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Inledning

1.1 Bakgrund
Såväl den historiska forskningen som den ekologiska forskningen om Sveriges natur har fokuserat
mera på inägomarkens ängar och hagar, än på de svåravgränsade och svårdefinierade betade
utmarker och skogar. Denna kunskapssammanställning har till syfte att samla all tillgänglig historiskekologisk kunskap om svenska skogsbeten. Den baseras huvudsakligen på publicerad litteratur, men
också på författarnas egen erfarenhet inom forskning och naturvård.
Kunskapssammanställningen används som inläsningslitteratur till kurser inom satsningen ”Skötsel av
kulturpräglad natur” som CBM genomför tillsammans med, och på uppdrag av, Naturvårdsverket och
Riksantikvarieämbetet. Sammanställningen inkluderar kunskap och perspektiv som kommit fram
under kurserna.
Med skogsbete avser vi i denna text trädklädda betesmarker i jordbruket med relativt hög
genomsnittlig krontäckning och ett stort inslag av barrträd. Det är en relativt vid definition som
inbegriper en stor variation av trädtäckning, ålderssammansättning, trädslagssammansättning och
historia. Anledningen till att vi valt denna vida definition är att, som vi ska se, dagens rester av
skogsbeten dels är mycket olika till utseende och historia, dels troligen skiljer sig avsevärt från hur
historiska skogsbeten sett ut. Det som verkar förena dem alla är just att det handlar om bete i
naturbetesmark med mer eller mindre barrträd.
Fokus för sammanställningen är alltså barrskogsrika betesmarker. Vi har inte direkt uteslutit
lövklädda betesmarker men gör ingen djupdykning i ekhagar, fjällbjörkskogar eller andra utpräglade
lövmarker. Vi tar upp inslag av öppna betesmarker i skogsbeten, men öppna betesmarker kommer i
övrigt att behandlas i en annan kunskapssammanställning.
I norra Sverige finns stora arealer skog och myr som är präglade av historisk och nuvarande
renskötsel och renbete. Det finns både sommar- och vinter(lav-)betade områden. I det förindustriella
jordbruket kunde marker vara både ren- och kreatursbetade. Renbetets ekologiska och
kulturhistoriska betydelse i skogslandskapet förtjänar en egen behandling och tas inte upp här.

1.2 Syfte och metod
En kunskapssammanställning om skogsbete skulle kunna göras mycket kort eftersom finns oerhört
lite forskning som specifikt handlar om skogsbetenas historia och ekologi. Å andra sidan hade den
kunnat göras mycket omfattande eftersom man skulle kunna inkludera allt som skrivits om historisk
utmarksnyttjande, boskapsskötsel, lövtäkt, användning av träd till båtbyggeri, byggnader,
skogshistoria inklusive järnhantering och skogspolitik, allmänningar och det moderna skogsbrukets
framväxt mm. Från den ekologiska kunskapssfären kunde vi inkludera all forskning om
naturbetesmarker och andra gräs- och buskmarker, om arter i gräsmarker, död ved, gamla träd etc; i
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sådan forskning finns utan tvivel många ledtrådar till skogsbetenas ekologi. Vi har hamnat någon
stans mitt emellan.

1.2.1 Att upptäcka det specifika
Syftet med kunskapssammanställningen är att ge underlag för att restaurera och sköta dagens
skogsbeten. Skogsbete är som sagt inte en enhetlig naturtyp utan ett samlingsbegrepp för en rätt
brokig palett av biotoper. Biotopernas historiska skötsel och ekologi skiljer dessutom mellan olika
platser. För att kunna ta hand om ett specifikt skogsbete behöver man därför så långt det är möjligt
skaffa sig kunskap om de lokala förhållandena, kompletterad med mer generell kunskap om
regionala och ännu mer storskaliga förhållanden. Denna kunskapssammanställning syftar till att dels
belysa ett antal mer eller mindre generella drag hos skogsbeten, dels att ge exempel på mer specifika
lokala skötselkomponenter och omständigheter. Det finns många sådana exempel eftersom den
samlade kunskapen om skogsbeten till stor del består av lokala fallstudier.
Vissa av våra exempel, i form av fotografier, kartor, citat, utdrag ur historiskt källmaterial m.m., ska
ses som just lokala exempel och förslag till vad man kan leta efter i ”sitt eget skogsbete”. Andra
exempel i kunskapssammanställningen syftar till att konkretisera med generella mönster. I båda
fallen är det viktigt att inte se en lokal fallstudie eller företeelse som en allmängiltig sanning.
Alla fallstudier baseras på specifika kunskapskällor från arkiv och fältarbete, vilka nästan aldrig
tillkommit med syftet att informera eftervärlden om de naturtyper som vi idag försöker förstå. Olika
platser har olika gott om källmaterial och framför skiftar är källor från olika tidsperioder av mycket
olika karaktär. Därtill har fallstudierna gjorts utifrån sina specifika frågeställningar vilket präglat vilket
information som studerats och ur vilket perspektiv de har tolkats. Utifrån detta variabla utbud av
litteratur väver vi berättelser om de svenska skogsbetesmarkerna. Vår förståelse av historien formas
oerhört mycket av vilken slags information som generationer före oss lämnat efter sig och därför
kommer vissa frågor kommer att lämnas utan tillfredsställande svar. Antagligen finns det många
relevanta frågor som inte ens har ställts eftersom vår sökbild är så präglad av det vi redan känner till.
Vi kan så att säga inte ställa frågor om något som vi inte alls känner till.

1.2.2 Att spåra historien och utforma skötsel
Skogsbete är per definition kulturpräglad natur, och ett första steg är förstås att med olika källor
skilja skogar med hävdhistoria från naturskog. Kunskap om var man betade finns både i historiskt
källmaterial och i biologiskt kulturarv. I nästa steg behöver man ta reda på hur mycket av
hävdhistorien som finns kvar i dagens skog, hur mycket som försvunnit efter hävdens upphörande
och hur mycket nya naturskogsvärden som i stället kommit in. Här behövs främst fältinformation om
biologiskt kulturarv och andra biologiska strukturer. I ett tredje steg behöver man fundera över vilka
spår av historiskt nyttjande som är viktiga att restaurera, sköta och utveckla för att bevara
skogsbetes värden. Slutligen behöver man utforma och tillämpa åtgärder för att åstadkomma detta,
vilket oftast kan ses som att man imiterar det historiska nyttjandet.
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1.2.3 Metod
Vi har fokuserat sådana aspekter av skogshistoria som haft betydelse för formandet av dels
skogsbetenas struktur och ekologi, dels specifika värden, som kulturmiljöspår och
naturvårdsintressanta arter. Det innebär att det finns åtskillig skogshistoria och en del
nyttjandekomponenter vi inte närmare gått in på.
Litteratursökning har vi gjort med hjälp av nätsökning och på traditionellt vis, genom att nysta oss
fram genom korsreferenser. Genom att alltmer av den äldre litteraturen skannas på ett sätt som gör
texten sökbar med sökmotorer, kan man hitta förvånansvärt många hittills ouppmärksammade
texter som är relevanta för olika aspekter på skogsbetesmarkens nyttjande. En viktig kunskapskälla är
alla inventeringar, utredningar, skötselplaner etc. som gjorts på länsstyrelser.
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Skogsbeten i produktion, natur- och kulturmiljövård

2.1 Begreppet skogsbete
Olika begrepp har använts för att beskriva skogsbetenas historia och ekologi, både historiska och
nutida begrepp som delvis överlappar och kan skapa viss förvirring.
Skogsbete som naturtyp är en relativt ny term och har förmodligen ingen historisk motsvarighet,
åtminstone inte innan frågan om skogsbete och skogsproduktion blev aktuell i slutet av 1800-talet.
Skogsbete som marknyttjandeform och ekologisk process har däremot en äldre historia. Inom
miljöersättningssystemet, Natura-2000-nätverket och i många andra sammanhang finns moderna
definitioner skogsbete, främst med avseende på åldersfördelning och artsammansättning i träd- och
buskskikt, och beteseffekter på markvegetation (se avsnitt 2.3). För att förstå skogsbeten i ett
historiskt perspektiv behöver man gå utanför de moderna definitionerna. Med den vida definition av
skogsbete vi använder i detta arbete håller vi oss utanför diskussionen om hur ett skogsbete bör se
ut, och vilken historisk bakgrund det får ha, för att istället se mer förutsättningslöst på det nyttjande
och de naturliga processer som har format dagens betespräglade skogsmarker. De betesmarker som
vi i denna sammanställning kallar skogsbetesmarker kan ha mycket olika historisk bakgrund. Vissa
marker har säkerligen haft ungefär den struktur och hävd vi idag ofta tänker oss i ett skogsbete, som
utmarkshistoria, luckor, ett varierat trädskikt och en rumslig variation i betestryck och vegetation,
men andra har det inte. Skogsbeten kan se så olika ut och ha så olika bakgrund att skogsbete snarast
bör ses som en grupp av naturtyper.
Bete på skogen syftar vanligen på bete ute i skogslandskapet, vilket också begreppet skogsbete kan
göra. Den betade skogen kan innehålla många betespräglade biotoper utöver själva skogen,
exempelvis hyggen, våtmarker och stränder. Det är upp till envar om man vill räkna sådana biotoper
till den övergripande naturtypen skogsbete, eller om begreppet skogsbete ska förbehållas den
skogklädda fastmarken.
Utmark är en historisk term och avsåg marken som låg utanför hägnaden som skilde gårdsnära åkrar
och ängsmarker (=inägomarken) från resten av landskapet. Utmarken kunde vara allt ifrån helt
trädlös till tätt trädbevuxen, helt eller delvis betad, och användes till bete i kombination med ett
mångsidigt nyttjande av andra resurser. Utmarken kunde därför se mycket olika ut i olika regioner
och till och med inom en och samma by. Det verkar som om lantmätarna från 1600-talet och in på
1800-talet med termen utmark avsåg just betet, medan skogen så att säga växte i utmarken.
Utmarken betecknar alltså marken som var utanför hägnaden mot inägomark, men det hindrar inte
att det kunde finnas gärdesgård runt om hela utmarken, speciellt under 1800-talet då det blev lag på
att sätta hägnad även mellan byarna. Utmarkstermen används sällan idag, men har tagits upp i
miljöersättningssystemet som definitionskriterium för skogsbete.1 Betespräglad skog, som vi
behandlar här, kan dock mycket väl ligga i historisk inägomark.
Hagmark avser en inhägnad betesmark och är en term som använts både historiskt och idag. Idag
tänker vi oss kanske relativt små beteshagar med få eller inga träd. Historiskt kunde dock hagar vara
mycket stora och till och med omfatta hela eller stora delar av utmarken och skogen i en by. Därmed
1
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kunde de också vara trädrika. Marker som vi idag kallar skogsbeten kan mycket väl ha varit gårdsnära
hagar, med mer eller mindre träd, eller mosaiker av bete och äng.
Betesmark är en vid term för betad mark av vilket slag som helst, men används i natur- och
kulturmiljövård ofta om ogödslad, oförbättrad betesmark, d.v.s. naturbetesmark. I äldre
lantbrukslitteratur diskuteras ofta fördelarna med kulturbeten jämfört med naturbeten, där det
förstnämnda således betecknar förbättrad betesmark.
Trädklädd betesmark är ett begrepp som används i Natura2000-sammanhang om all slags
naturbetesmark med träd, d.v.s. både skogsbeten och lövträdshagar.
Slutligen kan nämnas att också begreppet skog i historiska källor inte nödvändigtvis beskriver det vi
idag betraktar som skog. Olle Veirulf betonade beträffande Dalarna att ”god timmerskog” avsåg
tallskogar med träd av en medelgrovlek och höjd som vi blott med svårighet kan föreställa oss idag.2
Från 1700-talets Småland skrev Magnus Gabrie Craelius att Dock bör varken gran eller en räknas till
skog, utan allenast till svedjefall och hagskog. Så att furuskogen egentligen utgör det, som här i orten
förstås med ordet skog.3 Dessa noteringar indikerar å ena sidan att skogen kunde vara så gles, ung,
eller på annat sätt hårt åtgången att enbart vissa skogstyper (t.ex. furuskog) tillhandahöll dugligt
virke. Å andra sidan att det i många trakter fanns så grov och hög skog att man kunde kosta på sig att
vara nogräknad.

2.2 Skogsbete och produktion
I Sverige har skogsbeten, och naturbetesmark över huvud taget, fått mycket liten uppmärksamhet
inom jordbruksforskningen. Delvis är det förmodligen en tradition från det tidigare 1900-talets fokus
på att få bort betesdjur ur skogen, delvis ett resultat av att Sverige har relativt goda förutsättningar
för djurproduktion på åkermark. De negativa konsekvenserna av igenväxning som följd av
jordbrukets rationalisering uppmärksammades av Statens naturvårdsverk på 1970-talet i ett tämligen
omfattande projekt om landskapsvård i odlingsbygd.4 Inom projektet gjordes en del systematiska
studier av avkastning och djurtillväxt i naturbetesmark, dock ej uttalat skogsbete.5 Förutom dessa
studier är det först på senare tid som djurproduktionsaspekter på skogs- och naturbete åter börjat
studeras, vid SLU, delvis i samarbete med NIBIO i Norge.6
I Norge, där skogs-, fjäll, och naturbete aldrig upphört, har det gjorts betydligt mer forskning på
skogsbeten som bas för djurproduktion. Forskningen har i stor utsträckning rört fårskötsel eftersom
det främst är får som gått kvar på skogsbetena, medan storfe i högre grad flyttats till inägomark efter
andra världskriget.7 Det finns åtskillig forskning, både äldre och nyare, på betesdjurens tillväxt,
utmarksvegetationens näringsinnehåll och produktivitet, praktisk betesgång, utvecklingspotential,
attityder till utmarksbete, och effekter på skogsproduktion, vegetation och biologisk mångfald.
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Veirulf 1951.
Craelius 1774.
4
Se t.ex. Statens Naturvårdsverk 1975.
5
Steen m.fl. 1972.
6
Se Dahlström m.fl. 2018 och referenser däri.
7
Skurdal 1997, s.10.
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Det har i denna sammanställning inte varit möjligt att gå igenom all norsk litteratur och bedöma
norska resultat i ett svenskt perspektiv, men utan tvekan finns här en stor och viktig källa till kunskap
om svenska skogsbeten.8

2.3 Skogsbete i naturvården
Inom naturvården dyker skogsbete upp i främst tre sammanhang: i förvaltning av naturreservat och
nyckelbiotoper, i form av utpekade naturtyper i Natura 2000-systemet, och i jordbruksstöden. I
rådgivning och regler för hänsyn i skogsbruket är skogsbete i stort sett utelämnat. Alla dessa
styrmedel skapar mer eller mindre goda förutsättningar för att bevara skogsbeten. Styrmedlen är
emellertid också på många sätt problematiska för arbetet med att bevara skogsbetenas värden, vilket
belyser att skogsbete faller mellan de traditionella styrmedlen för skog och jordbrukslandskap, och
att skogsbeten i mycket liten grad uppmärksammats inom praktisk naturvård såväl som
naturvårdsbiologisk och ekologisk forskning och annan kunskapsuppbyggnad.

2.3.1 Jordbruksstöden
Jordbruksstöden syftar bland annat till att bevara hävdberoende biologisk mångfald och
kulturmiljövärden9. I jordbruksstöden definieras skogsbete och dess historia och skötsel på två
nivåer, dels den allmänna beskrivningen av vilken naturtyp som avses i skogsbetesstödet, dels genom
detaljregler för stöd- och icke stödberättigad mark och vegetation. Båda är avgörande för skötseln av
skogsbeten. Den allmänna definitionen har stor betydelse för vilka skogsmarker som över huvud
taget betas, detaljreglerna avgör hur stor andel av denna mark som får stöd, vilket påverkar dels vilka
områden som är lönsamma att beta, dels hur skogsbetena behöver skötas för att få stöd. I
Jordbruksverkets definitioner av skogsbete beskrivs ungefär den biotop som nog de flesta föreställer
sig är ett ”typiskt skogsbete”, exempelvis i första stödperioden:
Med skogsbete menas här ett område där både markvegetationen och trädbeståndet är präglade av
betesdrift. Trädbeståndet har uppkommit genom naturlig föryngring. Marken har under beståndets
hela uppväxt och mognad betats av husdjur. Det kan finnas gott om stora myrstackar i luckorna.
Granar med grenar ända ner till stambasen är vanliga inslag. Marken har så länge den varit betad
också varit skogbevuxen. Därför kan inte igenvuxna ängar, åkrar eller hagmarker komma ifråga. Inte
heller skog som någon gång kalhuggits.10
Definitionen betonar således att hävden behövs för både markvegetation och trädskikt. För
innevarande stödperiod beskrivs skogsbete som:
Skogsbete är ett jordbruksskifte som inte är åkermark och som används till bete. Som skogsbete får
du bara räkna den mark som länsstyrelsen fastställt som skogsbete och som ingår i ett åtagande för
miljöersättning. Marken ska betas av djurslagen nötkreatur, får, get eller häst inom ett område som
8

Några exempel på mer omfattande eller nyare sammanställningar och undersökningar är Bjor & Graffer 1963,
Skurdal 1997, Larsson & Rekdal 2000, Rekdal 2013, Rekdal & Angeloff 2016, och publikationer från projektet
”Biologisk mangfold i utmarkas kulturbetingete naturtyper – beitedyrens rolle” vid NIBIO och projektet
”Optimal beiteintensitet for storfe på skogsmark (t.ex. , Bøe m.fl. 2000).
9
Regeringskansliet 2018, tabell 4.2.
10
Jordbruksverket 1997, citat i Mebus 2000.
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till största delen består av skog. Det ska finnas inslag av gamla träd och på marken ska det växa gräs,
örter och ris som kan användas till foder. Med ris menar vi exempelvis hävdad ljung och blåbärsris,
inte sly. Markvegetationen ska också vara betespräglad. Skogen ska inte ha brukats med
trakthyggesbruk eller ha varit inäga annat än i liten omfattning.11
På annan sida på Jordbruksverkets webbplats förklaras ”inäga” som åker, ängsmark, tomtmark eller
liknande.
Även om dessa allmänna definitioner således förefaller täcka in den natur- och
kulturmiljövårdsintressanta betespräglade skogen tämligen väl, indikerar en rundringning till några
länsstyrelser att tillämpningen av detaljreglerna i praktiken innebär att skogsbete får en betydligt
snävare definition. I innevarande stödperiod har avsevärda arealer dragits bort ur tidigare
stödberättigad skogsbetesareal på grund av att de bedömts vara områden större än 0,1 ha med för
lågt fodervärde. Gemensamt för de underkända arealerna är att de utgörs av några av skogsbetets
mest karaktäristiska inslag: blåbärs- eller ljungvegetation, torr lågproduktiv vegetation, svagt
betespåverkad vegetation, hällar och tätare dungar. Hur tillräckligt fodervärde bedöms varierar
avsevärt mellan länsstyrelser. Bedömningarna förefaller inte beakta hävdhistoriken, och skogsbeten
som under århundraden utgjort basen i sommarfoderförsörjningen i en by kan idag mycket väl
bedömas till stor del sakna fodervärde.
Fläckar, eller hela naturtyper, med lägre eller växlande produktivitet förefaller allmänt svåra att
hantera inom jordbruksstöden, vilket blir särskilt uttalat i skogsbeten. Jordbruksstöden kan sägas ha
ett fokus på vissa, tillräckligt produktiva vegetationstyper, snarare än på hela biotoper. Det är
problematiskt eftersom både biologisk mångfald och den praktiska skötseln främst är kopplade till
biotoper och avgränsade områden, inte till vegetationsfläckar. Om allt större områden i ett skogsbete
räknas som ej stödberättigade blir till slut hela skogsbetet olönsamt att sköta. Om i stället
skogsbetena röjs för att passa i systemet finns stor risk för sämre bevarandestatus för biologisk
mångfald, 12 och regler för trädantal per hektar, storlek på buskage och liknande har genom åren
därför varit mycket kritiserade.

2.3.2 Natura 2000
Inom Natura 2000-systemet finns 16 skogsnaturtyper som inte är modern produktionsskog.13 Om
skogen är tydligt påverkad av pågående eller tidigare bete kan eller ska den klassificeras som
trädklädd betesmark av fennoskandisk typ, om inte, ska den klassificeras som någon av de övriga 15
naturtyperna. Den trädklädda betesmarken innefattar således både alla slags hagmarker med träd
och alla slags skogsbeten (definierade som att de har minst 30% krontäckning). De övriga
skogstyperna har naturskog som huvudsakligt mål. Tidigare hävd nämns för flera av dessa

11

Jordbruksverket 2015; se också
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/miljoersattningar/betesmarkerochslatter
angar/vilkenbetesmarkhardu.4.4dfd5d3a1526082877c7e1ed.html
12
T.ex. Andersson & Paltto 2008.
13
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddad-natur/Natura-2000/Natura2000-Skog/
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naturskogsbiotoper, både som biotophistorisk process och som tänkbar skötselåtgärd, men alltid
som av mycket mindre betydelse än de naturliga processerna.14
Vi har inte analyserat hur utpekandet av natura 2000-områden gått till, men eftersom Sverige har
behövt fylla, men inte överskrida ”sin kvot” av varje naturtyp, kan det förmodas att många
skogsobjekt klassificerats som någon av naturskogstyperna även om de varit hävdpräglade. Till den
klassificeringen har säkert bidragit det generella fokus på naturskog i skogsnaturvården som
diskuteras här nedan.
Ett intressant exempel på hur klassifceringen blivit ett slagträ i kampen mellan skydd och bevarande
är Filehajdar på Gotland, vilket tillsammans med det angränsande Hejnum hällar utgör Sveriges
kanske största komplex av skogsbetespräglade biotoper.15 Länsstyrelsen föreslog 2016 Filehajdar
som utökning av Natura 2000 av typen trädklädd betesmark. Heidelberg Cement Group, som vill ha
möjlighet till dagbrottsbrytning av kalk i området, hävdade att området inte var betespåverkat och
aldrig varit betat, och därför skulle klassificeras som Taiga. Eftersom kvoten för taiga, men inte
betesmark, vid tillfället var fylld, skulle en klassificering till taiga omöjliggjort en utvidgning av Natura
2000-arealen.16

2.3.3 Naturreservat, nyckelbiotoper och andra skyddade områden
När de första naturreservaten och nationalparkerna bildades i Sverige omkring 1910, var det med
starkt fokus på det orörda och naturliga. Kulturlandskap som Ängsö och Garphyttans nationalparker
och Vårdsätra naturpark, lämnades för fri utveckling, vilket i efterhand antagits bero på okunskap om
hävdens betydelse hos de ledande botanisterna, främst Rutger Sernander.17 En riktigare förklaring är
dock troligen att det var just denna igenväxning och utveckling som prioriterades, och att
botanisterna var väl medvetna om att landskapen skulle växa igen utan hävd.18 Förmodligen hade det
varit mycket svårt att skydda natur om inte naturskyddsdiskussionen hade förts i tidens
naturnationalistiska anda, vilken präglade både argument och retorik.19 Hävdens betydelse och
kulturlandskapet kom med tiden att uppmärksammas allt mer, vilket ofta tillskrivs Mårten Sjöbecks
arbeten.20 Naturvårdens blinda fläck för skogsbetets betydelse höll dock i sig och Sten Selander
konstaterade 1955 att skogsbetet utgjorde en av de stora luckorna i vetande av svensk natur.21
Mårten Sjöbeck fotodokumenterade en del skogsbeten under sina resor norröver i Sverige på 1930talet, men skrev såvitt känt inte om dem. En uppsats från 1927 diskuterar dock spår efter odling och
annat nyttjande som format de skånska skogarnas biologi.22
14

Se exempelvis vägledning för Västlig taiga, s. 13, och åsbarrskog, s. 8, https://www.naturvardsverket.se/Stodi-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddad-natur/Natura-2000/Natura-2000-Skog/
15
Westin & Lennartsson 2017.
16
Naturvårdsverket slog fast att området var trädklädd betesmark, men avslog ändå länsstyrelsens förslag med
hänvisning till att markägarna är negativa och att området inte är oersättligt för nätverket Natura 2000; Se
internet-sökning söksträng ”filehajdar cementa natura 2000”.
17
T.ex. Romell 1966.
18
Det väntade igenväxningsförloppet beskrivs av exempelvis Hesselman (1911) för Skabbholmen och av
Sernander 1912 för Vårdsätra.
19
Wramner & Nygård 2010; se också Hilborn 2014.
20
Romell 1966; Gustavsson 2009.
21
Selander 1955.
22
Sjöbeck 1927.
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När dagens skogsskyddsarbete påbörjades under 1980-talet var det var det återigen med det
naturliga i fokus. De första skogsinventeringarna och naturreservaten hade den uttalade
målsättningen att bevara de sista urskogarna, alltså orörd urskog och urskogsliknande, föga
kulturpåverkad äldre skog.23 Fokus låg således på orördhet och naturlighet, vilket i
urskogsinventeringen (precis som i det tidiga 1900-talets naturskydd) speglar en logisk och tydlig
prioritering, inte omedvetenhet om tidigare nyttjande. Tvärtom diskuteras historisk markanvändning
i skogar inklusive fäbodbete och skogsbete: Nästan all mark i landet har någon gång under historien
varit föremål för mänsklig påverkan. Om man skall förstå karaktären och utbredningen hos dagens
urskogar och urskogsartade skogar är det nödvändigt att känna till något om markanvändningen i
gången tid.24 Skogstillståndet bedömdes utifrån ett antal indikatorer, och det kan säkert diskuteras
hur väl dessa egentligen fungerade för att skilja ”urskog” från skog präglad av traditionell
markanvändning; skogshistoriska analyser av bestånden gjordes endast i undantagsfall.
Från 1990-talet kom skogsskyddsarbetet, genom Artdatabankens arbete, alltmer att inriktas på
hotade arter och deras livsmiljöer.25 Eftersom skogar kunde vara rika på sådana arter utan att vara
urskogar övergick naturvården till termer som urskogsartad, naturskog och kontinuitetsskog, där
särskilt den sistnämnda termen blev viktig för att skilja modernt trakthyggesbruk från traditionellplock- och luckhuggning, skogsbete med mera. Antal rödlistade arter, indikatorer på att rödlistade
arter kan finnas (signalarter), mängd substrat för rödlistade arter och så vidare, blev viktiga kriterier
för prioritering, i både skogsskyddet och nyckelbiotopsinventeringen. Eftersom många rödlistade
skogsarter och deras habitat givetvis kan finnas i hävdpräglad skog och gynnas av traditionellt
nyttjande, borde detta ökade fokus på arter ha gjort skogsskyddsarbetet mindre låst vid den orörda
skogen. Intressant nog har en sådan förskjutning mot mer förutsättningslöst skogsskyddsarbete
endast delvis skett. I många skötselplaner, tolkningar av forskningsresultat och strategidokument
kopplas rödlistade arter och önskvärda skogsstrukturer automatiskt till naturliga processer, trots att
de mycket väl kan ha skapats av skogsbete och annat nyttjande i det förindustriella jordbruket. Det
gäller även i områden som uppenbart påverkats av bete eller annat traditionellt nyttjande under lång
tid.26 Nyckelbiotopsinventeringens definition av urskogsartad skog kan illustrera detta:27
Urskogsartad skog har egenskaper och strukturer som utvecklas under förutsättning att naturliga
processer som i första hand vind, vatten och skogsbrand får verka ostört under tillräckligt lång tid.
Områdena utmärks ofta av olikåldrighet, luckighet och stor strukturell variation. Generellt är
tillgången på död ved stor. Lågor av varierande trädslag, i varierande storlek, fuktighetsgrad och
ålder är liksom förekomsten av naturliga stubbar och stambrott mycket vanliga inslag. Torra och
talldominerade skogar som tidigare brunnit eller brukats extensivt kan däremot lida brist på död ved,
här får i stället hög trädålder och trädkontinuitet ge indikation på naturvärdena.
Kopplingen mellan citatets första del, om att urskogsartad skog präglas av naturliga processer, och
dess andra del, de olika strukturerna, är inte nödvändigtvis allmängiltig. Visserligen kan skog präglad
23

Bråkenhielm 1982.
Bråkenhielm 1982, s 23.
25
Wramner och Nygård 2010.
26
Lennartsson m.fl. 2017.
27
Från Naturvårdsverket 2004.
24
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av naturliga processer förväntas ha dessa strukturer, men många av strukturerna skulle också kunna
formas av skogsbete eller vara resultatet av igenväxning efter upphört skogsbete. Följaktligen har i
nyckelbiotopsinventeringen funnits möjlighet att urskilja skogsbeten som Tydligt betespräglade
områden med äldre, extensivt nyttjade barr- eller blandskogsbestånd som uppkommit genom naturlig
föryngring. Området har under beståndets uppväxt och mognad utan längre uppehåll betats
åtminstone in på 1960-talet hästar, nötkreatur, får eller getter. Biotopen har långvarig kontinuitet
som trädbevuxet bestånd.28 Vi har inte försökt analysera i vad mån skogsbeten och f.d. skogsbeten
fångats in i nyckelbiotopsinventeringen, men det har uttryckts farhågor att sådana biotoper är
underrepresenterade på grund av inventeringsmetodikens val av indikatorer som död ved, lavar och
svampar.29 Skogsstyrelsen har i flera sammanhang lyft fram behovet av skötsel i hävdpräglad skog,
inte minst i nyckelbiotoper.30
Många inventeringar och vetenskapliga undersökningar har funnit att ett stort antal skogslevande
arter hotas av brist på störning och av att skogen tätnar och blir skuggigare, fuktigare och kallare. Det
tolkas oftast som brist på naturliga störningsprocesser, framför allt brand, och vanligen utan att
diskutera om inte igenväxningen lika gärna kan vara orsakad av upphört skogsbete.31
Ibland kan säkert sådant envist fokus på naturliga störningsregimer i barrskog förklaras med dålig
kunskap om skogsbetets historia och ekologi. För, som vi diskuterar i avsnitt 5.5, kunskapen är
onekligen mycket bristfällig. Men många gånger har författarna utan tvivel mycket goda kunskaper
om även de antropogena aspekterna på skogsekologi32, och formuleringarna är kanske snarare ett
uttryck för en skogsbiologisk tradition: skogsforskare har alltid forskat på och intresserat sig för
naturliga processer och förhållanden, och på det evolutionära snarare än historiska tidsperspektivet.
På motsvarande sätt kan man tänka sig att” skogs-naturvårdare” prioriterar skog med så liten
mänsklig påverkan som möjligt och hellre betonar ett skogsområdes naturliga drag än de
antropogena, hellre de värden som stärkts genom skogsbetets upphörande än de som finns kvar från
skogsbetesepoken.
Sammantaget är det ingen tvekan om att traditionellt nyttjande och hävdpräglade barrskogstyper är
förbisedda i naturvård och forskning, vilket får bland annat följande effekter.




Vi har inte granskat listor över reservatsobjekt men tvivlar på att särskilt många
betespräglade skogar är upptagna med motiveringen att de fortfarande betas eller ännu inte
börjat växa igen. Betes- och fäbodskogar skyddas sällan och är troligen en av våra mest
hotade skogstyper.
Hävdpräglade skogstyper kan råka ingå i skogsskyddsarbetet, men nästan alltid i kraft av sina
naturliga drag, som stor mängd död ved i igenväxningssuccessioner. Det innebär att det är de
mest igenväxta och svårrestaurerade före detta betesskogarna som skyddas, inte de som har
kvar mesta möjliga hävdberoende värden.
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Norén 1995.
Bengtsson m.fl. 2017, s 7; Asp & Jonsson 2002, s 6.
30
T.ex. Nitare 2014; Skogsstyrelsen 2014.
31
T.ex. Niklasson & Nilsson 2005; Hedgren m.fl. 2010.
32
Som de ovan citerade Niklasson & Nilsson (2005) och Hedgren m.fl. (2010).
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Mängden död ved har generellt varit ett av de tyngsta värdekriterierna vilket innebär att ljusoch värmepräglade skogar och arter, exempelvis med/på tall, är underrepresenterade i
skyddsarbetet och extra starkt hotade.
I skyddade områden används skogsbete och annan traditionell hävd mindre än vad som
skulle behövas, givet objektens beteshistoria, arter och prioriterade livsmiljöer. Arter på
successionsved och i skuggiga miljöer får ofta vägleda skötseln trots att en stor andel av de
naturvårdsintressanta arterna är, eller vid närmare granskning skulle visa sig vara, knutna till
substrat som är rester från hävdepoken, exempelvis arter på solbelyst tall.33
Även om bete och återupptagen hävd numera nämns i de flesta vägledningar och
strategidokument, ger det ibland intryck av att vara tämligen marginella undantag från en fri
utveckling-norm. Till skillnad från fri utveckling behöver hävd motiveras med
markanvändningshistorisk analys, kunskap om befintliga naturvärden och om förekomster av
hotade arter och deras krav, samt landskapsanalys.34

2.4 Skogsbete i kulturmiljövården.
Under 1900-talets första hälft gjorde geografer och etnologer utförliga beskrivningar av kulturen i
skogen och skogens betydelse för kulturen.35 Vissa etnologiska studier publiceras fortfarande.36
Skogshistoriker med skoglig och biologisk bakgrund som Lars Kardell och Lars Östlund har också i hög
grad berört kulturinflytande i skog, och i princip mejslat ut en annan forskningsinriktning än de
skogsekologer som fokuserar på naturliga störningsprocesser (som diskuterats i 2.3.3).37 Vissa har
explicit diskuterat samband och skillnader mellan naturliga och antropogena processer i skog, och
ifrågasatt ”de traditionella” skogsekologernas tolkningar av naturskog.38
I den praktiska kulturmiljövården finns en allmän kunskap om att de kulturhistoriska värdena i
skogsbeten till stor del ligger i deras funktion för försörjningen, och i de traditioner som finns kring
deras nyttjande. Genom dessa kan skogsbetena berätta om en viktig del av vår historia. För att
tillämpa denna allmänna kunskap i praktiken krävs verktyg för att avläsa och hantera skogens
kulturarv. Detta kulturarv har uppmärksammats allt mer under senare år, både inom
kulturmiljövården och skogsbruket.39 Fokus har emellertid legat på mer eller mindre fasta lämningar
av det slag som kulturmiljövården traditionellt arbetat med, exempelvis boplatslämningar,
stensträngar, röjningsrösen, kolbottnar, kolarkojor, tjärdalar, såganläggningar mm.40 Även om sådana
lämningar kan vara talrika totalt sett är de oftast glest förekommande på utmarkerna jämfört med i
33

Hedgren m.fl. 2010.
Naturvårdsverket 2013.
35
Campbell 1948; Bylund 1956; Veirulf 1937; Granlund 1938; Frödin 1952.
36
T.ex. Kjellström 2012.
37
Se publikationer av Lars Kardell i referenslistan; vidare Lars Östlund och medarbetare, t.ex. Östlund 1997;
Josefsson 2009; Rautio 2014; se även Pettersson 1999.
38
Exempelvis Lars Kardell, som bl.a. väckte frågan om inte skogsstrukturen och frånvaron av höglägesskog i
Tandövala i Dalarna kunde vara orsakade av intensivt fäbodbete (Kardell 1982b).
39
T.ex projektet Skog och historia, vilket pågick under 1990-talet som ett arbetsmarknadsprojekt som ett
samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och Arbetsmarknadsverket. Totalt arbetade ungefär
7000 personer med uppgiften att inventera och dokumentera kulturlämningar i fält. Det gjordes över 200 000
registreringar under projekttiden. Förutom detta publicerades en mängd informationsskrifter och genom
röjning och skyltning gjordes kulturmiljöer tillgängliga.
40
Skogsstyrelsen 1992.
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byarnas närhet. I stället finns huvuddelen av utmarkens kulturspår i form av biologiskt kulturarv,
vilket börjat uppmärksammas först helt nyligen,41 delvis kopplat till traditionell kunskap.42
Även om kulturmiljövården möjligen börjar uppmärksamma skogsbete i högre utsträckning, baserat
på ökade kunskaper om biologiskt kulturarv, finns mycket små medel att skydda mark inom den
sektorn. Det är därför små förhoppningar att kulturmiljövården skall hinna rädda nämnvärda arealer
betespräglad skog innan den avverkas.

2.4.1 Skogsbetenas funktion i försörjningssystemet
Skogen har varit oerhört viktig för människor i alla tider och är basen för ett flerskiktat nyttjande av
mark, buskar och träd som förser gården med en mängd resurser. Även om kulturmiljövården hittills
lagt störst vikt vid gårds- och bymiljöer, byggnader, inägostrukturer och fasta kulturlämningar, kan
inte en gårds eller bys försörjningssystem förstås utan att beakta utmarken. Flera författare har
strävat efter att tydliggöra och uppmärksamma utmarkens betydelse. Exempelvis har Kelvin Ekeland
uttryckt att äng är åkers moder, utmark är åkers fader.43 Men trots allt finns förvånansvärt få studier
som systematiskt kopplar samman utmarker med äng, åker och gård. I flera kulturreservat (och några
naturreservat) finns helhetsmiljöer och där betonas helheten kring gården eller i byn. I det
sammanhanget har utmarksnyttjande och skogsbete kommit att uppmärksammas alltmer under
senare år.44
Utmarkernas funktion och skogsbetenas betydelse manifesteras av biologiskt kulturarv i flera skikt. I
markskiktet finns förstås bete och ibland slåttermarker och åkrar insprängda i skogsmarken. Sjöar
och vattendrag har använts till fiske, dammar för vattendrivna kvarnar och sågar. Buskarna användes
till ved, gärdselvirke och allehanda småslöjd, samt till lövfoder. Träden har använts till ved,
byggnadsvirke och träkolstillverkning, stubbarna till att göra tjära. De olika skikten, mark,
markvegetation, buskar och träd, och deras nyttjande påverkar varandra. Ett öppnare trädskikt ger
möjlighet för buskar och markvegetation att växa till, och ett hårdare bete minskar föryngringen av
träd och buskar. Röjning av buskar, liksom en svedjeodling, skapar mera bete. De flesta former av
nyttjande har skapat biologiskt kulturarv i ett eller flera skikt.
Biologiskt kulturarv och historiska källor kompletterar varandra för att berätta om utmarkens
funktion.45 I många lantmäterihandlingar finner man citat som: Utmark med gärdsel, vedbrand och
timmer, samt medelmåttigt mulbete. Även om man inte kan veta hur den skogen såg ut i detalj
berättar citatet om en flerskiktad skog (både gärdsel och timmer), och om en skog där trädskiktet
inte varit tätare än att där kunnat växa markvegetation till bete.
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Emanuelsson 2003; Sköld & Svensson 2008; Dahlström 2013; Lennartsson 2013, 2017, Ljung 2011, 2013,
2014, 2017; Ljung m.fl. 2015.
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Exempelvis i svensk-norska samarbetsprojekt (INTERREG), se Tunón m.fl. 2014; Tunón & Bele 2019.
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Ekeland 2014.
44
http://www.svenskakulturlandskap.se/kulturreservaten/ ; skötselplaner för reservaten finns i de flesta fall på
länsstyrelsernas webbplatser, men alltsedan länsstyrelsernas tidigare hemsidor slutat gälla har inga sådana
länkar funnits tillgängliga.
45
Westin 2014.

