning: Indikerar gamla körvägar, kolningsplatser, 
huggarförläggningar, slogbodar, gruvor och andra platser där man haft med hö till 
hästen. 
 

• Vegetation som i långsträckta smala band som tyder på ändrade markförhållanden. Tolkning: 
Gamla körvägar som utsatts för nötning, kompaktering m.m. på grund av transporter. Lättast 
att identifiera är vintervägar i mossar, men spår av körvägar finns överallt i landskapet (Figur 
39). 

 

 
Figur 39. En gammal byväg genom betesmarken syns tydligt genom sin avvikande vegetation, med arter som 
gynnats av nötning och som hamnat på vägen med transporter. Skepptuna, Uppland. 

 

                                                           
262 Gårdssynantroper har behandlats av bland annat Roger Svensson och Marita Wigren Svensson, publicerat i 
ett antal uppsatser i Svensk Botanisk Tidskrift under 1980- och -90-talen; se också Svensson & Wigren 1986. 
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Figur 40. Ängsklocka och brunklöver, två exempel på arter som kommit som ogräs i äldre vallfröblandningar. 
Båda förekommer framför allt i Bergslagen där en slags växelbruk, koppelbruk, infördes redan under 1700-
talet.263 Örbäck, Västmanland. 

8.2.7 Arter som ställer frågor 
Många av odlingslandskapets arter har problem med nuvarande hävd. Det finns alltid anledning att 
fråga sig om arter som inte klarar dagens förhållanden kräver någon annan hävd, eller kanske någon 
särskild skötselkomponent som saknas idag. Vissa sådana arter kan vi knyta till kända tidigare 
hävdformer, men andra är svåra att tolka med nuvarande kunskap. Att försöka förstå svårtolkade 

                                                           
263 Åstrand 1990; Lennartsson m.fl. 2016; se även sockenbeskrivning över By i Dalarna, Lantmäteriet. 
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arters historiska ekologi kan ge ledtrådar till avgörande miljövariabler och öppna nya perspektiv. 
Några exempel på artgrupper är: 

• Hävdberoende arter som inte uppenbart kan knytas till en viss lämplig hävdtidpunkt. 
Tolkning: Kan indikera någon slags mellanårsvariation i hävden, annan, hittills 
ouppmärksammad hävdtidpunkt, eller kanske en särskild hävdintensitet. Exempel är arter 
med utdragen blomning och sen fröproduktion och betesbegärliga arter i områden vi vet 
varit betesmark. 
 

• Igenväxningskänsliga arter som förekommer i bryn och kantzoner som idag är ohävdade. 
Tolkning: Indikerar antingen särskild hävd av dessa övergångszoner, eller hur hägnader 
tidigare gått (Figur 41, Figur 42). 

 

 

 
Figur 41. Spenörten frodas på en f.d. slåttrad åkerren vid Södra Bråta, Östergötland. Vad kan dess närvaro i 
renen, och dess frånvaro på andra sidan gärdesgården berätta om tidigare och nuvarande hävd? Området i 
bakgrunden är den så kallade Hemängen, som var en av gårdens viktigaste ängar fram till 1930-talet, då den 
behövde läggas om till betesmark. Kanske fanns spenörten i Hemängen tidigare men betades bort. Kanske har 
den alltid bara funnits i åkerrenen och skulle i så fall kunna indikera att denna slogs senare (efter åkerskörd) än 
Hemängen; spenört är känslig för tidigt-medeltidigt bete och slåtter.264 