14

Utmarken var kanske speciellt viktig för människor som inte ägde egen jord. Åker och äng var alltid
privat ägda, medan utmarken kunde vara samfälld för byn, eller på annat sätt upplåtas för nyttjande
av alla i byn. Det innebär att även en jordlös i de flesta fall hade rätt att nyttja mark till bete, ved och
annat. I och med laga skiftena, då även utmarken privatiserades, fanns en risk att dessa människor
inte längre kunde använda utmarken eftersom det inte längre var ”allas” mark.46
Utmarkernas betydelse och funktion har också varierat över landet och kan bidra till att belysa olika
regioners kulturhistoriska karaktär. Exempelvis skrev en av våra första skogshushållningsforskare,
Viktor Magnus Thelaus, 1865 beträffande skogarnas biprodukter:
Hit hörer då i första rummet mulbetet, hvilket är så nödvändigt för nordliga länder och bergstrakter,
der landthushållningen hufvudsakligen måste bestå uti boskasskötsel. Och lika mycket som ett
rationelare jordbruk uti de sydligare och bördigare delarna af vårt land skall alltmera göra skogsbetet
öfverflödigt i dessa trakter, lika säkert torde man kunna påstå, att detsamma alltid skall blifva ett
nödvändigt vilkor för befolkningens existens uti de mera nordliga och bergiga delarna af landet.47

2.4.2 Traditionell kunskap och biologisk-kulturell diversitet
Nyttjandet av utmarken bygger på mer eller mindre lokala tekniker, kunskaper och traditioner, vilka i
sig utgör ett kulturarv nära sammankopplat både med utmarken som ekosystem och med de lokala
försörjningssystemen som helhet.48 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.49 Det har helt säkert funnits en mängd traditioner och traditionell kunskap knutna till
utmarker och utmarksbruk som aldrig blivit nedtecknade. Vi har inte gjort någon djupdykning i
skogsbetets traditioner till denna sammanställning men nämner några aspekter på tradition som är
viktiga för skogsbetenas betydelse i kulturmiljövården.
En stor del av de funktionella traditionerna handlar om det direkta nyttjandet av landskapet: vilka
naturtyper som gav bättre eller sämre bete, eller hur man på andra sätt gynnade och skördade den
stora variation av produkter som utmarken tillhandahöll. 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. Den samlade kunskapen om resursnyttjande blev
också en väsentlig del av den lokala kulturen, exempelvis i matkultur, berättelser och musik.
Beträffande matkultur har mjölkprodukter från bland annat fäbodbruk fått relativt stor
uppmärksamhet.50 Etnologen Åke Campbell har gjort en omfattande djupdykning i den svenska
brödkulturen, där han bland annat diskuterar svedjeodling på utmarken.51 Musiktraditioner har
uppmärksammats i etnologisk forskning och i folkminnesbevarande arkiv finns inspelningar av vall46
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låtar och lockrop som använts för att kommunicera mellan vallare, mellan vallare och djur eller bara
för nöjes skull.52 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.53
Det finns också många funktionella traditioner som sammanhänger med att utmarken varit en
gemensam angelägenhet för flera markägare (eller en hel by, socken, eller ett fäbodlag). Dit hör
organisationen kring fäbodbruket, med datum för buföringen i fäbodbruket och organiserandet av
vallning enligt vissa principer, exempelvis så att djuren vallades i olika delar av utmarken under olika
dagar i veckan.54
När kunskap inte längre behövs så eroderar den och om behovet återuppstår måste ny kunskap
byggas upp. Ett aktuellt exempel är kunskapen om att förebygga och hindra rovdjursangrepp. Med all
säkerhet har människor varit uppmärksamma på rovdjurens närvaro, både genom att lära känna
rovdjurens egna vanor och genom att vara uppmärksamma på hur betesdjuren beter sig när det finns
rovdjur i närheten. I en intervjustudie i Dalarna och Jämtland med fäbodbrukare som var bland de
första att stöta på rovdjur när dessa ökade igen, blev det tydligt att kunskapen om
rovdjursförebyggande åtgärder helt gått förlorad. Inte ens de gamla i byn visste råd när en informant
frågade. Istället fick man lära sig på nytt och lära av varandra och genom annan tillgänglig
information. En viktig skillnad mellan då och nu är förstås att man historiskt fick, och uppmuntrades,
att försvara sina djur genom att döda rovdjur vid angrepp på tamdjur och att genom jakt hålla tillbaks
rovdjursstammarna i betesområden. Idag är jakt och skyddsjakt på rovdjur starkt begränsade i syfte
att gynna rovdjursstammarnas utveckling.55
Det har funnits många traditioner som i våra ögon kan framstå som irrationella eller meningslösa,
men som i ett tidigare bondesamhälle varit högst funktionella. Om vi dröjer vid rovdjuren har dessa
av och till varit mycket problematiska för betesdriften i skogslandskapet. Det finns exempel på hur
varg tvingat människor att överge fjällnära nybyggen och på hur vallningen varit så svår att vallkullor
behövt yxbeväpnad manlig eskort.56 Oavsett hur stora de reella riskerna var för folk och fä, skapade
rovdjursangreppen en högst påtaglig rädsla, vilket i sin tur gav upphov till en flora av ritualer och
immateriella traditioner i syfte att blidka makter man inte kunde kontrollera.57 När vallningen med
tiden upphörde och djuren fick beta fritt på skogen uppstod en flora av ritualer för att få korna att
återvända hem på kvällen, att följa skällkon och liknande.58

2.5 Skogsbete i natur- och kulturmiljövård – sammanfattning
Sammanfattningsvis bekräftar denna kunskapssammanställning Mårten Aronssons slutsats att
skogsbeten behandlats styvmoderligt i litteraturen och försummats inom såväl forskningen som
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natur- och kulturmiljövården.59 Betespräglad skog är förmodligen kraftigt underrepresenterad i
skogsskyddsarbetet och bevarandearbetet generellt, inom både natur- och kulturmiljövård. Det
beror i naturvårdens fall bland annat på att man hittills haft stort fokus på naturskogsindikatorer som
mängd död ved och skuggighet. I jordbruksstöden är skogsbeten för närvarande märkbart
missgynnade, inte minst jämfört med flera andra länder (se avsnitt 0). Vid en jämförelse framstår
Sverige som ett av de länder som förlorat mest av sina betade skogar, och som även idag satsar minst
på att nyttja skogsbeten i jordbruket och därigenom bevara deras värden – särskilt med tanke på att
Sverige är ett av Europas skogrikaste länder. I kulturmiljövårdens fall beror bristen på
uppmärksamhet på begränsade resurser och på att kulturmiljövården ännu inte börjat
uppmärksamma utmarker i tillräcklig grad. Man kan konstatera att skogsbetesbiotoper inte har fått
den uppmärksamhet som deras ekologiska betydelse, tidigare utbredning och drastiskt krympande
areal motiverar, vilket får betydelse för både bevarande och skötsel.
För bevarande av skogsbetesbiotoper innebär det att de sista resterna av betespräglad skog på de
flesta håll i landet kommer att raderas ut av skogsbruk innan de ens upptäckts, såvida inte
skogsbeten snarast röner större uppmärksamhet i skogsskyddsarbetet. Därmed kommer vårt
förmodligen äldsta och areellt mest omfattande kulturpräglade naturtypskomplex att försvinna från
många delar av Sverige. För skötseln av de betespräglade skogar som trots allt skyddas innebär det
att det ofta är de igenväxta objekten med sämst förutsättningar till restaurering som skyddas. Det är
ofta en stor utmaning att ur de igenväxta reservaten återskapa, eller många gånger snarast nyskapa,
biotoper som liknar skogsbeten.
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3

Skogsbetesmarkernas bevarandestatus

För att kunna bedöma skogsbetenas bevarandestatus behöver man beakta i första hand biotopareal,
både totalt, av olika typer av skogsbeten och av enskilda betesobjekt, samt biotopkvalité. Dessa
faktorer kan förmodas vara de som påverkar biologisk mångfald och biologiskt kulturarv mest på kort
sikt. På längre sikt har även konnektiviteten mellan skogsbetena betydelse. Den enda bedömning av
bevarandestatus som väger samman dessa faktorer för skogsbete är såvitt vi vet bedömningen enligt
art- och habitatdirektivet. Där har bevarandestatusen i Natura 2000-objekt bedömts vara negativ i
samtliga regioner och i både 2007 och 2013 års utvärdering.60
En annan indikation på skogsbetenas status är jordbruksstöden. Om man antar att jordbruksstöd är
viktiga för den långsiktiga skötseln av betesmarker, förefaller skogsbeten ha dålig bevarandestatus
genom att endast en liten andel av de objekt som klassificeras som trädbärande betesmark i Natura
2000-systemet har stöd. Antingen metas de inte eller betas de utan att vara stödberättigade, vilket
torde minska chanserna till långsiktig hävd. Att många värdefulla objekt saknar bete eller
jordbruksstöd beror troligen på en kombination av brist på betesdjur i skogsbygder och, som nämnts,
på att jordbruksstöden är dåligt anpassade till mosaikartade skogsbeten eftersom lågproduktiva
partier inte är stödberättigade.61

3.1 Arealer
3.1.1 Areal skogsbeten idag
Det finns ingen tillförlitlig uppgift om hur mycket skogsbetesmarker som finns idag. Det gäller för
övrigt även arealen betesmark totalt sett, med och utan skog. Beroende på vilken källa man anlitar
får man olika svar, vilket beror på att olika uppskattningar haft olika metoder och syften samt använt
olika definitioner av betesmark och skogsbete (Tabell 1). Den högsta skattningen av areal skogsbete,
från riksskogstaxeringen, är förmodligen en kraftig överskattning och areal beräknad på Natura 2000areler innefattar en stor andel f.d. skogsbetesmark som inte betas idag. Klart är emellertid att
skogsbetena utgör en mycket liten andel av naturbetesmarkerna idag, enligt Jordbruksverket ca
3%.62

3.1.2 Historisk areal skogsbete
All slags naturlig fodermark har minskat så kraftigt att det idag bara finns bråkdelar kvar av deras
utbredning i det förindustriella jordbruket. Det hänger samman med att jordbruken i Sverige
successivt blev mindre beroende av naturliga fodermarker från andra halvan av 1800-talet.
Minskningen från historisk utbredning, då statusen för biologisk mångfald i skogsbeten torde varit
gynnsam, används ibland som ett kriterium för bedömning av bevarandestatus. I exempelvis art- och
habitatdirektivets statusbedömning behöver arealen skogsbetesmark nå en viss andel av den
historiska arealen, för att naturtypen ska anses ha gynnsam bevarandestatus.63
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Tabell 1. Areal naturbetesmark respektive skogsbete i Sverige enligt olika inventeringar och informationskällor.

Källa

Betesmark
inklusive
skogs bete
(hektar)
235 000*

Skogsbete
(hektar)

Kommentar

28 000

Ur databasen TUVA.

469 000

16 000

511 000

123 000

D NILS 67

590 000

34 000

68

500 000

Marker med miljöersättning. I kolumnen
betesmark ingår kategorierna ”Betesmarker”,
”fäbodbeten som berättigar till gårdsstöd”,
”mosaikbetesmark”, ”skogsbete”.
Totalskattning baserat på stickprovsytor.
Betesmark inkluderar här bete ”inom hagmark”,
”i skog”, ”på myr”,”på berg” och ”kultiverat
bete”.
Totalskattning baserat på stickprovsytor.
Betesmark inkluderar ”skogsbete”,
”djurhållning på naturmark”, ”kultiverat bete”.
Lantbruksstatistik baserad på inlämnade
uppgifter. Betes- och slåttermark. Bete
definieras som marker som inte är lämpade för
plöjning. Bedömningen gör den jordbrukare
som söker ekonomiskt stöd.

A

B

C

E

Ängs- och betesmarksinventeringen 20022004. 64
Jordbruksverkets
blockdatabas 65

Riksskogstaxeringen 66

SCB

F Fastighetstaxeringen69
G Svensk marktäckedata

720 000
860 000

70

H Natura 2000 71

811 000

74 000

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.
Betesmark inkluderar alla naturtyper inom
gräsmarker utom slåtterängar (6510, 6520,
6530). Skogsbete är naturtypen trädklädd
betesmark (7090), men endast en mindre del av
den arealen är betad.

*inkluderas samtliga besökta (även de som ej inventerats) är totalarealen 301 000 hektar.
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För att bedöma hur mycket skogsbetesmarkerna minskat behöver vi känna till deras historiska areal.
Det var först under senare delen av 1800-talet som man började samla in någorlunda tillförlitlig
statistik. Denna tidigaste statistik var kritiserad redan av sin samtid eftersom det var svårt att få in
tillräckligt säkert underlagsmaterial (se avsnitt 5.4.4.6). Sedan dess har beteckningen på betesmarker
och slåtterängar skiftat i statistiken vilket gör det svårt att följa utvecklingen över tid (Figur 1).
Eftersom jordbruksomvandlingen redan var i full gång när statistiken började samlas in skulle man
behöva komma längre tillbaks för att kunna bedöma betesmarkens maximala utbredning. Genom att
befolkning och antal betesdjur ökade under hela 1800-talet kan det förmodas att arealen var som
störst strax innan naturbetesmarken började ersättas av odlat foder. Troligen representerar
decennierna kring 1850 skogsbetesmarkens 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 stor del av
betesmarkerna i slättbygderna redan odlats upp.

Figur 1. Betes- och slåttermarkensmarkens kategorisering och areal under olika tidsperioder. Bilden från
Jordbruksverkets hemsida, källa Jordbruksverket och SCB 2011.

Vi har nyligen gjort en undersökning av arealen slåtter- och betesmark omkring 1850, baserat på
sockenvisa (43 socknar fördelade på Sveriges alla län) uppgifter om dels areal ängsmark, dels areal
utmark i kombination med djurantal och deras betesbehov, och med uppgifter om produktivitet i
naturbetesmark.72 För att föda boskapsstocken behövdes mellan ca 8 och 12 miljoner hektar
betesmark eller mer, där intervallet beror på vilken genomsnittlig produktivitet vi tror att
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skogsbetena hade. Detta är såvitt vi vet den bäst underbyggda uppskattningen av historisk betesareal
som hittills gjorts.
En jämförelse mellan de framräknade arealerna 1850 och arealen TUVA-objekt visar att TUVAarealen betesmark utgör ca 1,9-2,6 procent av 1850-talets betesareal, totalt för Sverige.
Proportionen kvarvarande betesmark varierar mellan socknar från enstaka promille till tiotals
procent (Figur 2). Andelen kvarvarande betesmark är rätt dåligt korrelerad med dagens totalareal på
sockennivå, vilket innebär att socknar med stor areal idag inte med automatik har större andel kvar
av sin historiska betesmarksareal. Av TUVA-inventeringens betesmarksareal var 50 % betesmark
också 1850, medan 9 % var åker och 38% äng på 1850-talet.73
Huvuddelen av denna betesareal torde varit skogsbete, även om vi ännu inte försökt uppskatta hur
stor del. Att den mesta betesmarken låg på utmark är utom tvivel, och frågan är hur stor del av
utmarken som var av skogsbetestyp. Trots svårigheterna att jämföra historiska och nutida
betesmarker med träd kan vi med säkerhet säja att förlusten av skogsbetesmarker är ännu större än
förlusten av naturbetesmarker i allmänhet.

Figur 2. 2004 års betesmarksareal i förhållande till arealen 1850 i 43 socknar. 2004 års areal är hämtad från
ängs- och betesinventeringens databas TUVA. 1850 års areal baseras på boskaps- och arealuppgifter i
sockenkartor. Två alternativa beräkningar har resulterat i ett spann för varje socken. Från Westin m.fl. in prep.
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En viktig slutsats som kan dras av kunskapen om betesmarksarealernas förändring är att det på de
flesta håll finns så lite värdekärna kvar att inte ens en mångdubbling av dagens arealer skulle komma
i närheten av de nivåer som krävs för undvika hot relaterade till bristande konnektivitet, få och små
populationer etc.

4

Skogsbetesmarkens historia i Sverige

I detta avsnitt gör vi en översikt över skogsbetenas historia i relation till viktigare historiska skeenden.
I avsnitt 0 beskrivs sedan de olika nyttjandekomponenterna i skogsbeten mer i detalj.
Betesmarkerna har haft flera funktioner i bondesamhället. Bete har kombinerats med användning av
träd och buskar för olika ändamål såsom ved, kol, gärdsgårdsvirke, byggnadsvirke till hus, båtar,
redskap och mycket annat, löv till vinterfoder mm. Till en början var skogen en allmänning för byn
som även jordlösa hade rätt att använda.

4.1 De första betesmarkerna – hävdberoende arter före människan?
Kulturlandskapets arter (inklusive skogsbetesmarkernas) har funnits mycket längre jordbruket. En
relevant fråga är därför om och i så fall var hävdberoende arter kan ha funnits innan människan
började hålla tamdjur. Det finns två huvudteorier. Den ena teorin menar att de funnits i naturliga
öppna miljöer såsom havsstränder, våtmarker och klippor. Många av jordbrukslandskapets arter
förekommer utan tvivel i sådana miljöer, men långt ifrån alla.74
Den andra teorin innebär att landskapet hållits öppet av vilda stora betesdjur, s.k. megaherbivorer,
såsom visent, uroxe, tarpan m.fl. Kulturlandskapets växter skulle då ha samevolverat med de vilda
betesdjuren.75 Den här teorin populariserades i en omdebatterad bok av den holländske forskaren
Frans Vera.76 När med tiden de vilda betarna dog ut skulle tamboskapen ha tagit över som
landskapets betare och skapat liknande biotoper.
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. Sveriges första betesdjur var exempelvis älg, vildren, hare, vildhäst, jättehjort, visent och
uroxe. Flera av dessa vandrade in i södra Sverige för ca 15 000 år sedan tillsammans med många
andra däggdjur, via den landbrygga som fanns till Danmark då inlandsisen smälte undan.77
Megaherbivor-teorin ger upphov till många frågor. En är om de vilda betesdjuren skulle ha kunnat
forma och upprätthålla gräsmarksbiotoper i svenska skogar till dess att människan började hålla
tamdjur där. Det finns rimligen en sluten kedja av samband mellan betesdjur och betesbiotop. För att
vidmakthålla öppna och halvöppna marker behövs ett tämligen högt betestryck. Det kräver stora
populationer av betare, vilka i sin tur behöver stora arealer öppen eller halvöppen gräsmark.
Produktiva gräsmarker kan ha funnits i halvöppna lövdominerade skogar, men hur blev dessa skogar
halvöppna till att börja med? Betesdjuren kan inte själva fälla träd, men kanske kan brand och
74
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människa ordnat den saken. Även bävern har föreslagits bidra till att öppna skogarna.78 Är det också
troligt att de halvöppna skogarna kunnat föda så stora populationer betare att igenväxningen hölls
tillbaka?
Den tidiga människan levde av jakt och samlande i Sverige. Träd användes främst till ved och mindre
mängder till byggnadsmaterial.79 I fångstkulturen manipulerade människan naturen med eld, yxa och
dämningar, och öppnade skogen för flera syften: för att skapa trädmaterial som behövdes till
byggnader, föremål och redskap, skapa attraktivt bete för smått och stort vilt, gynna
nötproduktionen på hassel och så vidare. Lars Kardell menar att människans virkesbehov kan ha
uppgått till högst några tiondels procent av den årliga tillväxten, men ojämnt spritt i landskapet med
högst nyttjandegrad kring boplatserna och minst i Norrlands inland. Han föreställer sig ändå en
”galleriskog” där de vilda betarna lokalt kunnat finna föda.80 Urban Emanuelsson menar att
pollenanalyser skulle kunna ge svar på frågan men i befintliga undersökningar finner han inget stöd
vare sig för att hävdberoende arter skulle ha funnits på plats eller för att biotoperna skulle varit
tillräckligt öppna.81
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. I Sydsverige är tidsluckan
minst två tusen år och troligen längre ändå om det skall ha varit fråga om större mängder av
exempelvis uroxe och visent. Visenter har i Sverige påträffats upp till Vättern och de yngsta fynden är
7000 år gamla. Det är troligt att visenten försvann genom jakt snarare än genom brist på
betesresurser.82 Även sett till resten av Europa verkar det landskap som jordbrukarna tog i besittning
i stort sett ha varit fritt från megaherbivorer. Endast för vissa områden i Syd- och Mellaneuropa har
man visat att det funnits tidsmässigt överlapp mellan megaherbivorer och tamboskap.83 Urban
Emanuelsson diskuterar bakgrunden till de svenska kulturlandskapens rika flora och fauna, och
menar att det inte går att dra några riktigt säkra slutsatser. Troligen handlar det om flera olika
förklaringar där megaherbivorer spelar en roll, liksom långväga spridning från områden med
beteskontinuitet och refugier.84

4.2 Betesmarkerna och jordbruksutvecklingen
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 3). Varje våg kännetecknas av sina förutsättningar för jordbruket.85 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.86 Vi försöker i detta avsnitt teckna
vad som är speciellt under olika tidsperioder vad gäller betesmarker och skogsnyttjande (dess teknik,
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funktion och omfattning) från tidig medeltid och framåt, för att ge ett långt tidsmässigt sammanhang
för den fortsatta texten.

Figur 3. 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. 87

4.2.1 Den tidigaste boskapsskötseln
Boskapsskötseln har en ca 6000 år lång historia i Sverige, eftersom de första jordbrukande
människorna hade domesticerade djur. Först kom kor, får, getter och grisar medan hästarna kom lite
senare, under bondestenålder.88 Under lång tid var klimatet tillräckligt varmt i södra delarna av
Sverige för att djurens foderbehov skulle kunna täckas av bete. Skogsröjning öppnade ett åker- och
beteslandskap, först längst i söder och successivt allt längre norrut. Landskapet var 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 annan plats.89 På de tidigare åkrarna blev det bra bete för djuren.90
Djuren vistades huvudsakligen ute. Regelbunden utfodring inomhus förekom inte ännu, men det
finns belägg för att man utfodrat djuren med löv och kvistar, troligen som tillskotts- och nödfoder
under svåra vintrar.91 Höskörd med lie på ängar förekom ännu inte under bondestenåldern och
bronsåldern.92
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Skogen var en nödvändighet för människorna men nyttjades endast lokalt. 93 Skogen användes av
människorna för att få ved, byggnadsmaterial och ämnen till redskap. Lars Kardell menar att det är
troligt, med tanke på vilka redskap som fanns, att man främst använde sig av klent virke som man
”skapade” i skottskogar eller tog på igenväxande tidigare åkrar. Under jordbrukets första 3500 år
tiodubblades befolkningen i södra Sverige och enligt Lars Kardell innebar det att människans uttag ur
skogen ökade från någon tiondels procent till maximalt 2 procent av den årliga tillväxten. Lokalt
kunde människans skogsnyttjande förändra landskapet kraftigt.94
Arkeologen Maria Petersson har undersökt utmarkens arkeologiska spår från yngre Bronsålder och
äldre Järnålder i Västra Östergötland. Utöver stensträngarna, d.v.s. resterna efter hägnader, har hon
analyserat härdar och kokgropar som från denna tid fanns både inom boplatsområdena och i de
dåvarande utmarkerna. Hon tolkar sitt sammanlagda material (inklusive pollenanalyser) som att det
förekom ett välorganiserat betessystem med herdar som sannolikt har övernattat med djuren ute på
utmarkerna och där använt härdar för att hålla sig varma och laga mat.95 I dessa trakter har således
ett organiserat utmarksbete en minst 3500-årig historia. Urban Ekstam tolkar det omfattande
stensträngssystemet i en Öländsk som tecken på en specialiserad boskapsskötsel, där den äldsta
bebyggelsen legat i direkt anslutning till betesmarkerna. Under järnåldern flyttade bebyggelsen till
ett läge som bättre passade det nya systemet av åker och äng.96

4.2.2 Sommarbete och vinterstallning
Övergången från det vandrande jordbruket till jordbruk med fasta åkrar skedde gradvis. Det var
omkring 500 f.Kr., d.v.s. vid järnålderns inträde, som bönderna anses ha börjat med ängsslåtter och
installning under vintern. Det skedde i samband med att ett helt nytt odlingssystem infördes: äng- är
åkers-moder-jordbruket. Grundprinciperna för systemet är välbekanta. Vinterfoder samlades in i
form av hö och löv till djuren som stod stallade under vintern. Gödseln som man fick under
stallningsperioden användes för att göda åkrarna, som därigenom inte behövde baseras på tillfällig
röjgödslingsnäring. Ängarnas omfattning och kvalité bestämde hur mycket åkermark som kunde
hållas produktiv. En annan förändring var att man fick bättre tillgång till järn och kunde göra redskap
såsom lien.
Äng-är-åkers-moder-jordbruket infördes samtidigt som klimatet blev kallare. Den äldre forskningen
har 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 som bättre
slåtterredskap möjliggjorde insamling av foder. Idag diskuteras mer komplexa förklaringsmodeller för
övergången som vi dock inte går in på här. 97 För betesmarkens del innebar förändringen att
vinterbete blev ovanligt.
Under järnåldern medförde järnframställningen en ökad påverkan på skogen. Myrmalmen skulle
rostas och smältas och järnet smidas, allt med hjälp av ved eller träkol. Ännu var dock
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järnframställningen inte mer omfattande än att skogen påverkades relativt lokalt. Lars Kardell har
beräknat att hela Sveriges järnframställning under järnåldern kunde klaras av den årliga tillväxten på
500 hektar skog.98 Järnanvändningens stora effekt på landskapet var istället antagligen att man
kunde framställa mer effektiva redskap för att nyttja skogen och för att skapa ängar.99

4.3 Medeltiden
Medeltiden delas in i en tidig och en sen period. Under tidig medeltid (ca 1000-1350) ökade
befolkningen och odlingen expanderade, möjliggjord av bättre åkerbruksredskap. Utmarken var ännu
en obegränsad resurs och när tidigare betesmark togs i anspråk för odling och nya ängar kunde ny
betesmark röjas i utmarken. Senmedeltiden (ca 1350-1500) inleddes med digerdöden och 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.100 Ödeläggelsen var större i skogsbygderna (omkring hälften
av gårdarna) och lägre på slättbygderna (där andelen långvarigt ödelagda gårdar var omkring en
tiondel). Under ödeläggelsen lämnades de senast upptagna odlingarna först och det blev en
omflyttning från skogsgårdar till slättgårdar. Det tycks dock inte som om markerna övergavs, utan att
de brukades mer extensivt med tyngdpunkt på boskapsskötsel. Ödegårdarnas åkrar kunde fortsätta
att odlas av grannar eller nyttjas som betesmark eller äng. Efter en nedgång i boskapsstocken
närmast efter digerdöden kunde antalet djur ökas relativt snabbt.101
Janken Myrdal har i boken ”Medeltidens boskapsskötsel” sammanfattat många års forskning baserat
på olika medeltida källmaterial: landskapslagar, ordspråk, hushållsböcker, mirakelberättelser,
träarkeologi, bilder, brev och räkenskaper mm.102 Från medeltiden finns det äldsta nedtecknade
källmaterialet och utgör alltså den tidigaste möjligheten att beskriva utmarker och bete någorlunda
heltäckande. Myrdals bok ger en mycket rik bild av olika aspekter av boskapsskötseln 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. Här ges endast en kort sammanfattning.

4.3.1 Byar, hagar och utmarker under medeltiden
Det är uppenbart att man under medeltiden endast utnyttjat en del av den tillgängliga betesresursen.
Det fanns alltså gott om utmarker som ännu inte röjts eller på annat sätt nyttjades till bete. Den
obrukade skogen låg en bit bort från byarna, men storskogen var ändå tillräckligt nära för att barn
skulle kunna gå vilse i dem och svårligen hittas. Det finns nämligen flera mirakelberättelser på
liknande tema, där barn går bort sig i obanade skogar.
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
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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.103
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 i digerdödens efterdyningar fick städerna tillgång till
nya betesmarker kring städerna och därefter fick städerna stöd av den starka staten för att få tillgång
till ännu mer betesmarker.104 Öar var speciellt eftertraktade betesmarker eftersom vallning inte
behövdes. Djuren kunde inte springa bort och inte ta sig in på åker och äng och hotades inte heller av
rovdjur. Därför utgjorde öar undantag från det fria betet. En nackdel var en större risk för djurstöld
eftersom boskapen inte vaktades, vilket var ovanligt på fastlandet.105
Hagar var få under medeltiden och det normala var att djuren gick på utmarken. Hagar var ett sätt
att utestänga andra djurägare från en betesresurs och 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. Under
senmedeltiden nämns hästhagar i samband med anläggningar som hör till det högre prästerskapet,
adeln eller kronan. Även svin gick normalt i hagar, på den s.k. svinvallen, ett inhägnat stycke mark
som låg intill bytorget, enligt Upplandslagen och Västmannalagen.106 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.107 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 betade
utmarken. Det är svårt att veta hur stora dessa mellanhagar var, men till skillnad från i de sydligare
landskapen var tydligen större bynära hagar regel snarare än undantag. Fäbodbruket hade ingen
större utbredning under medeltiden utan kom igång först efter medeltidens slut.108

4.3.2 Betesmarkens skötsel och betets organisation
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.109
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
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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.110 En
annan indikation på det tidiga betet är talesättet Ve den som säljer sitt hö när vipan kommer. Janken
Myrdal tolkar det i ljuset av att vipan är en av de första 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.111 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 berättar inte om när betet avslutades på hösten, men däremot när
inägomarkerna blev tillgängliga för bete. I september kunde återväxten på ängarna börja betas och i
oktober på åkrar, diken och renar i åkergärdet. 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.112

4.3.2.1 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 växande gröda. 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.113
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Figur 4. Bilder av några hinderdon på djur som nämns i det etnologiska uppteckningsmaterialet. 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).

Det har också funnits en uppsjö av varianter på så kallade hinderdon. 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.114 En hälla var ett rep som band samman två av djurets ben, eller en bräda med två
repöglor i ändarna. Hällan kunde sitta mellan frambenen, mellan ett fram och ett bakben (sidhälla),
mellan bakbenen, eller mellan djurets horn och bakfot. 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. Sidhällor användes på småkreatur endast i slättbygderna eftersom
de på utmarkerna kunde fastna i buskar. För nötkreatur användes fjöl, en bräda som fästs i hornen
och hänger framför ögonen så att djuret inte kunde se framåt. 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 fick ofta en ring
i trynet för att inte böka (Figur 5). 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.115
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Figur 5. Ringad frigående gris på en fäbod i Rodnabergen, Rumänien, augusti 2011.

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.116 Det var
tydligen ett stort problem att djur kom bort sig på utmarken och man får alltså tänka sig att det fanns
ett rätt stort antal kringströvande bortkomna kreatur i utmarkerna. Gutalagen beskriver utförligt hur
man skulle ta hand om sådana driftefä, både märkt och omärkt boskap. Djuren skulle vara med på tre
ting innan de fick behållas och det verkar ha funnits en mängd borttappade kreatur vid varje ting. Att
leta efter borttappade djur ingick i giltigt förfall att utebli från samhällsfunktioner som att komma till
rättegång, hålla vakt mot fiender och liknande. Ordspråk berättar om att borttappade kreatur kunde
bli helt förvildade,117 och alla djurägare vet att exempelvis kor blir folkskygga efter bara någon vecka i
skogen.
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 Västgöralagarna, men liknande i
Östgötalagen).118
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I början av medeltiden var det vuxna män som vallade djuren tillsammans med ilskna hundar. 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 6). I
Sverige förändrades detta gradvis under 1400-talet till att det istället blev kvinnor och barn som
övertog vallningsuppgiften, men utan hjälp av argsint 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.119

Figur 6. Vallande herde tar hand om bybornas hästar och kor i Botiza, Rumänien 2005. I Rumänien är vallningen
en arbetsuppgift för män.

Hägnader är en fysisk anordning som under medeltiden hade den huvudsakliga funktionen att hålla
de betande djuren på rätt sida om stängslet.120 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 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
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fick böta. Skulle någon skada uppstå på växande gröda till följd av dåligt underhållen gärdesgård blev
det också böter.121

4.3.2.2 Rovdjur
Varg och björn nämns i alla svenska och norska lagar. Vargen tog i synnerhet får. Jakten på rovdjur
var alltid fri och ofta även påbjuden i lagen. Man jagade för att hålla rovdjuren borta från
betesmarkerna, men också för att själv använda eller få inkomster från skinnen. Betydelsen av det
sistnämnda speglas i medeltida lagtexter om rätten till det vilt en jägare börjar spåra, rätten till
spåret.122 Betessäsongen inleddes ofta med en skalljakt som alla var tvungna att delta i. Syftet var att
jaga och skrämma bort rovdjuren från betesmarkerna innan kreaturen släpptes ut. Men jakt var även
en specialiserad syssla som gjordes med fällor och genom att söka upp varglyor och döda ungarna.
Under digerdöden, då befolkningen minskade, verkar skalljakten varit svår att organisera och därför
ökade vargarna i antal. Efter denna tillfälliga ökning effektiviserades skalljakten ånyo och förefaller
blivit så effektiv att rovdjuren faktiskt höll sig undan från betesmarkerna.123

4.3.3 Agrart skogsnyttjande under medeltid
Under 900-talet började långhusen att ersättas av en flera olika småhus på gården. Byggnadssätt och
material avspeglar landskapets resurser, däribland skogstillgången. I södra Skandinavien där det
fanns ek, uppförde man först husen i skiftesverk och senare, när det blev brist på byggnadsvirke, i
korsvirkesteknik. Längre norrut byggde man istället knuttimrade hus av tall. I södra Sverige var det
vanligt med halmtak och i norr var näver vanligare (Figur 7).124
I medeltidens landskapslagar finns belägg för lövtäkt i skogarna. I 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.125 Hamlade träd och lövtäkt är också 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.126 En annan omfattande påverkan på skogen var svedjebruket, som
verkar ha varit vanligt på de flesta moränmarker. Genom att fälla träd på en yta, låta dem torka och
sedan elda upp dem frigjordes näring som räckte till en eller två skördar och därefter gav gott bete.
Under medeltiden var staten positiv till svedning eftersom det kunde vara ett led i nyodling och bli en
ny permanent bosättning.127 Det är också känt från senare tid att man har svedjat i syfte för att
förbättra betet, men vi vet inte hur vanligt det var under medeltiden.
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Figur 7. 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). Uppe till vänster,
Smedstorps dubbelgår, foto författaren. Uppe till höger, Gotländsk strandbod, foto av Taxelsson, Public
Domain. Nere, Ausås prästgård Skåne, foto av Marianne58, CC-BY.

Utöver de stora resurserna bete, hushållsved, material till byggnader, gärdesgårdar och redskap,
fanns en rad andra produkter som bönder har nyttjat sedan medeltiden och som lokalt har bidragit
till att forma skogsekosystemen, såsom näver, lindbast, slöjdvirke, bark till garvning, bark till foder,
tjära och ved till kol och pottaska.128 Bok- och ekskogar hade ett potentiellt värde för bonden för att
föda grisar, men att beskriva det behandlas inte i denna kunskapssammanställning.

4.3.4 Icke-agrart skogsnyttjande
Under hela medeltiden var de självägande bönderna (skattebönder) de största markägarna, medan
resten tillhörde kyrkan, adeln och kronan. De gårdar som ägdes av icke-bönder brukades av landbor,
d.v.s. arrendatorer. Dessa landbor var också bönder och på all slags mark, oavsett ägare, bedrevs
jordbruk i grunden på samma sätt. Skogen nyttjades också liknande baserat på basbehovet av virke
byggnader, ved och redskap osv. Men adeln, kyrkan och kronan har även använt skogen för andra
ändamål som kan ha lämnat andra typer av spår.
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Jakt är ett slags skogsnyttjande som var förbehållet adeln och kronan. Vi går inte in på jaktens
historia som sådan här, men jakt har ibland gett upphov till speciella sätt att sköta skogen, framför
allt i djurgårdar. Det är troligt att det under medeltiden fanns särskilda djurgårdar där storvilt hölls
och sköttes för jakt, men det finns inga dokument som kan visar det ännu.
Lokalt kan också överhetens virkesbehov haft kraftig påverkan på landskapet. På grund av de
ständiga småkrig som fördes mellan olika ätter fanns det behov av att bygga borgar. En mängd
befästningar av olika slag krävde avsevärda mängder virke och dessutom ved till att bränna tegel och
kalk. Byggandet av kyrkor och kloster har på samma sätt krävt mycket skogsresurser. Kring städer har
det gått åt mycket timmer och ved för att bygga och värma hus och försvarsanläggningar. 129
Sverige är ett land rikt på skogsresurser, och man känner till att skogsprodukter exporterats från
Sverige under hela medeltiden, bland annat Bohuslän. En förutsättning för handel med bräder är att
det funnits sågverk, men dessvärre är vatten- och vädersågarnas tidiga historia är relativt okänd. De
äldsta sågarna är kända från 1400-talet i Västergötland, den äldsta norrländska sågen är känd från
Gävle 1554.130

Figur 8. Gammal vattensåg Iggesund, Hudiksvall 1937-38. Foto Mårten Sjöbeck. Gävleborgs Museum, cc-BY
(XLM.C88-3140).

Järn har varit en viktig produkt under medeltiden och järnproduktionen bör lokalt haft avsevärd
betydelse för skogen genom att sjömalm, myrmalm och senare bergmalm brändes i ugnar som
eldades med träkol. Även tillmakning i gruvorna förbrukade ved. Bergsbruket och dess inverkan på
skogen har främst uppmärksammats i bergslagstrakterna, men under medeltiden pågick en avsevärd
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järnproduktion för försäljning i stora delar av Sverige.131 Utgrävningar i Lapphyttan i Norbergs
bergslag har visat att masugnstekniken var känd redan på 1100-talet,132 men huvuddelen av
järnframställningen utanför bergslagerna gjordes med enklare blästerugnar som kunde ligga långt
ute i skogsmarken där myr- och sjömalmen fanns. Bergsbruket har också ansetts vara en viktig motor
för den fasta bebyggelsens expansion ut i skogsbygderna, följande skogstillgångar och vattenkraft.133
En stor del av järnframställningen gjordes av bönder som alltså även nyttjade skogen för bete.
Sambanden mellan järnframställning och skogs- och landskapsnyttjande har diskuterats utförligt
baserat på bl.a. pollendiagram av Segerström m.fl.134

4.3.5 Medeltiden, sammanfattning
Sammanfattningsvis kan man konstatera att skogen under hela medeltiden var ett
expansionsutrymme, troligen i hela landet och speciellt i skogsbygderna. Staten uppmuntrade
nyodling och nyetablering på utmarkerna. Skogarna var också oerhört viktiga för bergsbruket. Lars
Kardell har uppskattat att graden av skogsnyttjandet fördubblades mellan 1100 och 1600 och att
hushållens behov av ved och virke stod för den allra största delen av skogförbrukningen. Bergsbruket
förbrukade ca en fjärdedel och en ännu mindre del av skogen gick på export.135 Alla människor var
under medeltiden också beroende av boskap för att få mat, ull och gödsel, och dessa betade till stor
del på utmarken. I anslutning till de gamla byarnas hade utmarksbete nyttjats under lång tid innan
medeltiden, i brons- och järnålderbygder under 1000-2000 år eller mer. Här fanns förmodligen en väl
utvecklad betesvegetation redan under tidig medeltid. I expansionsbygder grundlades många nya
betesområden under medeltiden.

4.4 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.136 Statens inflytande hade en
positiv effekt på den ekonomiska expansionen. Gustav Vasa drev igenom kronans äganderätt till
utmarkerna och kunde upplåta denna till nyodlare. Nyodlande landbönder fick skattebefrielse under
ett antal år. Nyodlingen fortgick fram till början av 1600-talet varefter den avtog. Finska nybyggare
stod under 1600-talet för en del nyodlande genom skogssvedning, främst i Värmland, Dalarna,
Västmanland, Gästrikland och Härjedalen. Den ökade befolkningen ledde till hemmansklyvningar.
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
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sjönk livsmedelskonsumtionen.137 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 till importmöjligheter från införlivade spannmålsexporterande landområden.138

4.4.1 Skogsnyttjande
Hushållsnyttjandet av bondeskogen under denna period fortsatte på ungefär samma sätt som under
medeltiden med skörd av virke till byggnader och gärdesgårdar, ved, svedjande och bete (Figur 10).
Däremot ökade graden av nyttjande med ökad befolkning, och kronans inblandning i
skogshushållningen, exempelvis för att gynna skeppsbyggande, kolonisera skogsmarkerna och gynna
bergsbruket.
Under 1600-talet inrättades en lag som strängeligen förbjöd bönderna att hugga ner ekar. Detta
regale var för att säkerställa kronans tillgång till skeppsvirke. Däremot fick adeln hugga ek på egen
mark.139 Ekregalet har begränsad betydelse för de naturtyper som behandlas här, men kan antas ha
bidragit till ett allt större inslag av ek i blandskogarna på utmark och i hagar.
Från Gustav Vasa och under hela 1600-talet uppmuntrade kronan kolonisation av skogsmarken,
exempelvis med skattefrihet under visst antal år för nybyggare. Möjligheterna till kolonisation
baserades på kronans äganderätt till utmarkerna. Redan under Magnus Ladulås’ tid försäkrade sig
kronan äganderätt till en tredjedel av allmogens allmänningar och under 1500-talet gjorde Gustav
Vasa klart att all mark som inte bevisligen ägdes av någon annan hörde kronan till. Mycket av
kronans mark delades ut till frälset, men en del återfördes till kronan i och med reduktionen på 1680talet.140 På södra och mellersta Sveriges häradsallmänningar var en stor del av nyodlarna
kronobönder, alltså landbor år kronan, medan självägande nybyggare dominerade norrut. I vissa
trakter, bl.a. delar av Småland, var nyodlare på frälsets marker en stor grupp. Från slutet av 1500talet och fram till 1630-talet kom en stor andel av nybyggarna från Savolax i Finland, och vid mitten
av 1600-talet fanns ca 20 000 skogsfinnar i Sverige.141 De koloniserade i stor utsträckning barrskogar i
höglägen och omvandlade med hjälp av svedjebruk väldiga arealer till mosaiker av löv- och
blandskog, gräsmarker och svedjeland (Figur 9). Svedjebruk behandlas även i avsnitt 8.7.1.
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-sved-, -svid-

-fall-, -fäll-

-bränn-, -bränd-, -brån-

-finn-

Figur 9. Ortnamn relaterade till finnkolonisation, svedjebruk och annan bränning. Källa: Svenskt ortnamnsarkiv.

Från 1630-talet började staten i stället att motarbeta svedjebruk eftersom det konkurrerade med
bergsbrukets behov av kol.142 Staten gynnade bruksverksamheten och ställde skogarna till brukens
förfogande genom privilegier. I en radie kring varje gruva, masugn, hammare eller verk hade dessa
nyttjanderätt till skogsresursen för att säkerställa produktionen, och priset på kol var reglerat. Om
marken var privat kunde den köpas upp av bruket, eller så betalades en årlig summa för
skogsrättigheter i dessa s.k. rekognotionsskogar. Ytterligare ett sätt att gynna bergsbruket var att
staten omvandlade den ”vanliga” skatten till kolskatt, varmed bönderna alltså blev tvungna att
leverera en viss mängd kol i skatt till bruken. 143
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Figur 10. Kartan från 1636 i geometriska jordeboken över Härseby, Kristbergs socken i Östergötland visar
gårdens placering (1), de grårandiga åkrarna (2, 3) och den grönmålade ängen (4). Gärdesgården som inhägnar
inägomarken är tydligt markerad med störpar och liggande gärdsel. Skogen karterades inte på de äldsta
kartorna, men de kortfattade beskrivningarna fångar det viktigaste av hur skogen användes. I beskrivningen till
kartan står: skog till timmer, stör och gårdefång, och ingen till svedjefall. Timmer var förstås till husbyggnad,
stör till gärdesgårdarna, gårdefång syftar på ved och annat som gården behövde. Intressant nog räknas
svedjande in som ett normalt skogsnyttjande. I motsvarande kartor från Jönköpings län finner man andra
uppgifter, som i beskrivningen av Sprocklartorp i Alseda socken 1645: Till detta hemman är nödtorftig utmark
samt svedje och lövskog, men timmer intet. Utmark syftar på bete, lövskog är troligen för lövtäkt.144 Källor:
Lantmäteristyrelsens arkiv D51-25:d5:276 & E3-38:e4:174-5

4.5 Den agrara revolutionen 1700-1870
Under 1600-talet lade adeln och staten beslag på i stort sett allt överskott från jordbruket i form av
räntor (skatter). Skatte- och kronobönder betalade ränta till kronan medan frälsebönder betalade
avgiften 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.
Omfördelningen av överskottet möjliggjorde, tillsammans med befolkningsutvecklingen, ökade
spannmålspriser och sänkta reallöner samt en successiv förbättring av redskap, odlingsväxter och
brukningsmetoder, en ny expansionsperiod – den agrara revolutionen. Denna innefattar den period
av betydelsefulla förändringar inom jordbruket som skedde ca 1750–1850 (dock med stora regionala
variationer). Dessa förändringar var genomgripande på alla tänkbara plan och omfattade bland annat
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nyodling, ökad åkerproduktion per person, ändrad handel, ny jordbruksteknik, nya grödor, social
differentiering och ett mer intensivt nyttjande av markens resurser.145
En av den agrara revolutionen tydligaste manifestationer i landskapet var nyodlingen. Jordskiftena
spelade en viktig roll i nyodlandet, eftersom de stärkte jordägarnas fria förfoganderätt över sin jord.
Skiftena, främst laga skiftet under 1800-talet, medförde också att byar sprängdes. Många av de
utflyttade gårdarna hamnade långt ifrån de centrala åkermarkerna och var 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 kring 1700, varför och det
inte fanns lika mycket mark kvar att nyodla.146 Ängen drabbades hårdast av uppodlingen eftersom
den hade bäst odlingsförutsättningar, men även lämplig betesmark lades under plogen. Mellan 1750
och 1870 ökade Sveriges befolkning från drygt 1,7 till 3,5 miljoner innevånare, men
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 då fodermarkerna, som var basen för boskapsskötseln, minskade.
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.147 Hur kritiskt
nyodlingens dilemma var i praktiken verkar ha varierat mellan områden. I Västergötland minskade
antalet djur,148 men i vissa andra områden låg djurantalet stabilt eller till och med ökade. I sådana
områden måste trots allt ha funnits någon ytterligare foderresurs att utveckla när tidigare ängar och
betesmarker odlades upp.149 Utmarken var förmodligen en sådan viktig resurs.
Uppodlingen gjorde inte att tidigare äng och betesmark gick helt förlorade som fodermarker. 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. 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 utmarken blev viktigare som betesresurs. I skogsbygder fanns det utmarker som inte redan var
nyttjade till bete och där kunde skogsbetet vidgas areellt sett, bland annat genom fäbodbruk, som
diskuteras senare. I slättbygder var redan alla tillgängliga marker betade och här blev betet
intensifierat, exempelvis genom att skogen glesades. 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.
Vid mitten av 1700-talet började en självständig skogssektor utvecklas, och genom lagstiftning
försökte man stärka rätten till skog för bruken och köpmännen. Den övergripande tonen i 1700-talets
skogspolitiska skrifter var hushållning och sparsamhet. Uppenbarligen fanns en rädsla för att skogen
skulle ta slut, och i synnerhet att bruken skulle drabbas av skogsbrist. Exempelvis uppmanades
skattebönder att i första hand ta vindfällen, torra träd, kvistar och stubbar till ved och först därefter
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fälla frisk stående skog. I 1734 års lag uppmärksammades betets inverkan på skogen, och framför allt
ville man få bort getterna. Först förbjöds man att fälla lövträd till getris, därefter förbjöds getter på
skogen.150

4.5.1 Fäbodbruk
En historisk fäbod kan definieras som en periodisk bosättning för sommarhalvåret i syfte att utnyttja
utmarkens betesresurser och för förädling av mjölk till hållbara produkter. Där fanns byggnader för
människor, boskap och mjölkhantering. Fäboden var en specialiserad kvinnlig arbetsplats och den
hade ett funktionellt samband med hemgården och åkerbruket och övrigt jordbruk”.151 Södra
Norrland ungefär ner till Dalälven anses vara fäbodbrukets historiska kärnområde. Där fanns det
”typiska” fäbodbruket med alla de komponenter som Larsson inkluderar i sin definition, inklusive alla
de lokala regler och överenskommelser som hörde till.152 Fäbodbruk har även förekommit utanför
det typiska fäbodområdet, men inte i samma omfattning och kanske inte med alla ingående delar.
Det livligt debatterats hur gammalt fäbodbruket är i Sverige. Larsson menar att fäbodarna hade en
etableringsfas i Sverige främst under 1500- och 1600-talen men att deras expansion är intimt
förknippad med den agrara revolutionen.153 Fäbodarna möjliggjorde utnyttjande av betesresurser
längre bort från byarna varvid boskapsantalet kunde öka och möta en ökande efterfrågan på
animalieprodukter såsom ost, smör och skinn. Denna efterfrågan var i sin tur relaterad både till en
befolkningsökning och till att Sverige blev alltmer integrerat i en internationell marknad. Innan 1500talets slut Sverige hade i mycket liten grad varit involverad i en Europeisk marknad, men i och med en
statlig politik som gynnade handeln med järn, koppar, timmer och andra skogsprodukter satte
exporten fart under 1600-talet. En stor del av produktionen gjordes i södra Norrland där
befolkningen ökade särskilt mycket.154
Fäbodbruket i det centrala fäbodområdet gick tillbaks med början i slutet av 1800-talet och försvann
med få undantag successivt under 1900-talet. Det finns flera samverkande orsaker till fäbodbrukets
framgång. Det var alltså i högsta grad en marknadsintegrerad verksamhet. Den största delen av
exporten bestod av järn, koppar och timmer och andra skogsprodukter. Dessa kom från södra
Norrland, huvudsakligen Bergslagen, och till följd av handeln ökade befolkningen i södra Norrland.
Handel var alltså en självklar del i bondeekonomin. Under 1600-talet hade antalet män minskat
drastiskt genom utskrivningar till krigen som Sverige var inblandat i och det fanns ett överskott av
kvinnor. Åkerbruket var mera arbetskrävande gick tillbaka. Istället blir boskapsskötseln mera
dominerande.155
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Figur 11. Fäbod i Särna, Älvdalen, Erik Braathen 1902-13, Tekniska Museet, CC-PDM

Från 1600-talets slut fanns fäbodbruket etablerat och det befästes under 1700-talet och 1800-talets
första hälft. Det utvecklades ett starkt reglerat regelverk omkring rättigheter och skyldigheter på
fäbodarna. Efterhand var alla tvungna att ha del i en fäbod, för att ingen skulle göra slut på
betesresursen nere i byn under sommaren. Det var fastlagda datum för buföring, arbetsplikt för att
betesrensa, hur långt man fick gå med sina djur osv. Trots att betet var starkt reglerat kom
boskapsskötseln att expandera tills det tagit alla betesresurser i anspråk. Vid 1800-talets mitt stod
fäbodbruket inför stora problem. Resurserna var överexploaterade och själva fäbodbruket
genomreglerat. Fäbodbrukets sammanbrott hörde samman med jordbruksförändringarna som
pågick i hela landet då utmarksbetet inte längre hade en central roll i jordbruksekonomin. Från 1890talet minskade färbodbruket väldigt snabbt, men för dem som valde att fortsätta kom fäbodbruket
att fortsätta att vara en rationell lösning. Även om många slutade med att beta vid fäbodarna
fortsatte en del med odlingar och ängsbruk.156
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Figur 12. Erik Lars fäbod Norrbo Hofors, Josef Eriksson, Gvbg Mus ccBY XLM.Torsåker1333.

Sammanfattningsvis var 1700-1870 en period då nyttjandet av markerna ökade och ansträngdes till
det yttersta. Befolkningsökning och teknikutveckling medförde att betesmarkerna i slutet av
perioden (kring 1850) nådde sin maximala utbredning på en nationell nivå, samtidigt som tekniken
förberedde jordbruket för att successivt klara sig utan naturliga fodermarker.

4.6 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 1870.157 I Bergslagen fanns en tidig form av växelbruk som
kallades koppelbruk ännu tidigare.158
I och med att växelbruket infördes i stor omfattning löstes problemet med näringsobalans tillfälligt.
Växelbruket medförde att en stor del av vinterfodret kunde tas från åkermarkens vallar och att
naturliga slåtterängar inte längre behövdes på många ställen. Den ängsmark som odlades upp gav
större höskörd som åkermark. Betesmarkens uppodling var inte så stor som ängarnas under denna
tid. Kring 1870 tog även användningen av handelsgödsel fart, vilket ytterligare stärkte åkerns
oberoende av fodermarkerna.159 Växelbrukets införande medförde att kvaliteten på fodret ökade,
något som möjliggjorde en utveckling mot större djur. Samtidigt ökade antalet nötkreatur i riket
mellan 1870 och 1940 från 2,0 till 3,0 miljoner djur. Även antalet hästar ökade något, liksom grisarna
(främst efter 1920). Antalet småkreatur minskade dock under samma period.
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4.6.1 Skogsbetets avtagande och försvinnande
Även om skogsbete som företeelse aldrig försvunnit helt från Sverige, avtog det mycket dramatiskt
från senare delen av 1800-talet fram till andra världskriget. Den övergripande orsaken var som
nämnts jordbrukets generella omvandling, där med tiden åkermarken kom att stå för en allt större
del av både hö och sommarbete, och boskapsbaserad produktion blev ovanligare. Utöver dessa
drivkrafter påverkades skogsbete dessutom av flera andra samhällsförändringar, av vilka vi nämner
ett par här. En av de viktigaste var skogens växande värde som virkesproducerande mark. I takt med
det, och med att inägomarken fick en allt viktigare roll som foderförsörjare, höjdes röster från
skogsvårdshåll att betet skulle bort från skogen. Ska man ha djur gående på skogen måste
trädbeståndet hållas tillräckligt glest så att det kan växa gräs på marken, vilket inte var förenligt med
det nya sättet att bedriva skogsbruk då skogen skulle växa i täta bestånd. Man var också bekymrad
över betets skador på unga trädplantor. Jägmästare Carl Björkbom publicerade 1907 en artikel om
skogsbete i Skogsvårdsföreningens folkskrifter i vilken han antagligen uttrycker skogsnäringens syn
på skogsbetet när han beskriver djuren som en av farorna för späda skogsplantor (Figur 13).

Figur 13. Illustration ur Carl Björkboms skrift om skogsbete från 1907. Han skrev: En bland dessa yttre faror,
som man länge ej tillägnat tillräcklig uppmärksamhet, hotar från kreaturens sida. I det ohindrade skogsbetet
ligger ofta orsaken till att föryngringarna gå dåligt eller rent af misslyckas. Den misstro, som man på många
ställen hyser mot skogsodlingar, skulle utan tvifvel försvinna, om dessa skyddades från beteskreaturen.
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Figur 14. Av getter förstörda granar. Hemmansägaren Jöns Jonas Olsson. Dalarna, Boda socken, Kvarnslätten
vid Ovanmyra 1903, Skogsbiblioteket

Olof Tirén gjorde 1948 en jämförelse mellan skogsbete och kulturbete i Norrbotten där han förutom
att beskriva skadorna på skogen går igenom en mängd skador på kreaturen och dess ägares ekonomi
som följer av att ha djur på skogen. Alla djurslag råkade ut för olyckor på skogsbetet, och kornas
mjölkavkastning var enligt Tirén 25 % lägre på skogsbete än på kulturbete. En stor kostnad för
hästarna var de ”spilldagar” som gick åt till att hämta hästar på skogen när de behövdes till arbete.
Men den största kostnaden för hästekonomin utgjorde förvånande nog sjukdom till följd av blodbrist
orsakat av mygg o knott:
Inom de norrländska skogssocknarna brukar man släppa hästarna fritt på skogen från början eller
mitten av juni månad till slutet av augusti. Djuren drivas ofta i stora hjordar på 30-40 djur eller mera.
Men kan möta dylika hästhjordar på landsvägarna i det inre skogslandet och de förorsaka de
vägfarande mer än en gång den hel del besvär. Sommartid omges hästarna ständigt av ett moln av
myggor, broms och olika slags knott. Helt säkert pumpa dessa varelser rätt mycket blod ur de
stackars hästarnas kroppar och deras gift torde inte heller vara ofarligt. Denna plåga anses även
bidraga till uppkomsten av en typisk skogsbetesjukdom hos hästnarna, nämligen infektiös anemi eller
smittsam blodbrist. Blod bristen orsakar årligan stora förlustar bland hästar å skogsbetet. Några
siffror från Västerbottens län torde vara belysande. Under 10-årsperioden 1935-1944 insjuknade
enligt länsveterinärens statistik årligen inom länets lappmark 200 hästar i blodbrist, vara 50 dogo.-
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Inom länets kustland insjuknade årligen 39 hästar i samma sjukdom. Av dessa dogo 20 stycken.
Sjukdomstiden för varje fall av blodbrist är alltid rätt så lång och alltid minst 75 dagar.160
I stora delar av norra Sverige var arealen skogsbete nära förknippad med fäbodbruket, vilket skapade
betesmarker miltals ut från byarna. Fäbodbrukets försvinnande hade därför stor betydelse för
skogsbetesarealens minskning i dessa delar av landet. Forskningen kring fäbodbruk har identifierat
flera samverkande orsaker till det, bland annat mindre behov av hö från myrslogar i skogslandskapet
(när hö kunde produceras på vall), minskad efterfrågan på läder och ull (genom import av andra
textilier), ökad inriktning på skogsvård för timmerproduktion, ökade kostnader för arbetskraft, och
mejeriernas införande (som ”låste” boskapen till mejeriernas närhet).161
Lövtäkt förknippas kanske främst med hamlade träd i gårdsnära lägen, men faktum är att en stor del
av lövet samlades in på utmarkerna där löv togs från träd som fälldes hela. I och med att man kunde
odla allt större del av vinterfodret minskade behovet av löv och naturligt hö. Därmed försvann en
viktig form av utmarksnyttjande som tidigare kombinerats med bete.162

Figur 15. Lövtäkt åt får, Kinnarumma, Vgtl, Axel Henriksson, Vgtl Mus, ccBY, 1M16-B145046_3493

4.7 1945 – idag
Trots jordbrukets nya teknik och övergång till odlat foder fanns naturbetesmarkerna och skogsbetens
kvar på många håll i landet. De två världskrigen bromsade upp jordbruksrationaliseringen och efter
andra världskrigets slut tog minskningen av naturbetesmarkernas areal ny fart. Det vet vi utifrån olika
beskrivande källor men det går inte att visa förändringen med hjälp av statistik (se Figur 1).
160
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Frödin 1919; Larsson 2009, Lennartsson m.fl. 2018 (där avsnittet om fäbodbruk är skrivet av Jesper Larsson).
162
Slotte 2000
161

45

5

Källor till kunskap om historiska skogsbetesmarker

När vi analyserar skogsbetet och dess 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
historisk beteshävd och skogsbete.163

5.1 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.164

5.2 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 sällan skapa ett material som helt
passar för ens frågeställning, nutidsnära historia undantaget. Man måste istället använda de
källmaterial som historien har skapat, och i de flesta fall har källmaterialet tillkommit med ett helt
annat syfte än för att svara på de frågor historiker ställer. 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 kvalitativ metod som är central i historikers
metodik. 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.
163

En bra introduktion till olika källmaterial ges i antologin Nycklar till kunskap – Om människans bruk av
naturen (Tunón & Dahlström 2010)
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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 enligt en så kallad
källpluralistisk metod.165 Det innebär att man låter olika smärre pusselbitar av kunskap bidra till
helhetsbilden. Det är viktigt att på ett systematiskt sätt ta med både pusselbitar som ger en liknande
bild, och bitar som ger en avvikande bild. 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 på ett annat sätt. Källpluralism är inte att samla spridda belägg från olika håll för att stödja en
förutfattad mening!
Ett exempel på en källpluralistisk analys av skogsbete är en undersökning av huruvida ekosystemen
på Filehajdar på Gotland är betespåverkade, som diskuterats i avsnitt 2.3.2.166
Källpluralistisk metod är särskilt viktig för kunskapsuppbyggnad om skogsbete på grund av att relativt
få källmaterial och uppgifter ger explicit information om skogsbetet. Exempel på sådan information
som vi skulle behöva är hur många djur som betade i utmarken, när djuren släpptes på bete och hur
länge de gick där. Sådan information kan finnas i dagböcker, etnologiskt material och rättsprotokoll.
Det är dock vanligare med källor som berättar att skogsbete/utmarksbete har förekommit, men inte
ger någon mer detaljerad information om hur betet gick till, exempelvis lagtexter och många äldre
lantmäterikartor. De flesta av källorna ger alltså endast indirekt information och den behöver tolkas i
kombination med andra källor.
En viktig källkritisk och källpluralistisk fråga är hur man ska hantera det faktum att vissa aspekter på
skogsbete 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
varit så vanlig att den uppfattades som självklar och inte nödvändig att nämna. Den kan också vara
fördold av något skäl.167 Utmarksbete i sig kan ses som en så trivial företeelse att den inte i någon
enskild källa beskrivs särskilt explicit, samtidigt som en omfattande historisk och biologisk forskning
visat att utmarksbete varit en grundläggande historisk markanvändningsform.

5.3 Förhistorien
5.3.1 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.168 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
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proverna för att se förändringar på några tiotal år när.169 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. Det finns dock andra källkritiska aspekter som måste beaktas, 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.170 Ett annat problem är att hävden i sig förstås påverkar pollenmängden,
exempelvis bete eller slåtter innan blomningen och beskärning av hassel. Att en gräsmarksväxt
minskar i pollenmaterialet kan alltså antingen bero på att växten blivit ovanligare till följd av upphörd
hävt och igenväxning, eller att hävden blivit mer intensiv och därmed minskat växtens
pollenproduktion. 171
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 så
mycket med frågeställningar som kräver att man skiljer på olika slags gräsmarker. Därför kan man
sällan avgöra vilket pollen som kommer från äng respektive andra 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 källmaterial172, eller genom att studera
pollendeposition i nutida gräsmarker med olika hävd.173
I makrofossilanalys använder man andra lämningar av växter och djur, oftast frön, men även andra
växtdelar, skal av insekter etc. Materialet har oftast som 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.174 ,
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 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.175
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I både pollenanalys och makrofossilanalys kan man åldersbestämma materialet med C14eller andra
metoder.

5.3.2 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, blir det ofta uppenbart att fördjupad tolkning kan
behövas om vi vill ha mer information om exempelvis nyttjandet av landskapets resurser. Exempelvis
berättar en hägnad alltid om att det funnits behov av att kontrollera betesdjur – 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.
Härdar har använts som indikation för betesdrift på utmarker i och med att de knutits till betesdrift
med herdar.176 Osteologiskt material, ben, efter djur är vår 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).

5.4 Medeltiden och nyare tiden
För medeltiden möts flera olika källmaterial. Janken Myrdal har gjort den ojämförligt viktigaste
forskningsinsatsen om medeltida bete genom boken ”Boskapsskötseln under medeltiden”. Där gör
han en källpluralistisk studie, baserat på bland annat medeltida landskapslagar, ordspråk, bilder och
mirakelberättelser för att teckna en bild av medeltidens boskapsskötsel.177 De arkeologiska
lämningarna är fortfarande viktiga, men det tillkommer flera typer av källmaterial. Nedan beskriver vi
några huvudgrupper.

5.4.1 Föremål och redskap
Under hela människans historia har vi använt föremål och redskap och en del av dem har av en eller
annan anledning blivit bevarade för eftervärlden. För att förstå jordbruksteknik och vilka hjälpmedel
man använt vid betesgången 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
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använt dem och till vad det använts.178 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 skogen såg ut, såsom hur öppen den var
eller fördelningen mellan olika trädslag.
Specifik information om hur man använt skogen till föremål och redskap. I den mån det finns
bevarade redskap som användes inom betesdriften, såsom hinderdon, så berättar det också något
om metoderna. Indirekt visar också föremålen vilka slags träråvaror som fanns i skogen men
knappast något om hur skogen såg ut.

5.4.2 Kyrkomålningar
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
redskap från samma tid, men konstnärerna har också använt utländska influenser, som utländska
trädarter. Herdar är ett vanligt motiv och därför kan kyrkomålningarna visa herdarnas utrustning och
kläder, hundar och förekomst av rovdjur.
Information om bete kan vara förekomst av djurslag och vallning.

5.4.3 Kartor
De första lantmäterikartorna började produceras vid 1600-talets början då de geometriska
jordeböckerna visar utbredning av åker, äng och hagar (vanligen inte utmarken) på bynivå. Det ger
den första rumsliga anvisningen av var olika marker låg. I kartor från 1600-talets andra hälft och
framåt får vi även utmarkernas rumsliga utbredning. Utöver den rumsliga utbredningen får vi en
uppfattning av hur betet var organiserat i tid och rum (Figur 16). I vissa kartor från 1600- och 1700talen kan det framgå hur många djur som kunde födas i olika hagar, men oftare är betet beskrivet i
termer av tillräcklighet. Även skogen beskrevs kortfattat och ur ett nyttoperspektiv i de äldre
kartorna. Därför står ofta om det fanns tillräckligt med skog till timmer, gärdesgårdsvirke och
vedbrand, ibland framgår de vanligaste trädslagen. Sådana mer målande beskrivningar finns främst
på kartor från storskiften. Laga skifteskartor (från 1827) är mycket mer detaljerade vad gäller
markernas indelning, och klassificering av markerna och deras relativa produktivitet, men ger
knapphändig beskrivande information. Däremot kan den omfattande lagaskiftesakten innehålla
detaljer om byggnaderna, inklusive fähusens storlek och antal bås, eftersom man gjorde en
bedömning av vilka gårdar som skulle flyttas.
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Figur 16. Markarbo i Tierps socken, Uppsala län i geometrisk jordebok från år 1640. Åkern (B, C, D) låg i
tvåsäde, dvs besåddes vartannat år. Betesmarken inom åkergärdena kunde betas de år som åkern låg i träda
och efter skörd. Ängarna (grönkantade) tycks ligga i en stor hage, 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.
Lantmäteristyrelsens arkiv. B64-78:a3:176.

Utöver kartor på by- och gårdsnivå finns småskaliga kartor som visar större landskapsutsnitt, t.ex.
sockenkartor (ca 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

51

information jämfört med bykartorna som de baseras på. Ekonomiska kartor har fördelen att de gjorts
mot bakgrund av en flygbild, vilken kan visa markernas öppenhet m.m.
Övergripande information om skogen kan även hämtas i en skogskarta från 1840-talet som är
resultatet av hertig Karls (senare Karl XV) intresse för landets skogstillgångar. En sammanställning av
information på sockennivå resulterade i en landstäckande karta över skogstillgången (Figur 17).

Figur 17. Skogstillgången i Götaland 1846 enligt Karl XV skogskarta. Mörkgrön infärgning visar områden där det
fanns timmerskog eller grövre dimensioner. Ljusgrönfärgade områden saknade timmerskog men har träd av
klenare dimensioner om var lämpligt för ved och gärdsgårdsvirke. Ofärgade områden kan knappast ha saknat
träd helt, åtminstone inte alla vita områden. Källa: Hadlingar rörande Sveriges konungahus, Kronprins Carl (Carl
XV), kartor öfver Sveriges järnverk mm, litt b (kartavd. m.form)

Kartor ger åtskillig information om betesmarkerna, t.ex. deras utbredning och placering i landskapet
och deras förändring över tid (om man har kartserier). Betets tillräcklighet, förekomst av träd och
buskar kan framgår och betets organisation kan uttolkas ur kartor med hägnader. Sockenkartorna
med beskrivning kan ge viktiga detaljer om betesmarkerna, liksom djurantalet vid 1800-talets mitt. I
laga skifteskartor finns ofta beskrivningar av byggnader, vilket kan ge inblick i djurantalet.

5.4.4 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 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.
Detta syfte är väldigt sällan identiskt med de frågeställningar som vi idag är intresserade av. Varje
källa måste alltså tolkas utifrån de förutsättningar och syften varmed den framställts.
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5.4.4.1 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.179 En
annan källa till kunskap om människors vardagsliv är s.k. mirakelberättelser. De beskriver först någon
händelse och olycka i vardagslivets arbete och sedan hur den drabbade räddats genom att be till
något helgon. Även om berättelsen hade ett religiöst syfte kan den ge information om tiden och
platsen eftersom vardagslivets arbete och landskap ofta finns invävt i berättelsen. Janken Myrdal och
Göran Bäärnhielm har gjort en katalog över svenska mirakelberättelser och Myrdal använder dem i
sin bok om medeltidens boskapsskötsel. Flera berättelser handlar om att barn går bort sig i obanade
skogar där varken djur eller människor vanligen vistades, vilket kan tolkas som att det fanns ännu
inte utnyttjade betesresurser längre bort från byarna:
”Katarinamirakel, 1475, Motala sn, Östergötland. Föräldrarna är på en utäng för att samla hö, sonen,
sju år gammal, försvinner i skogen som är en halv mil djup och en mil bred. Letade i tre dagar. Fann
honom i ett tätt buskage. Han hade blivit biten av vargar i högra foten”.
Läroböcker i jordbruk har funnits i Europa sedan antiken, vissa 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.180 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.

5.4.4.2 Lagar och domböcker
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, som beten och ängar. De är de äldsta
utförliga skrifterna om folks vardagsliv, däribland jordbruket, byalaget och de delar av
markanvändningen som behövde regleras mellan byborna, exempelvis hägnadernas byggande och
underhåll, betestidpunkt, äganderätt till jord vid nyodling osv. I lagtexterna nämns redskap och
platser. 181 Genom lagarna kan vi rekonstruera hur markanvändningen förväntades fungera och vara
organiserad, vilka redskap man hade och hur de användes.
I lagarna och än mer i domböcker ser vi vilka delar av markanvändningen som inte alltid fungerade
som det var tänkt, och sådana konflikter ger i sig mycket information om såväl landskapets nyttjande
som jordbrukets socioekonomiska organisation. I domböckerna kan man följa rättsfallen och i
saköreslängderna vad det resulterade i för straff.
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Myrdal 2012 s 21
Peder Månssons källor beskrivs på Riksarkivets hemsida:
https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=8088
Om ängen blev gammal skrev Peder Månsson att den ej kommer att kunna bära gräs eftersom de växer mossa
på den. Genom att strö aska där mossa växer ”dräper” hon mossan. Men det allra bästa var att ärja eller plöja
upp alla ängarna, harva dem jämnt igen och därefter så. http://spraakdata.gu.se/ktext/pederm.html
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Myrdal 1999 s 22-25
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Till den information om slåtterängar som kan fås hör bl.a. bestämmelser kring ängarnas nyttjande,
vilka marker som slogs, folks rättigheter och skyldigheter, och vilka situationer, t.ex. nöd, brist, eller
profit, som kunde locka till lagbrott. Oss veterligt har dock ingen specialstuderat ängen i äldre lagar.

5.4.4.3 Skattematerial
Under 1500-talet skapades en uppsjö av skriftliga dokument i och med kronans systematiska och
välbevarade registrering av befolkning, gårdar och annat skatteunderlag. När Gustav Vasa blev kung
skapades en ny statsapparat med noggranna räkenskaper och ekonomiska förhållanden som
förvarades centralt hos kronan eller på kungsgårdar och hos ämbeten ute i landet. 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 skatt som baserades på folks individuella 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 18, Figur 76).182 Dessa skattelängder finns endast från de
landskap som tillhörde Sverige.

Figur 18. Inledningen av 1640 års boskaps- och utsädeslängd för Alseda socken. 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 framgår sedan mantal, antal 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. Byarna var Hulta (två gårdar), Hult (två gårdar, Lamåsa, Hässle samt
Hultåkra.

Boskapslängderna ger information om boskapsantalet på gårdsnivå under tidigt 1600-tal.
Skattematerial ger i övrigt ingen direkt information om betesmarkerna.
182

Hannerberg 1848, Dahlström 2006
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5.4.4.4 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 (stor) gård drevs. Räkenskaperna är oerhört noggranna och detaljerade.
Vad som noterades varierade, men de gårdar som noterat boskapsantalet erbjuder en unik inblick
hur boskapsstocken var sammansatt av olika djurslag, fördelningen mellan olika åldrar, hur ofta
korna kalvade, kalvdödlighet mm (Tabell 2).
Tabell 2. Utdrag ur räkenskaper från Tynnelsö gård, Överselö socken, Sörmland.

oxar
tjurar
kor
stutar 5 år
stutar 4 år
stutar 3 år
stutar 2 år
stutar 1 år
stutkalvar
kvigor 5 år
kvigor 4 år
kvigor 3 år
kvigor 2 år
kvigor 1 år
kvigkalvar
årsfödda kalvar
störtade kalvar
gumsar
tackor
lamm
årsfödda lamm
störtade lamm
svin
årsfödda svin
stod
stodföl
häst/frigfåle
häst/frigfåle föl
verkhäst
stodhäst
folle?
årsfödda föl
störtade föl

1602
12
2
32
3
4
9
11
2
3
9
12
5
5
24
16
15
62
18
60
6
22
31
15
6
0
2
2
3
4
1
6

1604
12
4
23
4
3
8
2
1
3
7
10
11
2
4
50
13
3
36
9
60
23
19
40
12
1
2
0
2
2
1
5
0

1605
17
4
47
2
8
1
1
17
2
3
4
4
14
42
12
3
45
60
20
48
31
11
3
0
4
1
2
5
5
6

Källa: Landskapshandlingar Södermanland 1602-12:1, 1604-19, 1605-3.
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5.4.4.5 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.183
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.184
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.185
Bouppteckningarna kan också ge inblickar i själva 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 19). Kanske kunde
man inte finna dem i tid och nöjde sig med att beskriva dem ändå.

Figur 19. Inledningen av uppräkning av kreatur, 3 juli 1826 i Klints, Othemars socken. 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. Källa: Gotlands norra häradsrätts arkiv F2B:55, nr 1826.2 nr 29.
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Isacson 1979, Gadd 1983, Dahlström 2006
Se t.ex. Westin & Lennartsson 2017.
185
Dahlström 2006.
184
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I Stora Bjärs i Lärbro socken, Gotland, fanns fyra hemhästar och elva skogsruss 1701 och i Lilla ÖsterRyftes, Fole socken, fyra hemhästar och sex skogsruss (1702). Uppgifter om betesplats (eller
utegångsdjur) är inte särskilt vanliga i bouppteckningar, vi har bara sett det från Gotland.
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.” 186
Bouppteckningar innehåller alltid den boskap som ägdes av den avlidne personen men sällan från
byn. 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.

5.4.4.6 Jordbruksstatistik och officiella berättelser under 200 år
Det har länge funnits intresse från statens institutioner att skaffa kunskap om bland annat jordbruk,
boskapsskötsel, skogsbruk, bergsbruk, binäring mm. 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 dessa näringar, vilka framsteg som
gjorts och vilka problemen var. Berättelserna har därför 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. De 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, men man
kan trots det finna intressant regional och lokal information.
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, som visade att stort underslev. 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
186
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ägoslag, område för område. Eftersom lokalundersökningen inte gav landsomfattande statistik för
något enskilt år upphörde den 1920 och ersattes istället 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 Lantbruksräkningar (1971, 1976, 1981, 1988 och 1992).187
Redan på 1860-talet saknades en egen ägoslagskategori för betesmark det ingick antingen i kategorin
”skogbärande mark” eller ”naturlig äng” och därefter växlade kategoriseringen av betesmark flera
gånger vilket gör det svårt att följa arealförändringar över tid. Även då det funnits siffror var dessa
inte speciellt tillförlitliga vilket framgår av berättelsen som hör till statistiken:
”Liksom under de närmast föregående åren har åtskillig bristfällighet i materialet föranletts av de
svårigheter, som mött lokalundersökarna, särskilt i norra Sverige, att för alla brukningsdelar erhålla
någorlunda tillförlitliga uppgifter om arealen av naturlig äng samt skogs- och hagmark. I åtskilliga fall
har det varit omöjligt att erhålla fullständiga uppgifter om dessa ägoslags areal, särskilt skogens och
hava på grund härav de felande uppgifterna måst hämtas från 1911 års jordbruksstatistik”
(Lokalundersökning 1919)
Materialet ger en del allmänna utlåtanden om boskapsskötseln och betesmarkernas, framförallt
problematiska aspekter och sådant som ansågs som framsteg. Det ger information om djurantal och
djurslag och även övergripande arealförändring, men jämförelser över tid försvåras av att
ägoslagskategorierna ändrades flera gånger.

5.4.4.7 Samtida skogs- och 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, varav åtskilliga rörde ängsskötsel.188 Här fick empirisk och ofta
experimentell naturvetenskaplig forskning ordentligt fotfäste i lantbruksnäringen, och man lade
bland annat grunden till förståelsen av jordmånens och växtnäringens betydelse.189 Forskningen
Kungliga Vetenskapsakademin instiftades 1739 med syfte att bland annat delgiva allmänheten av
henne prövade och gillade ”anmärkningar, påfund, rön och försök”.190 Forskningen om och
utvecklingen av jordbruket hade tydliga nationalistiska inslag191 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.192
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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.
Litteratur av detta slag ger mängder av detaljer om jordbruk. Informationen behöver dock tolkas med
viss försiktighet och, som alltid, med insikt om dess syfte. Mycket av uppgifterna om markernas
skötsel och tillstånd är starkt präglade av strävan efter att förändra, i många fall säkert på sätt som
var helt orealistiska för vanliga bönder. Åtskilligt av forskningen bär samma prägel och tycks i många
fall också vara svagt förankrad i praktisk erfarenhet. Gadd sammanfattar: Tusentals artiklar och
böcker skrevs, men ofta var de idéer som ventilerades tämligen världsfrånvända. Men det kunde
också hända att goda uppslag stannade på papperet.193 Sammantaget innebär detta att den skötsel
som beskrevs inte nödvändigtvis var i allmänt bruk utan mer uttryckte för hur författaren ansåg att
ängar borde skötas. Eller att det beskrivna tillståndet, ofta uselt, kanske främst hade som syfte att
motivera författarens förslag till förbättringar.

5.4.4.8 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 en arbetsjournal 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. Det skiljer 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.194 De flesta dagböcker
handlar om arbetet på åker och äng och att man fäller i skogen, kolar och hugger ved, stänger
gärdesgårdar men är mer sparsmakade vad gäller det dagliga arbetet med djuren. Trots det är
dagböcker den enda källa som på gårdsnivå låter oss följa många av de detaljer som ingick i skötsel
av betesmarker och betesdriften. Något som ofta noterades var betessläppet.195 Notiserna är oftast
korta, som ”Anders och Erik geck vall”, eller ” till Marcusbo med 13 kor” eller ”högg stockar och ved i
råberget och körde hem”. Med några undantag får vi sällan detaljerade redogörelser för hur arbetet
gick till eftersom det var självklart för den som skrev. Kombinerat med samtida kartor kan dagböcker
ge en unik inblick i betets organisation i tid och rum.
Dagböcker informerar om betets organisation i tid och rum, om skötselåtgärder på betesmarkerna
och om skogsanvändning som format skogsbetena, främst under 1800-talet.

5.4.4.9 Etnologiska frågelistor och annat folkminnesmaterial
Under tidigt 1900-tal började de folkminnesbevarande arkiven att sända ut frågelistor till informanter
ute i landet. Frågelistorna följde vitt skilda ämnen, såsom mjölkhushållning, tröskning, julfirande,
boskapsskötsel, tilltal och hälsningar osv. Informanten fick med listan ett antal frågor att besvara,
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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 förekommer 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 skilde över landet beroende på hur ambitiösa och intresserade meddelare
man lyckades få tag på.196 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 snabbare. 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 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.
NM60, Boskapsskötsel, är en mycket relevant frågelista för att fördjupa sig i skogsbetets nyttjande
och utseende. Några citat från olika ställen i Småland illustrerar detta197:
 ”Skogen var under våren och sommaren betesplats för samtliga nötkreatur, hästar och får”
 ”Man hade dock även mindre betesplatser som kallades hagar där ko, som nyss kalvat, och
en del ungdjur betade. Skogsmarken spelade dock den största rollen av betesplatserna.
Anledningen var den stora arealen”.
 ”Man har tidigare försökt att förbättra skogsbetena genom att bränna bort där växande
enbuskar och ljung, vilket även hade till följd att all självsådd barrskog förstördes”
Frågelistor ger detaljerade beskrivningar om boskapsskötsel och skötsel av betesmarker från 1800talets slut och därefter.

5.4.4.10 Måleri och fotografi
Målningar och fotografier kan visa landskap, ägoslag, strukturer och arbete, antingen som
huvudmotiv för bilden eller som bakgrund till andra motiv. Landskapsmålningar kan föra oss flera
hundra år tillbaka i tiden och visa landskap och händelser med stor detaljeringsgrad. De första
fotografierna är i princip från sekelskiftet 1900. Det gäller dock 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.198 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.
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Fotografier och målningar av denna typ ger information om gräsmarkernas utseende, placering i
landskapet, om arbetet, redskapen m.m.

Figur 20. Bete på sått hygge, Västerbotten, Lycksele, Nyby, Skogsbibl.

5.5 Biologiskt kulturarv
Enbart skriftliga historiska källor ger oftast inte tillräckligt med information för att vi ska förstå hur
betesmarkerna brukades. Det gäller de flesta markslag i odlingslandskapet, men särskilt betesmarker,
vilka vanligen beskrivits mindre detaljerat än ängar, åkrar och trädgårdar. Eftersom den tidigare
skötseln har format betesmarkernas biologiska mångfald, kan 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 de kortlivade
arterna, som insekter och vissa kärlväxter, snabbt, eller trängs tillbaka till smärre områden där miljön
fortfarande duger. Fleråriga arter, främst växter, kan däremot leva kvar viss tid, under mer eller
mindre olämpliga förhållanden. Det är exempelvis 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
mekanismer för att gå in i olika slags vilofaser som anpassning till fluktuerande miljötillstånd.199 Hit
hör även ”osynliga” livsstadier som frön och rötter, och i sådana fall blir det biologiska kulturarvet
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synligt först när någon miljöfaktor, kanske en avverkning eller återinfört bete, väcker dem.200 Man
kan tolka såväl arter i dagens landskap som historiska artuppgifter, exempelvis från gamla
landskapsfloror. Skogsbetesmarker innehåller ovanligt många olika slags biologiskt kulturarv i skog
eftersom människans nyttjande satt spår i såväl träd- och buskskikt som i markvegetationen.

Figur 21. Tidigare bete i en kalkbarrskog på Raggarön, Uppland kan spåras som biologiskt kulturarv i flera olika
skikt i skogen: humus- och mossfattigt bottenskikt, örtrikt fältskikt med bland annat guckusko, betespåverkade
granar och luckighet. Kanske kan en närmare granskning av exempelvis fältskiktets arter ge närmare
indikationer på detaljerna i nyttjandet, som luckhuggning, betestryck och betestidpunkt, vilka kan stämmas av
mot historiskt källmaterial, exempelvis djurantal och hägnadssystem.
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5.5.1 Kärlväxter
Beträffande fältskiktet utgörs det biologiska kulturarvet i skogsbeten huvudsakligen av förekomster
av arter från de lokala hävdade gräsmarkerna. Sådana arter kan ta sig in i skogen om den är
tillräckligt ljus och har rätt betesregim. Det finns förmodligen mycket få kärlväxter som är specifika
för skogsbeten, men säkerligen många som haft sin absoluta tyngdpunkt där. Det finns också arter
som expanderar på hyggen och i större luckor utan att skogen nödvändigtvis är betad, som ljung,
mjölkört, piprör och kruståtel, och även dessa arter kan leva kvar ett tag efter att skogen slutit sig
igen. Vissa av dessa naturliga ljusarter kan också vara betesgynnade eller beteståliga, medan andra
inte är det. Exempelvis nämner flera etnologiska uppteckningar kruståteln som ett värdefullt
betesgräs201, men eftersom den även förekommer på hyggen utan bete behöver förekomst av
kruståtel i skog inte alltid vara ett biologiskt kulturarv från en betesepok.
Åtskilliga kärlväxter i skog är svårtolkade genom att de å ena sidan missgynnas av skugga och ibland
tjocka mossmattor, men å andra sidan inte tål vilket bete som helst. Hit hör orkidéer som guckusko,
svärdssyssla, skogsknipprot och skogsnycklar (Figur 21).202 Med bättre kunskap om arternas ekologi
skulle de förmodligen kunna berätta om detaljer i den historiska skötseln, exempelvis om
betesintensitet och betestidpunkt, eller om inslag av slåtter och annan markanvändning i skogsbeten.
Det är troligt att kärlväxterna främst påverkas av ljusinsläppet, markstörningen och betet, se vidare
avsnitt 6.