                                                           
264 Csergö m.fl. 2013. 
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Figur 42. Gullvivans förekomst visar hur olika betesregimer gett avtryck i floran, och hur den historiska 
betestidpunkten är kopplad till hägnadernas placering. Till höger om stenmuren ligger den gamla inägomarken 
i ett åkergärde. Åkerrenen betades tillsammans med efterbete på åkern, men inte förrän åkern skördats på 
hösten. Den ostörda försommaren gynnade gullvivorna som blommar ymnigt på renen. Till vänster om 
stenmuren ligger den gamla utmarken, som varit tillgänglig för bete redan från vårens betessläpp. Gullvivan 
klarar inte försommarbete så på utmarkssidan av muren finns inga gullvivor. I dagens skötsel har stängslet 
flyttats ut en bit i skogen. Hägnaden möjliggör att sköta åkerrenen på ursprungligt sätt, d.v.s. med sent bete, 
och med nuvarande hägnad skulle även en remsa av det tidigare utmarksbrynet bli senhävdad. Vi vet inte om 
det finns arter i brynet som missgynnas av hävdförändringen från tidigt utmarksbete till sent åkergärdes-bete. 
Om så är fallet kan man överväga att flytta stängslet till sin ursprungliga plats.  

Om stängslet i stället satts i åkerkanten, vilket är vanligt, skulle åkerrenen fått ändrad hävd från sent till tidigt 
bete. Det skulle på sikt slagit ut gullvivan och annat biologiskt kulturarv från åkergärdes-hävden. Brottö 
skärgårdsjordbruk (kulturreservat), Uppland.  

8.3 Buskar och träd 
Buskar och träd kan berätta om tidigare förhållanden inte bara genom sin närvaro utan även genom 
att de i sin långlivade ved bevarar spår av vad de varit med om. Framför allt indikerar de tidigare 
ljusförhållanden och tidigare beskärning, avverkning och annan fysisk påverkan.265 

8.3.1 Buskar och träd som indikerar ljus miljö 
• Buskar. Tolkning: De allra flesta buskarter indikerar frånvaro av tätt trädskikt, d.v.s. ljus miljö. 

Buskarna dör om de beskuggas, men kan som döda identifieras en tid. Det gäller särskilt den 
rötbeständiga enen, vilken kan stå kvar som skelett under mycket lång tid, länge ju torrare 
miljön är. Enskeletten kan åldersbestämmas och visar då under hur lång tid miljön var 
tillräckligt ljus, och om enen ännu lever kan också den ljusa perioden dateras (Figur 43, Figur 
44). 
 

                                                           
265 Träd och buskar som biologiskt kulturarv har beskrivits av Lennartsson 2013 och Ljung m.fl. 2015. 
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• Lågträd. Tolkning: Vissa trädarter blir aldrig högväxta och är därför ljusberoende på samma 
sätt som buskar. Exempel är apel, rönn, sälg och oxel. 
 

• Hamlade träd. Identifiering: se 8.3.2. Tolkning: Hamlade träd tvingas till låg växt och blir 
därför ljuskrävande. De indikerar alltid ljus miljö (Figur 45). 
 

• Ljusträd, d.v.s. träd med låg höjd, utbredd krona och grova grenar. Identifiering: Vanligen är 
det lätt att känna igen ljusträd där de växer bland yngre igenväxningsträd, vilka har rak, hög 
stam, få stamgrenar och högt ansatt krona. Ljusträd kan även vara träd som genom 
beskuggning förlorat det mesta av sin krona; rester av grenarna syns som ärr på stammen 
(Figur 46). Tolkning: Indikerar ljus miljö.  
 

• Brynträd. Träd i tät skog med ensidigt grenig stam eller med betydligt äldre och grövre grenar 
på ena sidan. Identifiering: Träd har generellt kraftigare och fler grenar mot söder, oavsett 
växtplats. Brynträd har betydligt mer uttalad asymmetri, framför allt betydligt fler grenar på 
grensidan än omgivande träd. Tolkning: Indikerar att de tidigare växt i ett bryn mot öppen 
mark. Varför platsen varit öppen får man ta reda på genom att se närmare på omgivningen. 
Det kan ha varit en lucka i skog, och då finns ett antal brynträd i oregelbundet förband kring 
den f.d. luckan. Om brynträden står i rak rad rör det sig ofta om bryn mot mer ordnad 
inägomark, och ibland finns då stängselrester i brynet eller spår av åkrar. Luckans varaktighet 
och ålder kan belysas genom att åldersbestämma och datera de grova grenarna.  