5.5.2 Marksvampar
Medan de flesta av skogsbetets kärlväxter kan klara sig även i helt öppen mark, är
mykorrhizasvamparna beroende av träd, inte minst barrträd. Många gynnas samtidigt av att mossa
och förna hålls tillbaka, och av markstörning för sin etablering. Bland svamparna torde det därför
finnas åtskilliga arter som expanderat sina förekomster till nya områden och naturtyper tack vare
skogsbetet där trädförekomst och lämpliga markförhållanden kombineras, och dessa arter kan alltså
betraktas som skogsbetesarter på dessa platser.203 De flesta inventeringar har funnit samband mellan
rik svampflora och tidigare eller pågående bete, såväl i öppna gräsmarker som i skogsbete och andra
trädklädda betesmarker, inklusive renbetad fjällbjörkskog.204 Sådana samband betonas också i
naturvårdspublikationer om svamp och kalkbarrskog.205 I studier som jämfört betade och obetade
skogar i samma område har det ofta varit svårt att fastslå skillnader och likheter eftersom båda
grupperna i regel har en lång beteshistoria.206 Ibland hittas dock fler arter i övergivna f.d. skogsbeten
än i betade objekt, och även om det kan bero på att fruktkroppar är svårare att finna i betad och
trampad mark, har föreslagits att en obetad älsklig fas i vissa fall kan vara bättre för svamparna än
pågående skogsbete.207
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Marksvampar är en grupp som studerats mycket lite beträffande deras relation till hävd, särskilt i
skogsbiotoper. Det behövs bättre kunskap om svamparnas ekologi och habitatkrav för att kunna
tolka svampförekomster som biologiskt kulturarv. Sådan kunskap kan tas fram genom fältstudier av
svampar (och andra artgrupper) i relation till nuvarande och tidigare markanvändning. Vi ger ett
exempel på det sistnämnda.

5.5.2.1 Skogsbetet på Rönngrund
I kalkbarrskogen på halvön Rönngrund i Uppland finns flera rödlistade svampar i ett stort ängsgärde
med en mosaik av ängar och betesmarker som betades efter slåttern. Efter laga skiftet 1863 började
de mer produktiva ängarna odlas upp och hägnades separat för att kunna kombinera åkerbruk,
slåtter och bete. Halvön delades samtidigt mellan två gårdar. Med tiden upphörde slåttern alldeles
och det tidigare ängsgärdet blev en stor, igenväxande, beteshage med några små hägnade åkrar. Den
ena av gårdarna hade en sommarladugård på Rönngrund eftersom betesdjuren fick simmas över från
gården (Figur 22). Skogsbetet fortsatte till 1970-talet på den ena gården och ända till mitten av 1990talet på den andra, då utpekandet av en nyckelbiotop omöjliggjorde den betesröjning och
vedhuggning som tidigare utförts i, och varit en förutsättning för skogsbetet.
På Rönngrund växer svampen violgubbe i mark som vid laga skiftet 1863 betecknades som sidländ
vall och sidländ vall, sämre slåtta (Figur 23). Violgubben har ett ringformat växtsätt där gamla
individer har större ringar. I detta fall är ringarna 6-8 m i diameter och arten måste ha funnits
tillsammans med skogsbetet. Om ringarna är så gamla att violgubben också förekom på platsen när
den hävdades med slåtter och efterbete, skulle det indikera att violgubben tål eller gynnas av
tämligen intensiv hävd.

Figur 22. Sommarladugård på Rönngrund, Gräsö socken, Uppland.
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Figur 23. Växtplats för violgubbe 2010 i gränsen mellan markslag som 1863 var delområde 348 och 388, sidländ
vall respektive sidländ vall, sämre slåtta.208 Rönngrund, Uppland.

5.5.3 Andra organismgrupper
Skogsbete påverkar också de flesta andra organismgrupper, varav vissa arter kan utgöra ett biologiskt
kulturarv efter att hävden upphört. Några sådana effekter diskuteras i avsnitt 8.3.4, men överlag är
många gruppers relation till hävd mycket lite beskriven. Många arter av lavar som idag nästan
uteslutande förekommer i fjälltrakterna, fanns förr även i södra Sverige, bland annat i skogsbeten
och andra naturbetesmarker. Att de försvunnit i syd beror sannolikt främst på igenväxning efter
upphörd hävd och avverkning.209
5.5.4 Träd och buskar
Träd och buskar är en rik källa till biologiskt kulturarv i skog och skogsbeten. Både olika träd- och
buskarters förekomst och deras växtsätt kan ge information om tidigare nyttjande. Träd och buskar
som biologiskt kulturarv behandlas i en skrift från Riksantikvarieämbetet.210 Här nedan visas en lista
över olika slags biologiskt kulturarv i träd och buskar; de beskrivs utförligt i Ljung m.fl. (2015).211
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Tabell 3. Exempel på biologiskt kulturarv i form av träd och buskar som indikerar olika slags nyttjande
och aktiviteter i skogsbeten.

Träd inkl sly
Träd som indikerar ljus/öppenhet
Hagmarksträd (ljusträd)
Brynträd, asymmetriskt greniga träd
Lågträd (apel, rönn, oxel, hägg, sälg, jolster etc)
Träd av annat slag som nu dör p.g.a. ljusbrist (det har alltså varit öppnare tidigare)
Träd som nyttjats för löv, ved etc
Stubbskottsträd
Socklar
Runnor
Hamlade träd
Höghamlade
Stamkvistade
Lövstrukna (kan de identifieras?)
Träd med uppflyttat hamlingsställe (från sockel till höghamling)
Barktäkt
Tallbarktäkt
Nävertäkt
Granbarktäkt
Gren/ristäkt
Underkvistade träd (t.ex. granristäkt för kolning)
Getbarrtäkt
Träd som avsiktligt eller oavsiktligt skadats
Betesskadade träd
Barrträd med risig eller förtjockad bas, eller med rester av toppar
Flerstammiga barrträd
Tramp- och körskadade träd
Körskador på stammar och rotben
Trampskador på rotben
Tramp- och båtgranar
Bleckade/barkade träd
För markering av gamla leder etc.
Avverkningsblecka (med eller utan stämpel)
Katade för att bli kådrika
Träd med inväxningar, huggningar eller dylikt
Efter stängsel
Efter annat (t.ex. krakträd)
Fångstanordningar
Brända träd
Träd med övervallade skador/brandljud
Buskar
Levande eller döda buskar som indikerar ljus/öppenhet
Gamla buskar som indikerar långvarig ljuskontinuitet
En, ros, slån etc som bara kan växa i ljus miljö
Yngre buskar som indikerar mer tillfällig ljustillgång
Buskar av annat slag som nu dör p.g.a. ljusbrist (det har varit öppnare tidigare)
Buskar som nyttjats för löv, ved etc, t.ex. hasselrunnor
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Figur 24. Till vänster: ”Storbacksleddet” har rester efter grinden som förband ”Övra” hagen och utmarken. Till
höger: källa i gammalt skogsbete. Bägge bilder är från byn Örbäck, Karbenning socken i Västmanland.

5.1 Redskap och konstruktioner
I gammal betesmark kan det finnas spår av tidigare hägnader som inte finns med på något kartskikt.
Gamla trägärdesgårdar kan ligga kvar länge på marken innan det är helt bortmultnade och det kan
även finnas rester efter grindkonstruktioner i träd (Figur 24). Taggtrådsstängsel som vallats över av
trädet där det en gång fästes vittnar om hägnader från efterkrigstiden. Det var nödvändigt att djuren
hade tillgång till vatten på betet i vattendrag, sjöar eller källor. Långt efter att djuren slutat betet kan
man hitta källor som grävts ur och underhållits för att kunna vattna djuren (Figur 24).
Föremål av trä kan finnas bevarade i arkiv och på gårdarna. Träföremålen visar på hur viktig skogen
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. Om man kan identifiera trädslaget kan redskapen tolkas som ett biologiskt
kulturarv och ge ledtrådar om hur skogen såg ut, vilka trädslag som fanns i skogen och hur öppen
skogen var. Exempelvis vittnar omfattande användning av envirke till gärdsel och föremål om att
skogen måste ha varit tillräckligt öppen och ljus för att enebuskar skulle kunna växa där (Figur 25).
Specifik information om hur man använt skogen till föremål och redskap. Indirekt visar också
föremålen vilka slags träråvaror som fanns i skogen och något om hur skogen såg ut.
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Figur 25. Kolstig av ene från Örbäcks by, Karbennings socken i Västmanlands län.

5.2 Referenslandskap för skogsbete i andra länder
Flera europeiska länder har kvar mera av den äldre betesorganisationen än Sverige. Det kan antingen
vara en fråga om att jordbruket inte genomgått samma ”modernisering” som hos oss, eller vara en
medveten satsning på att använda naturbetesmarker i det moderna jordbruket och
matproduktionen. I Rumänien är det fortfarande vanligt med stora samfällda betesmarker där byns
djur vallas. Just skogsbete blev dock förbjudet när skogen förstatligades på 1940-talet, men talrika
skogsfäbodar i bergstrakterna vittnar om att skogsbetet trots det fortsatte, dock i regel utan de
betesröjningar och andra skötselåtgärder som förekommit tidigare (Figur 26).
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Figur 26. Fäbod i skogslandskapet i Apusenibergen – en del av Karpaterna – i Rumänien 2008. Skogen kring
fäboden är präglad av tidigare och pågående bete, men har växt igen kraftigt sedan skogens förstatligades och
skogsbete förbjöds på 1940-talet. Vanvuceşti, Alba, Rumänien. Fäboden övergavs och revs strax efter att bilden
togs.

Flera länder i Alperna har effektiva jordbruksstöd för att fortsätta att nyttja bergens och skogarnas
betes- och slåttermarker; det gäller både EU-länder och Schweiz och Norge.212 Det finns flera studier
av hur dessa jordbruksstöd påverkat biologisk mångfald, och även av jordbruksstödens
kostnadseffektivitet (Figur 27).213 Säkert finns här mycket att lära för svenska förhållanden av andra
europeiska skogsbeten, både om skogsbetenas ekologi och om deras funktion i jordbruket och om
jordbrukspolitikens betydelse. Några sådana utvärderingar har dock oss veterligt inte gjorts.
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T.ex. Wrbka m.fl. 2008; Hartmann m.fl. 2006; Swiss Federal Office for Agriculture 2004.
Wrbka m.fl. 2008; Blumentrath m.fl. 2014; Plieninger m.fl. 2015.
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Figur 27. Kraftigt sluttande skogsbete i Österrikiska Alperna, Risstal, Karwendel, 2016.

5.3 Kunskapssammanställningar, sammanfattningar, fallstudier
Det har skrivits flera sammanfattande böcker om betesmarker vilka i högre eller lägre grad belyser
skogsbete allsidigt vad gäller historia, ekologi och skötsel. En av de första som lyfte behovet av att
uppmärksamma och inventera skogsbeten var Andersson m.fl. (1993), vilka föreslog en
inventeringsmetodik och även gav en kortfattad beskrivning av skogsbeten. Ekstam och Forshed
beskriver naturbetesmarkernas historia och ekologi till stor del utgående från konkreta exempel,
varav ett par är skogsbeten.214 Urban Emanuelsson presenterar beskriver betesskogar översiktligt
tillsammans med andra trädbärande gräsmarker i sitt översiktsverk om Europeiska kulturlandskap.215
En av de mest omfattande beskrivningarna av svenska skogsbeten ges av Mårten Aronsson i
Jordbruksverkets skrift om skogsbete.216 Den bygger på en kombination av litteratur och författarens
egna mångåriga studier av historiskt skogsnyttjande217, men som i andra broschyrer i samma serie
saknas i stor utsträckning referenser till faktauppgifter. Kelvin Ekeland presenterar en mängd
observationer och reflektioner om betesmark, fäbodar och skogsbete i sin bok ”Mångfaldens
utmark”.218 Boken ”Mulens marker” av Gunnar Arnborg m.fl. är en mycket rikhaltig källa till vetande
214
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om skogsbete, främst i södra Sverige.219 Den presenterar fakta och funderingar baserat på olika källor
varav flera är unika, exempelvis intervjuer och författarnas egna fotografier och observationer.
Boken är därför i stora delar ett primärmaterial om betesmarker. Två gedigna genomgångar av
litteratur om svenska skogsbeten är dels ett examensarbete av Fabian Mebus med fokus på
Gotländska skogsbeten, dels en kunskapssammanställning om utmarksbete av Weronika Axelsson
Linkowski, SLU.220 I en metodstudie gjord av Hjalmar Croneborg ges en hel del bakgrundsuppgifter
om gotländska skogsbeten.221 I Lars Kardells tvåbandsverk om svenskarna och skogen behandlas
skogens förindustriella historia ingående (band 1), och inte minst skogsbetet.222 Kardell har också
gjort många platsspecifika studier som är pionjärarbeten inom skogshistoria och biologiskt kulturarv.
223
Biologiskt kulturarv i skogsbeten har behandlats mest uttömmande inom ett flerårigt projekt vid
Centrum för Biologisk Mångfald och Riksantikvarieämbetet. Projektet har tagit fram flera
publikationer av bl.a. Ljung, som exemplifierat främst med Dalarna och norra Sverige.224
Skogshistorikern Lars Östlund med medarbetare har under de senaste decennierna systematiskt
undersökt agrart och samiskt skogsnyttjande genom historiska källor och i biologiskt kulturarv,
huvudsakligen i norra Sverige.225

5.4 Sammanfattning: källor om skogsbetenas historia
Av genomgången i detta avsnitt framgår att det finns olika mycket information om olika tidsperioder
och olika aspekter på betesmarkernas nyttjande och skötsel. Detta präglar kunskapsläget och gör att
vissa uppgifter kan ha fått stort genomslag i litteraturen, medan andra viktiga aspekter kan vara
förbisedda. Därför speglar inte mängden litteratur om olika hävdkomponenter nödvändigtvis deras
betydelse för betesmarkernas bevarandestatus. På motsvarande sätt är också den senaste tiden, när
skogsbetet har minskat i omfattning, överrepresenterade jämfört med de mycket längre tidsperioder
när skogsbetet verkligen var central i försörjningen. Det kan tänkas att vi, för att bevara skogsbetenas
natur- och kulturmiljövärden, behöver bättre kunskap om tiden före 1800-talet. Exempelvis visade en
studie från Vänerområdet i Västergötland att dagens vegetation i gräsmarker, bland annat före detta
skogsbeten, bättre förklarades av 1700-talets hävd än av hävden under senare tidsepoker.226
Sammanfattningsvis behöver frågor om bete och skogsbetesmarker belysas genom att kombinera
olika historiska och ekologiska källor, som då kan komplettera varandra, stärka eller ändra slutsatser
dragna ur en enda källa.227
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6

Den betade skogen som naturtyp

6.1 Källor till kunskap om skogsbetesmarkens ekologi
På samma sätt som tillgången på historiskt källmaterial påverkar vår bild av skogens historiska
nyttjande, präglas vår bild av skogens ekologi av vilka studier som gjorts och inte gjorts. I sin bok ”Det
levande landskapet i Sverige” skrev Sten Selander 1955:
Årtusendens betesgång måste ju grundligt ha omvandlat särskilt markvegetationen i bondskogarna,
men också trädskiktets sammansättning. Tyvärr är det dock svårt eller omöjligt att exakt ange
hurudana eller hur djupgående förändringarna var; här stöter vi på en av de stora luckorna i vårt
vetande om svensk natur och dess förflutna. Betningens inverkan på barrskogsvegetationen har,
åtminstone om man frånser Gotland, knappast någonstans studerats i detalj, och man måste därför
nöja sig med allmänna intryck.228
Dessvärre gäller Selanders slutsats fortfarande; det finns förhållandevis lite litteratur om skogsbete
som naturtyp, om dess historiska ekologi och om de mer detaljerade sambanden mellan biologisk
mångfald, kulturmiljövärden och skötsel.
Många av de växtekologer som var verksamma under första halvan av 1900-talet arbetade utan
tvivel i både hävdade betesmarker och i marker som var under igenväxning efter upphörd hävd, men
bortsåg nästan mangrant från hävdens betydelse. Inte minst skogsbeten beskrevs enbart som
naturliga skogliga växtsamhällen.229 De hävdade biotoperna kan framskymta i artlistor och
artbeskrivningar, och säkert skulle denna information kunna tolkas för att ge åtskilliga upplysningar
om biotopernas utseende och hävd. Exempelvis anger Almquist i sin avhandling om Upplands
vegetation och flora att krissla var vanlig i skogsgläntor.230 Idag är krisslan ingen skogsväxt i Uppland
och upplysningen indikerar att det på Almquists tid fanns skog som var dels tillräckligt gles, dels
tillräckligt svagt eller sent betad för att passa krisslan.231
Ett viktigt undantag bland växtekologerna var Bengt Pettersson, som studerade förändringar i
Gotlands vegetation.232 Hans studier gällde i första hand hällmarker inklusive deras vätar och myrar,
men han hade även provytor i tallskog. Eftersom han studerade förändringar efter betets
upphörande, ger hans resultat många viktiga direkta och indirekta upplysningar om skogsbetets
ekologi.233
Etnologer och geografer, däremot, uppmärksammade skogsbete i sina studier av byar och
bebyggelse, främst i norra Sverige. De flesta diskuterar samband mellan skogsbetesresurser och
försörjning och flera studier diskuterar också vissa skötselåtgärder, betestryck och nyttjandet av olika
slags skogsprodukter i självhushållningen.234
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En viktig källa till kunskap om skogsbetesmarkernas ekologi är de historiska, ibland historiskekologiska, fallstudier som gjorts. I dessa finns säkerligen många ledtrådar, även i de fallstudier som
inte uttryckligen behandlar ekologiska frågeställningar. Bland de bästa exemplen är Lars Kardells
många skogshistoriska undersökningar, se referenslistan.
Det finns många nyare vetenskapliga ekologiska studier av bete, varav åtskilliga är gjorda i trädklädd
betesmark. Sådana studier redovisar i regel väldokumenterade resultat, men det finns flera
utmaningar om man vill använda dem för att förstå skogsbetenas ekologi. En utmaning är att
bedöma hur relevanta studier i olika naturtyper och länder är för svenska skogsbeten. En annan är
att bedöma hur väl det insamlade stickprovet av data representerar hela den naturtyp och objekt
man studerar. Alla som försökt samla in kvantitativa data för att beskriva vegetation eller arter vet
hur svårt det är att med rimlig arbetsinsats få ett material som representerar ett studerat område
som helhet. Denna svårighet borde motivera en utförlig ”källkritisk” diskussion i alla vetenskapliga
uppsatser, men märkligt nog saknas denna tradition i ekologisk forskning, och man nöjer sig vanligen
med att diskutera grundläggande krav på slumpmässig eller systematisk datainsamling, och siffrornas
statistiska fördelning.
En tredje utmaning är förstås att, precis som med historisk information, lägga samman alla enskilda
studier till en helhetsbild. Denna kunskapssammanställning använder i princip den källpluralistiska
metod som beskrivits i avsnitt 5.2, det vill säga vi tolkar olika slags enskild information för att få
ledtrådar till ett antal frågor ställda i ett natur- och kulturmiljövårdsperspektiv.
Ett annat angreppssätt är att samla ihop alla kvantitativa data och analysera dem samlat med
särskilda metoder. Ett intressant exempel på en sådan samlad analys har nyligen gjorts i ett svenskt
projekt för evidensbaserad naturvård.235 Utvärderingen omfattade 144 studier, främst från
Nordamerika och Europa, varav 15 studier gällde nötbete, fyra fårbete, fyra renbete, 14 ospecificerad
tamboskap och resten vilda betare, främst hjortdjur. Effekter av pågående, upphört och (åter)infört
bete redovisades för olika variabler i den mån det bedömdes finnas tillräckligt många studier för att
möjliggöra en samlad bedömning. De starkaste resultaten fanns för artrikedom och vanlighet av
kärlväxter i fältskiktet, mossor i bottenskiktet, samt träd och buskar. Styrkan med denna typ av
studier är att de ger indikationer på vad vi med någorlunda säkerhet kan säga. Svagheter är att hårda
krav på design utesluter många studier som kan innehålla avgörande kunskaps-pusselbitar, och att de
sammanlagda resultaten ofta blir något triviala. I just denna studie blev de tydligaste resultaten att
skogsbete minskar mängd och artrikedom av vedartad vegetation, minskar abundansen (mängden)
men ökar artrikedomen av mossor, och ökar artrikedomen av örter och gräs.
För att sammanfattningsvis komma skogsbetenas ekologi och biologiska mångfald på spåren behöver
man kombinera kunskap om ett antal olika aspekter på skogsnyttjande, både själva betet och många
slags nyttjande av skogens övriga resurser, vilka tillsammans format skogsbetesbiotoperna. Därtill
skulle behövas fältstudier (exempelvis av biologiskt kulturarv i olika skötselregimer och
igenväxningsfaser), analyser av primära historiska källor (exempelvis frågelistor, kartor, byordningar
och domstolsprotokoll), och analyser av biologisk information (exempelvis artfaktablad och
235
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inventeringsrapporter). Beträffande att dra slutsatser av vetenskaplig litteratur, vore det förmodligen
mest fruktbart att kombinera systematiska utvärderingar med källpluralistiska studier.

6.2 Viktiga livsmiljöer för arter i skogsbete
Om man sammanställer direkta och indirekta upplysningar om biologisk mångfald i skogsbete visar
sig skogsbete innehålla följande huvudtyper av livsmiljöer.











Ljusöppen, varm miljö med livsmiljöer knutna till buskar och grova/grovgreniga träd
(inklusive deras ved) som växer i glesa förband eller i dunge-gläntmosaik (då finns de
exponerade substraten i småbryn). Gynnar värme- och ljuskrävande arter på träd och ved,
arter knutna till grova (döende/döda) grenar och grov bark, till torr ved med långsam
nedbrytning, till buskar och lågträd, varav vissa är betesskadade och eventuellt av
torrkrattkaraktär. Vidare rörliga arter knutna till buskmarker och till gles, insektsrik skog.
Artrik markvegetation med stort inslag av örter och gräs (främst arter på väldränerade
jordar), men ofta med stor rumslig variation och med partier med ris, vegetationsfattiga
fläckar och med mosaik i exponering; stor tid-rumslig variation i betespåverkan. Gynnar
kärlväxter i sig och växt-, nektar- och pollenätande insekter och deras predatorer, kanske
särskilt arter som behöver mosaikartad vegetationsstruktur (t.ex. för skydd och jakt) och
värmekrävande arter.
Förnafattig mark (både mark- och trädförna) på brunjord (i stället för podsol) och
sand/morän, med ringa täckning av lav- och mossmattor och i närhet till träd, inte minst
barrträd. Gynnar artrikedom i fältskiktet, särskilt kortlivade och konkurrenssvaga arter,
mark(mykorrhiza-)svampar, konkurrenssvaga lavar och mossor, marklevande värmekrävande
eller jagande insekter (inklusive dyngbaggar), grävande steklar, brunjords-markfauna.
Tramppåverkad mark med inslag av trampskador och jordblottor, både på torr-frisk mark och
i våtmark; tramppåverkade hällar med ringa busklavtäcke. Gynnar konkurrenssvaga lavar,
mossor och kärlväxter, mollusker och marklevande insekter.
Dynga på sandig, förnafattig mark i varma miljöer. Gynnar dynglevande insekter, inte minst
grävande dyngbaggar.
Inslag av betespåverkade biotoper av annat slag, vilka kan innehålla livsmiljöer enligt
ovanstående punkter, men också egna livsmiljöer. De viktigaste exemplen är våtmarker,
stränder och vattendrag av olika typer.

Denna bruttolista kan sedan fyllas på med fler detaljer som är mer eller mindre specifika för
skogsbeten, som att rötsvampangrepp på träd är särskilt utbredda, att det finns en stor variation i
tramppåverkan genom ett nätverk av stigar i kombination med mer eller mindre betad vegetation,
och att det historiskt funnits ett stort inslag av bränd mark och ved.236 Också artsammansättningen i
träd- och buskskikt har påverkats av skogsbetet och det övriga skogsnyttjandet, främst genom att
buskar, pionjärträd och ljuskrävande träd gynnats, medan beteskänsliga träd och buskar missgynnats.
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Figur 28. I gläntan i det rumänska skogsbetet syns flera typiska livsmiljöer: solexponerad död ved, betesskadade
buskar och träd, bryn-gradienter från öppet till slutet, solexponerad dynga, betad grässvål och förnafattig mark.
Gläntorna i detta skogsbete är så utbredda och permanenta att skogsbetet hyser en population av mullvad,
vilkas jordhögar blir livsmiljö för grävande bin och steklar. Fäboden Vârtop i Apusenibergen, Alba, Rumänien
2008.

Som framgår av uppräkningen är skogsbete en skiktad biotop, med livsmiljöer för arter i bottenskikt,
fältskikt, buskskikt och trädskikt. Dessa fyra skikt hänger samman såtillvida att förhållanden i ett skikt
påverkar förhållanden i andra, men olika skikt påverkas också av helt skilda skötselkomponenter,
oberoende av varandra. Bete kan exempelvis hålla tillbaka trädföryngring men inte göra en befintlig
skog mer öppen, därtill krävs avverkning.

6.3 Viktiga ekologiska processer och förhållanden i skogsbeten
Som nämnts finns mycket lite hävdekologisk forskning om skogsbeten och även mycket lite
publicerad erfarenhetsbaserad kunskap om hur olika slags hävd och skötselåtgärder påverkar olika
ekologiska förhållanden i skogsbeten. Kunskapsbristen är särskilt påfallande beträffande själva betets
effekter på mark och markvegetation och på de evertebrater som lever på marken och i
vegetationen.

6.3.1 Bete
Betet påverkar växter och djur i fält- och bottenskikt genom en kombination av olika mekanismer,
framför allt:
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1. Direkta effekter av avbetning och tramp på växtindivider och de smådjur som lever på
växten. För växternas del är det främst effekter på fröproduktion, tillväxt och överlevnad.
2. Effekter av tramp och biomassabortförsel på markstruktur, förnalager etc. Det påverkar
växternas etableringsmöjligheter, mikromiljön för marklevande småkryp, tillgången på
grävbara substrat för grävande insekter etc.
3. Effekter på näringstillgången i marken, genom biomassabortförsel (näringsutarmning),
omfördelning av näring genom spillning och urin, och förändrad markhydrologi genom
exempelvis kompaktering och annan trampstörning.
4. Effekter på temperatur och ljustillgång i vegetationen och på marken genom att
vegetationen blir lägre och mer varierad.
5. Effekter på konkurrensförhållanden mellan växter i vegetationen, där bete i princip gynnar
dels lågväxta arter på de konkurrensstrakas bekostnad, dels betesanpassade arter.
Sammantaget blir betad vegetation mer artrik än obetad.
6. Effekter på jordmånsbildningen genom tramp, vegetationsförändringar med mera. Detta
torde vara en mycket viktig mekanism i skogsbeten, genom att markförhållandena kan
ändras fundamentalt från podsoljordar till brunjordar.
7. Effekter på etablering av träd och buskar, vilka i sin tur på sikt förändrar skogens struktur. De
största effekterna på träd- och buskskikt kommer dock som nämnts inte av betet utan av
åtgärder som direkt påverkar dessa skikt, som avverkning, underhållsröjning, betesbränning
etc.
Av dessa mekanismer är nummer 1, 2 och 5 någorlunda väl studerade genom studier i olika slags
öppna gräsmarker, men det finns knappast några studier som belyser ifall det råder speciella
förhållanden i skogsbeten. Vi utvecklar dessa punkter under nästa avsnitt. Punkt nummer 7
studerades i skogsbrukets barndom då skogsbetet ansågs vara ett hot mot skogsföryngringen, men
de flesta av dessa studier hade som syfte att bevisa skogsbetets förkastlighet och måste tolkas med
försiktighet. Övriga mekanismer är mycket lite studerade, både totalt sett och i skogsbeten.

6.3.1.1 Avbetning – direkta effekter på växter och småkryp
Sammantaget gör mekanismerna i punktlistan ovan att betestoleranta arter, småväxta
(konkurrenssvaga) arter och kortlivade (beroende av frekvent rekrytering) arter av kärlväxter blir
vanligare, och att därmed den totala artrikedomen blir högre än i ohävdad gräsmark och andra
biotoper där successionen får verka fritt.237 På samma sätt gynnas mossor, lavar och vissa svampar.
Fler kärlväxtarter ger en större bredd av resurser för växtätande evertebrater, vilka dessutom gynnas
av att den hävdade gräsmarken har bra temperaturförhållanden.238
De ekologiska huvudmekanismer som bestämmer artsammansättning och artrikedom bland
kärlväxter i betesmarker är själva avbetningen, ökat ljusinsläpp (minskad konkurrens) och mindre
förna.239 Dessa mekanismer relaterar till växternas livscykel.
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6.3.1.1.1 Arters livscykel och anpassningar
För växter kan man i princip säga att etablering av nya plantor och tillväxt och överlevnad av unga
livsstadier gynnas av intensiv störning som ger låg vegetation och tunn förna. Sådana livsstadier är
vanligen okänsliga för hävd av fältskiktet eftersom de går under betes- och slåtterhöjd. Intensiv hävd
riskerar däremot att påverka vuxna plantor negativt, vilket minskar fröproduktionen. För många
perenner är fröproduktionen ett visst år av mindre betydelse eftersom varje växtindivid har många
chanser att sätta frö och nya plantor till världen under sin livstid. För monokarpa arter (som
reproducerar sig en gång och sedan dör) är det däremot avgörande att de vuxna plantorna går i frö.
En populations sammanlagda livskraft bestäms av en kombination av mängden frön, hur många frön
som blir till nya plantor, och hur dessa sedan överlever och tillväxer till nya fröproducerande plantor.
När man i söker förklaringar till populationsförändringar och sätt att öka populationers livskraft
behöver man nästan alltid fundera över artens hela livscykel.240 All slags gräsmarkshävd måste ge
tillräckligt bra fröproduktion men också tillräckligt bra betingelser för andra livsstadier.241
Liknande resonemang kan tillämpas på insekternas olika livsstadier, särskilt växtätande insekter.
Många arter ’sitter fast’ på sina värdväxter under vissa perioder som larv, puppa eller ägg och är då i
det närmaste lika känsliga för störning genom slåtter och bete som värdväxten själv.242 Insekterna
har emellertid studerats betydligt mindre i relation till hävd än växter.
Även om störning av vegetationen således är nödvändig för gräsmarken som ekosystem är störning
negativ för den enskilda växten, växtätande insekter etc. Årlig tidig och intensiv störning (t.ex. bete)
som från tidig sommar och genom upprepad avbetning håller vegetationen låg, skapar en miljö som
är mycket tuff för växter, växt-, pollen- och fröätande insekter m.fl. För att inte sådana arter skall
försvinna bör störningen inte vara hårdare än att det finns en rimlig chans för den enskilda
växtindividen att inte bli avbetad alls eller åtminstone inte innan reproduktion. Grupper som å andra
sidan gynnas av intensiv störning är mark- och dynglevande solälskande arter som inte är beroende
av vegetationen och därmed inte skadas av betet. Även mossor, lavar och i viss mån marksvampar
kan antas gynnas av hårt nerbetad vegetation.
Eftersom gräsmarker således alltid präglas av mer eller mindre intensiv biomassabortförsel, har
gräsmarksväxter utvecklat anpassningar, s.k. resistens, till återkommande störning. Dessa
anpassningar brukar delas in i tre grupper.243
1.

Flykt, d.v.s. att undvika att upptäckas av betare eller drabbas av slåtter.
a. Flykt i tiden, d.v.s. att vara oåtkomlig under den period när risken för störning är som störst
eller under den fas i livscykeln som är mest känslig för störning. Hit hör tidig blomning som
minskar den pre-reproduktiva period en växt behöver vistas i en farlig omgivning och som
möjliggör fullbordad reproduktion innan störningen inträffar. 244 Många strandängsväxter är
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b.

ettåriga vilket innebär att de gömmer sig som frö under den period när vinterns is och
stormar stör strandvegetationen.
Flykt i rummet, d.v.s. att göra en stor del av biomassan, eller viktiga organ, svåråtkomliga för
bete eller skyddade mot annan störning. Hit hör rosettformigt eller klonalt växtsätt som är en
vanlig anpassning hos växter i betesmarker, och kuddformigt eller delvis underjordiskt
växtsätt som skyddar växten mot exempelvis isdrev på fjällhedar. 245

2.

Försvar, d.v.s. att göra herbivori så oattraktivt, besvärligt och kostsamt som möjligt när växten inte
kunnat undgå att upptäckas av betare och andra växtätare. Hit hör mekaniskt försvar med taggar och
svårtuggad vävnad, och kemiskt försvar genom gift, bitterämnen etc. Mot slåtter finns inget försvar.

3.

Tolerans, d.v.s. att minimera kostnaden för växten ifall den trots allt blivit skadad. Hit hör återväxt
efter avbetning eller slåtter.246

Huruvida även insekter som lever på växterna har utvecklat anpassningar är såvitt vi vet inte
studerat.

Figur 29. Rosetter av slåtterfibbla i gammalt skogsbete. Slåtterfibblans växtsätt med huvuddelen av biomassan
tätt tryckt mot marken, är ett typiskt exempel på flykt i rummet. Västernäs, Uppland.
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6.3.1.1.2 Betesdjurens selektivitet
Betesdjur väljer ständigt var de sätter mulen utifrån vilka växter de uppfattar som smakligast vid ett
visst tillfälle. Smakligheten är en kombination av flera faktorer, framför allt näringsinnehållet och
själva smaken eller strukturen hos växterna,247 men förmodligen också innehållet av substanser som
gynnar djurens hälsa på annat sätt, t.ex. genom att motverka inälvsparasiter.248 Smak och struktur
hänger samman med växternas försvar, som diskuterats ovan.
Vad som betas varierar över säsongen beroende på näringsinnehåll och valmöjligheter. Växternas
näringsinnehåll och smak förändras under säsongen och arter som valts tidigare på sommaren kan
ratas senare eller tvärtom.249 Osmakliga (välförsvarade) arter ratas så länge det finns annat bete,
men mot slutet av säsongen när valmöjligheterna tryter kan även beska och taggiga växter betas.250
Betestidpunkt diskuteras närmare i avsnitt 8.3.4.
Vad som betas varierar även rumsligt i en betesmark. Såväl näringsinnehåll som innehåll av
försvarssubstanser kan variera mellan växtplatser, vilket gör att arter som ratas i en vegetationstyp
kan betas i en annan. Exempelvis har observerats att skogsfräken, skogsbräken och andra ormbunkar
i betad fäbodskog ratas av nöt på tallhedar men betas begärligt i källpåverkade örtängar i
fjällranden.251 Samband mellan växters näringsinnehåll och preferens hos betesdjur har visats i
många studier och i olika skalor. Ett exempel i den lilla skalan är att fläckar som uringödslats kan
betas mer begärligt än resten av vegetationen, och en nordamerikansk studie av bisonbete på prärie
fann att urinfläckarna stod för 7% av den betade biomassan trots att de bara utgjorde 2% av ytan.252
Betesdjuren påverkar i hög grad själva mosaiken av vegetationstyper och därmed sina egna
betesmönster. Det är exempelvis vanligt att betare återkommer gång på gång till betade fläckar i
stället för att ge sig i kast med obetade fläckar som är rikare på biomassa men har äldre, mer förväxt
vegetation.
Olika djurslag betar på olika sätt och får på så vis olika effekt på vegetationens sammansättning och
struktur. Även om det gjorts mycket forskning på hur olika djurslag betar, är resultaten svåra att
översätta till effekter på biologisk mångfald,253 och därmed svåra att använda i natur- och
kulturmiljösammanhang. Många studier är gjorda på näringsrika beten, inte i naturbetesmark, och
många har fokuserat på bekämpning av oönskade arter snarare än på hur man kan gynna
naturvårdsintressanta arter.254
Betarnas selektivitet gör att vegetationen blir mosaikartad i olika skalor, i den större skalan genom
att vegetationen betas olika hårt på olika platser och i vegetationstyper, i liten skala genom att
vegetation där den betas blir tufsig och ojämn.255 Särskilt det sistnämnda har stor betydelse för både
växter och småkryp genom att de får möjlighet att reproducera sig i de fläckar som undgår bete
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under en del av säsongen.256 Detta har studerats i olika slags betesmarker, men knappast i skogsbete.
Många studier behandlar den ekologiska betydelsen av osmakliga växter, vilka kan skapa skydd och
reproduktionsmöjligheter i betade gräsmarker.257 En annan konsekvens av selektivitet är att vissa
osmakliga arter kan gynnas och med tiden bli dominerande i vegetationen. I skogsbete kan det
exempelvis gälla ljung, som betas i mindre utsträckning särskilt när den blivit grov, och kråkris, som
aldrig betas.258 För att motverka dominans av sådana oönskade arter i betesmarkerna har bränning
och andra slags betesförbättrande åtgärder använts, inte minst i skogsbeten (se avsnitt 8.4).
Träd och buskar påverkar djurens betesmönster kraftigt, vilket är en viktig faktor i skogsbeten och
andra träd- och buskrika betesmarker. Välkänt är att vegetationen nära taggiga buskar undviks,259
men även andra buskar260 och träd261 skapar gradienter i betesintensitet, med svagare bete in mot
busken eller trädet. Det beror förmodligen på en kombination av att busken försvårar betet och att
vegetationen är mindre attraktiv på grund av löv- och barrförna. Resultatet blir att kärlväxter har
större chans att reproducera sig i det relativa betesskydd som framför allt buskar erbjuder. Samtidigt
skapar såväl kvarstående vegetation som löv och barr ett tjockare förnalager, vilket minskar chansen
att frön ska bli till nya plantor.262 Förnalagret ökar även markens näringsinnehåll, vilket ger en mer
högväxt vegetation och mer gynnsamma förhållanden för näringskrävande arter. En studie av växters
reproduktion och rekrytering i relation till rosbuskar i Uppland visade att den sammantagna effekten
av buskar i betesmark var en förhöjd täthet av groddplantor i en ring runt buskarna. Utåt från busken
minskade tätheten på grund av hårdare bete och minskad fröproduktion, inåt minskade tätheten på
grund av tjockare förna som hämmade etablering av groddplantor från frö.263
Betesintensiteten har avgörande betydelse för hur selektiva betarna kan vara och därmed för hur
stor den rumsliga variationen blir (Figur 30).264 Vid hårdare bete tvingas djuren beta ratorna tidigare
än vid svagare betestryck, vilket kan göra att arter som behöver regelbunden frösättning, eller som
reproducerar sig sent, går tillbaka. I gräsmark som betas hela sommaren är graden av tufsighet fram
till den period när de flesta växtarter går i frö (omkring 15 juli-15 augusti), ofta det som mer än något
annat avgör hur väl växter lyckas med sin reproduktion.265 Många studier har visat att också
skillnader mellan djurslag försvinner när betestrycket blir högt och alla betare tvingas beta all
vegetation.266 Möjligheten till selektivitet påverkas dessutom av hur utspridda de attraktiva växterna
eller fläckarna ligger i en betesmark. Om djuren behöver röra sig mycket för att komma åt det bästa
betet tenderar de att bli mindre selektiva och hålla till godo med vad som finns inom räckhåll.267
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Figur 30. I denna öppna betesmark på drygt 1000 m höjd mellan Apuseni- och Bihorbergen i Rumänska
Karpaterna, är klimatet gynnsamt för både blåbärsris och gräs-örtvegetation. Det är helt och hållet betet som
avgör hur mycket blåbärsriset hålls tillbaka. Fläckar med gräs- örtvegetation betas begärligt och där hålls
nyetablering av blåbär tillbaka. Etablerade blåbärstuvor betas ungefär som buskar, d.v.s. utifrån och inåt, och
mest de unga skotten.

Vid hårdare bete betar djuren även in under buskar. En modellering av den relativa betydelsen för
fröproduktion av betestryck respektive förekomst av skyddande buskar, visade att ökad frekvens av
buskar ökar fröproduktionen i en betesmark, men att betesintensiteten hade mycket större
betydelse.268

6.3.1.2 Sekundäreffekter av bete
Bete ger också ett antal indirekta och samverkande effekter på gräsmarksmiljön, främst på
näringstillgång, vegetationshöjd/konkurrensförhållanden och förna/etableringsmöjligheter.
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6.3.1.2.1 Näringsbortförsel
I gräsmarkslitteraturen beskrivs näringsutarmning i slåtter- och betesmark ofta som en av de
viktigaste miljövariablerna.269 Slåttermark ses ofta som särskilt bra ur det perspektivet genom att
slåttern antas avlägsna mer näring än bete.270 I betesmark återförs en del av näringen genom
spillning och urin, och trampet kan bidra till att näring i död och levande biomassa frigörs
snabbare.271
Många studier som ligger till grund för slutsatser om näring och vegetation kommer från studier där
restaurerade eller kontinuerligt hävdade marker jämförs med ohävdade, ofta gödslade.272 I sådana
studier ser man tydliga effekter av hävden, både på näringsinnehållet i marken och på vegetationen.
Andra studier bygger på att näring tillförs till hävdad mark, vilket också i regel ger tydliga
vegetationsförändringar, bl.a. minskat artantal.273 Bland alla sådana studier kan särskilt nämnas Eliel
Steens långliggande försök i Sverige, vilka tydligare än de flesta visat effekterna av gödsling i hävdad
mark. På 25 år ledde användning av handelsgödsel till halvering av artantalet i både betesmark och
slåttermark.274 Det finns mycket få studier av hur näringsinnehåll och vegetation påverkas av
förändrad hävd i redan välhävdade och näringsfattiga gräsmarker.
Mekanismerna för effekterna av näring på vegetation är fortfarande något oklara. Vissa studier has
visat att artantalet minskar genom allmänt ökad beskuggning i den höga vegetationen275, andra att
det beror på att vissa arter blir dominerande.276 En delvis annorlunda mekanism som studerats
mycket är att näringsfattig mark erbjuder en bredare nisch (niche dimension) genom att fler
spårämnen utgör bristfaktorer som arter behöver konkurrera om.277 Gödslingsförsök visar att
artrikedomen minskar ju fler spårämnen man tillför, men det är svårt att entydigt separera effekter
av färre bristfaktorer från effekter av ökad konkurrens, eftersom även produktiviteten ökar vid
gödsling.
Bete ger inte bara bortförsel av näring utan också en rumslig omfördelning av näringen. Urin och
dynga tillsammans med betesselektivitet skapar en småskalig mosaik av näringsfläckar, dyngrator,
nerbetade och obetade fläckar.278 Det innebär att hävdad gräsmark innehåller fler smånischer där
specialiserade arter kan leva, än en ohävdad gräsmark med mer homogent hög vegetation och tjock
förna. Man kan förmoda att denna hävdskapade heterogenitet är särskilt uttalad i skogsbeten där
det ofta blir stora kontraster mellan betesformad vegetation och jordmån, och opåverkad ris- och
mossvegetation på podsoljord.

269

Hov & Skogen 2005.
Tälle m.fl. 2015.
271
Detling 1988.
272
T.ex. Huhta & Rautio 1998; Maron & Jefferies 2001.
273
Glimskär & Svensson 1990; Clark & Tilman 2008; Hautier et al. 2009.
274
Fogelfors & Steen 1982.
275
Hautier m.fl. 2009.
276
T.ex. Bobbink m.fl. 1987.
277
Harpole & Tilman 2007, Harpole & Suding 2011.
278
Bullock & Marriot 2000; Dufor m.fl. 2006.
270

82

6.3.1.2.2 Vegetationshöjd, kvarstående vegetation och förna
Som nämnts är minskad vegetationshöjd en mycket viktig ekologisk effekt av bete.
Vegetationshöjden påverkar i sin tur ljus- och konkurrensförhållanden och förnamängd279, och dessa
faktorer har olika effekt på olika livsstadier hos växter. Små livsstadier som rosetter och groddplantor
påverkas negativt av både förna (som fysiskt täcker växterna) och hög vegetation (som skuggar),
medan större växtindivider bara känner av vegetationshöjden. I en betesmark finns en rumslig
variation mellan fläckar med hög eller låg vegetation, och hur stor variationen blir beror som nämnts
främst på betestrycket.
Beroende på hur och när gräsmarken betas kan mer eller mindre vegetation återstå vid
hävdsäsongens slut. Den kvarstående vegetationen blir till vissnad förna nästa vår. Förmodligen blir
dock sällan sådan ”ettårsförna” så tjock att den har signifikant effekt på exempelvis
groddplantetablering, utan det krävs att förna lagras under flera år. Huruvida förna ackumuleras som
en följd av ojämn avbetning beror på om betesratorna är långvariga.280
Både vegetationshöjd och förna påverkas också av gräsmarkens produktivitet. Vanligen är torka
orsaken till att produktionen är låg och torkan samverkar således med hävden för att hålla
gräsmarken i stånd – ju större torkeffekt desto mindre behov av hävd och vice versa. Eftersom både
markfuktighet och betestryck varierar mellan år, blir en betesmark med småskalig rumslig variation
mellan torra och friska partier mer stabil vad gäller växtpopulationers livskraft. Vid svagt bete finns
lågväxt vegetation på torrare fläckar, vid torrår finns lämpliga växtförhållanden i friskare partier.281
Skogsbeten har i hög grad sådan rumslig variation och kan därför antas ge goda livsbetingelser för
betesmarksväxter, men det är såvitt vi vet inte undersökt.
Förna skapas även av träd och buskar i sig, vilket diskuterats i avsnitt 6.3.1.1.2. En meta-analys av
förnaeffekter på vegetation (bland annat artrikedom, frögroning och etablering) visade att lövförna
från träd och förna från örter hade större negativ påverkan än gräsförna.282
En av effekterna av betesbränning är att gammal förna bränns bort. Sådan brandpåverkan på förnan
har visats vara en viktig orsak till hög artrikedom bland kärlväxter i nordamerikansk prärie.283 Några
liknande studier från skogsbetesmarker finns inte såvitt vi vet.
6.3.1.3 Tramp
Bete är alltid kopplat till tramp, och trampet samverkar med avbetningen för att ge effekter på
vegetation och olika artgrupper. Rent allmänt rör sig betesdjur mycket under sitt födosök och ger en
avsevärd trampeffekt i betesområdet. I en svensk-norsk studie av fjällkor och kor av Holstein-ras
noterades att båda raserna tillbringar omkring 25% av sin tid gående mellan olika betesfläckar, och
att fjällkorna rörde sig i medeltal 6,3 km per dag, Holstein-korna 5,0 km.284 Graden av rörlighet
hängde samman dels med födovalet, där fjällkorna betade fler vegetationstyper, dels med
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näringsbehovet. Den mest högmjölkande och hungriga fjällkon rörde sig mest, upp till 12,4 km per
dag.285
Tramp har rimligen stor betydelse för betesmarkernas ekologi, inte minst i skogsbeten där djuren kan
förmodas behöva röra sig mer än i högproduktiva beten. Alla skogsbeten får med tiden omfattande
nätverk av stigar som ofta har en vegetation som avviker starkt från omgivande terräng. Man ser
också stor variation i tramppåverkan mellan olika partier i skogsbetet beroende på hur begärlig
vegetationen är.
6.3.1.3.1 Effekter på jordmån
Betets jordmånsbildande effekter i skogsmark är beskrivna. Bete och tramp bör emellertid påverka så
gott som alla de markstrukturer och markprocesser som anses viktiga i skogsmark, som humusform,
markprofil och jordmån, totalt och tillgängligt växtnäringsförråd, buffertförmåga, marktemperatur,
vattenhållande förmåga, kvävecykel med mera.286 Effekterna torde bero främst på att både bete och
tramp förändrar vegetationen och därmed mängden och typen av förna, och på att tramp förändrar
förnan och det översta jordlagret genom nötning, söndertrampning och kompaktering.287 I
markläralitteraturen diskuteras olika podsoler och brunjordar utförligt, och här berörs också
begreppet kulturjord, uppkommen genom odling eller långvarigt bete som utbildar grässvål. I
skogsbeten kan man anta att det förekommer en dynamisk mosaik och många mellanformer mellan
jordmån av typen ren öppen betesmark och typen skog med naturlig jordmånsbildning. Det närmaste
man kommer dessa mellanting mellan kulturjord och skogsjordar (brunjord eller podsol), är det
skogsmarksforskningen kallar ”instabil brunjord”. Sådan är vanlig i hela södra Sverige och i Mellersta
och norra Sveriges kulturbygder288 och kan tänkas åtminstone delvis spegla tidigare skogsbete, där
alltså betesformade brunjordar är på väg att övergå till podsoler efter betets upphörande. Lundmark
betonar att man behöver känna till beståndshistoriken för att kunna bedöma om jordmånen är en
podsol med svag blekjordsbildning eller en instabil brunjord.289 Det anses gå snabbt att omvandla en
podsol till brunjord genom trädslagsbyte som gynnar markorganismernas omblandning av jorden,
men vi har inte hittat någon information om hur det skulle kunna ske genom bete. Den omvända
processen, podsolering av en gammal betesjordmån, tar betydligt längre tid och det kan tänkas att vi
således fortfarande ser rester av det omfattande skogsbetet i kulturbygdernas markprofiler i
skogsmark.290

6.3.1.3.2 Trampeffekter på vegetation
Fältskiktet påverkas av både bete och tramp, men bottenskiktet enbart av tramp. Det är troligt att
trampet har avgörande betydelse för att mossa, busklavar, och kanske även blåbärsris, ska ersättas
av örter och gräs. Det kan antas att trampet påverkar arter och vegetation på tre huvudsakliga sätt,
genom att skada växter, genom att gynna föryngring från frö och genom att påverka
markförhållandena (se 6.3.1.3.1).
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Det finns ett stort antal studier av hur etablering från frö kan gynnas av markstörning, genom att
störningen skapar gynnsamma mikromiljöer för groning. Studier är gjorda både i skog och gräsmark. I
skog har man studerat störning i form av brand, skogsbruk och olika slags markberedning, men det
finns tämligen få studier av bete och tramp.291 Trots denna relativa brist på studier är resultaten
tämligen entydiga: i de flesta skogstyper leder skogsbete till ökad artrikedom av örter, gräs och
mossor, på bekostnad av dominanta skogsarter som kraftiga skogsmossor och vedartad vegetation
inklusive ris. En nyligen genomförd systematisk utvärdering av betesförsök i skog visade att just dessa
effekter faller ut som sammantagna resultat när flera studier kombineras.292 I den mån studierna i
utvärderingen diskuterar orsaker till förändringar framhålls ofta en kombination av nerbetning av
dominant vegetation och tramppåverkan på vegetation och mark som dels även den påverkar
dominant vegetation, dels gynnar etablering av konkurrenssvaga arter. Betydelsen av bete, snarare
än tramp, belyses av att utvärderingen fann ökad artrikedom i fältskiktet till följd av bete med
gräsätare (dit kor och får hör), men inte av vilda buskätare.
Dessa mekanismer innebär att betydelsen av störning för etablering av konkurrenssvaga arter kan
vara större i granskogar med kraftig risvegetation och tjock mossa och humus, än i tallskog med gles
undervegetation och tunnare marktäckning.293 Därmed inte sagt att all tallskog kan ha artrikt fältskikt
utan bete. En studie i lågproduktiv kalktallskog i Filehajdar på Gotland indikerade att betesarter
konkurreras ut av busklavar när betet upphör.294 Busklavarna blev förvånansvärt dominanta och
bildade decimetertjocka täcken som dels växte över kärlväxterna, dels effektivt stoppade
etableringen av nya plantor. I mer produktiva partier var det i stället mossor som byggde upp det
konkurrerande tjocka bottenskiktet. På platser där den mer produktiva skogen avverkats uppstod
snabbt ett högväxt fältskikt av gräs, vilket konkurrerade ut lågväxta betesarter lika effektivt som lavar
och mossor. Slutsatsen blev att det endast är bete eller liknande störning på fält- och bottenskikt som
kan vidmakthålla en artrik betesvegetation (se
Figur 35).
Betydelsen av tjocka mosstäcken på föryngring (av träd) har också studerats i skogsbruksforskningen,
exempelvis i relation till markberedning och kalhyggesbruk.295

6.3.1.4 Sammantagna effekter av bete och tramp på träd och buskar
En viktig effekt av bete i skog är påverkan på träd- och buskskikt. För både träd och buskar av de
flesta arter påverkas föryngringen genom att nya småplantor betas tillsammans med övrig
vegetation.296 För buskar gäller dessutom att även de etablerade buskarna kan betas, medan träd
efter ett tag kommer ovanför beteshöjd. Bete kan fördröja eller, om det är mycket hårt, stoppa
successionen mot skog och därigenom bidra till att skogsbeten hålls glesa.
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Betet påverkar olika arter av träd och buskar olika, beroende på vilka som betas mest, hur olika arter
tål betet, och hur olika arter gynnas av tramp, ljusöppenhet och andra biotopfaktorer i skogsbetet.
Detta gör sammantaget att artsammansättningen av träd- och buskskikt förändras i skogsbeten
jämfört med obetad skog. En typisk effekt är att andelen lövträd kan minska i betad skog.
Till beteseffekter på trädslagssammansättning och åldersstruktur hör också att tramp kan gynna
föryngring. Exempelvis tycks tall, som normalt mest föryngrar sig i större luckor, kunna föryngra sig
inne i glesa bestånd som betas. Det gäller särskilt om betesintensiteten varierar så att betes- och
tramptrycket på småplantor under några år är svagt (Figur 31).297 I ett försök som jämförde betad och
obetad mark (på ömse sidor stängsel) fann man att antalet döda unga träd- och buskplantor var
betydligt högre i betesfållan än utanför (272 st. jämfört med 124), men att också antalet levande
plantor var högre i betesmarken (713 jämfört med 685). Totalt fanns alltså 985 unga plantor i
betesfållan och 809 utanför, vilket belyser hur trampet gynnar föryngringen.298

Figur 31. När bete återinfördes i Boda, Uppland, började tall föryngra sig. Även om många tallar betas kommer
det förmodligen att leda till rekrytering av tall och ökad åldersvariation i beståndet.

Betet påverkar också vedväxternas växtsätt, framför allt när huvudstammens toppskott betas. Hos de
flesta lövträd leder det till ett förgrenat växtsätt som består upp i fullväxt ålder. Hos gran och tall är
flerstammigheten ofta temporär och ersätts så småningom av enstammighet när en av grenarna tar
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över som antingen huvudstam. Betesskadan kan då spåras som en förtjockning på stammen,
eventuellt med rester efter småstammar och grenar (se avsnitt 8.3.5.2.2).299 Det kan förmodas att
betade buskar och unga träd får vissa speciella ved- och andra trädsubstrat, som nyttjas av
specialiserade arter, men den betydelsen av bete förefaller vara mycket lite studerad. Bestånd av
betespåverkade lövträd och buskar kan få en karaktär som liknar torkstressad krattskog. I Uppland
hittar man exempelvis ofta vedskalbaggar som gulröd blankbock och tvåfärgad smalpraktbagge på
betesskadad asp och smalvingad blombock på betesskadad ek.
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Figur 32. Betesdjurens hovar och klövar skadar rotbenen, vilket skapar särskilda vedsubstrat i skogsbeten.
Russparken, Lojsta Hajd, Gotland.

Även trampskador på ytliga grova rötter skapar särskilda vedsubstrat. Exempelvis hittas ofta
asparterna poppelglasvinge och videbock, och ibland även asppraktbagge, i trampskadade rötter och
rotben. I trampskadade tallrötter på solexponerad hällmark kan åttafläckig praktbagge utvecklas,
ofta i många decennier efter att betet upphört (Figur 32, Figur 42).300 Den sällsynta rönnpraktbaggen
tycks gynnas av att rönnar skadas genom bete och barkgnag.301

6.3.1.5 Sammantagna effekter av bete och tramp på vegetationen
Trots att betet uppenbarligen kan fundamentalt ändra skogsmarken och skogsvegetationen, saknas i
stort sett studier av hur detta går till.302

Figur 33. Vid Boda i Uppland har återupptaget nötbete på tio år tryckt tillbaka lingon- och blåbärsris och berett
plats för gräs och en del örter, främst kruståtel, rödven, vårbrodd och fårsvingel. Det finns även tendenser till
att beteskänsliga gräs som piprör minskat. På hällarna har örter som bergsyra, harmynta, hällebräcka och
kärleksört börjat öka i takt med att mossa och busklavar trampas bort.

6.3.1.5.1 Effekter på många artgrupper
I detta avsnitt har främst effekter på kärlväxter i fältskiktet diskuterats, men avbetning, tramp,
vegetationshöjd, kvarstående vegetation och förna är faktorer som påverkar också många andra
organismgrupper. Såväl temperatur som fuktighet nära marken påverkas av vegetationshöjden och
300
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förnalagret, och dessa miljöfaktorer har stor betydelse för många evertebrater.303 Exempelvis har
man visat att jordtemperaturen i det översta jordlagret är kan vara omkring fem grader högre i en
hävdad än i en ohävdad gräsmark.304 Många markinsekter, exempelvis jordlöpare och dyngbaggar,
gynnas av värme och solinstrålning i låg vegetation.305 Högre vegetation erbjuder å andra sidan en
större födoresurs för växtätare och predatorer som lever på dessa, och många studier har visat att
sådana artgrupper är både art- och individrikare i högre vegetation.306 Såväl högre vegetation som
förna kan också ge skydd åt smådjur. En studie av jordlöpare visade exempelvis att arter som
övervintrar som larver i förnan var betydligt vanligare i senbetad mark än i mark (jämförbar med
slåttermark) som betades från tidig sommar.307 Arter som övervintrar som fullbildade föredrog tidigt
betad mark, utom stora jordlöpare vilka föredrog förmodat mer snigelrik hög vegetation.308
För värmekrävande reptiler som hasselsnok och, i synnerhet, sandödla, har skogsbete och annat
förindustriellt skogsnyttjande förmodligen haft stor betydelse, både genom att glesa ut skogen och
skapa varma miljöer, och genom att störa marken och skapa lämpliga småmiljöer.309
Ängssvampar förefaller vara vanligare i gräsmark med tunn förna, åtminstone hittar man fler
fruktkroppar där.310 Samma sak tycks gälla mykorrhizasvampar i skog, vilka ofta hittas i betade
partier, längs stigar, i rådjursspark och liknande där fruktkroppsbildningen inte hämmas av tjock
mossa eller förna (se avsnitt 5.5.2). Den erfarenhetsmässiga kunskapen om samband mellan
marksvampar och förna/mossa är god, med observationer från både Sverige311 och andra länder,312
men det finns tämligen få vetenskapliga studier av detta. Sambandet har studerats bland annat i
Nederländerna, där man antagit att förna och mossa hämmar fruktkroppsbildning både genom att
fysiskt skapa en distans mellan hyflagret i marken och markytan, och genom att öka
näringstillgången, särskilt kvävehalten, och därmed missgynna mykorrhizasvamparna även
underjordiskt.313 Vissa av dessa studier har experimentellt visat att borttagande av förna gynnar
svamparna, men studierna är svåra att översätta till svenska skogsbetesförhållanden eftersom
förnaborttagningen oftast varit mycket drastisk och även bortfört en del av humuslagret.
Det är knappast någon tvekan om att kombinationen av träd, inte minst barrträd, och förnafattig
mark i skogsbeten ger unika förutsättningar för marksvampar jämfört med obetad skog, och att
denna kombination är ett av de mest karaktäristiska naturvärdena i biotopen. I
naturvårdssammanhang har svampfloran uppmärksammats framför allt inom åtgärdsprogrammen
för arter i kalkbarrskog.314 Även om dessa program inte primärt handlar om skogsbeten,
uppmärksammas i samtliga program skogarnas beteshistoria, och upphört bete som en av de
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viktigaste orsakerna till tillbakagång. Även studier i sidoprojekt knutna till åtgärdsprogrammen har
belyst kalkbarrskogens beteshistoria.315 Det kan misstänkas, men är inte studerat, att åtskilliga
kärlväxter och svampar som skyr podsoljordar, lever på lånad tid i gamla skogsbeten som nu
podsoleras.
Studier av marklevande mossor och lavar som jämför betad och obetad skogsmark har i viss mån
kommit till olika resultat, men en vanlig trend är att täckningsgraden och biomassan av både mossor
och lavar minskar med bete,316 medan artrikedomen eller diversiteten ökar.317 Hultengren har
föreslagit att flera nordliga arter av lavar kunnat expandera söderut i skogsbeten, men när betet
upphör trängs de tillbaka till lågproduktiva fjällnära områden.318

Figur 34. I den betade skogsmarken med glest trädskikt är gräs- och örtfloran både täckande och tämligen
artrik. Lingon- och blåbärsris är helt försvunna, och kreaturstrampet har också i stort sett slagit ut örnbräken. I
betesmarken går ofta får, som betat bort det mesta av tall- och lövföryngringen. Kärrbo, Västmanland.

6.3.1.5.2 Sammantagna effekter av skogsbete på markvegetationen
Vi lämnar nu detaljerna i betespåverkan på vegetation och avslutar avsnittet om beteseffekter med
några illustrationer. Jämförelser av detta slag, mellan betad och obetad skogsmark, har stor potential
att ge lärdomar om skogsbete.
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En vanlig effekt av skogsbete är att ris och mossa betas och trampas bort och ersätts av örter och
gräs (Figur 33, Figur 34). På torr mark är det både ris, lavar och mossor som får stryka på foten till
förmån för en grässvål (
Figur 35, Figur 37).

Figur 35. Riddare Träskjaut på Gotland (överst) är ett exempel på ett skogsbete i kalktallskog med mycket lång
obruten kontinuitet. I hela betesmarken finns en artrik grässvål eller gräs-ljungmosaik. I det närliggande
Filehajdar (underst) har betet upphört sedan många decennier och marken domineras nu av busklavar eller
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mossor. Den tidigare vegetationen kan ännu spåras i form av enstaka kvarstående betesgynnade arter, av vilka
många är kraftigt överväxta av bottenskiktets arter

Figur 36. Vid gränsen mellan betad och obetad kalktallskog, här 10-15 år efter återupptaget bete, blir betets
effekter tydliga. Man kan lätt inse att markvegetationen i den obetade skogen utvecklas som i Filehajdarexemplet i
Figur 35, medan skogsbetet får en ört- och gräsdominerad vegetation. Hejnum Hällar, Gotland.
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Figur 37. Efter att betet upphört på Hejnum hällar, Gotland, har ljungen ökat kraftigt. I den betade hagen
Riddare Träskjaut är vegetationen däremot ört- och gräsdominerad.

Många studier som jämför betad och obetad skogsmark har förmodligen i själva verket studerat
själva förändringen från bete till obete eller tvärtom, snarare än den långsiktiga effekten av
skogsbete.319 Man har antingen sett en uppblommande älsklig fas efter att tagit bort betet, eller en
avbetning av den älskliga fasens vegetation efter återupptaget bete i marker som legat obetade
några år. Det ger en annan bild av betets inverkan på skogsvegetationen än om man studerar bete
som pågått under lång tid.
De rena trampeffekterna blir särskilt uttalade på hällmarker där det inte finns något nämnvärt bete.
Här kan trampet orsaka en total förändring av naturtypen, från moss- eller lavvegetation till mer eller
mindre artrik gräs- och örtvegetation med typiska hällmarksarter som bergsyra, femfingerört,
vårnagelört, styvmorsviol, mandelblom och andra småbräckor. Även gödsel bidrar till att förändra
vegetationen på detta sätt i den näringsfattiga hällmarksmiljön.
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Figur 38. Efter upphört bete har buskskiktet tätnat kraftigt, vilket minskat ljusinsläppet till marken. Filehajdar,
Gotland.
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Figur 39. Efter att betet upphört på 1980-talet har beteskänsliga arter ökat, och även många betesgynnade,
särskilt under en period, en ”älsklig fas”. Exempel är den beteskänsliga liljekonvaljen, violer, gökärt och
kovaller. När betet sedan återupptagits har efter tio år den älskliga fasens arter minskat, men utan att en ny
betesformad flora hunnit till fullo byggas upp (överst, Boda, Uppland). Om betet får pågå länge blir dock
betesfloran betydligt mer artrik än den obetade skogens och med många betesberoende arter (nederst,
Söderboda, Uppland).
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Figur 40. Överst obetad hällmark dominerad av busklavar och med ljung och i en liten sänka vitmossa.
Rönngrund på Gräsö, Uppland. I mitten och nederst har busklavarna delvis trampats bort, vilket gett utrymme
för en mer artrik moss- och lavflora, och en tämligen rik ört- och gräsflora. Mitten Torsvi, nederst Finsta,
Uppland.
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6.3.2

Värme, ljus, skugga och andra trädeffekter

Både betet i sig och en mängd andra aktiviteter i bondeskogen skapade skogar som var glesa eller
luckiga, i ett mer eller mindre permanent tillstånd. Även i naturligt glesa skogar, exempelvis Gotlands
magra kalktallskogar, är betade varianter i regel ljusare genom att betet håller tillbaka buskskiktet
(Figur 38). Ljusinsläppet är avgörande för markvegetationen, både botten och fältskikt, och skapar
också förutsättningar för en mängd andra livsmiljöer och arter, både genom ljuset i sig och genom
mekanismer relaterade till värme och humiditet.
Träd- och buskskiktets täthet påverkar vegetationen också genom att avgöra hur mycket barr- och
lövförna som hamnar på grässvålen, och hur rumsligt varierat betet och trampet blir, vilket i sin tur
påverkar nedbrytningen av förnan.
Även om både skugga och förnafall i princip missgynnar gräs och örter, är det långt ifrån några
rätlinjiga samband mellan öppenhet och fält- och bottenskiktets produktivitet och
artsammansättning. Lagom skugga kan gynna fältskiktet på torra marker och lövförna som bryts ner
utgör en tillförsel av näring från djupare jordlager via trädens rötter.320
En generell egenskap hos skogsbeten är att de är ljusare, varmare och ofta torrare än obetade skogar
på liknande mark. Förtätning av skogarna genom upphört bete och fokus på höga virkesförråd är ett
av de största hoten mot många arter, särskilt arter på tall.321
6.3.2.1

Ljusträd och död ved

Till de viktigaste ljusskapade livsmiljöerna i skogsbeten hör träd med särskilt växtsätt. Om ett träd får
växa upp ljust får det ”hagmarkskaraktär”, med grov, med tiden eventuellt ihålig kort stam med tjock
bark, och grovgrenig, vid krona. Man kan kalla sådana träd ljusträd. I skog växer träden i stället på
höjden med en tunnare avkvistad stam som resultat.
Såväl grova grenar som stam, bark och stamhålighet utgör livsmiljöer för specialiserade insekter,
svampar, lavar m.fl. som nästan helt saknas på högstammiga skogsträd.322 Grov bark kan hålla
fuktigheten längre än tunnare bark vilket gör att fler lavar och mossor kan leva där.323
Ljusträd förknippas oftast med gamla ädellövträd, främst ek. Alla trädslag får emellertid speciella
kvaliteter om de får växa upp ljust. På betade moränmarker kan både tall och gran bilda
hagmarksträd, med grov, solexponerad bark och grova grenar. Sådana träd erbjuder substrat för
specialiserade arter, av vilka många är rödlistade. Exempel är reliktbock Nothorhina punctata (i
solexponerad tallbark), barrpraktbagge Dicerca moestra (i grova tallgrenar), åttafläckig praktbagge
Buprestis octoguttata (i solstekta tallrötter), bronshjon Callidium coriaceum (i döende senväxt gran),
grönhjon Callidium aeneum, (i döende grova grangrenar, Figur 41) och granbarkgnagare
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Microbregma emarginata (i grov granbark).324 Tallen bildar brunrötade stamhåligheter liknande
eken, och har många vedinsekter gemensamma med ek.325
Flera olika mekanismer bidrar till att ljusträdens substrat därtill många gånger är mer långlivade än
de högstammiga skogsträdens. Sådana mekanismer har framför allt uppmärksammats för grova
ädellövträd,326 men kan antas gälla även andra ljusträd. En mekanism är att grenar dör partiellt under
en följd av år och att själva träden ofta kan hålla jämna steg med stamröta och stam- och grenskador
under mycket lång tid. En annan mekanism är att ljusträden genom lägre konkurrens växer på
bredden i stället för på höjden, vilket minskar risken för stormskador. Även brandpräglad naturskog
kan vara gles, med brandtåliga överståndare av tall, men en skillnad jämfört med långvariga
skogsbeten skulle kunna vara att ljusträden i brandskog utsätts för pulser av konkurrens som
försvagar träden.

Figur 41. Ljusträd av gran med grova grenar med grönhjon, Callidium aeneum. Västernäs, Uppland.
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6.3.2.2

Humiditet

Skogens täthet påverkar fuktighetsförhållandena i både luft och mark. Detta har studerats åtskilligt i
relation till fragmentering av skog, framför allt vad gäller effekter på nedbrytande svampar327 och
torkkänsliga organismer som många mossor och lavar.328 Till skillnad från svamparna är mossor och
lavar också beroende av ljus, så för dessa grupper behövs en skogsstruktur som balanserar
ljusinsläpp och luftfuktighet.329 Trots att det således finns gott om studier, är de svåra att tillämpa på
skogsbeten. Den viktigaste orsaken är att huvuddelen av dessa studier syftar till att belysa effekter av
skogsbruk och annan fragmentering av skog. Det innebär att man främst valt skugg- och fuktgynnade
arter som indikatorer, exempelvis vedlevande mossor, för vilka fuktigheten tycks vara viktigare än
ljustillgången.330
Studiernas inriktning innebär också att man oftast studerar den närmaste tiden efter en förändring,
d.v.s. den situation som uppstår när ett tidigare homogent skogsbestånd bryts upp och får
kanteffekter.331 Det finns få studier av skogsbeten som länge varit glesa och luckiga, eller av gamla
skogsbryn, där förhållandena kan antas hunnit stabilisera sig,332 även om det också finns några mer
förutsättningslösa studier av diversitet i relation till olika miljövariabler.333 Det framgår sällan av
studierna ifall de ”gammelskogar” (old-growth forest) som valts som jämförelse till brukad skog, har
en beteshistoria eller betesformad struktur. Det finns flera studier som visat att luckighet i blandskog
som skapar en rumslig variation i ljus- och fuktighetsförhållanden bidrar till artrikedom bland
kryptogamer, både marklevande mossor och lavar och epifyter,334 och att igenväxning i betesmarker
missgynnar epifytfloran.335 Det kan dock förmodas att även arter som tål eller till och med gynnas av
gles skogsstruktur kan missgynnas vid en plötslig avverkning.
I stora drag torde moss- och lavfloran i en ljusöppen skog delvis vara en annan än den i sluten skog,
och skogsbeten därför vara en annorlunda kryptogambiotop än slutna skogsbiotoper. Sambanden
mellan gleshet, ljusinsläpp och humiditet är dock tämligen komplexa och det går knappast att utifrån
exempelvis krontäckning förutsäga floran av fuktkrävande arter. Även lavar som ofta används som
slutenhetsindikatorer, som lunglav, kan bli vanliga i trädbärande betesmarker, särskilt i områden som
påverkas av fuktig luft från sjö eller kust. I sådana objekt kan i själva verket lavfloran bli mer
torkpräglad om skogen växer igen och stoppar den fuktiga luften.336
Även bland svamparna finns arter gynnade av varmare och torrare förhållanden, medan andra
behöver högre luftfuktighet. Nedbrytningen av ved går snabbare i fuktig miljö.337 Hur skogens gleshet
påverkar vedens fuktighet är en interaktion mellan exponering för regn och upptorkning, vilka
bådadera ökar med glesheten. Under ett slutet krontak kan veden vara mycket torr.
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Nedbrytningshastigheten har i sin tur betydelse för många vedlevande insekter, och i skogsbeten
finns flera arter, särskilt på tall, som gynnas av långsam nedbrytning som tillhandahåller substrat
under lång tid.338

Figur 42. Solexponerade trampskadade tallrötter med åttafläckig praktbagge, Buprestis octoguttata. Hejnum
hällar, Gotland.

6.3.2.3

Värme

Temperaturen har stor betydelse för framför allt evertebrater genom att deras utveckling går
långsammare ju kallare det är. I skogslandskapet finns många värmekrävande vedlevande arter och
rent allmänt är död, solexponerad ved idag en bristvara både i skogs- och jordbrukslandskapet.339
Lars-Ove Wikars skriver i åtgärdsprogram för insekter på tallved att bristen på solöppen skog är ett
lika stort hot mot dessa artgrupper som bristen på ved.340 Det är flera faktorer som påverkar
temperaturen i skog, framför allt gleshet och luckighet, men även trädslagen, där gran är ett
utpräglat kylande trädslag.341 Även betet i sig kan ha betydelse för temperaturen i exempelvis lågor,
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genom att hålla nere skuggande vegetation och tjock mossa så att lågorna blir exponerade och ligger
mer fritt från marken.342
Utöver att många insekter generellt gynnas av värme, finns flera som är helt beroende av riktigt hög
temperatur och därför direkt solexponering under en stor del av dagen, som de två tidigare nämnda
reliktbock och åttafläckig praktbagge på tall (Figur 42).
Många dynglevande arter är värmekrävande och nyttjar bara dynga i soliga lägen.343 Idag är de mer
krävande arterna främst knutna till öppna, väldränerade betesmarker, gärna på sand, men vi vet inte
vilken betydelse riktigt glesa skogsbeten haft för dyngbaggar i det gamla jordbrukslandskapet.
Eftersom sol och värme gör att dyngan snabbare torkar ut, kan det tänkas att vissa arter kan gynnas
av ett glest trädskikt som minskar uttorkningen men utan att göra miljön för kall.
6.3.2.4 Skugga och bryneffekter
Om skogsbeten är ljusare och varmare än obetad skog, är de också skuggigare än öppen betesmark.
Både halvskugga i gles skog och gradienter från öppet till slutet i luckig skog, har stor betydelse för
artsammansättningen och artrikedomen hos många organismgrupper. En mekanism bakom
artrikedomen är att där finns en stor variation av ljus- och temperaturförhållanden, så att arter med
olika krav kan hitta lämplig livsmiljö.344 En annan är att många arter behöver både vedsubstrat och
sol eller värme.345 En tredje mekanism föreslogs av Annika Forsslund i samband med en
lavinventering i gotländska skogsbeten.346 Hon fann att lavfloran på enar i skogsbeten var rikare än
den på enar i öppen mark. Tolkningen blev att skogsbeten å ena sidan var tillräckligt ljusa för att
tillåta enar att bli gamla och stora, men å andra sidan tillräckligt skuggiga för att skapa lämpligt
mikroklimat, främst humiditet, för lavarna.
Om det i ett skogsbete finns tillräckligt stora och långvariga luckor, skulle utpräglade brynmiljöer
kunna utvecklas, men vi vet inte så mycket om hur vanligt det varit med sådana strukturer i
skogsbeten i Sverige. Säkert har många luckor varit av mer tillfällig karaktär, skapade av avverkning
av vissa sortiment. Kolfall är ett exempel på sådana smärre hyggen där det var angeläget att så snart
som möjligt få upp ny skog.
Det finns dock också indikationer på att man med röjning aktivt hållit luckor öppna under lång tid. I
en studie av kalkbarrskog i Uppland visade det sig att vissa skogar hade fläckvis stort inslag av gamla
enar, de flesta nu utskuggade och döda. Enarna hade växt på platsen i omkring 100 år, vissa uppemot
150 år, vilket med tanke på enarnas ljuskrav indikerar god ljustillgång under hela deras livstid (Figur
43). Det fanns också partier med rikligt med yngre enar, som troligen var ett resultat av mer tillfälliga
hyggen. I anslutning till de gamla enarna kunde man också identifiera bryngranar, d.v.s. ensidigt
greniga träd med grova grenar, 80-120 år gamla.347
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Idag finner många av skogsbetets arter sin sista tillflykt i skogsbetets bryn mot öppen mark när själva
skogsbetet växer igen.
Genom beskuggning och högre luftfuktighet torkar vegetationen i skogsbeten inte ut lika fort som i
öppna betesmarker. Under torrsomrar kan därför torkkänsliga kärlväxter i trädklädd betesmark klara
sig bättre än öppen terräng.348 Denna effekt har också betydelse för skogsbetenas produktivitet. På
det sommartorra Gotland har det varit vanligt att man betar de öppna markerna först och sedan
flyttar djuren till skogsbetena när den öppna vegetationen torkat bort.349
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7

Skogsbetesmarkernas roll i historiska försörjningssystem

För att bevara en betesmarks värden behöver vi veta hur betesmarken ska skötas, vilket i sin tur
mycket är en fråga om hur den skötts tidigare och därigenom fått sina värden. Betesmarkens
historiska skötsel och nyttjande är resultatet av flera samverkande faktorer som tillsammans skapade
gårdens försörjningssystem med alla dess delar och aktiviteter. Försörjningssystemet var en helhet
bestod av olika sammanlänkade delar, däribland betesmarker. I detta kapitel diskuterar
skogsbetesmarkernas roll i historiska försörjningssystem och detaljer i detta försörjningsssystem som
man behöver ha med sig för att förstå dagens skogsbetesmarker. Dessa detaljer återkommer sedan i
kapitel 0.

Figur 43. ”Skelett” av 100-åriga enbuskar i kalkbarrskog i Slada, Uppland.

7.1 Resursnyttjande på skogsmarken
Historiskt användes skogsmarkerna till så mycket mer än bete. Det var där man fann huvuddelen av
ved och virke, hämtade hägnadsvirket, odlade på svedjad mark, skördade vinterfoder på skogsslåttor
och på lövträd. I skogs- och mellanbygder var skogen en viktig ekonomisk inkomstkälla för de agrara
hushållen och basen för Sveriges framgångsrika industrier inom bergsbruk och skogsnäring.
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7.1.1 Flerskiktat nyttjande, många produkter
Redan i avsnitt 2.4.1 nämndes att skogsbetesmarkernas mångsidiga nyttjande pågått i olika skikt.
Även om fokus för denna kunskapssammanställning är betet, dvs nyttjande i fältskiktet, så är det
relevant att se närmare på hur det påverkats av, och påverkat mosskiktet, buskskiktet och
trädskiktet. Skogens krontäckning, hur mycket ljus som når marken är förstås avgörande för
betestillgången. Buskarnas täthet och slag avgör om djuren kommer åt betet. Betets intensitet och
djurens tramp kan i sin tur påverka förutsättningarna för etablering av buskar och träd. För att förstå
hur historiska skogsbeten sett ut och fungerat är det därför nödvändigt att vidga sig till alla de
aktiviteter som påverkat skogsbetet i alla dess skikt. Vilka aktiviteter som pågått har varit olika i olika
regioner beroende på naturgivna förutsättningar och försörjningssätt. Olle Veirulfs sammanställning
av storskiftes, m fl. kartor i Lima socken, Dalarna visar bland annat svedjor, tjärdalar, timmervägar,
sovholar, kvarnar och bodar för myrhö och träkol (Figur 131). På Gotland samsades utmarksbetet
bland annat med kalkstenstäkt, vedhuggning till gårdar, kalkbränning och tjärbränning (avsnitt 7.5.1
och Figur 47) och i norduppland var även kolning och bergsbruk viktiga (avsnitt 7.5.2 och Figur 56).
Det samiska nyttjandet kring sjön Labbas i Arjeplogs kommun har karterats av Israel Ruong vilket
visar jakt och fiskeplatser samt platser för täkt av kvanne, hö och rönn.

7.2 Näringsflöden
I försörjningssystemet tillhandahöll betesmarkerna sommarfoder till boskapen som i sin tur gav mat,
hudar, dragkraft och gödsel till bondehushållet. Begreppet äng är åkers moder beskriver att ängen
var en avgörande komponent för åkerbruket eftersom den största delen näringen som tillfördes
åkern kom just från ängen. Men betesmarkerna var lika viktiga för försörjningssystemet och bidrog
med också näring till åkern. Gödsel kunde tas omhand även under sommaren, i sommarladugårdar
eller nattfållor. Mjölkkorna har man samlat ihop inför kvällsmjölkning varje kväll och släppt iväg igen
först efter morgonmjölkningen. I närvaro av rovdjur fanns det flera goda skäl att stänga in får, getter
och ungdjur. Ett rimligt antagande är därför att nattgödseln från en stor del av djuren kunde tas om
hand. Vinterfoder kom inte bara från äng, utan också från betesmarkerna främst i form av löv.
Lövtäkt förknippas idag främst med hamlade träd på inägomarkerna, men den stora mängden löv
kom antagligen från skog och utmarker. Då tog man hand om löv från hela fällda träd.350 Mossa,
lavar, mm var andra vinterfoder (normalfoder och nödfoder) som kom från betesmarkerna. Kanske
skulle begreppet äng är åkers moder kompletteras med betesmark är åkers fader för att ge
betesmarkerna den vikt de hade som näringsförsörjare i jordbrukssystemet. Trots ängens
framträdande roll för åkerbruket var det inte alltid ängen som var den begränsande faktorn för
åkerbruket. Åtminstone på 1800-talet kunde slättbygderna istället ha betesbrist men tillräckligt med
hö för sina djur. I extrema fall var då enda alternativet att ha de flesta djuren stallade och utfordra
dem inomhus utom på sensommaren då åkrarna kunde efterbetas.351
Avgörande i ett jordbruk utan externa näringskällor var ett flöde av näring från ogödslad gräsmark
(äng och betesmark) till åkern. Innan mineralgödseln kunde inte den ogödslade gräsmarken utan
näringsförlust ersättas av vinterfoder och bete som odlades på åkermark. I Figur 44 ser man att
350
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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.
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foderodling på åker leder till att en del av näringen går tillbaka till djuren i stället för att användas till
spannmålsproduktion. 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.352

Figur 44. Flöde av näring (smala pilar) och jordbruksprodukter (tjocka pilar) i ett renodlat äng är åkers moderjordbruk (till vänster) och ett jordbruk där en del av fodret odlas på åkermark (till höger). Från Lennartsson m.fl.
2016.