 

 
Figur 43. Utbredda förekomster av ‘skelett‘ av 150-åriga enbuskar i kalkbarrskog i Bolstan, Uppland, indikerar 
att här funnits långvariga och stora luckor, troligen skapade av bete och regelbunden röjning i kombination. 
Lägger man samman förekomsterna får man bilden av att delar av den nuvarande skogen historiskt snarast 
varit öppen betesmark med spridda barr- och lövträd. Enbuskarna indikerar också att denna skog under långa 
perioder inte brunnit och inte heller bränts för betets förbättrande. 
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Figur 44. Gammal betesbacke i åkergärde med luckigt, varierat trädskikt. Rikligt med enskelett avslöjar att 
backen tidigare varit betydligt öppnare, i själva verket en öppen betesmark med några få grövre träd. Vik, 
Uppland. 

 
Figur 45. Fallen hamlingsbjörk i samma skog som i Figur 43 ger stöd åt antagandet att här tidigare varit en 
närmast öppen betesmark. Bolstan, Uppland. 
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Figur 46. Av denna en gång ståtliga hagmarksek återstår bara en tofs av levande grenar i toppen och en stam 
ärrad av alla döda grenar. Uppsala, Uppland. 

 

 
Figur 47. Ca 170-årig gran med ensidig grenighet. Granen växer nu i homogen skog, men har tidigare växt i ett 
mikrobryn mot en lucka i vad som varit ett ängsgärde som bestått av skogs-ängsmosaik. Tendenser till 
flerstammighet och tät förgrening vid basen visar att granen också blev betesskadad i sina unga år. Gräsö, 
Uppland. 
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8.3.2 Träd och buskar som beskurits 
Lövträd som kapas eller beskärs bildar nya skott och kan därigenom skördas gång på gång. Syftet 
kunde vara skörd av lövfoder, brännved, korgvirke, tunnband, repbast, stängselmaterial, virke till 
snickeri och redskap, och klenare eller grövre virke till byggnation. Vissa produkter togs enbart eller 
främst från vissa trädslag (t.ex. lindbast), medan andra kunde skördas från ett brett spann av 
trädslag. Valet av trädslag varierade också över landet, beroende på vilka träd som fanns att tillgå. 
Både typen av produkt och trädslaget avgjorde hur, och framför allt hur frekvent, trädet beskars. 
Man skiljer mellan huvudtyperna hamling (en bit upp på stammen – utom räckhåll för betesdjur) och 
stubbskottsbruk (vid trädets bas). Stubbskottsbruk för grövre sortiment kallas ofta skottskogsbruk. 
Den vanligaste hamlingen var den där trädet kapats någon meter upp, men det förekom också att 
man enbart kapade grenar, antingen en bit ut eller längs med stammen (sidohamling). 

Beskärning har också gjorts i parker och trädgårdar för ornamentala ändamål. 

Mycket löv skördades på fällda träd, exempelvis av asp och björk i norra Sverige, vilket inte lämnat 
några spår (Figur 48). 

• Hamlade träd.  
Identifiering: Om man med hamling avser upprepad skörd av skott, är hamlade träd vanligen 
lätta att känna igen, även om det gått lång tid sedan senaste hamlingen. Sådana äldre 
hamlade träd får karaktäristisk kandelaberform, medan träd som hamlats mer nyligen 
fortfarande uppvisar förtjockade hamlingshuvuden (Figur 50,Figur 49).  
 
Tolkning: Indikerar skörd av någon av de klenare produkter i uppräkningen ovan. Hamling 
lämpade sig bäst för frekvent skörd av klena sortiment, både för att hamlingsträden kan 
brytas sönder om skotten blir höga och grova, och för att unga skott inte hotas av betesdjur. 
Andra kunskapskällor behövs för att närmare belysa vad som skördats och hur. 
 