7.3 Balans mellan åker, äng, betesmark och skog
I ett ”äng är åkers moder-jordbruk” kan man anta att den bästa åkerjorden odlades, att övrig mer
produktiv mark slogs, och att resten kunde användas till bete. Denna grundprincip är bra att ha i
åtanke om man funderar över vilka marker som slagits och vilka som har betats. Det fanns ofta
områden på en gård där jordmånen möjliggjorde att bonden kunde välja att ha antingen åker eller
äng. I ett jordbruk där det rådde balans mellan vinterfodertillgång, sommarbete, boskapsmängd och
åkerareal, hade gården inte mer åker än som kunde gödslas till godtagbar produktivitet och inte mer
boskap än vad som kunde födas väl under normala år, sommar som vinter. Litteratur från de flesta
tidsperioder visar att såväl enskilda brukare som tjänstemän, forskare och beslutsfattare varit väl
medvetna om att sådan balans behövdes, men också att balansen många gånger var satt ur spel.353
Nyodling på ängsmark skapade behov av ny äng, vilken expanderade ut i befintlig betesmark. Det
skapade i sin tur behov att röja upp nya betesmarker i skogen. Under 1800-talets folkökning var det
vanligt att torpare och småbrukare odlade upp små åkrar i skog och betesmark, vilket också
minskade på betesresursen. Att nyodling på gemensam skog kunde skapa konflikter illustreras av
många dokument om rättsliga tvister. På Hjälmö i Uppland var betesöarna till en början
gemensamma, men efter storskiftet delades öarna upp mellan byns bönder. Eftersom
betestillgången skilde kraftigt mellan öar på grund av deras skiftande produktivitet, lät man betet
rotera mellan byns tre beteslag i två-årscykler; efter två år bytte man betesöar med varandra (Figur
65). Rätten till nyodling låg dock hos markägaren och när ägaren till Gränö på 1770-talet ville odla
upp ett kärr, drog bygrannarna upp ärendet i rätten. Ur domboken: …svarandena anmärkte att i
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händelse kärandens tilltänk ta upodling blir honom tillåten, så förlora de för mycket uti det bete som
de på holmen, kallad Grenön, hvarest kärrret är belägit, samfält nyttja.354
Dessa små svårbrukade och ofta magra åkrar blev inte särskilt långlivade utan släpptes så snart
produktionen ökade på de centrala åkermarkerna. Detta kan man se i kartsviter där små åkrar dyker
upp tillfälligt på 1800-talskartor, men utan att finnas vare sig tidigare eller senare. I vissa slättbygder
var betesbristen ett faktum tidigt i historien beroende på inägomarkens expansion. I de skånska
slättbygderna var det sådan brist på betesmark att trädesgärdena utgjorde den huvudsakliga
betesresursen.355
Det vanligaste sättet att odla på skogen var genom svedjebruk. Ofta var det stadgat att svedjor efter
en eller ett par skördar skulle läggas ut till allmänt bete (se avsnitt 0). Till skillnad från permanenta
åkrar skapade svedjeodlingar i sådana fall mer bete på skogen. Även röjning för att skapa ängslyckor i
skogen ökade betestillgången, genom att ängen kunde efterbetas sedan höet bärgats. Det illustreras
av en paragraf i byordningen för Nässelsta i Västmanland 1817. I byn, liksom i många andra byar i
mälarlänen,356 var det strikt reglerat hur många kreatur varje bonde fick släppa på bete i skog och
hagar. Den som tog upp en äng på skogen kunde antingen få stänga in den för eget bruk eller låta
den bli en del av de gemensamma ängarna och i gengäld få släppa fler djur på bete i skogen. Det
skulle i så fall …af Åldermannen bepröfvas hur många Kreatur han för detta stycke får beta mera än
de andra grannarne…357
Många betesmarker har varit trädbärande. Samma marker som betades behövde förse byarna med
timmer, ved och kol mm. Förutsatt att träden inte stod tätare än att ljus nådde marken, utgjorde
träden i sig inget problem för betesproduktionen. Ett kontinuerligt trädhuggande skapade bra bete
och i teorin kunde man genom att öppna upp bereda betesmark på så stor del av tillgängliga skogsoch utmarken som behövdes. Med mycket djur i förhållande till arealen kunde man å andra sidan då
istället få skogsbrist. Därför fanns det i praktiken på många platser ett motsatsförhållande mellan att
skapa nytt bete och att ha kvar tillräckligt med skog.
Detta motsatsförhållande ställdes alltmer på sin spets när skogen under 1800-talet fick ett
industriellt värde, och avverkningsrätter många gånger köptes upp av sågverksbolag. Hela den tidiga
skogsvårdslitteraturen präglas av skogsnäringens strävan att förvandla husbehovsskogen till
virkesskog snabbare än det egentligen var möjligt med tanke på jordbrukets beroende av utmarkerna
som mångsisig resurs. Ett lokalt exempel är de förbud mot betesförbättrande mulbetesbränning och
taxning som infördes i Dalarna under 1800-talet. Frödin menade att man bör betrakta dem som den
första …sammanstötningen mellan å ena sidan den nya tidens framväxande storindustri –
storkapitalismens och penninghushållningens skötebarn – och å andra sidan den gamla
naturahushållningens extensiva jordbruk och boskapsskötsel.358 Exemplet belyser också balansen
mellan skogens olika produkter. Frödin fann att den förlust av bete som blev resultatet av förbuden i
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Dalarna tvingade fram ökat nyttjande av sämre betesmarker …som man förut endast i nödfall använt,
nämligen torvmossar och myrar. Man anlade nu fäbodar, enkom avsedda för exploateringen av
sådana marker.359

7.4 Skogsbetets när? var? hur?
Försörjningssystemet kan illustreras som ett antal samverkande orsakskedjor bestämda av både
naturliga förutsättningar och jordbrukshushållets kapacitet och behov av att skörda vinterfoder
(Figur 45). Det är kanske inte nödvändigt och sällan möjligt att känna till alla detaljer, men ju mer
man vet om detta system på en viss plats, d.v.s. skogsbetets historiska kontext, desto mer kan man
säga om de lokala skogsbetena. Om man känner till skogsbetets plats i gårdens jordbruk kan man
lättare ta sig utanför de generella schablonerna och närma sig de specifika förhållanden som format
biologisk mångfald och biologiskt kulturarv i varje enskilt skogsbete, och kanske komma viktiga, men
tidigare förbisedda skötseldetaljer på spåret.
Det är framför allt i mötet mellan behovet av bete och möjligheterna att skapa betesmark som
skogsbetets när-vad-hur bestäms, vilket i sin tur bestämmer vilka komponenter som faktiskt ingick i
skötseln.

7.4.1 Behov och tillgång
Behovet av betesmark är relaterat till boskapsstockens storlek, vilket i sin tur var tätt förknippat med
hushållets storlek och försörjningssituation. Det går att uppskatta betesbehovet (kg betesvegetation)
genom att ta reda på ungefär hur många djur, och av vilka slag, som fanns på gården eller i byn under
sommarhalvåret. Hur stor areal betesmark som behövdes för att tillgodose detta behov berodde på
markernas produktivitet (kombination av markens bördighet och öppenhet). Utöver hagar och
utmark fick man bete på trädor och under eftersommaren på åker och äng.
Tillgången på bete bestämdes delvis av naturgivna förutsättningar, såsom betesmarkernas storlek
och produktivitet, vädret och klimatet. Betet på en mark kunde också ökas genom att fälla träd, röja
bort buskar och på andra sätt förbättra. Nästan alla marker som inte användes för åker och äng
kunde betas, om de inte var otillgängliga, för blockiga eller på annat sätt olämpliga för bete. Betets
mängd berodde också på om det var en torr eller regnig sommar.
Tillgången bestämdes också i hög grad av socioekonomiska faktorer, både lokala praktiska och
ekonomiska möjligheter och begränsningar satta av samhället. En viktig begränsande faktor var
arbetskraft som behövdes för att stänga gärdesgårdar och röja betesmarker. Det dagliga arbetet med
att valla och sköta djur måste fungera. Hägnadslagstiftningen har sedan medeltid reglerat vem som
var skyldig att hålla gärdesgårdar i gott skick. Det har också funnits starka bestämmelser på bynivå
kring vem som hade rätt till bete, när man fick beta och med hur många djur. Dessa bestämmelser
har ändrats med tiden. I stora delar av landet var utmarker (och i viss mån hagar) byallmänningar.
Den som bodde i byn hade rätt att beta med sina djur där oavsett om man ägde åkermark eller inte.
Med tiden blev markerna istället privatägda, vilket innebär att det blev svårare för jordlösa torpare
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och backstugusittare att få tillgång till betesmark. Fäbodbetena hade specifika detaljerade regler och
bestämmelser om bete (se avsnitt 4.5.1).

Figur 45. Betets När? Var? Hur? Se texten för förklaring.

7.4.2 Tradition och kultur
Lokal tradition, traditionell kunskap, religion och folktro har haft större betydelse än vi idag kan
föreställa oss och troligen påverkat vardagslivet avsevärt. En för oss lättbegriplig begränsande faktor
är att man inte arbetade på söndagarna. Här utgjorde boskapsskötseln ett undantag, djuren måste
mjölkas, vallas och få den tillsyn de behövde oavsett veckodag.
Människor som lever nära tillsammans med de ekosystem de är beroende av, utvecklar en
erfarenhetsbaserad kunskap, en ”know-how”, dels är mycket finskalig och platsspecifik, dels
anpassas och förändras allt eftersom förutsättningarna ändras. Det brukar benämnas lokal
traditionell ekologisk kunskap.360 Den består förstås till stor del av rent praktisk kunskap, om hur man
vallar djur, undviker konfrontation med rovdjur, att se när betessäsongen kan börja etc., men
rymmer också traditioner, berättelser, föreställningar och ritualer. Kunskap av detta slag försvinner
snabbt eftersom den glöms bort när den inte längre behövs, och sällan nedtecknats.
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I praktiken beslutades och utfördes många aktiviteter av en by, ett specifikt hushåll, kanske en enda
person. Dessa är de ”beslutande enheter” som utformat gångna tiders markanvändning. Det är
givetvis svårt att hitta kunskap om skogsbetesskötsel på denna detaljerade nivå, men bara att ställa
frågan gör oss lyhörda för att finna lokala avvikelser som sticker ut från schablonen och som kan
förklara varför ett visst skogsbete ser ut som det gör. Man behöver alltid ställa sig frågan (även om
den inte alltid kan besvaras) hur man kan ta sig från det generella (”hur sköttes skogsbeten?”) till det
lokala (”hur sköttes skogsbeten här i trakten?”), till det specifika (”hur sköttes det här skogsbetet?”).
Både ”behovs”- och ”möjlighetssidan” av betets när-var-hur, påverkas av faktorer i större geografisk
och institutionell skala, som traktens förutsättningar för handel, regionala och nationella skatter,
lagstiftning osv.

7.4.3 Marknad
Det finns flera samband mellan marknadskrafter och betesmarkernas nyttjande.
Betesmarkerna kunde i sig vara en tillgång och en källa till försörjning då bönder med rik tillgång till
bete kunde ta emot ”foderdjur” på bete under sommaren mot betalning. Det var i regel
lågproducerande djur som bara skulle födas och ses efter under sommaren. Högproduktiva djur
kunde också sättas att beta på annans mark, men för sådana ”legoboskap” fick istället ägaren betalt
eftersom den som tog hand om djuret även fick ta mjölken.361
Marknaden kunde också skapa efterfrågan på boskap och boskapsprodukter som i sig vilade på
tillgång till betesmarker. Ett sådant exempel är efterfrågan på oxar som redan under medeltiden
exporterats söderut i Europa från Småland och Västergötland. Under 1500-talet blev det skatt på att
föra ut oxar ur landet och staten reglerade även handeln med oxar. Skälet var att man istället ville ha
oxarna till Bergslagen där det behövdes livsmedel och hudar till rep och bälgar. Under mitten av
1500-talet fördes årligen över 6000 oxar norrut. Oxar kan enklast transportera sig själva fots och
oxdrifterna gick omkring två mil om dagen (Figur 46). En flock på trettio djur kunde skötas av två
personer men för större oxdrifter krävdes fler. De flesta oxdrifter passerade en tullstation i Örebro
där de registrerades på sin väg till oxmarknader i Västerås eller Köping. Uppfödning av oxar är ett
exempel på regional specialisering av boskapsskötseln som krävde tillgång till fodermarker (se också
avsnitt 8.3.3.1.1). I områden där oxar föddes upp sparades även stutkalvarna till skillnad från andra
områden där man endast sparade kvigkalvarna för att bli mjölkkor.362
Fäbodbrukets tydliga koppling till marknaden har redan nämnts. Tack vare att man etablerade ny
bebyggelse längre bort än man kunde nå under en dags vallning, fick man tillgång till nya skogar,
kunde betesmarkerna expandera och djurantalet öka för att svara på en ökad efterfrågan på
animalieprodukter.363
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Figur 46. Nils Anderssons målning från 1863 visande oxvandring i Småland. Public domain.

7.5 Två regionala exempel på skogsbete
7.5.1 Gotländska skogsbeten på Filehajdar & Hejnum hällar
På norra Gotland möts socknarna Tingstäde, Othem, Hejnum och Boge i ett stort sammanhängande
utmarksområde, i norr kallat Filehajdarar och i söder Hejnum hällar. Gårdarna med intilliggande
inägomarker ligger som två nordsydliga band öster respektive väster om utmarksområdet. Utmarken
har alltid dominerat dessa gårdar arealmässigt eftersom den uppodlingsbara marken är relativt liten.
Åker utgjorde endast 2,5% och äng 10% av gårdarnas totala areal år 1800, resten var hagar och
utmark.364
Allt som förblivit utmark in i våra dagar består av kalkberggrund som bitvis går i dagen och bitvis har
täckts med tunn jord. Det är alltså torra och näringsfattiga marker som inte lämpar sig för odling,
men däremot för annat nyttjande. Utmarkerna har under lång tid försett gårdarna med viktiga
resurser i form av kalk, ved och virke (Figur 47).
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Gäller fyra gårdar i Othems socken: Othemars, File, Klints & Ytings.
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Figur 47. Utmarksområdet Filehajdarar och Hejnum hällar på ekonomiska kartan från 1930-talet med
sockengränserna utritade (röda streck). Åkrar är gulfärgade och i bakgrunden ligger en flygfotografering.
Fornlämningar efter kalkugnar (röda prickar), kalkbrott (svart) tjärdalar (blå) och vattensåg (grön). Gulstreckade
områden refereras i texten nedan: Filehajdarar i norr, Orghagar i söder och Riddare Träsktjaut i väster. Källa:
Fornsök. Karta: Ekonomiska kartan 1934 kartblad Hejnum, Kallgatburg, Bäl, Gane.

Den s.k. Revisionsboken från 1653 beskriver gårdarnas tillgångar för första gången sedan Gotland
blev svenskt. Den ger en utmärkt inblick i hur den agrara ekonomin kunde se ut eftersom den räknar
upp jordbrukets viktigaste (beskattningsbara) tillgångar: åkermark, äng, ag, trädgårdar, beteshagar,
skog, kvarnar och fiske. Othemars var den största av gårdarna kring Filehajdar/Hejnum hällar och
hade utöver jordbruket även sågkvarn och fiskerätt:
Othemars ähr 1 hemman om 15 marckeleij, hafwer åcker till 21 tunnelandh, ängh till 45 mans slätt,
starr 3 mans slätt, aagh i Steenbrottamyyr, trägård af een deehl päron- och plommonträdh, 3 hagar
till 20 hästar, godh skough, sågeqwarn och 1 lott i Bowijcksströmmar, som äre Ouren och Geran hwar
han hafuer tillståndh att fiskia hwar tridie natt höst och wåhr. Bruckas af Gudmundh Jönsson, hwilken
hafuer ärdt gården effter sine förälldrar.365
Uppgifterna i revisionsboken visar på ganska stor variation och det var inte alla gårdar som hade ag,
fruktträd, humle, kvarnar och fiske. Gårdarna kring Filehajdar/Hejnum hällar hade mellan 8 och 30
tunnland åker vardera. Eftersom åkrarna antagligen brukades i tvåsäde innebär det att gårdarna
årligen odlade på mellan 2 och 7,5 hektar åker (Tabell 4). 366

365
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Tabell 4. Gårdar som nyttjat Filehajdar och Hejnum hällar samt de tillgångar som beskrivs i revisionsboken från
1653. Åker anges i tunnland, äng och starr i ”mans slätt” dvs så stor yta som en man slog på en dag, hagar i
antal och hur många hästar som betet räckte till. Källa: Revisionsbok för Gotland 1653, 3. Nordertredingen

Gård

Tingstäde
Furbjärs
Träskväldar
Othem
Othemars
File
Klints
Ytings
Hejnum
Rings
Bjers
Riddare
Suderbys
Mallgårds
L. Kyrkebys
Boge
Laxare
Aner
Pilgårds

Åker
(tn)

Äng
(msl)

Starr
(msl)

14
30

28
30

3

21
13
14
12

45
28
32
40

3
4

16
8
16
16
12
18

26
12
20
14
14
20

6
2
2
8
6
8

21
10
16

44
14
30

7

Trädgård

Humle 50 stänger
Päron, plommon
Päronträd

Päron, körsbär
Humle 300 stänger
Humle 300 stänger
Plommon
Apel, humle 100
stänger

Hagar
(antal)

Hagar
(antal
hästar)
*

Skog
(kvalitet
)

Förekomst
av:
Ag - A
Kvarnar - K
Sågkvarn –S
Fiske - F

1
2

2
4

God
God

A, K, F
F

3
3
1
2

20
16
10
4

God
God
God
God

A, S, F
A, ½ S

2
1
1
2
1
2

4
2
2
4
2
6

God
God
God
Tarvlig
Tarvlig
Tarvlig

A, K, F

4
1
1

6
2
2

God
God
God

A, F
F
F

A, K, ½ S

A, F
A, F
A, F
A, F

I detta stora utmarksområde har vi i fält besökt tre platser (se Figur 47 & Figur 48): Filehajdarar
(obetat idag), Orghagar på Hejnum hällar (återupptaget bete sedan ca 20 år) och Riddare Träsktjaut
(kontinuerligt betad ända in i nutid). Markerna på Filehajdarar har historiskt tillhört Othemars och
File i Othems socken och Hejnum hällar tillhörde Rings i Hejnums socken (Figur 48). Riddare
Träsktjaut var under 1700-talet gemensamt ägd av sex olika gårdar i Hejnums socken och tillföll
gården Riddare först vid en delning 1805.367

367

Lantmäterimyndigheternas arkiv 09-hum-16.

112

Figur 48. Överst Filehajdar, mitten Riddare Träsktjaut, nederst Orghagar.

7.5.1.1 Betesmarkernas omfattning och förhagning
Det fanns tre olika typer av betesmarker: hagar, utmark och bete på inägo-mark, dvs mark som
hägnats tillsammans med åker eller äng. Dessutom kunde äng och åker betas under en tid på
eftersommaren när skörden var avslutad.
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Revisionsboken från 1653 räknade upp antal hagar och hur många hästar betet i hagarna räckte till,
för varje gård men inget nämns om betet på utmarken. Från ca 1700 och framåt kan man dock
belägga att gårdar hade betydligt fler djur än vad som kunde rymmas i hagarna och det finns alltså
ingen anledning att betvivla att utmarkerna var betade under 1600-talets mitt.
Vid sekelskiftet 1700 gjordes en heltäckande kartering av alla gårdar på Gotland, återigen var syftet
att få grepp om vilka skatter som kunde tas ut från det nya svenska landområdet. Den sk
”skattläggningskartan” finns i flera versioner. Först gjordes karteringen kring år 1700, därefter själva
skattläggningen och en ny karta kring 1750. Kartorna visar placeringen av gårdar, åkrar, ängar, hagar
och utmarker samt hägnaderna. Liksom tidigare angavs betet i hagarna i antal hästar och ibland
andra djurslag. Betet på utmarken beskrivs endast i termer som ” Gott mulbete till fägång” och
”Tämligen gott mulbete till fägång, och getegång”. Liknande beskrivningar finns av alla utmarker
vilket visar att utmarkerna verkligen var betade.368 Hagarnas storlek varierade från några hektar till
flera tiotal hektar. Utmarkerna till varje gård var däremot flera hundra hektar och det verkar inte ha
funnits hägnader i gränser mellan gårdar och inte heller mellan socknarna. Därför ingick Filehajdar
och Hejnum hällar troligen i en flera tusen hektar stor betesmark.

Tabell 5. Historisk markanvändning i Othemars, Rings och Riddare. Arealer anges i hektar. Hagar anges även i
antal liksom markägarna.

Othemar
s
1653
1698
1792
1897
Rings
1653
1698
1849
Riddare
1653
1698

Åker

Äng

10,5
11,2
21,5
98,8

44
92,6
62,3

8
10,5
29,9

26,5
51,9

Odlings
-mark

Åkerrenar

5,4
42,9

Hagar

?
124
142,1
380,8

5

Skog/
utmark

513
68

540
503

Summa

Hagar
(antal)

Ägare
(antal)

776
653,5

3
5
7
20?

1
2
4
7

604
604

2
1
flera

1
2
3

1
3

1
2

8
16

Källor: Revisionsbok för Gotland 1653, 3. Nordertredingen; Othemars: Skattläggningskarta (1696) Othems
socken; Lantmäterimyndigheternas arkiv 09-oth-4; Storskifte (1792) Lantmäteristyrelsens arkiv H67-16:1; Laga
skifte (1897) Lantmäterimyndigheternas arkiv 09-oth-78. Rings: Skattläggningskarta Hejnums socken (1698)
Lantmäterimyndigheternas arkiv 09-hum-2; Laga skifte (1849): Lantmäterimyndigheternas arkiv 09-hum-22

Under 1700- och 1800-talen ändrade kartmaterialet karaktär och direkta utsagor om betet är därför
ovanliga i kartorna efter 1750. Ett av undantagen är storskiftesakten i File och Ytings (söder om
Othemars) som innehåller vissa omdömen av betesmarkerna ”Ödeshagen beväxt af furu, af godt
mulbete” och ” Söderhagen … beväxt med furu och gran, täml. bete….”.369 Hägnaderna är noggrant
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Skattläggningskarta (1696) Othems socken. Lantmäterimyndigheternas arkiv 09-oth-4.

369

Lantmäteristyrelsens arkiv H67-16:1 (Othemars 1792), H67-22:1 (Ytings och File 1776).
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utritade och man ser därför att det under 1700- och 1800-talen skedde en ”förhagning” av utmarken.
Tydligast är det i Othemars (som har kartor från 1698, 1792 & 1897). Antalet hagar ökade från tre till
ca 20 mellan 1600-talets mitt och ca år 1900 (Tabell 5, Figur 49). Endast under 1800-talet
fördubblades arealen inhägnad betesmark i Othermars. Gårdarna söder om Othemars (File, Klints
och Ytings) utökade också sina hagar under de ca 150 åren som gick mellan skattläggning och
storskifte, men eftersom de saknar laga skifteskartor vet vi inte om det fortsatte i samma omfattning
som i Othemars.370 Även på Rings ökade hägnaderna på utmarken, men det är svårt att avgöra hur
många hagar det blev eftersom gärdesgårdarna på laga skifteskartan (1843) löper vidare ut i
grannmarkerna som inte karterats vid samma tid. Samtidigt med förhagningen pågick andra
förändringar. Ny mark odlades upp till åker, arealen slåtteräng utökades och den ursprungliga gården
delades upp i fler och fler brukningsenheter och befolkningen ökade.

Figur 49. Förhagning av Otemars marker på Filahajdar, i Othems socken. Gröna fält var hagar kring år 1700,
Orange hagar tillkom till storskiftet ca 1800 och blå fält var hagar ca år 1900. Endast de gula fälten förblev
ohägnad utmark under hela perioden. Källa: Skattläggningskarta (1696) Othems socken;
Lantmäterimyndigheternas arkiv 09-oth-4; Storskifte Othemars (1792) Lantmäteristyrelsens arkiv H67-16:1;
Laga skifte Othemars (1897) Lantmäterimyndigheternas arkiv 09-oth-78.

7.5.1.2 Djurantal och betestryck
Betets påverkan på vegetationen beror på en kombination av betestryck, betesperiodens början och
slut, djurslag samt hur dessa har skiftat med tiden.
Betestrycket kan definieras som andel av betesvegetationen som djuren betar av under
betessäsongen. Betestrycket ska inte blandas ihop med djurtäthet (antal djur per hektar). En och
samma djurtäthet kan nämligen innebära ett lågt betestryck på en produktiv mark men ett högt
370
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betestryck på en mager mark. Djurtätheten kan ändå säja något om betestrycket, i synnerhet om det
finns möjlighet till jämförelser mellan liknande marker, eller samma mark under olika tidsperioder. I
det här avsnittet jämför vi djurantal och betesmarksareal i två Othemars och Rings. Djurens antal och
djurslag har samlats in ifrån bouppteckningar. Lantmäterikartor ger uppgifter om betesmarkernas
areal, omdöme och hägnadernas dragning.
Bouppteckningar visar hur vilka djur (bland mycket annat) som en avliden person ägde när hen dog.
För att räkna om enskilda personers djurinnehav till totalantalet djur i en hel by behöver man 1)
kunskap om vilka olika möjliga djurägare som fanns i byn vid varje tidpunkt, 2) avgöra vilken del av
den totala byn som den boupptecknade personen brukade samt, 3) rekonstruera djurantalet för de
djurägande enheter som saknas.371. Hur välbelagd en tidpunkt är beror helt på hur dödfallen i byn
fördelats över tid.
Eftersom byar varit uppdelade i flera olika brukningsenheter behöver man vikta varje boskapsägare i
relation till hela gården. Om en avliden person ägde och brukade hälften av gården så innebär det att
personens boskapsinnehav borde ha varit hälften av de djur som fanns. Först och främst är det viktigt
att kunna veta ifall den avlidne var en aktiv brukare, eller åtminstone formellt ägde gårdens boskap.
Äldre bönder kan ha hunnit lämna över gårdens drift och lösöre till vuxna gifta barn vid gården, innan
de dog. Men på Gotland verkar det ha varit regel att föräldrarna ägde gård och lösöre (inklusive
boskap) tills de dog, även om den yngre generationen i praktiken tagit över driften. Den 72 årige Olof
Olofsson i Rings dog 1818 och står i mantalslängden som ”orkeslös” ägde så mycket som 2 hästar, 2
oxar, 2 kor, 2 ungnöt, 4 får och 1 gris. Jämför man Olof Olofssons djurantal med andra
bouppteckningar från Rings framstår det ändå som få djur i relation till det stora ägandet (50%). Det
är därför troligt att Olofs son Per Olsson, som hade egen familj och drev gården, också ägde djur. Om
detta berättar inte Olof Olofssons bouppteckning. Däremot slumpade det sig så att Per Olssons
hustru dog tio år senare, och hennes bouppteckning räknar upp: 4 hästar, 2 oxar, 1 ko, 3 ungnöt, 5
får och 3 grisar, dvs något flera djur än vad svärfadern hade ägt. Dock fanns det även vid detta
dödsfall en vuxen gift son i huset, Per Persson vars eventuella boskapsinnehav vi inte känner till.
Ännu en familj i Rings går att följa genom flera bouppteckningar. 1780 dog Rasmus Mårtensson som
brukade 25% av Rings och som utan tvekan var den enda aktiva brukaren vid gården tillsammans
med sin hustru, eftersom alla barn var unga och omyndiga. Rasmus ägde 5 hästar, 3 kor, 3 ungnöt, 6
får, 2 killingar och 1 gris . Rasmus änka levde ytterligare 30 år och enligt hennes bouppteckning 1809
hade gårdens djurantal minskat till 3 hästar, 1 ko, 6 får, 2 getter och 1 gris. Nu fanns det även en
vuxen son vid gården som är den aktive bonden vilket kan indikera att både mor och son ägde djur.
Sonen Mårten Rasmusson dog redan fem år senare, 1814, alltså i aktiv ålder och utan att barnen
hunnit upp i aktiv ålder. Han ägde då betydligt flera djur än sin mor nyligen gjort: 3 hästar, 2 kor, 3
ungnöt och 7 får.
Det är väl känt från tidigare forskning att djurinnehavet på en gård kunde växla med skiftande
familjekonstellationer. Ett litet hushåll med få barn hade färre munnar att mätta än ett stort hushåll
och behövde färre djur. De äldre barnen kunde ha ett litet startkapital av boskap redan innan de
hade egen gård och den äldre generationen hade djur trots att de inte längre var husbönder. På en
371
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gård kunde alltså djurägarna bestå av aktiva bönder, äldre barn, gamla föräldrar och dessutom
eventuella torpare och backstugusittare.
När man finner bouppteckningar efter en relativt stor andel av boskapsägarna inom en begränsad
tidsperiod kan man summera dessa och få fram ett boskapsantal som kan jämföras med
betesmarkens areal. En viktig slutsats utifrån ovanstående är att man trots allt sällan kan lita på att
en bouppteckning verkligen redovisar alla djur som fanns vid brukningsenhet. Därför har vi gjort två
alternativa beräkningar för Rings (Tabell 3). Djurtätheten låg runt 0,1 betesekvivalenter per hektar ca
1750 och det minskade sedan under de kommande hundra åren.
Tabell 6. Djurantal och djurtäthet vid Rings, Hejnums socken, beräknat utifrån bouppteckningar. Sammanräknat
i Betesdjursekvivalenter (Bekv).* Intervallet beror på två alternativa beräkningar. Den lägsta beräkningen antar
att alla gårdens djur redovisats i bouppteckningen (däremot har vi skattat antalet djur för gårdar som inte har
någon bouppteckning i närliggande tid). Den högsta beräkningen har gjorts om det funnits två generationer i
aktiv ålder vid dödsfallet och då är djurantalet dubblat på den gården.

1740-1750
1807-1814
1814-1818
1828
1832-1837

häst
14-24
12-18
6-8
8-12
4-6

oxar
0
0
2-4
4-6
3-4

övr.nöt
18-24
14-26
11-15
9-14
8-12

får
19-28
26-40
14-18
13-20
9-14

getter
2-4
16-28
1
3-4
1-2

svin
2-5
6-10
1-2
7-10-45
1-2

Bekv*
45-72
43-71
26-36
30-45
20-30

Betesmark
(ha)**
532
517
517
502
502

Djurtäthet
(Bekv/ha)
0,08-0,14
0,08-0,14
0,05-0,07
0,06-0,09
0,04-0,06

*Bekv = Betesekvivalent motsvarande ett fullvuxet nötkreatur, av storlek före 1850.
**Två kartor har använts för att få fram betesarealen: skattläggningskartan från 1698 och laga skifte 1824.
Däremellan har antagits att betesarealen minskat linjärt. Källor: Skattläggningskarta Hejnums socken (1698)
Lantmäterimyndigheternas arkiv 09-hum-2; Laga skifte (1849): Lantmäterimyndigheternas arkiv 09-hum-22.
Bouppteckningar från Gotlands Norra häradsrätts arkiv

Othemars framräknade djurantal varierade både upp och ner under undersökningsperioden (Tabell
7). Det kan finnas källkritiska förklaringar till det t.ex. att hushåll som äger lika stora parter har inte
alltid lika många djur. Bouppteckningen 1828 efter Clas Jönsson, nämner att djuren var ovanligt få till
följd av boskapsfall (sjukdom): Kreatur: gingo och Boskapsfall förlt [förlidet] år mästa delen förlorade,
så att nu endast finnas…372 När en sådan bouppteckning används som grund för beräkning, blir
naturligtvis även det beräknade totalantalet missvisande lågt för den aktuella perioden.
Med tanke på att betesmarkerna är så torkkänslig och näringsfattig är det inte förvånande att
djurtätheten i Othemars och Rings ligger lågt i jämförelse med några studerade områden på
fastlandet373. Men man kan också fråga sig hur betydelsefull utmarken var för betet. Kanske fanns
det mer produktiva betet i de gårdsnära hagarna och efterbetet på åker och äng? Från Othemars
finns det boskapsuppgifter redan från 1706 och 1726 som kan jämföras med hur många djur som
lantmätaren uppgav kunde beta i hagarna på skattläggningskartan. I Othemars fyra hagar fanns det
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Under 1620-1850 låg djurtätheten mellan 0,3-0,5 i Alseda socken i Jönköpings län. 0,4-0,5 i Kristbergs socken
Östergötlands län, 0,5-0,7 på Selaön i Södermanlands län, 0,8-1,2 i Fornåsa socken i Östergötlands län
(Dahlström 2006, s 147.).
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plats för 9 hästar och ett par kor. Samtidigt fanns det 24 hästar, 2 oxar, 13 kor 25 ungnöt, 34 får, 5
getter, 9 svin och 8 höns/gäss374. De flesta djuren måste alltså ha betat på utmarken (Figur 5).
Djurtätheten kan också jämföras med vad lantmätaren ansett om betet i hagarna. I Othemars, Klints,
Ytings och File vid 1700 fanns bete för mellan 0,09 och 0,1 Betesekvivalenter per hektar375.
Tabell 7. Djurantal och djurtäthet vid Othemars, Othems socken beräknat utifrån bouppteckningar.
Sammanräknat i Betesdjursekvivalenter (Bekv).*

1706-1726
1773-1777
1790-1804
1813-1816
1821-1833
1856-1872

Hästar

oxar

övr-nöt

får

getter

24
16
13
18
16
12

2

38
28
20
24
32
31

34
23
31
22
52
39

9
9
0
0
0
0

4
8

Bekv
86
61
49
57
75
65

Betesmark Djurtäthet
(ha)
(Bekv/ha)
600
0,14
655
0,09
655
0,07
655
0,08
655
0,11
449
0,07

*Bekv = Betesekvivalent motsvarande ett fullvuxet nötkreatur, av storlek före 1850.
**Tre kartor har använts för att få fram betesarealen: skattläggningskartan från 1696, storskifte (1792 och laga
skifte (1897). Däremellan har antagits att betesarealen minskat linjärt. Källor: Skattläggningskarta 1696
Othems socken. Lantmäterimyndigheternas arkiv 09-oth-4 , Lantmäteristyrelsens arkiv H67-16:1 (1792),
Lantmäterimyndigheternas arkiv 09-oth-78, Bouppteckningar ur Gotlands norra häradsrätts arkiv.

Figur 50. Djur i Othemars i början av 1700-talet. I hagarna (svarta streck = hägnader) fick det enligt
skattläggningskartan plats nio hästar och ett par kor, resten betade på utmarkerna och efter skörd på inägorna.
Källor: se texten.

Bouppteckningen från 1706 är efter Lars Sigfridsson: 19 hästar, 8 kor, 7 stutar, 6 kvigor, 15 får, 4 svin och 2
gäss. (Gotlands norra häradsrätts arkiv F2A:2, nr 89.) Bouppteckningen från 1726 efter Gudmund Jönsson och
Maria Christiansdotter: 5 hästar, 2 oxar, 5 kor, 5 stutar, 3 kvigor, 4 kalvar, 19 får, 5 getter, 5 svin, 1 gås, 5 höns.
(Gotlands norra häradsrätts arkiv F2A:6, nr 238 I)
375
Djurtätheten var i Othemars: 0,09; File 0,1, Ytings: 0,09 och Klints 0,1 hästar per hektar. För enkelhetens
skull räknades Othemars ”några kor” som två hästar.
374
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7.5.1.3 Skogsnyttjande och dess påverkan på trädskiktet
Gotländska utmarker har i högsta grad använts till annat än bete. Kalkindustri, tjärbränning, kolning,
hus, gärdsgårdar och olika slags ved har krävt stora uttag av träd i olika dimensioner. I
Fornminnesinventeringen finns registrerat 500 kalkugnar, 412 tjärdalar och 47 kolningsanläggningar
på hela Gotland, vilket vittnar om att skogen varit grunden för viktiga delar av hushållens ekonomi.
Ett tiotal kalkugnar, en tjärdal och en bysåg har legat i direkt anslutning till utmarksområdet
Filehajdarar-Hejnum hällar. Men det svårt att beräkna hur stor påverkan dessa haft på skogen under
olika tidsperioder eftersom det oftast saknas uppgifter om under vilka perioder dessa anläggningar
var i bruk och hur frekvent de användes när de var aktiva.
Kalkbrytning har pågått på Gotland allt sedan man började bygga kyrkor på 1100-talet och
kalkbränningen är lika gammal. Bruten sten och bränd kalk användes för uppförandet av kyrkor, hus
och ringmuren. I äldre tider brändes kalk i ”kalkmilor” vilka bestod av en urgrävd grop i marken på
sluttande plan.376 Från 1600-talet började man bygga större ugnar för tillverkning av bränd kalk för
export. Dessa var byggda för att eldas med ca 2 meter lång ved och gav antagligen en bättre
genombränd sten. De eldades under 2-3 dygn slukade en hel del ved. Carl von Linné konstaterade vid
sin resa 1741 att ”om kalkbrukarna får fritt disponera skogen blir Gotland tämligen snart uppröjd”.
Henrik Munthe inventerade Gotlands kalkugnsbestånd och fann 1929-1934 över 500 kalkugnsruiner
från medeltiden och framåt. Många större kalkugnar ligger längs kusten där kalk brändes i större
skala under 1600- och 1700-talet för export och drevs av s.k. kalkpatroner med anställda arbetare.377
Hejnum hällar och Filehajdarar rymmer väldiga massor av silurkalksten. Dessa trakter ligger lite för
långt från kusten för att ha varit riktigt intressanta för kalkpatronerna, men kalkugnar har ändå
funnits vid Klints, Ytings, File och Rings. Kalkugnar nämndes inte direkt i skattläggningskartans
handlingar, men indirekt förstår man att sådana fanns eftersom ”kalkugnsved” noterades.378 Ca en
halv kilometer öster om Rings gård, på Hejnum hällar, finns två kalkugnsruiner. Den östra byggdes
under 1800-talets slut av Petter Björkengren och den västra av Petters son Arvid på 1930-talet. Där
fanns också två kalklador för förvaring av packsten och ett kalkbrott. I dessa ugnar brände Arvid
Björkengren kalk fram till sin död år 1947. Varje bränning pågick ca 3,5 dygn och det gick åt mellan 25
och 40 kubikmeter ved beroende på typ av ved.379 3 mäns arbete under 1,5 månad åtgick för att
hugga ved, stapla stenen, bränna och plocka ut innehållet. Kvinnorna var med och rakade ut
ugnen380. Under den tid som Arvid Björkegren var husbonde vid Rings gård (1918-1947) brändes
kalkugnar flera gånger per år.381
376

Ohlson 1964
Ohlson 1964
378
Kalkugnsved fanns vid Othermars, Klints, Ytings, File och Rings. Ohlson (1964) nämner kalkugnar vid Klints
och Ytings (utan datering(), File hade en kalkugn vid storskifte 1777 och Rings uppförde en ny kalkugn på andra
hälften av 1800-talet enligt Ohlson (1964).
379
Ohlson (1964) anger att det gick åt 25 kubikmeter en meter lång floved eller 35 kubikmeter tvetved. Om
man eldade med grenar kunde man ösa in hur mycket som helst.
Floved = ved av det slag som plägar läggas i ”flo” l. stapel, kluven ved, famnved. Tvetved = ved bestående av
huggspån eller träflisor. ( www.SAOB.se )
380
Bengtsson 2015. Filmen: Ahlby, Mats & Olsson, Gunnar (red.) (2013) Kalkbränning vid Rings i Hejnum 1957.
Viklau: Mats Ahlby. https://www.youtube.com/watch?v=FT5CBV1EEI0
381
Ohlsson 1964
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Sågar fanns vid Othemars, Klints, Ytings och Rings. Dessa drevs av vattenkraft under höst och vår då
vattenflödet var tillräckligt. Rings bysåg står med i bouppteckningar och mantalslängder där det
framgår att bönderna i Rings ägde andelar som motsvarande andelarna i byn. Sågningen var vid
1700-talets början i första hand för husbehov och ”något till salu”.382 Vi har inga uppgifter om hur
mycket träd som sågades i praktiken och hur det förändrades med tiden.
Tjära är en resurs som kvantifierades redan på skattläggningskartan i termer av hur mycket tjära
gårdens soide (tjärdal) gav. Othemars, Klints och Bjärs siden gav ½ läst, Riddare 4 tunnor tjära. Rings
verkar inte haft tjärtillverkning vid år 1700.383 Däremot finns resterna av en tjärdal som Arvid
Björkegren lät bygga under tidigt 1900-tal men som endast kom till användning en enda gång.384
Behovet av gärdesgårdsvirke har ökat i takt med att allt fler hägnader sattes upp inom och omkring
de stora utmarkerna och med det följde ett ökat uttag av en och tall.
Skogens användningsområden var mångsidigt, men även om vi känner till vikten av tjärbränning,
vedhuggning, gärdesgårdsbygge och virke till husbyggnationer mm, vet vi inte hur mycket ved och
virke som gick åt och inte hur detta påverkade skogens öppenhet och sammansättning under olika
tidsperioder. Det är möjligt att beräkna volymen av träd som behövdes men det skulle ändå vara
svårt att omsätta i säkra bilder av hur skogen sett ut. Ett annat sätt är att använda historiska
beskrivningar.
Det finns inga historiska källor som i detalj beskriver trädskiktets täthet och sammansättning. De
äldsta källorna är de som bäst beskriver hur skogen sett ut. Enligt revisionsboken 1653 hade de flesta
hemman ”god skog” och några ”tarvlig skog” vilket bör tolkas som att de hade tillräckligt men inte
mer än så. Kring år 1700 får vi veta att skogen användes till en mångfald av produkter: byggnadsvirke
av olika slag (timmer, sågstockar, byggningsskog, balkar, sparrar), ved till olika ändamål (brännved,
kalkugnsved, torrvedsskog till tjärved) och gärdsel (inklusive stör). Sammantaget ger beskrivningarna
intrycket av att skogen var hårt nyttjad på de flesta platser i området (Tabell 5). Flera beskrivningar
anger att skogen höll på att ta slut lokalt. Det är endast ett fåtal beskrivningar som nämnder att det
fanns produkter som kräver skog av större dimension, såsom byggningstimmer, balkar och sparrar,
desto flera nämnde ved och gärdesgårdvirke.

382

Skattläggningskarta (1696) Othems socken. Lantmäterimyndigheternas arkiv 09-oth-4: Othemars ”Såg, kan
brukas höst och vår intet gott fall, sågas till husbehov och något till salu”. Klints ”Sågplats i Bäcks å, ligger öde,
kan väl repareras och bruukas” Ytings ”Sågh och mjölkvarn brukas höst och vår. Mest till husbehov, såg till
salgiu”. Skattläggningskarta Hejnums socken (1698) Lantmäterimyndigheternas arkiv 09-hum-2: Rings. ”Såg
nyttjas till husbehov, något sågas till salu”. Othermars, Ytings och Klints storskiften nämners sågar som är
”sams” för hela hemmanet.
383
Skattläggningskarta (1696) Othems socken. Lantmäterimyndigheternas arkiv 09-oth-4. Skattläggningskarta
(1695) Tingstäde socken. Lantmäterimyndigheternas arkiv 09-tin-2
384
Ohlson 1964
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Tabell 8. Skogstillgången i File-Hejnum-området ca år 1700 enligt beskrivningen i skattläggningskartorna.

Socken och gård*

Othems socken
S9: Hemhagen
T9: Hästhagen
V9: Samburgen
X9: Västerskogen,
N10: Myrhagen
O10: Wästerskog
P10:
G11: Söderhagen
H11: En ödehaga
J11: skog
O12:
P12: Millanhagen
Q12: Hemhagen
R12: hage
S12: Flijhshagen
T12: stoorskogen
V12: Hassleskog
Tingstäde socken
1h:
5T:
6S: Smiss skog
Hejnum socken
9R: Södeshagen
9S: Norderhagen
9T: allmänning
betningen
9W: hemskogen
9X. Träske Tiogtet
9Y: Räftings Tiogtet
93: Orgtiogtet
10M. Lillhagen
10N. Tiselhaga skog
10O. Träsktiogt
10P: Kallskog

Trädslag och annan kommentar

Bränn-ved
(V)
Kalkugnsved (K)
Tjärved (T)

Gärdsel
(G)

Byggningsskog (By)
Timmer (T)
Sågstockar
(Så)
Balkar (Ba)
Sparrar (Sp)

gran och tall
gran
tall och gran, mest uthuggen
tall och gran, små enebuskar
tall och gran
gran och tall, mest uthuggen
gran och små een buskar. Söde
till ½ läst tiära.

K

G
G
G
G
G
G
G

Ba

V, K
V
V
V, K

V

G

V, K

Ba
Ba
By

V

G
G
G
G

V
V, K

G
G

By, Ba, Sp

enebuskar, björk, stor gran och
furuskog
tall gran
hassel, gran och furuskog

V

G

T, Ba

V, T
V

G
G

T, Så
T, Så

gran
gran
hassel

V
V

G
G

tall och gran
gran och tall, ung växande skog

V
V
V
V

G
G
G
G

V
V
V, K

G

oduglig
Söde till en halv läst tjära
gran och tall, kan röjas till äng.
gran och furu
små tall och gran
ingen skog
gran och tall
tall och gran, mest uthuggen

tall och gran, ung växande skog.
Söde årligen till 4 tunnor tjära
gran, ek och asp
gran, tall och några askar
gran, mest uthuggen
mest uthuggen

G

Ba, Sp

Ba, Sp

*Othems socken: Klints (9), Ytings (10), File (11), Othemars (12). Tingstäde socken: Träskväldar (1), Furbjärs (5),
Smiss (6). Hejnum socken: Riddare (9), Rings (10). Källa: Skattläggningskarta (1696) Othems socken.
Lantmäterimyndigheternas arkiv 09-oth-4. Skattläggningskarta (1695) Tingstäde socken.
Lantmäterimyndigheternas arkiv 09-tin-2. Skattläggningskarta Hejnums socken (1698)
Lantmäterimyndigheternas arkiv 09-hum-2.
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Även om det inte går att få fram detaljer av hur skogen såg ut, vittnar beskrivningarna om att
kvaliteten på skogen skiftade mellan olika markstycken. Filehajdar verkar ha haft relativt gott om
gammal skog ”Stoorskogen är beväxt av gran och tall, tämlig god och duglig till byggningsskog, balkar
och sparrar, bränneved och gärdsel, gott mulebete till fägång.” I Orghagar höll skogen tydligen på att
ta slut ”Kallskog mäst uthuggen, är ännu skog till balkar, sparrar, kalkugnsved bränneved och
giärdsle, godt mulbete”. En gissning är en hel del skog redan sågats upp i Rings bysåg, eventuellt till
försäljning. Skogen i Träsktjaut verkar ha varit hårdhuggen tidigare och bestod vid 1700 av ungskog:
”Träske Tiogtet af graan och Tall beväxt, ung växande skog nu nyttig till bränneved och giärdsel, gott
mulbete, är tillfälles med förnämnda gårdar…”.
Lantmätarens uppgift var att bedöma skogen som resurs. Det frekventa omnämnandet av ved och
gärdsgårdsvirke vittnar om att det fanns gott om ungskog och tillräckligt med ved och
gärdesgårdsvirke. Men det vore en överdrift att tolka Tabell 3 som att de flesta skogsskiften saknade
äldre träd. Det är tvärt om väldigt troligt att det fanns en hel del äldre träd även där lantmätaren inte
noteras exempelvis ”timmer”, men att de inte var tillräckligt många eller av tillräckligt god kvalitet för
att noteras. Vi kan utgå ifrån att de äldre som faktiskt fanns växte ganska öppet, omgivna av öppen
mark, ungskog och buskar.
Biologiskt kulturarv är den bästa källan till att förstå skogens struktur och nyttjande under senare tid
och det vittnar om att 1900-talet varit en period av igenväxning. Trädskiktet i området är glest idag
sett i jämförelse med fastlandsskogar men det har troligen alltid varit ännu glesare tidigare. Om 1700
och 1800-talen var århundraden då skogen successivt minskade så övergick det till igenväxning under
1900-talet. Då avtog såväl betet som kalkugnsbränningen och eventuellt även andra typer av
skogsnyttjande.

7.5.1.4 Förändring under 1900-talet och dagens skogsbete
Skogsbetet har funnits kvar på Gotland ända in i vår tid men liksom i resten av landet minskade det i
omfattning under 1900-talet. Ett lagförslag om ny hägnadslagstiftning från 1929 ger en
ögonblicksbild utifrån uppgifter från Skogsvårdsstyrelsen och Hushållningssällskapet. Ohägnat
utmarksbete och skogsbete förekom ännu kring 1930 men det varit vanligare tidigare. 95% av
gårdarna hade ännu helt eller delvis sitt bete på ohägnade skogs- och utmarker. De bättre
skogsmarkerna hade hägnats in medan de vidsträckta hällmarkerna betades utan hägnader.
Huvudsakligen betades de av får och ungdjur, men i allt mindre omfattning eftersom djuren var svåra
att hålla ordning på (de vallades ej).385
Filehajdar betades in bra bit in på 1900-talet men det blev successivt färre djur och till slut upphörde
betet. En informant som flyttade till File på 1970-talet berättar att det då gick ”bitvis lösgående
boskap” på Filehajdar. De ”sprang var som helst”. Det var framför allt får och ungnöt som hörde till
File och Othemars. ”Innan vi tog över vår bit på File hade man betesdjur i halvvilt tillstånd… så gick
det till”. Kreaturen släpptes ut på våren och så samlades de in igen på hösten. Det var ett enda stort
betesområde, och att djuren gick tvärs över Filehajdar ända till Hejnum.386
385
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Kungl. maj:ts proposition Nr 107, 1933. Bilaga B, C & E
Westin & Lennartsson 2017, s. 85.
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Hejnum hällar betades fram till 1950-talet men betet var mycket extensivt på slutet och under 1900talet växte markerna igen med enbuskar. 2001 påbörjades restaurering och stängsling av Hejnum
hällar i samverkan mellan LRF, WWF, länsstyrelsen och djurägare i en nystartad betesförening. Idag
betas totalt 1800 hektar betesmark av nötkreatur och får. Marken är uppdelad på 13 fållor och det
ingår både skogsbetesmark och alvarbetesmark. Djurtätheten är ca 0,2 nötkreatur per hektar (varje
ko med kalv har 4-5 hektar). Djuren betar mellan slutet av maj och slutet av september.387
Betet i Riddare Träsktjaut har enligt flera muntliga uppgifter inte haft något uppehåll under 1900talet.
En jämförelse mellan kärlväxtfloran i dessa tre områden visar tydligt att effekten av betet.
Artuppsättningen i dessa tre områden är nästan identiska, däremot skiljer det vilka arter som är
vanliga. De betade markerna Riddare Träskjaut och Hejnum hällar har högre abundans av
gräsmarksarter som backtimjan, solvända, fältsippa m.fl., och lägre av beteskänsliga arter som
blodnäva. I Filehajdarar har kärlväxtarterna trängts tillbaka av mossor och lavar som kunnat
expandera i frånvaro av betets slitage. Denna marknära igenväxningen har också påverkat växtsätten
hos de vedartade kärlväxterna backtimjan och solvända. I Riddare Träsktjaut och Hejnum hällar växer
de krypande längs marken och har gröna blad längs hela stammen. På Filehajdar har mossor och
lavar växt över stammarna så att endast de yttersta topparna når upp i ljuset.

Figur 51. Bryn mot skogsbetet i Västernäs, Uppsala län.

387

Muntliga uppgifter.
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7.5.2 Skogsbeten i Roslagen i Uppland
Försörjningen i östra Uppland har präglats av och förändrats av sitt kustnära läge. De första spåren av
människan är sedan bronsåldern då landet här började stiga ur havet. Kring år noll fanns redan
grunden för bebyggelse och odlingslandskap som fortsatt ända in i dag. Successivt försåg
landhöjningen människorna med mera mark att expandera på. Befolkningen ökade och bebyggelsen
förtätades samt expanderade ut till de yngre landen.388 Landhöjningen gjorde också så att
Östhammarsborna redan under slutet av 1400-talet var tvungna att flytta skeppshamnen till
Öregrund.389

Figur 52. Skogsbetet i Häverö-Bergby naturreservat, Stockholms län. Foto: Anna Lindhagen.

Bönderna vid upplandskusten har försörjt sig på en kombination av jordbruk, fiske och bergsbruk.
Mark som lämpar sig för odling är relativt begränsat i de här trakterna. Däremot finns bra
fodermarker vilket har drivit fram en tyngdpunkt på boskapsskötsel. Landhöjningen har successivt
försett bönderna med nya fodermarker som med största sannolikhet tagits i anspråk ganska
omgående. Till skillnad från många andra platser i ladet har alltså skogsbetena aldrig haft någon
period som urskog innan de öppnades upp för bete. Ibland hamnade de nya betesområdena långt
bort från byarna och de nyttjades då genom fäbodbruk. Upplands fäbodbruk som brukar delas in i en
nordlig typ med mjölkhushållning och en sydlig typ för sinkor och ungnöt. Gemensamt för dem bägge
är att man vanligen inte haft slåttervallar vid fäbodarna. Istället har gödseln samlats ihop och
transporterats till byarnas åkrar.
Fisket var tätt förknippat med jordbruket, både eftersom det var ett viktigt komplement till
jordbruket, men också för att fiskerätterna var sammankopplade med mantalssatt jord. Det fiske som

388
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Upplands fornminnesförening 1984, s 80 ff
Upplandsfornminnesförening 1984, s 21-22
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betydde mest var strömmingsfisket. Fiskade gjorde bönderna och ett slags torpare, s.k. strandsittare,
som gjorde dagsverken för att få bo på och utnyttja byarnas mark. 390
Uppland har haft järnhantering sedan medeltidens slut. Skogen var en förutsättning för bergsbruket.
I gruvorna bröts malmen genom att man upphettade berget genom att elda med ved, s.k.
tillmakning. Mängder av ved åtgick i gruvorna och till bearbetning av malmen behövdes träkol. För
att skogen inte skulle ta slut såg staten till att sprida ut produktionsenheterna (gruvor, hyttor,
hammare). Bönderna tillverkade träkol från skogen och de arbetade också med körslor av kol och
malm. 1700-talet var bergsbrukets storhetstid och Sverige dominerade på den internationella
marknaden tack vare den stora tillgången till skog. Under slutet av 1800- och början av 1900-talet
lades mängder av gruvor och bruk ner då tillgången på fossila bränslen i form av stenkol och koks
gjorde att Sverige konkurrensfördel minskade. Då kom istället skogen att användas i den växande
sågverksindustrin och för pappersmassa.
Under detta avsnitt ser vi närmare på några skogsbeten i Norrtälje och Östhammars kommuner
(Figur 51, Figur 52,
Figur 57): skogsbetena vid byarna Västernäs och Häverö-Bergby strax utanför Herräng (Stockholms
län, hörde historiskt till Häverö socken, Väddö och Häverö skeppslag) samt Boda by på Söderön,
mindre än två mil längre norr om Västernäs (Uppsala län, hörde historiskt i Börstils socken och
Frösåkers härad).
Tabell 9. Markanvändning i Västernäs, Boda och Norrby, arealerna anges i hektar. Om ingen egen areal har
angivits för backar ingår den i hagar, skog och utmark.

Åker

Äng

Backar*

Hagar, skog
och utmark

Summa

2
10

4
46

57

278

1
5

1843
Boda
1788
1859
1913
Norrby
1640
1780

16

42

*

165 (10
hagar)
178

236

7

6
9
22,8

8
14
1

*
*
*

95
124
122

110
147
146

2
2
1

30
69

181

238

1844

117

310

*

Västernäs
1640
1784

807 (66
1296
gärdselskog)
646
1073

Antal
ägare

8
22
22

Källor: Västernäs: Geometrisk jordebok (1640) Lantmäteristyrelsens arkiv A45-43:a7:130, Storskifte (1784)
Lantmäteristyrelsens arkiv A45-43:1, Laga skifte (1846) Lantmäterimyndigheternas arkiv 01-häv-82. Boda:
Storskifte (1788) Lantmäteristyrelsens arkiv A13-6:1, Laga skifte (1859) Lantmäterimyndigheternas arkiv 03-böl137, Statistiska Centralbyrån (SCB) – samlingspost, lokalundersökningar, primärmaterial Börstils socken (1913).
Norrby: Geometrisk jordebok (1640) Lantmäteristyrelsens arkiv A45-30:a7, 164-165; Storskifte (1788)
Lantmäteristyrelsens arkiv A45-3:1, Laga skifte (1844) Lantmäterimyndigheternas arkiv 01-häv-80.
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7.5.2.1 Betesmarkernas omfattning, förhagning och inverkan från annan markanvändning
Västernäs var en liten by på ½ mantal och endast 2 hektar åker och 4 hektar äng i början av 1600talet. Mellan 1640 och 1784 ökade arealen åker och äng markant (Tabell 9) och mågna nya hägnader
sattes upp. Förutom de hägnader som syns i Figur 53 fanns vid storskiftet slåtterängar i andra delav
av byns utmark som också har hägnats in. Däremot fanns vid den här tiden endast en hage
”kosveden”. Skogsbetet i Västernäs ligger endast 300 meter norr om den ursprungliga byn (Figur 53).
Den gård som idag brukar och sköter skogsbetet byggdes under 1800-talets andra hälft och ligger
alldeles intill skogsbetet. Dagens skogsbete genomkorsades flera hägnader under storskifte och laga
skifte. Mittendelen var del av hagen ”kosveden” och i öster började utmarken. I väster och norr har
marken varit betesbackar i åkergärden. I dessa har man sannolikt släppt på betet först efter att
skörden på åkrarna var avslutad, dvs tidigast i slutet av augusti. Eftersom åkern brukades i tvåsäde
och endast besåddes vartannat år kunde backarna betas under hela säsongen övriga år då marken
låg i träda.

Figur 53. Kartan till vänster visar Västernäs 1640. Byns placering (A), åkrar (B & C) och hagar (D). Det inringade
området visar placeringen för ett nyligen restaurerat skogsbete. Kartan till höger visar västra halvan av
Västernäs vid storskiftet 1784.Pilen visar byns placering (motsvarar A i vänstra kartan) och skogsbetet ligger i
den streckade cirkeln som historiskt var delad med en gärdesgård (röda streck). Den västra delen av skogsbetet
låg inom ett åkergärde, mittendelen i en 7 hektar stor beteshage ”kosveden” och den östra delen var det ”stora
skogsskiftet” (114 hektar). Källa: Geometrisk jordebok (1640) Lantmäteristyrelsens arkiv A45-43:a7:130,
Storskifte (1784) Lantmäteristyrelsens arkiv A45-43:1

Boda var en liten kustnära by om 1 mantal vars marker har legat sammanblandade med byn Mälby.
Det är troligen därför som byarna skiftades tillsammans både vid storskifte 1788 och laga skifte 1859.
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Dagens skogsbete ligger bynära, endast några hundra meter öster om Boda bycentrum (Figur 54).
Vid storskifte 1788 fanns en mindre hage med en väderkvarn direkt öster om bycentrum. Öster
därom vidtog en 120 hektar stor betesfålla ”Näset” som gick ända fram till Östersjön. Vid tiden för
laga skifte (1859) hade Näset delats in i flera mindre hagar och ett flertal gärdesgårdar stängde in
nyupptagen åkermark. Det är sannolikt att ytterligare förhagning skedde efter laga skiftets
genomförande eftersom det var lag på att hägnaders skulle sättas upp i ägogränserna. Dessutom
bröts ny åkermark inom Näsets betesmark efter laga skiftet, som antagligen också var inhägnad.

Figur 54. Ur storskifteskarta för Boda och Mälby i Börstils socken från 1788. Den gråfärgade delen tillföll Boda
vid storskiftet, resten hörde till olika gårdar i Mälby. De röda strecken visar hägnader som fanns vid storskifte,
de svarta strecken var hägnader som tillkom fram till laga skifte 1859 (vissa streck slutar i tvärt eftersom det var
svårt att följa dem i den slitna kartan). De små inhägnade områdena innehåll vid laga skifte nyodlad åker eller
äng. Fram till 1953 (ekonomiska kartan odlades ytterligare åkermark upp inom området. Källa: Storskifte (1788)
Lantmäteristyrelsens arkiv A13-6:1, Laga skifte (1859) Lantmäterimyndigheternas arkiv 03-böl-137.
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Vid storskifte var Boda: 6,2 hektar åker, 8,3 hektar äng och 95 hektar utmark och bete. Ytterligare ca 80
hektar betesmark och slåttermark på öar och skär var gemensam med Mälby.

127

Figur 55. Utsnitt av storskifteskarta över Norrbys (1788) och Bergby (1780). Den del av reservatet HäveröBergby som har ett restaurerat skogsbete ligger mellan Bredviken och Lövfjärden. De rödmarkerade
hägnaderna stänger in slåttermark (mörkare grön) tillsammans med bergiga betesbackar. De smala remsorna
längs gärdesgårdslinjerna och i det en del av större området med nr 85 ”Slumparne” var avsatt för gärdselskog.
I Bergby (norra delen) tycks inte ha funnits hägnader mellan äng och betesmark vid denna tid. Källor:
Lantmäteristyrelsens arkiv A45-3:1 (Norrby 1788) och A45-3:2 (Bergby 1780)

Skogsbetet Häverö-Bergby ligger istället långt ifrån från de historiska huvudbyarna, 5 kilometer norr
om Bergby och 4,5 kilometer norr om Norrby. Det här var stora byar redan 1640, Bergby hade fem
hela skattehemman och 27 hektar åkermark, Norrby hade 8 gårdar och totalt ca 30 hektar
åkermark.392 Det nuvarande skogsbetet ligger i gränsen till Bergbyön och har alltså historiskt delats
mellan Bergby by som ägde norra delen och Norrby by som ägde markerna i söder. Betesmarkerna
var inte karterade 1640 men lantmätaren har noterat hö som kom från de s.k. skogsängarna:
Bergbyön gav 41 lass hö (av Bergbys totalt 196 lass) och i Norrbyns karta nämns ängarna Storrudan,
Storsveden, Tubeln, Ladrudan, Nyängen, Hesselruda, Stora och lilla Bredvik som alla ligger i eller i
anslutning till dagens skogsbete. Den södra delen (Norrbys marker) har till största delen varit indelad
i ett antal inhägnader som rymde ängsmarker och betade skogsbackar, medan endast en mindre del
har hört till den ohägnade utmarken (Figur 55). Bergbyön (Bergby by) har tidigare saknat
landförbindelse och är sannolikt ett av de landområden som byarna vid kusten började nyttja för
bete och slåtter så snart de kom upp över vattenytan. Att Bergbyön har historia som fäbodområde
framkommer i skogsskiftesakten. Där står att det där fanns ”lador och mjölkbodar” i området
392

Geometrisk jordebok 1640. Lantmäteristyrelsens arkiv A45-30:a7, 164-165 (Norrby), Lantmäteristyrelsens
arkiv A45-30:a7, 160-161 (Bergby).
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närmast Norrbys marker, vilka man ser som en mängd hussymboler i kartan. Storskifteskartan visar
också att fäbodbetet genomkorsades av bördigare stråk som slagits för hö men däremot inga
hägnader för att skilja betesdjuren från ängarna. För att inte riskera att djuren betade på ängarna har
antagligen djuren betat här först efter att slåttern var avklarad. Det är möjligt eftersom Bergby hade
andra betesmarker som inte låg inom ängs- eller åkergärden. Möjligen skedde en förändring av
betesorganisation med tiden eftersom laga skiftet (1881) visar att det då fanns en del hägnader.393
Samtliga slåtterängar i Häverö-Bergby kom att odlas upp senare.

7.5.2.2 Djurantal och betestryck
Vi har undersökt det historiska djurantalet i Boda och då genom boskapslängder från tidigt 1600-tal,
bouppteckningar från 1800-talet och uppgifter från den jordbruksstatistiska lokalundersökningen
som gjordes i Börtils socken 1913 (Tabell 10). Metoden för att använda bouppteckningar redogörs i
avsnittet om Gotland. Boskapslängderna är en unik källa till boskapsantalet som endast finns från
1620-1641 och från det dåvarande svenska riket. Det ger nästan årliga uppgifter om den
vinterstallade vuxna boskapen (över ett år) på varje gård (avsnitt 5).
Boskapslängderna i Boda visar ett betydligt högre djurantal än senare tidpunkter trots att ungdjuren
inte ingår. Getter fanns endast 1627 och i övrigt visar de tre uppgifterna från 1600-talet hur
djurantalet kunde variera trots att det var samma två bönder som var verksamma i Boda. Ett litet
antal bouppteckningar har kunnat användas för att beräkna boskapsantalet, kring 1805 och på 1840talet. Troligen var djurantalet i verkligheten högre 1805-06 eftersom det vid bägge
bouppteckningarna verkar ha funnits flera aktiva generationer på gårdarna. Bonden Jan Olsson,
ägare till ½ mantal och ett antal djur, dog före sina föräldrar som sannolikt också ägde ett okänt antal
djur.394 1840-talets beräkning är antagligen mera rättvisande och ändå ligger djurantalet lägre än på
1600-talet. 1913 hade Boda blivit till en brukningsenhet igen och antalet djur sjunkit ytterligare. Även
om uppgifterna från 1800-talet är något skakiga, måste slutsatsen bli att djurantalet var hög för att
med tiden minska och under tidigt 1900-tal låg den nästan på samma nivå som på Gotland under
1800-talet. Med antagandet att Bodas utmarksareal inte ändrats mellan 1600-talets början och 1788
kan vi beräkna djurtäthetens förändring, som även den sjönk betänkligt med tiden. Det skulle kräva
en mer omfattande undersökning av omständigheter i Boda liksom motsvarande studie av Mälby
andra byar på Söderön, för att ta reda på vad som hänger samman med denna förändring. Några
frågor man kan ställa sig är: Har Boda haft djur på andra byars marker under 1600-talet? Har
betesmarkernas kvalitet försämrats med tiden (blivit torrare eller skuggigare etc.) så att den kunde
föda färre djur? Har behovet av djur minskat av någon anledning? Tills vidare är hypotesen att
betestrycket sjunkit med tiden.
Tabell 10. Djurantal och djurtäthet vid Boda

1624
1627
1628
393
394

häst
8
5
5

oxar
0
0
0

övr.nöt
37
33
27

får
44
42
43

getter
26
0
0

svin
5
5
5

Bekv*
58
52,8
47

Betesmark
(ha)**

Lantmäterimyndigheternas arkiv 01-häv-162
Frösåkers häradsrätt FII 8:66. Jab Olssons bouppteckning innehåller inga nötkreatur.
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Djurtäthet
(Bekv/ha)
0,61
0,56
0,49

1805-1807
1842-43
1913

5,3
7
6

0
0
0

6,7
18
10

9,3
19
0

0
0
0

1,3
6
2

15,2
25
18,4

95-115
124
122

0,16
0,28
0,15

** Betesmark enligt storskifte 1788 (95 hektar) och laga skifte 1859 (124 hektar). Källor: Boskaps- m fl längder,
Uppland 1624-4:2, 1627-10:1, 1628-14:2. Bouppteckningar i Frösåkers häradsrätt (1805-1843). Statistiska
Centralbyrån (SCB) – samlingspost, lokalundersökningar, primärmaterial Börstils socken (1913).
Lantmäteristyrelsens arkiv A13-6:1 (1788), Lantmäterimyndigheternas arkiv 03-böl-137 (1859).

7.5.2.3 Skogsnyttjande och dess påverkan på trädskiktet
Upplands skogar har i allmänhet nyttjats hårt under 1600-1800-talen. Ved och kol behövdes till
bergsnäringen och lämningarna efter gruvor och kolmilor visar på aktiviteten i Häverö socken (Figur
56). Ortala bergverk anlades i Häverö socken 1586. Bruket hade inte själv tillgång till några större
skogsarealer utan var för sin drift beroende av att bönderna i närliggande socknar levererade kol.
Skatten från bland annat Häverö och Väddö socken till Ortala togs också till stor del ut i kol och ved.
Därför kan man utgå ifrån att Västernäs, Bergby och Norrby hade en relativt omfattande
kolningsverksamhet fram till 1841 då Ortalala togs ur drift. På Bergbyön finns också gruvhål som
troligen inmutades av bönder från trakten först någon gång mellan 1865 och 1890. Stockholms läns
landshövdingar varnar i sina femårsberättelser under hela 1800-talet för framtida virkesbrist. Att
brist på grova träd var en realitet i vissa områden är Bergby ett exempel på. Trots att byns
sammanlagda skogsareal var 142 hektar gick det inte att uppbringa något byggnadsvirke i mitten av
1800-talet enligt skiftesprotokollen.395
I områden där man varit rädd om skogen är det rimligt att man undvikit att svedja marken som
betesförbättrande åtgärd. Dels för att man varit mån om att kolningsskogen inte skulle brinna upp i
en skogsbrand, dels för att huggningsluckor såsom kolfall skapar bra bete under ett antal år då
ljusinsläppet är stort och slyet är ungt. Svedning har ändå förekommit här. Västernäs enda hage
under storskiftet kallades kosveden, antagligen för att den svedjades i samband med att hagen
stängdes. I laga skiftet för Boda och Mälby står att man endast får använda skogen på de olika
marklotterna till husbehov tills dess att skiftet är genomfört och i det sammanhanget nämns
svedjande.396 I samma skifteshandling beskrivs alla husens byggnadssätt och skick i Mälby och Boda
och där framgår att många hus har tak av näver.397 En intressant detalj är att man i Norrby satte av
skogsmark för gärdesgårdsskog i samband med storskiftet (Figur 55).

395

Beslut om utvidgning av naturreservatet, ändring av föreskrifter samt fastställelse av skötselplan, HäveröBergby naturreservat i Norrtälje kommun. 2005
396
Västernäs Storskifte (1784) Lantmäteristyrelsens arkiv A45-43:1, Laga skifte Mälby och Boda (1865)
Lantmäterimyndigheternas arkiv 03-böl-137, sid 25.
397
Taken är antingen av ”näver och färg”,”rör och halm” eller ”tegel”. Laga skifte Mälby och Boda (1865)
Lantmäterimyndigheternas arkiv 03-böl-137, sid 41.
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Figur 56. Utdrag ur FMIS över Häverö socken (vissa kategorier).

Det finns inga direkta beskrivningar om hur skogen sett ut i just dessa byar, men vissa indikationer
kan man få. I Boda storskifte framgår att det på Näset var ”Något löf men mest barrskog”, respektive
”dels barr, dels löfskog”.
Det finns en serie kartor som beskriver skogarna i Börstils socken lite mera utförligt strax efter
sekelskiftet 1700. Dessvärre finns det ingen sådan från Boda och Mälby, men från ett par andra byar
på Söderön. Utmarken på Tuskö tycks hårt huggen och räcker knappt till: ”Skogen består av ung tall
och gran är intet synnerlig så att han kan förslå till stängsell och vedbrand för så många grannar.
Mulbetet är knapt men godt fiskevatten…”398 Lika illa var det på Svartnö ”Skogen är intet synnerlig så
at han knapt kan förslå till vedbrand och giärdselfång, muhlbete är medellmåttigt.”399 I Nolsterby
verkar situationen lite bättre men även där verkar skogen ha varit uthuggen: ”Skogen består af ung
tall och gran, samt löfskog ibland, kan förslå till stängsell och vedbrand, godt mulbete är till denna
by.”400
Skogsbeskrivningar från några andra byar i socknen visar flera exempel på att skogen var hårt
huggen. Om skogen i Kavarö (Norrön) sades ”Skogen som består af tall gran och ung löfskog, kan
likvähl förslå till vedbrand och gärdselfång omskiönt han av Öregrundsborne har varit illa handterad,

398

Tuskö, Börstils socken. Avmätning 1701. Lantmäteristyrelsens arkiv A13-30:1.
Ägomätning Svartnö (1701) Lantmäteristyrelsens arkiv A13-36:1.
400
Nolsterby, Börstils socken. Skattläggninsberedning 1708. Lantmäteristyrelsens arkiv A13-27:1.
399
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den tiden de hade Kavarö under förpantning. Men godt muhlbete är till denna by.”401 och i Kulla by:
”Skogan består av ung tall och gran, kan knapt förslå till stängsel och vedbrand, muhlbetet är
medelmåttigt.”402 Assjö strax väster om Östhammar hade extra trångt om skogsresurserna ”Ingen
synnerlig skog är här till så att de kunna hafa sin nödtorft till stängsell och vedbrand, utan måste
merendels lita till sina grannar. Ej heller mulbete” . Den enda karta vi sett från socknen som avviker
från mönstret av uthuggna skogar är Söderby (Norrön). ”Skogen till denna by som består af tall gran
och löfskog är tämligen ymnog så väl till timber som till vedebrand och gärdslefång. Gott
mulbete..”403

7.5.2.4 Förändring under 1900-talet och dagens skogsbete
Svaren på lagförslag om ny hägnadslagstiftning från 1929 berättar att antalet skogsbeten i
Stockholms län hade minskat kraftigt under de senare åren. Skogsbetena betades av hästar och
nötkreatur och i enstaka fall av får. De allra största skogsbetena låg i de norra delarna av länet,
huvudsakligen i Frösåkers härad (dit Boda hör). ”I denna trakt upptaga sagda områden [ohägnade
skogs- och utmarker] 43 procent av skogsarealen och återfinns företrädesvis i de socknar, där
bruksskogarna ligga.” , Forsmarks, Hargs och Hökhuvuds socknar. Betesmarkerna nyttjades
”huvudsakligen av de mindre skogsägarna, medan de större använda dem väsentligen för ungdjur 2 à
3 månader under sommaren. ”404
I samtliga tre skogsbeten visar dagens trädstruktur att markerna har vuxit igen under 1900-talet och
det gäller främst de lägre liggande partierna. Äldre tallar och andra äldre träd står främst på
höjderna, i bergiga partier och det är sannolikt där de flesta träden stod förr. De lägre partierna
verkar ha hållits relativt öppna för att där fanns det bästa betet. När betet släpptes var det just de
lägre, tidigare öppna, partierna som vuxit igen mest. Resultatet är en spegelvändning av
skogsstrukturen. Det som var mest slutet är idag relativt öppet, och de tidigare öppna delarna är tätt
bevuxna med jämnårig snabbvuxen skog. På en liten kulle i Boda skogsbete står en blott 20 cm tjock
gran med den aktningsvärda åldern 170 år. Tre meter ifrån, i en sänka har en snabbväxande 70-årig
gran redan nått 38 cm i diameter.
Alla tre skogsbeten har rik svampflora med mykorrhiza-arter många av dem är rödlistade
(grangråticka, violgubbe m fl). Dessa är beroende av träd och indikerar därmed lång trädkontinuitet.
Men det är inte troligt att svampen är behöver tät skog med tanke på den långa beteshistorien i
dessa områden.
Alla tre skogsbeten har restaurerats under de senaste decennierna. Boda restaurerades på hösten
2007 (
Figur 57). Tio senare har det totala antalet arter och antalet hävdgynnade arter av kärlväxter ökat
(Tabell 11).

401

Ägomätning Kavarö (1709) Lantmäteristyrelsens arkiv A13-19:1.
Ägomätning Kulla (1701-08) Lantmäteristyrelsens arkiv A13-20:1
403
Ägomätning Söderby (1708) Lantmäteristyrelsens arkiv A13-37:1.
404
Kungl. maj:ts proposition Nr 107, 1933. Bilaga B, C & E
402
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Figur 57. Boda skogsbete före och efter restaurering, 2007 och 2018.

Tabell 11. Tabellen visar kärlväxter före restaurering 2007 och efter tio år. Frekvens: 1= enstaka, 2= vanlig, 3=
dominant
Art
bergrör
björkpyrola
blekstarr
Blodrot
blåbär
blåsippa
blåsuga
brudborste
brunört
daggkåpa
ekorrbär
fårsvingel
groblad

Cala epi
Othi sec
C pal
Pote ere
Vacc myr
Hepa nob
Ajug pyr
Cirs hel
Prun vul
Alch off
Maja bif
Fest ovi
Plan maj

Kärret yttre
2007
2018
1
1
1
1
1
1
2
3
2
2
1
1
1
2
1
3
1
1
2
3
1
2
1
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Kärret inre
2007
2018
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1

2
1
2
1
1
3
1
2
1

gråfibbla
grässtjärnblomma
gullris
gulvial
harmynta
harstarr
harsyra
humleblomster
hundäxing
hästhov
knapptåg
kruståtel
krypven
kråkvicker
kärrtistel
liljekonvalj
lingon
liten blåklocka
maskros
midsommarblomster
nejlikrot
piprör
prästkrage
repestarr
revfingerört
revsmörblomma
rödklint
röllika
skogbräken
skogssallat
skogsvicker
skogsviol
Slankstarr
slåtterfibbla
smultron
spenört
stenbär
stor blåklocka
stormåra
stranlysing
sårläka
timotej
tuvtåtel
vanlig smörblomma
vispstarr
vitklöver
vitmåra
vitpyrola
vårbrodd
åkerfräken
älggräs
ältranunkel
ärenpris
ärtstarr
örnbräken
artantal

Hier syl
Stel gra
Soli vir
Lath pra
Satu aci
C lep
Oxal ace
Geum riv
Dact glo
Tuss far
Junc con
Desc fle
Agro stol
Vici cra
Cirs pal
Conv maj
Vacc vit
Camp rot
Tara vul
Gera syl
Geum urb
Cala aru
Leuc vul
C loliac
Pote rep
Ranu rep
Cent jac
Achi mill
Dryo car
Lact mur
Vici syl
Viol riv
C flac
Hypo mac
Frag ves
Lase lat
Rubu sax
Camp per
Gali alb
Lysi vul
Sani eur
Phle pra
Desc cae
Ranu acr
C digi
Trif rep
Gali bor
Pyro rot
Anth odo
Equi arv
Fili ulm
Ranu fla
Vero off
C oed
Pter acu

1

1

1

1
1

1
2
1
1

1

1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1

1

2

1
1

1
1

1
1
1

2
1
1

1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
3
2
2
1
1
3
1
2
2
1
1
3
2

1

1
1
2

1
1
2
3
1
2

1
1
1
1

2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
40
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1
2
1
1
1

1
1
1
1
2

2

3
1
3
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
56

1

1
1

1
1
3
3
1
2
1
2
1

1
1
1

1
2
1
3
1
3
2
1
1
1

1

1

1

3

40

1
54

2

8

Skötsel- och nyttjandekomponenter i skogsbeten

För att skog och skogsbeten ska få de funktioner i de lokala försörjningssystemen som beskrivits i
avsnitt 7, har det behövts en mängd aktiviteter för att skapa, underhålla och skörda resurser. Dessa
aktiviteter skapade traditionella hävdregimer, vilka bestod av ett antal olika skötselkomponenter.
Skötselkomponenterna utgörs av exempelvis betesintensitet, typ av betesdjur och betestidpunkt,
trädnyttjande med mera. Det är kombinationen av olika skötselkomponenter som tillsammans med
biotopens struktur (t.ex. träd- och buskskiktets utseende) och dess ekologiska grundförutsättningar
(t.ex. jordmån och klimat), skapar en viss typ av skogsbetesbiotop. Olika skogsbetesbiotoper behöver
skötas på olika sätt beroende på vilket paket av skötselkomponenter som präglar objektet. För att
kunna restaurera och sköta ett skogsbete på bästa möjliga sätt, och för att kunna tolka skogsbeten
som kulturmiljöobjekt, behöver man alltså förstå mesta möjliga av sambanden mellan
skötselkomponenter och biologisk mångfald.
Alla de komponenter som nämns här har förmodligen betydelse för biologisk mångfald. För att kunna
bevara den, och därmed skogsbetenas biologiska kulturarv, måste vi veta vilka av de traditionella
hävdkomponenterna som är omistliga, d.v.s. verkligen behöver ingå i dagens hävd och skötsel för att
vi inte ska förlora väsentliga värden. De omistliga komponenterna måste antingen återinföras eller
imiteras i skötsel av kulturpräglad natur. Imitation av traditionella metoder innebär att vi med en
annan, exempelvis billigare, metod åstadkommer samma ekologiska effekt som med den
traditionella metoden.
Å andra sidan finns förstås historiska hävdkomponenter som kan antas ha mindre betydelse för de
naturtyper vi vill sköta. Förmodligen spelar det, exempelvis, mindre roll för biologisk mångfald och
biologiskt kulturarv med vilka metoder vi röjer, avverkar och kör ut virke i skogsbeten, eller om vi
betar dagtid (som i de gamla mjölkkobetena) eller dygnet runt (som i dagens köttdjursproduktion).
I skogsbeten är det mycket få komponenter som i detalj diskuterats i naturvårdslitteratur eller varit
föremål för forskning, och det finns såvitt vi vet ingen sammanställning av samlade paket av
skötselkomponenter för olika typer av skogsbeten eller andra naturtyper i jordbrukslandskapet.405
Historiskt har de olika skötselkomponenterna utvecklats med huvudsyftet att producera bete och
andra skogsprodukter på bästa möjliga sätt givet naturliga och socioekonomiska och kulturella
förutsättningar. Komponenterna och deras effekter på skogsbeten rymmer därför mycket
information om det historiska jordbrukets kulturhistoria.

8.1 Samband mellan historiska skötselkomponenter och tillståndet i dagens
skogsbeten
8.1.1 Skogsnyttjande och skogstillstånd över tid
För de flesta kulturskapade biotoper i odlingslandskapet lyckas vi förmodligen bäst med att bevara
biologisk mångfald och biologiskt kulturarv om vi sköter dem på ett sätt som ligger så nära deras
historiska skötsel som möjligt. För skogsbete är den utgångspunkten inte lika självklar. Många
skogsbetesobjekt är så olika sina förindustriella tillstånd att det inte självklart gynnar biologisk
mångfald att restaurera dem till tidigare tillstånd. Graden av likhet eller skillnad beror på två saker,
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Se Gustavsson m.fl. (2011) som gör en omfattande genomgång av skötselkomponenter.
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deras historiska tillstånd i sig och deras kontinuitet, d.v.s. hur de övergått från olika förindustriella
tillstånd till dagens (Figur 58).
Om vi börjar med de historiska tillstånden har de skogsbeten vi idag arbetar med ett brokigt förflutet.
Vissa av dagens objekt var kanske inte skogsbeten över huvud taget om vi utgår från de definitioner
av skogsbete som natur- och kulturmiljövården vanligen arbetar med. En del av dessa historiska
biotoper kan ha saknat vissa av skogsbetenas värden, exempelvis genom att markerna saknade eller
hade för få träd. Men många hade förmodligen i stort sett den biologiska mångfald vi idag förknippar
med skogsbeten även om objekten kanske inte såg ut som vi idag tänker oss ett skogsbete. Därtill har
skogsbetena ändrats genom historien. Den generella bilden är att en allt större del av utmarken togs
i anspråk för bete, som blev allt öppnare och hårdare betad ju längre fram under den förindustriella
tiden vi kommer, men det har också funnits perioder av igenväxning, minskad intensifiering mm (se
avsnitt 4).
Av definitionerna av skogsbete framgår att nyckelfaktorer är betespräglad vegetation och mark, och
ljus- och betespräglat träd- och buskskikt. Även om definitionerna i viss mån beskriver en
utseendemässig skogsstruktur, är det knappast själva strukturen som är avgörande för de flesta av
skogsbetets arter, utan vilka livsmiljöer som finns, exempelvis de betes- och ljuspåverkade mark-,
vegetations- sten, träd- ved-, och buskhabitat som mer krävande arter lever i. Det är uppenbart att
dessa livsmiljöer historiskt kan ha funnits i en bred palett av biotoper, av vilka bara vissa utgjorde de
”typiska” skogsbeten vi idag har som målbild. För att skaffa sig bästa möjliga kunskap om hur ett visst
skogsbestånd sett ut för 100-200 år sedan, behöver man kombinera tolkning av historiska källor,
biologiskt kulturarv och andra arter och strukturer.406
Vad beträffar övergångsfasen från det historiska tillståndet till dagens, har många objekt en bruten
beteskontinuitet och har växt igen kraftigt, d.v.s. de har också en bruten ”ljuskontinuitet”. I vissa
objekt är det förmodligen själva igenväxningen som gjort att vi idag karaktäriserar dem som
skogsbeten eller potentiella skogsbeten; det gäller exempelvis igenväxta löv- och skogsängar och
hagmarker med mycket gles trädförekomst. Åtskilliga av våra finaste skogsbeten i landhöjningsskärgården kan mycket väl vara första generationen av ”riktig skog”, även om förekomst av arter
knutna till träd indikerar att det vanligen har funnits ett glest eller gruppvis trädskikt.407 Att objekt har
en sådan historia av mer öppen gräsmark kan indikeras av att gamla träd saknas, men just den
indikatorn måste användas med försiktighet. De gamla träden kan mycket väl vara avverkade,
antingen som traditionell plockhuggning eller höggallring, eller i ett försök att hugga fram ett
åldershomogent bestånd från en ”tras- och restskog” genom uthuggning av både de äldsta och de
yngsta träden.
Hur mycket ett tidigare skogsbete förändrats under övergångsfasen beror på en kombination av tre
faktorer, grad och typ av förändring i markanvändning, hur länge övergångsfasen varat, och
igenväxningshastigheten. Det sistnämnda är en fråga om produktivitet: magra marker kan behålla sin
skogsbetesstruktur och betesflora längre än produktiva.
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Se t.ex. Westin & Lennartsson 2017.
En illustrativ figur finns i Kihlbom 1991, s 41; se också Lennartsson & Stighäll 2005.
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Figur 58. Skiss över hur dagens skogsbetesobjekt (nederst) kan ha skapats från en mängd olika biotoper
karaktäriserade av betestyp, gleshet, stabilitet etc. (blått), vilka därefter genomgått större eller mindre
förändringar under en övergångsfas, exempelvis genom en period av ohävd (brunt), för att sedan eventuellt
genomgått en restaureringsfas (grönt). Av de historiska biotoperna är det främst biotoper i den högra delen av
miljögradienterna som vi skulle kallat skogsbeten. Längre åt vänster ligger biotoper med mer karaktär av gles
hagmark, och längst till vänster finns biotoper som var mycket eller helt öppna och sådana som i stor
utsträckning nyttjades till slåtter.
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8.1.2 Skogsnyttjandets olika syften
De gradienter som beskrivits i föregående avsnitt handlar främst om skogsbetenas struktur, tillstånd
och processer. Till denna grupp av gradienter kan vi också lägga en annan gradient, i graden av
medvetenhet i skogsbetesskötseln. När skogsbeten beskrivs idag ges ofta bilden av en skog som
nyttjades för olika ändamål men utan nämnvärd hänsyn till hur detta nyttjande påverkade betet.
Skogen luck- och plockhöggs och sedan fick djuren beta i de marker som råkade bli resultatet.
Säkerligen har detta varit vanligt på många håll, inte minst i bergslagsskogarna, vilka hade ett stort
inslag av hyggen (kolfall) och ungskogar i olika faser där djuren betade, och där alltså de
betespräglade områdena flyttade runt i landskapet. Det finns dock också skogsbeten som inte passar
i denna mall, utan som förefaller varit aktivt skapade och skötta barrskogs-betesmarker, eller marker
som betats så intensivt att betesdriften kom att avgöra vilka andra skogsprodukter som fanns, inte
tvärtom.408 Den främsta indikationen är långvariga luckor, som alltså kan ha vidmakthållits antingen
för att ett intensivt bete (fr.a. med får och get) hållit tillbaka föryngring efter avverkning, eller för att
skogen sköttes som betesmark med aktiv röjning.
Mellan dessa två ytterligheter, skogsbete i det som ”blev över” respektive aktivt formade
skogsbetesmarker, finns en glidande skala.