• Träd med förberedelse till, eventuellt påbörjad hamling. Identifiering: Trädet har förgrening 
från ett förmodat kapningsställe, men utan hamlingshuvuden. Det går oftast lätt att se att 
sådana träd har ett växtsätt som avviker från trädslagets normala. Frågan är om trädet 
kapats som förberedelse för hamling eller om det brutits naturligt. Ibland kan närmare 
granskning visa att flera beskärningar gjorts efter den inledande stamkapningen, men man 
får här se upp så det inte bara rör sig om självgallring av skott. Förekomsten av flera träd av 
liknande typ, liksom lokal tradition av lövtäkt på det aktuella trädslaget, indikerar hamling 
(Figur 51). Tolkning: Förstagångskapning, eventuellt följd av en eller ett par skördar av skott. 
Vanligen för lövfoder, se hamling ovan. 
 

• Hamlad hassel. Identifiering: Uppgifter finns om enkelstammig hamlad hassel med i princip 
samma utseende som hamlade träd, med kandelaberform och hamlingshuvuden.266 Dessa är 
lätt identifierbara. Det finns också hasselbuskar med mindre tydliga spår, framför allt 
hasselbuskar där alla äldre stammar (som oftast är rätt få) är kapade på 1-2 meters höjd, 
eventuellt med indikationer på upprepad beskärning av de skott som skjutit vid kapstället. 
Stammarna är oftast grova, och de yngre stammarna på busken saknar sådan kapning. 
Tolkning: Syftet med beskärningen kan inte utrönas från busken som sådan, utan andra källor 
behövs för att belysa det. Tydligt hamlad hassel kan vara hamlad för lövtäkt eller (på 
tämligen oklart vis) vara knuten till nöttäkt. Möjligen skulle det kunna gälla även där flera 
stammar kapats. 

                                                           
266 Se bilder i Haeggström 2012. 
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Figur 48. . Lövtäkt åt får på fälld asp, Kinnarumma, Västergötland. Foto Axel Henriksson. Västergötlands 
museum. 

 

 

Figur 49. Även om det är länge sedan träden hamlades, känns de lätt igen på sin kandelaberform. Råshult, 
Småland. 
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Figur 50. Fyra exempel på hamlade träd. Hamlingsformen är omisskännlig, men avslöjar inte vilka produkter 
som skördats från träden. Andra kunskapskällor kan belysa den frågan. Sälgen (Dala-Floda, Dalarna), björken 
(Nåtö, Åland) och asken (Gräsö, Uppland) har alla hamlats för lövfoder. På den känsliga sälgen har skörden de 
flesta år gjorts genom att lövet repats av. Lindarna i Hallstad ängar kan möjligen ha hamlats för både löv och 
lindbast. Linden var dessutom ett viktigt honungsträd, vilket kan ha föranlett längre hamlingsintervall för att 
gynna blomningen. 
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Figur 51. Sälg (Gunbyle) respektive ask (Gräsö) med ett brottställe – är det förberedelse till hamling eller har 
brottet naturliga orsaker? Båda trädslagen visar tendenser till åtminstone en upprepad beskärning. Båda 
bilderna är från Uppland, där det inte finns någon känd tradition på att hamla sälg. Trädet på bilden är 
dessutom ensamt i området att ha detta växtsätt, och vi drar slutsatsen att den brutits av naturliga orsaker. 
Från början har funnit fler skott från brottstället, varav flera dött genom självgallring. Askarna är däremot flera i 
området, och där finns också rikligt med äldre hamlad ask. De visar med säkerhet en första stamkapning för 
lövtäkt, och en eller ett par upprepade beskärningar. Från trakten berättas att hamlingsbruket i stort sett 
upphörde under 1930-talet, men att andra världskrigets foderbrist fick många att gå ut och nyhamla träd som 
försäkring mot framtida missväxter. 

 

Figur 52. Hasselbuske som tidigare haft endast två stammar, varav den ena syns bakom håven, den andra lite 
till höger. Den grövsta stammen har en diameter av 70 cm och har hamlats. Syftet med kapningen är okänt, 
men busken skulle kunna vara en som valts ut för nötproduktion, och där kapningen underlättat nötskörd. 
Området är rikt på stora hasselrunnor som kapats vid basen, troligen för lövfoder. Enerum, Öland. 
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• Flerstammiga träd med sockel som nyttjats för stubbskottsbruk. En sockel bildas genom att 
nya stammar/stubbskott växer ut efter att de tidigare avverkats, och att ärren efter 
avverkade stammar övervallas. 
Identifiering: Det finns stor risk för felidentifiering av stubbskottsocklar. För grövre trädslag 
gäller att man ska se spår av flera beskärningar för att vara säker på att det är en 
stubbskottsockel. Sockeln bör ha flera håligheter och andra rester efter tidigare skott. Spåren 
bör sitta på olika vertikala nivåer på sockeln, eller på en horisontellt utbredd sockel Figur 56, 
Figur 57). Om det bara finns en bukett av stammar (Figur 53), eller en sockel med en eller 
några stammar tillsammans med rester efter några döda stammar (Figur 54), rör det sig ofta 
om flerstammighet som uppkommit vid en enskild avverkning av ett grövre träd. Träd som 
ask, ek och alm skjuter stubbskott även från grova avverkade träd, och när dessa skott växer 
till blir stambasen grov och kan se ut som en stubbskottsockel. Om stammarna självgallras 
eller vissa avverkas för skogsbruksändamål, bildas ärr som förstärker intrycket av en 
stubbskottsockel (Figur 55).  
 
Vissa trädslag, framför allt lågträd som rönn, sälg, hägg och klibbal, har kortlivade stammar 
och naturlig skottskjutning från stubben/stambasen. Stambasen växer för varje 
stamgeneration och sådana träd kan med tiden naturligt utveckla en klen sockel. Vid 
upprepad beskärning blir dock sockeln betydligt större (Figur 58). 
 
Tolkning: Stubbskottsbruk har använts för alla de sortiment som räknats upp ovan, och det 
behövs andra källor för att belysa vad som skördats i det aktuella fallet. I synnerhet kan lokal 
etnologisk eller traditionell kunskap bidra med ledtrådar, liksom landskapssammanhanget. 
Socklar i ängsgärden kan vara biologiskt kulturarv efter lövtäkt medan socklar i utmark kan 
vara från skottskogsbruk för grövre sortiment. Socklar intill åker kan ibland varit kapade 
regelbundet i syfte att hålla åkern fri från beskuggning. Det gäller framför allt sälg, som lätt 
etablerar sig under en period av eftersatt kantröjning.  
 

 
Figur 53. Björkbukett uppkommen efter en enstaka avverkning av ett träd, således inte biologiskt kulturarv 
efter stubbskottsbruk. Brottö, Uppland. 
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Figur 54. Sockelliknande avverkningsstubbar av ask. Efter avverkning av en grov stam har 2-4 stubbskott skjutit 
upp. Några har dött av självgallring eller avverkning, vilket skapat håligheter i sockeln. Österplana, Kinnekulle, 
Västergötland. 

  
Figur 55. Bukett av ekstammar uppkommen efter en avverkning av en grov stam. I buketten har sedan vissa 
stammar dött genom självgallring, andra sågats bort vid en skogsbruksröjning. När ärren efter självgallring och 
röjning läkt, kan buketten misstolkas som biologiskt kulturarv efter historiskt stubbskottsbruk. Mälarparken, 
Västerås, Västmanland. 
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Figur 56. Mycket stor, men delvis upplöst asksockel efter stubbskottsbruk. Alla stammar på bilden tillhör 
samma sockel. Fagerön, Uppland. 

 

Figur 57. Stor almsockel efter stubbskottsbruk. Sockeln är otydlig och utgör ett mellanting mellan sockel och 
runna. Munkängarna, Kinnekulle, Västergötland. 
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Figur 58. Både klibbal och sälg kan naturligt bilda socklar, men när sockeln når storlekar på uppemot 1,5-2 
meter i diameter vid basen, är det mycket troligt att den beskurits upprepade gånger. Överst Görväln, Uppland, 
underst Örbäck, Västmanland. Båda exemplen är från f.d. ängsgärden, vilket ytterligare styrker indikationen på 
stubbskottsbruk. 
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• Flerstammiga träd eller buskar med runna eller klonalt växtsätt, som nyttjats för 
stubbskottsbruk. En runna uppkommer genom att nya stubbskott i skjuter fram utanför de 
gamla stammarna, liksom utanför de stammar som avverkas . Om en bukett stammar 
avverkas uppkommer alltså nya skott runtom bukettens periferi. De avverkade stumparna 
ruttnar och dör, varvid en ring av skott uppstår. Ringen ökar i diameter för varje beskärning 
av buketten (Figur 59). 
 
Ibland bildas ingen ring utan en mer oregelbunden klon av skott som kommer direkt ur 
marken. Det gäller framför allt trädslag som bildar rotskott (t.ex. gråal) eller har andra slags 
utlöpare (t.ex lind, Figur 60). Men även träd som normalt bildar sockel kan ibland i stället 
bilda en dunge eller ring med stammar direkt från marken. Troligen beror det på hur 
beskärningen gått till.  
 
Det finns ingen skarp gräns mellan runna och skottklon, utan klonen kan ha tendenser till 
ringform. Gamla förväxta socklar kan ruttna upp och lämna en ring av stammar, så även 
mellan sockel och runna kan skillnaden vara flytande (Figur 56,Figur 61). Detta har dock 
ingen betydelse för tolkningen eftersom runna, klon och sockel alla har samma 
nyttjandehistoriskt ursprung – stubbskottsbruk. 
 
Identifiering: Intakta hasselrunnor är lätta att känna igen (Figur 62), men ibland är runnan 
upplöst av beskuggning och endast delar finns kvar (Figur 63). Även avenbok bildar ofta 
tydliga runnor, men när de blir riktigt stora övergår de ofta till mer oregelbunden skottklon 
(Figur 64). Även ek, alm och ask kan ibland bilda ringar, men de bör vara mer än 2m i 
diameter för att man ska kunna utesluta annan uppkomst än genom stubbskottsbruk. En ring 
uppkommer nämligen ofta genom enbart en enda avverkning av en grov stam (Figur 65,Figur 
66). 
 
Tolkning: Hassel, som det oftast rör sig om, har skördats för exempelvis lövfoder och 
tunnband. Även om skörd av tunnband bör ha inneburit mer frekvent beskärning än skörd av 
lövfoder, finns inget sätt att på en gammal runna se skillnaden. Även för övriga trädslag är löv 
troligen det vanligaste sortimentet från allt slags stubbskottsbruk på inägomark. I vissa delar 
av Sverige har linden använts mycket för reptillverkning, och då oftast skördats genom 
stubbskottsbruk. Andra källor behövs för att belysa vad som är den troligaste produkten i 
varje enskilt fall. 
 
Det har gjorts flera försök att åldersbestämma biologiskt kulturarv efter stubbskottsbruk 
utifrån storleken på kloner, socklar, och framför allt runnor.267 Bland annat har man utifrån 
årsringsbredd på hassel antagit att en runna med 3m diameter skulle vara omkring 1000 
år.268 Hasselrunnor vid landhöjningskust tyder dock på att sådana uppskattningar kraftigt 
överdriver åldern på runnor, detta eftersom växtplatsen för många kustnära runnor låg 
under havsnivå så långt tillbaks i tiden. Säkerligen ökar runnan mycket snabbare i diameter 
om den beskärs. Någon modell som tar hänsyn till beskärningen, inte bara tillväxthastigheten 
för enskilda skott, finns ännu inte. 
 

                                                           
267 T.ex. Pigott 1989; Vrška m.fl. 2016. 
268 Haeggström 2000; Nilsson 2013. 
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