8.1.3 Skogsbeten i förändring – betydelse för restaurering och skötsel
Att dagens skogsbeten kan ha ett brokigt förflutet, både vad gäller struktur och nyttjande, innebär
att det krävs en del eftertanke för att sätta upp den bästa målbilden för ett skogsbetesobjekt som ska
restaureras och skötas. Man kan framhålla ett par särskilt viktiga budskap från denna
kunskapssammanställning.
För det första att man inte bör vara låst vid någon mall för vilken struktur ett skogsbete ska ha. Precis
som i det förindustriella beteslandskapet kan de viktiga skogsbetes-strukturerna idag finnas inom en
stor spännvidd av öppenhet, luckighet, mosaikstruktur, trädslagsblandningar etc, således både i
bestånd som är mycket glesare än ”typskogsbetet” och i bestånd med större partier av tätare skog.
Kanske vågar man rentav anta att det typiska skogsbetet var mer undantag än regel i de vidsträckta
beteslandskapen. Man bör hålla i minnet att alla de fotografier av skogsbeten som förmodligen
bidragit till att forma dagens målbilder dels är från en tid då skogsbetena redan börjat överges,
förlora i betydelse och troligen växa igen, dels i många fall antagligen är tagna i rätt gårds- och
vägnära betesmarker som kan ha varit hagar och skogklädda betesbackar snarare än stora ohägnade
skogsbeten.
För det andra får man acceptera att vissa av dagens skogsbetesobjekt är nya biotoper på platsen med
otydlig historisk förankring. Det har i sin tur två viktiga konsekvenser. Den första är att vi behöver ta
vara på skogsbetesvärden där de förekommer och låta dagens situation påverka prioritering och
skötsel. I definitionerna för skogsbete, exempelvis i jordbruksstöden, betonas ofta olika slags
kontinuitet, bland annat beståndskontinuitet, som innebär frånvaro av trakthygge, och
”utmarkskontinuitet” som innebär att skogsbetesmark enligt definitionen inte får ha använts som
inäga annat än i liten omfattning.409 Om man i stället utgår från de strukturer och värden som typiskt
408
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Lennartsson m.fl. 2017; se också Montelius 1975, s. 59.
Jordbruksverket 2015 (SJVFS 2015:25 1 kap. 2§).
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finns i ett skogsbete, är det dock ingen tvekan om att dessa värdeelement idag kan förekomma också
i områden som inte har sådan slags kontinuitet, exempelvis på gammal inägomark, i olika slags hagar
etc. Att även sådana objekt kan ha skogsbetesvärden kan bero på flera saker, exempelvis att
strukturer formats och arter vandrat in i senare tid, att inägomarksskötsel varit mer
”skogsbetesliknande” än vi trott, att hyggen och andra åtgärder vi uppfattar som negativa i själva
verket varit en del av skogsbetesskötseln, eller att arters krav på kontinuitet uppfyllts i ett bredare
spann av naturtyper än vi föreställer oss. Den andra konsekvensen är att vissa skogsbetesliknande
objekt faktiskt inte har nämnvärda skogsbetesvärden. I sådana restaureringsobjekt kan det
förmodligen vara bättre att överväga att återskapa mer öppna betesmarker i stället för att mot dåliga
odds försöka hugga fram en varierad skogsbetesstruktur. Om det finns värden som gynnas av att
skogen blir mer naturskogslik, kan naturligtvis skötsel för att efterlikna naturskogstillstånd och –
processer vara det bästa alternativet.

8.1.3.1 Skogsbeten i förändring – två exempel
Betesmarker som vi idag kallar skogsbeten kan ha mycket skiftande historia, vilket illustreras väl av
våra två exempelområden. De gotländska skogsbetena har en historia av stora ohägnade
utmarksbeten på långt avstånd från byarna, medan de uppländska har varit större och mindre hagar,
legat nära byn eller skogsängar och haft ett inslag av slåtter eller åkermark i betesfållorna (Figur 59
och Figur 60).
8.1.3.1.1

Filehajdar och Hejnum hällar på Gotland

Figur 59. Tre gotländska skogsbetesområden i området Filehajdar och Hejnum hällar. Från vänster Orghagar,
Filehajdar och Riddare Träskjaut. Fyllda cirklar visar säkra bedömningar, ofyllda cirklar är osäkrare. Förändringar
över tid indikeras av en pil, och pilens längd förändringens omfattning. Se även Figur 58.

Kunskapen om skogsbetena på Filehajdar och Hejnum hällar sträcker sig tillbaka till mitten av 1600talet men det mest robusta kunskapsunderlaget börjar kring år 1700 då de detaljerade
skattläggningskartorna ger mycket värdefull information. I Figur 59 har vi så långt det är möjligt
prickat in kunskapen om de tre skogsbetesområdena Filehajdar, Riddare Träsktjaut och Orghagar.
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1. Alla betesmarker var till att börja med del av en flera tusen hektar stor sammanhängande
utmark.410 Med tiden minskade omfattningen av betesområdet genom förhagning och att
man tog upp åker och äng i liten skala. Störst var förändringen för Orghagar, som i sig blev en
48 hektar stor hage medan Filehajdar förblev ett större betesområde. Riddare Träsktjaut blev
antagligen en mindre hage före tidigt 1900-tal (det är dock osäkert vart hägnaderna gick) och
är idag en hage.
2. Avståndet från hemgård/by är 2-3 kilometer, och för Filehajdar avses då den bortre delen av
utmarksområdet. Eftersom det inte betas idag finns ingen naturlig plats att utgå ifrån och
historiskt sträckte sig utmarken ända fram till gården File respektive till första åkergärdet i
Othemars (300 meter från gården).
3. Dessa betesmarker låg inte inom samma hägnad som åker eller äng. Det innebär att
betetssläppet kunde ske oberoende av annat nyttjande. Under laga skifte (1849) fanns det
däremot ängsmarker i närheten av Orghagar men dessa låg inom andra hägnader än den
som betas idag.411 I Riddare Träsktjaut fanns en åker vid laga skifte (1905). Vi vet inte om den
då hägnades separat (det finns inga spår efter gärdesgårdar). I annat fall har det under en
period under 1900-talet varit sent betespåsläpp i den hagen. 412
4. Skogsbetena har inte historia som åker, utom en mindre del i Riddare Träsktjaut.
5. Inga uppgifter om bränning i de historiska källorna. Biologiskt kulturarv tyder snarast på
frånvaro av bränder. På Filehajdar visar förekomsten av gamla enbuskar (många 200 år eller
mer) att storskaliga bränder inte förkommit på mycket länge.
6. Inga spår av hamling och stubbskottsbruk i biologiskt kulturarv, och inget i källorna som
indikerar lövtäktsbruk i skogsbetet. Det är troligt att lövtäkten försiggått i ängar och andra
inägomarker.
7. Inga historiska källor berättar direkt om skogens öppenhet och struktur, men indirekt kan
man sluta sig till en god gissning utifrån hur det såg ut kring år 1700. Det tycks som att
skogen på alla ställen var relativt öppen redan kring år 1700. I senare kartor saknas dessvärre
bra uppgifter om skogen så hur skogen har förändrats med tiden kan endast förstås indirekt.
Under 1700- och 1800-talet ökade befolkningen, samtidigt som hemman delades upp i allt
mindre enheter, ny mark odlades upp och utmarken förhagades. Det var en period med allt
hårdare tryck på landskapet och det finns ingen anledning att tro att skogsnyttjandet skulle
ha minskat förrän en bra bit inpå 1900-talet då kalkbränningen upphörde. Trots att skogen
idag är öppen jämfört med många skogar på fastlandet vittnar biologiskt kulturarv om att
1900-talet varit en period av igenväxning, till följd av upphörd kalkugnsbränning och minskat
bete.
8. Historiska källor tyder på att trädskiktet varit stabilt öppet, åtminstone sedan 1700-talets
början. Endast en notering från Riddare Träsktjaut indikerar en slags igenväxningsfas. Gamla
enbuskar tyder också på långvarig öppenhet.
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Denna slutsats bygger på att alla hägnader verkligen var inritade på skattläggningskartorna. Vid riddare
Träsktjaut och Orghagar fanns ägogränser till andra fastigheter, men de tycks inte har varit hägnade.
411
Laga skifte Rings (1849) Lantmäterimyndigheternas arkiv 09-hum-22
412
Skattläggningskarta Hejnums socken (1698) Lantmäterimyndigheternas arkiv 09-hum-2;
1820:Lantmäterimyndigheternas arkiv 09-hum-20; Laga skifte Riddare (1905): Lantmäterimyndigheternas arkiv
09-hum-37
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9. Beskrivningar av hajden i stort ger intrycket av en hårt nyttjad skog som endast på vissa
ställen hade gott om träd av större dimensioner. Men det varierade mellan olika platser.
Filehajdar hade relativt gott om skog, i Orghagar höll den på att huggas slut och i Riddare
Träsktjauts ungskog är troligen en period av återhämtning efter tidigare hård urhuggning.
Kalkugnas matas med rejält grov ved och under tider då kalkbränningen var igång kan man
anta att tillväxten av stora träd inte kunde hålla måttet med åtgången av ved.
10. Vår slutsats är att betestrycket varit relativt hårt trots att djurtätheten var låg i jämförelse
med skogsbeten på fastlandet. En indikation kan vara enbuskar med grenigt växtsätt som
finns på Filehajdar. Djurtätheten tenderade att minska med tiden, både i Othemars och Rings
mellan 1700-talets början/mitt till 1800-talets mitt. Detta trots att behovet av boskap borde
ha ökat med tiden i takt med gårdsklyvningar och befolkningsökning. En tolkning är att det
inte gick att öka djurtätheten mera på de magra markerna. På fastlandet har man sett
konstant eller ökande djurtäthet med tiden vilket troligen möjliggjordes av att skogen blev
allt mer öppen med tiden och att mera betesvegetation kunde växa i de öppna markerna.413
Men här på Filehajdar och Hejnum tycks det inte som att minskad trädtäckning skapar mera
bete. Istället kan den ökade öppenheten ha skapat problem genom att exponerat marken
och betesvegetationen för torka.
11. Vi har inga direkta uppgifter om vinterbete från dessa områden men från andra delar av
Gotland vet vi att det varit vanligt att hästar och får kunde beta ute året runt.
12. Alla betande djurslag förekom i bouppteckningarna men getter endast i vissa
bouppteckningar.
13. Betet på Filehajdar och Hejnum hällar minskade under 1900-talet fram till 1950 -eller 70talet. Riddare Träsktjaut har obruten beteskontinuitet såvitt vi vet.
14. Igenväxningen går långsamt på sådan här mark och utgörs främst av enbuskar. Innan
restaureringen av Hejnum hällar var verkar den ha varit mera igenväxt än de andra två
områdena.
15. Det finns också ett mindre inslag av gamla träd på Hejnum hällar jämfört med de andra två
områdena.
16. Antagligen har ett och annat träd tagits ut till ved, men det sentida nyttjandet är mycket
begränsat.
17. Inget påtagligt inslag av modernt skogsbruk, bortsett från mycket begränsade partier.
18. Filehajdar är inte restaurerat, Orghagar restaurerades började restaureras 2001.
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Dahlström 2006, s 147
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Figur 60. Tre skogsbeten i Norduppland. Från vänster Västernäs, Boda och Häverö-Bergby. Röda cirklar
markerar visar en bedömning av var på skalan skogsbetet befinner sig när det gäller en specifik komponent i
olika tidsfaser. Fyllda cirklar visar säkra bedömningar, ofyllda cirklar är osäkrare. Om skogsbetet har flera skilda
karaktärer har dessa visats med var sin cirkel. Förändringar över tid indikeras av en pil, och pilens längd
förändringens omfattning. Se även Figur 58.

8.1.3.1.2 Boda, Västernäs och Häverö-Bergby i Uppland
Upplandsbetena kan vi följa från 1600-talets första hälft genom historiska kartor. Var och en av
Västernäs, Boda och Häverö-Bergby har varit uppdelade i olika historiska delområden och därför kan
ett tillstånd illustreras med flera ringar i Figur 60.
1. Västernäs skogsbete har till en liten dels hört till den större utmarken och dels legat inom
flera mindre hägnader, bland annat byns enda hage ”kosveden”. Boda var del i en 120 hektar
stor beteshage som med tiden delades upp med flera hägnader. Häverö Bergbys norra del låg
i Bergbyöns fäbodområde. Den södra delen bestod ett antal mindre fållor, men en liten del
ingick i Norrbys stora utmark.
2. Västernäs och Boda ligger båda mycket gårdsnära medan Häverö-Bergby var över fyra
kilometer norr om de båda hembyarna Bergby och Norrby.
3. De ängar och åkrar som har funnits i anslutning till Bodas skogsbete verkar ha varit separat
hägnade. I Västernäs fanns betesbackar i två fållor som under lång tid innehållit åkermark. I
Häverö-Bergby var nästan all betesmark historiskt hägnad tillsammans med slåtterängar,
vilka längre fram i tiden odlades upp. Dessa har alltså en historia av sent betespåsläpp,
tidigast i slutet av juli under ängsepoken och i slutet av augusti under åkerepoken.
4. I alla tre skogsbetena ingår tidigare åkermark i dagens betesfålla.
5. Västernäs enda hage gar antagligen svedjats någon gång. Avsiktlig svedning har också
förekommit i Boda. Det är svårt att avgöra hur omfattande svedningen har varit.
6. Det finns spår av stubbskottbruk på hassel i Västernäs och Häverö-Bergby.
7. Samtliga tre skogsbeten har legat intill brukningsintensiva platser, antingen nära hembyn där
man kan förvänta sig ett öppet trädskikt, hårt eller i en fäbod och vid slåttermarker. Träden
behövdes till kolning och ved och 1800-talet omtalar vedbrist, i Bergby även brist på timmer.
Skogen idag visar tydligt att de lägre partierna vuxit igen till följd av upphört bete och att
dessa tidigare varit helt öppna.
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8. Denna uppdelning mellan lågt liggen öppna partier och trädbeklädda backar har antagligen
lång kontinuitet.
9. Tidigt 1700-tal var skogen i Börstils socken hårt huggen. Från 1800-talet finn uppgifter om
skogsbrist från Bergby och länet i allmänhet.
10. En preliminär slutsats är att det sjunkande djurantalet i Boda speglar att djurtäthet och
betestryck var högt i början av 1600-talet och sjönk under de kommande 300 åren.
11. Vi har inga uppgifter om vinterbete från den här trakten.
12. Alla djurslag förekom i Boda, getter endast i en av de tidiga boskapskällorna.
13. Alla skogsbeten har haft kortare eller längre brott i beteskontinuiteten. Längre i Västernäs.
Relativt kort i Boda. Klart hur länge det varit betesavbrott i Häverö-Bergby
14. Alla tre skogsbeten var kraftigt igenväxta före restaureringen.
15. Det finns idag en blandning av äldre och yngre träd.
16. Under sen tid har skogen inte använts i någon nämnvärd omfattning. Det var länge sedan det
pågick kolning, huggning av gärdesgårdsvirke och annat skogsuttag.
17. I Boda har markägaren plockhuggit, men såvitt vi vet har det inte gjorts i de andra områdena.
18. Boda restaurerades 2007. Västernäs och Häverö Bergby under de senaste fem åren.
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8.2 Val av skogsområden och naturtyper för bete
Uppskattning av betesareal utgående från mängd boskap har visat att omkring hälften av Sveriges
areal produktiv skogsmark betades vid mitten av 1800-talet, vilken är den tid då betesmarken
förmodligen hade störst omfattning.414 Skogsbetesarealen har således varit mycket stor, och det
finns därför nästan alltid anledning undersöka ifall ett område är betespräglat, innan man
bestämmer spår för förvaltning.
Men trots allt finns också mycket skogsmark som inte betats, och där vi alltså inte kan förvänta oss
hitta betespräglade naturtyper. Det finns anledning att fundera över betesområden i två skalor, dels
vilka övergripande områden som över huvud taget nyttjades som skogsbete, dels vilka platser, naturoch vegetationstyper inom dessa områden som nyttjades.

8.2.1 Skogsbetesområden
I många bygder var betesmarken en så stor bristvara att boskapen behövde all tillgänglig mark. Det
gäller i hög grad tättbefolkade jordbruksbygder. I utpräglade slättbygder kunde det finnas byar som
helt saknade betesmark, och där sommarfoderbehovet fick tillgodoses på trädor och ängar, eller
genom att djuren skickades på bete i andra byar.415
I den andra änden av skalan fanns Norrlands nybyggarområden, där de glest liggande gårdarna och
byarna bara nyttjade en del av landskapet. Exempelvis visar protokoll från syneförrättningar i Pite
lappmark vid slutet av 1700- och början av 1800-talet att de allra flesta av nybyggena och de små
byarna hade tillräckligt med mulbete kring gården.416
Det finns således stora skogsområden i Norrlands inland som inte ingått i jordbrukets betesmark
genom att boskapsstocken varit liten. Huvuddelen av landskapet i norrlandslänen ingick däremot i
renbetesland, antingen under hela året (i skogssamebyar) eller enbart under höst-vinter-vår. Renbete
behandlas dock inte i denna sammanställning.

8.2.1.1 Byar och fäbodar
Vilka marker som betades respektive inte ingick i betesmarken i de glesbefolkade trakterna är ofta
svårt att säga med säkerhet. Även om det förefaller logiskt att markerna närmast byn nyttjades mer
än de längre bort, finns det inget enkelt samband som kan visa var betesmarken kring en by slutade.
Dels var betestillgången på olika platser ofta viktigare än avståndet, och djuren eller vallarna kunde
hellre gå ett gott stycke ut från gården till fina beten, än börja nyttja betet närmast gården. Dels
flyttade många norrländska byar och gårdar djuren till särskilda betesområden en bit från byn för att
hålla djuren borta från åkrar och ängar hemmavid417 och, framför allt, för att kunna nyttja särskilt
givande betesmarker längre ut från byn. Gårdslägena var i stor utsträckning valda för att kunna bryta
någorlunda frostbefriade åkrar och det kunde mycket väl vara ont om både bete och slåtter nära
gård och by. Desto bättre betesområden kunde finnas på skogen. I sin skogshistoriska studie av
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Degerfors i Västerbotten skriver Lars Tirén: Voro svårigheterna med vinterfodringen utomordentliga,
så födde sig kreaturen däremot själva under sommaren, då de gingo på mulbete i skogarna och vid de
med omsorg och skarpblick utvalda fäbodställena.418 I byarna Klimpfjäll, Lövberg, Stornäs och
Grundfors i Vilhelmina i Västerbotten hade varje gård eller grupp av gårdar sina egna betesplatser,
”getarlåten”.419 I exempelvis Klimpfjäll nyttjades det goda betet på fjällets sydsluttning, och
betesområdet sträckte sig omkring fem kilometer västerut från byn.420
Betesplatserna kunde ha bebodda fäbodar eller bara sommarladugårdar där djuren mjölkades och
stallades över natten, med eller utan inrättningar för mjölkerskorna att sova över mellan kvälls- och
morgonmjölkningen. Fäbodarna har flyttat betet långt ut i skogslandskapet och kunskap om
eventuell förekomst av fäbodar i en trakt är viktig för att kunna bedöma ifall ett visst skogsområde i
norra Sverige sannolikt varit betat. Bynära fäbodar av det slag som nämnts för Vilhelmina tycks ha
förekommit spritt i hela Norrland, även längre ner mot kusten. Exempelvis visar Ulf Lundströms
genomgång av byar i Skellefteå socken att omkring 40% av de 53 byarna i början av 1700-talet hade
en eller flera fäbodar på ca två till sex kilometers avstånd från gården.421 I Pite lappmark (Arjeplogs,
Arvidsjaur kommuner i Norrbotten och Malå kommun i Västerbotten) kunde Bylund belägga 35
fäbodplatser på 37 hembyar.422
När man granskar historiska källor på jakt efter fäbodar behöver man alltid fundera över hur
begreppet fäbod använts i olika källmaterial. Fäbod betecknar enligt de flesta etnologer en
sommarladugård där mjölken behandlades och folk vistades längre tid. Men i källorna kan fäbod
ibland användas om rena sommarladugårdar som inte nödvändigtvis bidragit till att vidga
betesområdet på utmarken.423 Exempelvis menar Hellström att nästa alla bönder i övre Norrland
hade en sommarladugård av hygieniska skäl, men att den många gånger låg mycket nära gården.424
Sommarladugårdar där man övernattade mellan kvälls- och morgonmjölkning betecknades av Erixon
halvfäbodar.425 Sommarladugårdar fanns i stora delar av landet där det behövdes för att djuren
skulle slippa gå långt hem till gården varje kväll.426
I de mer utpräglade fäbodområdena, huvudsakligen Värmlands, Dalarnas Jämtlands, och Gävleborgs
län, men också en stor del av Västernorrlands län, har fäbodar varit mer regel än undantag. Här har
bondebefolkningen nere i dalgångarna varit så stor, och boskapen så talrik, att i stort sett all
skogsmark behövt tas i anspråk för bete, genom fäbodar miltals ut från byarna. Olle Veirulf visar med
sin kartering av Älvdalens kronopark i Dalarna hur fäbodarna var spridda i landskapet så att deras
betesområden låg gräns mot gräns och endast några få områden med dåligt och särskilt
svårtillgängligt bete var outnyttjade (Figur 61).427
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Figur 61. Karta utvisande allmogens nyttjande av Älvdalens kronopark före storskiftet 1870-1887. De
stjärnformade mönstren visar betesområdena kring varje fäbod. Grön färg markerar slåtterkärr, till en
sammanlagd areal av 3700 hektar, gult är mossar, rött är inägojord. Endast de grå ytorna ligger huvudsakligen
utanför betesområdena. Kartan upprättad av Veirulf (1937), och är skannad från originalet i Malungs
sockenarkiv.

Frödin visade med sina studier från socknarna kring Siljan i Dalarna att 80% av socknarnas
sammanlagda landareal (ca 5500 km2) var betad fäbodskog omkring 1915, och att över 90% var
betesmark om betena inom den fasta bebyggelsen inräknas.428
Frödins arbete illustrerar också hur andelen skogsbete i en trakt beror av förhållandet mellan
boskapsantal och betestillgång, i kombination med hur betesarealen fördelar sig mellan skogsbete
och annan betesmark. I Rättviks socken var en förhållandevis mindre andel av arealen, ca 67%,
fäbodskog, vilket beror på att topografin möjliggjort expansion av den fasta bebyggelsen, och alltså
upptagande av betesmark kring byn. En del av denna bynära betesmark var säkert skogsbete, en del
var annan betesmark. I Sollerö socken var förhållandet det motsatta: en tätt koncentrerad
huvudbebyggelse på Sollerön i Siljan, med mycket begränsad betestillgång intill byn. I stället fanns ett
mycket utvecklat fäbodsystem på fastlandet inom vilket mer än 90% av socknens landareal betades
som skogsbeten.429 Liknande behov av fäbodar har beskrivits av Bylund för Arjeplog och vissa byar i
Arvidsjaur i Norrbotten, där bebyggelsen var lokaliserad till öar och uddar i sjöarna med begränsad
betestillgång. 430
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Även i skärgården vidgades byarnas betesområde genom fäbodar, halvfäbodar eller
sommarladugårdar, vilka anlades så att man kunde nyttja bete på större öar eller på andra sidan
sund och vikar.431 Öarna avgörande betydelse för betestillgången för skärgårdsjordbruken, och även
små öar nyttjades genom att betesdjuren flyttades dit och togs därifrån när de efter några dagar
gjort slut på betet. Om det rörde sig om mjölkkor fick mjölkningen göras i det fria och mjölken ros
därifrån.432
Anläggande av fäbodar kunde också ha andra motiv än den rena betesarealen kring byn. Vissa byar
kunde ha dåliga betesmarker trots stor areal, och exempelvis Bylund ger exempel på att
bebyggelseenheter i extremt lidläge eller krönbebyggelse haft knappt med bete; därför har man
anlagt betesfäbodar på lägre höjd vid mer givande betesmarker.433 I många delar av Sverige, både i
söder och norr, har slåtterfäbodar varit vanliga. De anlades vid viktiga slåttermarker på så stort
avstånd från gården att det var mest praktiskt att flytta med boskapen dit under slåtterperioden.434 I
vissa trakter var fisket mycket viktigt för försörjningen, och torkad fisk hade ett vitt
användningsområde, i kosthållet, som handelsvara och lokalt som skattemedel.435 Det är troligt att
vissa fäbodar vid viktiga fiskeplatser uppkommit genom att man tagit med djuren under längre
fiskeperioder.436 Rent generellt kan man säga att många fäbodar hade som syfte att vara, eller med
tiden blev, centralpunkt för flera olika verksamheter på utmarken, som slåtter, odling, svedjebruk,
järnframställning och kolvedshuggning.437
Fäbodar anlades om möjligt där betesresursen var störst, eller där man av annan anledning behövde
vistas så länge under sommaren att det var praktiskt att ta med djuren och bereda mjölken på plats. I
många trakter var dock konkurrensen om betet så stor att fäbodarna inte alltid kunde läggas på bästa
möjliga plats, utan där det över huvud taget fanns möjlighet. De flesta studier av fäbodväsendet i ett
område redovisar mängder av exempel på hur mindre lämpliga fäbodställen överges när det erbjuds
möjlighet att flytta till en bättre fäbod, för att senare åter tas i bruk av andra bönder med trängande
behov av bete.438
Fäbodarnas placering och varaktigheten i deras nyttjande påverkades också av andra faktorer, vilka
kan verka irrationella idag men som var högst påtagliga orsaker i det förindustriella samhället.
Exempelvis nämner Nordström att fäboden vid Magdbäcken i Skuleskogen undveks för att den låg för
nära allmänna landsvägen och jäntorna kände sig otrygga i vetskapen att så mycket löst folk
passerade efter vägen. Det berättas att jäntorna låg med yxan bredvid sig i sängen under nätterna i
fruktan för ovälkomna besök.439 En annan viktig faktor man nuförtiden lätt glömmer är att skogarnas
vittror, spöken, mörksuggor, underjordiska och andra varianter av de andra och deras kreatur, var en
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högst påtaglig del av verkligheten för alla som långa tider vistades i utskogarna.440 Det finns många
exempel på att fäbodställen övergivits när vittrorna blev otrevliga441 eller på grund av spökerier,
bergtagningar, varsel och påstötningar från de underjordiska.442 Nordström nämner också från Höga
kusten hur platsen för fäbodstället Skoved låg lågt och otrevligt till men valdes för att den ansågs
skyddad för ’fienden ryssen’.443

8.2.1.2 Andra förflyttningar av boskap till utmarken
För många byar i slättbygden hade häradsallmänningarna avgörande betydelse för fånget av alla
slags skogs- och utmarksprodukter, inklusive bete. Bönderna kunde låta sina djur beta på
allmänningen mot en betesavgift. Exempelvis var 1855 avgiften för Lysings häradsallmänning i
Östergötland 1 Riksdaler 16 skilling för en häst och 32 skilling för en ko.444

8.2.2 Platser, naturtyper och vegetation i den mindre skalan
Inom de övergripande betesområden som diskuterats tidigare torde olika platser, natur- och
vegetationstyper blivit olika intensivt betade. Det är troligt att den mer detaljerade fördelningen av
betet bestämdes av tre huvudsakliga faktorer: vilka marker djuren kom åt, vilken vegetation djuren
valde att beta, och vilka marker bönderna styrde betet till med stängsel och vallning.

8.2.2.1 Åtkomlighet
Många utmarker i norra Sverige är rika på myrar, vissa så blöta att betesdjur ogärna passerar dem.
Betesområden på andra sidan myren kan därför bli svagt eller inte alls nyttjade. I fäbodområdena
överbryggades emellertid oftast sådana hinder med hjälp av klövjebroar, fäbroar, av kluvna stockar,
och man kan alltså inte utan vidare utgå från att till synes svårtillgängliga områden varit obetade445
(Figur 62). I Veirulfs karta (Figur 61) visas några större outnyttjade områden i Älvdalens kronopark,
vilka antingen led brist på tjänlig vegetation, hade svårframkomlig terräng, eller var svåråtkomliga
genom att de ligger bakom större vattendrag.446
Där broar inte anlagts kan man anta att enstaka skogstrakter inom betesområdena blev obetade eller
svagt betade genom att ansträngningen att ta sig dit överskridit nyttan av att beta där. Denna balans
påverkas givetvis av hur mycket bete som finns tillgängligt, d.v.s. av hur stora valmöjligheter djuren
och vallarna hade.
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Figur 62. Klövjebroar över blöt myrmark. Överst myr med spång av i övre Dalarna brukligt slag, Kottiobergssjön
i Hamra kronopark 1903. Nederst Fångvattnet, Undersåker, Jämtland 1911. Båda bilderna Historiska
skogsbilder, SLU-biblioteket, CC-NC.
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Frånsett marker spärrade av kraftiga barriärer i landskapet kan man nog räkna med att boskapen
kunde ta sig till de flesta platser om de behövde. Men även i mindre skala gjorde förstås balansen
mellan ansträngning och nytta, att olika platser i betesområdet blev olika hårt nyttjade. I historiska
källor finns enstaka uppgifter om att betet kunde vara särskilt svåråtkomligt. I en ägomätning 1756
över Bennebol i Uppland, beläget i en extremt storblockig terräng, beskriver lantmätaren hur den
svårframkomliga terrängen tycks ha påverkat möjligheterna till bete:
…består den övriga delen av pour skogsmark, vilken överallt till jordmånen är så oländig att man å
kartan dess svårhet noggrant ej kan utsätta.
Mulbetet på denna utmark, innan ängarna blivit slagna, är i kärrlaggarna någorlunda bärgligt,
allenast kreaturen i stengryten ej fastna och uti de djupa kärren gå ned sig, som dock ofta händer,
men sedan ängarna uppsläppas, tämligen gott och nog tillräckligt.447

Figur 63. Skogsbete i storblockig terräng. Focksta, Uppland.

8.2.2.2 Betesdjurens val
De generella orsakerna till och effekterna av att djur betar selektivt har diskuterats i avsnitt 6.3.1.1.2.
I skogsbeten leder selektiviteten till stora skillnader i betespåverkan mellan vegetationstyper. Ett par
studier av sådana betesmönster gjordes när skogsbete fortfarande var vanligt och utformat på
traditionellt sätt, nämligen av Anders Gustaf Kellgren respektive John Frödin. Båda fann att frodig
vegetation, antingen ört- eller gräsrik, var avgörande för skogsbetenas foderförsörjning, medan risoch lavhedar gav lite bete.448
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8.3 Bete
Skogsbetesmark är per definition formad av bete. Betets effekter på mark och vegetation kan som
nämnts inte isoleras från andra vegetationspåverkande åtgärder i skogen, som betesbränning,
röjning och avverkning, svedjebruk med mera. För att kunna reda ut betydelsen av olika åtgärder och
nyttjandeformer i skogsbeten, är det trots allt nödvändigt att diskutera de olika komponenterna var
för sig, och vi inleder med själva betet.
Bete, i skog eller annan mark, utgör i sig en hel palett av skötselkomponenter relaterade till faktorer
som typ av bete (exempelvis med vilket djurslag), intensitet, tidpunkt och variation. Mer specifikt
bestäms betets effekter i en skogsbetesmark av en kombination av flera samverkande faktorer.









Djurtäthet (antal betesdjur per arealenhet). Oftast räknar man om de olika djurslagen till
nötkreatursenheter för jämförbarhetens skull.
Betestillgång (mängden betesvegetation per arealenhet). Olika marker ger olika mycket bete,
vilket bestämt av en kombination av jordmån, bördighet, hur mycket träd och buskar den
har, samt hur den sköts.
Djurslag. Olika djurslag och raser har olika födopreferenser och påverkar därför t.ex. gräs,
örter och buskar olika.
Betesperiodens längd (antal dagar under året)
Betestidpunkt (när betet pågår) Vanligen är skogsbetet tillgängligt för bete direkt på våren,
men det kan finnas skäl till att vänta med att släppa dit djuren tills längre fram på sommaren.
En särskild aspekt på betestidpunkt är förekomst av bete utanför växtsäsong, d.v.s. under sen
höst, vinter eller tidig vår.
Variation i betet mellan år.

8.3.1 Betets organisation i tid och rum
Hur de faktorer som räknas upp i punktlistan ovan kombinerades i ett visst skogsbete, beror till stor
del på hur betet var organiserat i tid och rum. Vi går här igenom några av de komponenter som varit
del av betesorganisationen.
8.3.1.1 Hägnadslagstiftningen och dess förändring genom historien
För att förstå betets organisation och hur det förändrats med tiden är det väsentligt att känna till
hägnadslagstiftningen. Örjan Kardell har i sin avhandling från 2004 gått igenom hägnadslagstiftningen
från de medeltida landskapslagarna från 1200-talet och framåt. Magnus Erikssons landslag från 1350
beskriver att gärden med åker och äng omges av en gemensamt underhållen gärdesgård där var och
en av grannarna, hägnadslaget, de som hade andel i gärdet och därmed plikt att hålla gärdesgård,
har sin särskilda bit att underhålla efter andelen i byn. Gärdesgården runt gärdet är vidare satt för att
hålla betande djur ute.
1734 års lag och byggningabalk fortsätter enligt samma principer gällande hägnadsskyldigheten.
Femte kapitlets andra paragraf fastslår, att den som vill ta upp en nyodling på utmarken, med
grannarnas medgivande, själv ska hägna odlingen den för att skydda grödan mot betande djur. I
samma fjärde paragraf behandlas tiden då gärdesgårdarna ska vara i fullgott skick, vilket är När
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marken är bar och kiäle ur jord; tå bör om sädesåkrar täppt vara, och hvar hafva sin gård gild, när
tiden är inne att så, ehvad dhet är höst eller vår.
Under 1800-talet skedde vissa förändringar i lagstiftningen, dock kvarstod den grundläggande
principen att den som äger del i åker och äng, måste bidra med underhållet av hägnaden som ska
stänga ute djuren. Först 1857 skedde ett juridiskt lappkast, när istället hägnadsskyldigheten lades på
den som vill hålla djur. Var, som hemdjur äger, vare pliktig att, medelst hägnad eller vallning eller på
annat sätt, om dem hålla sådan vård, att de icke olovligen kommer in på annans ägor.449 Det fanns
ingen lag om att gärdesgårdar skulle resas på utmarken, ens när en rågång mellan byar löpte över
den, förrän på 1800-talet.450 Det är därför inte konstigt att det ofta saknas hägnader mellan byarnas
utmark i många kartor.
Under medeltiden gick de flesta djuren på utmarken medan hagar utgjorde undantag för
specialsituationer. Vartefter tiden gick blev det allt fler hagar då nya gärdesgårdar byggdes på den
f.d. utmarken. Utmarken var alltid gemensam för byns djur. Även hagar kunde ägas gemensamt men
hagar var också ett sätt att privatisera byallmänningarna. I takt med att befolkningen ökade, ökade
också trycket tendensen att stänga in allt med av utmarken till hagar.

8.3.1.2 Betesorganisation inom hela byn
Från början av 1600-talet kan vi lättare rekonstruera betesorganisationen i landskapet i och med att
lantmäteriet började göra storskaliga markanvändningskartor över byar. Ett exempel är
kronohemmanet Härseby i Kristbergs socken Östergötlands norra skogsbygd. Utmarken och hagarna
kunde betas under hela sommaren (Figur 64). I beskrivningen indikeras att man delade upp de olika
djurslagen. Den största hagen, hästhagen, var förmodligen avsedd för hästar och den lilla hagen
närmast byn den s.k. kalvhagen hade angavs ”god betesvall för småboskapen”, dvs får och getter.
Ingen av dessa hagar fanns i början av 1600-talet (Figur 10). Trots utmarkens stora yta gav den blott
tillräckligt (tarvligt) med bete eftersom det var så bergigt och tätt med träd: ”Mulbete är heller icke
något besynnerlig gott på denna skogsmark emedan den bergländiga vall och tjocka skog sådant
förkväva, men emedan vidlyftigheten med utrymme på alla sidor sig sträcker så blir mulbetet
tarvligt.” Vid Härseby brukades åkern i tvåsäde, dvs hälften av åkern låg i träda. Under trädesåret
betades åkern och den mark som ingick i åkerhägnaden, vilket alltså alternerade mellan de
gulfärgade och blåfärgade gärdena i Figur 64. Av beskrivningen framgår att åkergärdena endast
betades under trädesåret, men de år som åkern besåddes skördades istället hö. Efter höskörden
kunde även denna mark betas, liksom de permanenta ängarna.
Hagarna var viktiga eftersom man där kunde ha djur som behövde finnas till hands eller under
uppsyn, vanligen dragdjur eller kalvar. I skattläggningskartan från Gotland anges hur många hästar
(ibland kor) betet i var hage räckte till, exempelvis: Kyrkohagen … gott bete kan föda 3 st hästar (O12,
Othemars), Hemhagen … täml gtt bete till några kor (Q12, Othemars), Söderhagen …gott bete, kan
föda 4 st hästar (G11, File), Myrhagen… godt bete kan föda 3 hästar (N10, Ytings) och
Hemhagen…gott bete, kan föda 6 st hästar (S9, Klints). Även för utmarken beskrivs betesresursen, i
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I samband med laga skifte skulle hägnad sättas överallt i gräns mellan byarna
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termer av …gott mulebete till fägång (T12 Othemars, O10 och X9 Ytings och Klints), …gott mulebete
och plats till getegång (J11, File).451
Betet var organiserat på liknande sätt över hela landet fram till dess att naturliga ängar och
betesmarker ersattes av odlat foder på åkermark, vilket började slå igenom under 1800-talets två
sista decennier.452

Figur 64. Ägomätning från 1706 över Härseby kronohemman i Kristbergs socken Östergötland. Hägnader har
fyllts i med röda streck. Betet var organiserat i tid och rum för att anpassas till övrig markanvändning.
Utmarken och de två (brunfärgade) hagarna kunde betas under hela sommaren. Den västra ”hästhagen” hade
tämligen god betesvall och var bevuxen med björk, al, hassel och något gran. Den östra hagen ”kalvhagen”
hade ”god betesvall för småboskapen” med ”små alskog” bevuxen. Marken som hägnats tillsammans med
åkergärdena betades varannat år, alternerande mellan de gulfärgade och de blåfärgade fälten. Troligen
betades ängarna (gröna fält) efter höskörd, dvs under augusti. Källa: Lantmäteristyrelsens arkiv D51-25:1.
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Skattläggningskarta (1696) Othems socken. Lantmäterimyndigheternas arkiv 09-oth-4.
Morell 2001

153

8.3.1.3 Betesorganisation i hagar och utmark
Betet kunde också organiseras på olika sätt inom utmark och hagar. Det enklaste tänkbara är att alla
djur gått på utmarken från maj till dess att inägomarkerna kunde börja efterbetas. Det är inte så
vanligt med källor som beskriver ifall betet organiserats annorlunda och i så fall hur, men ett par
exempel får visa på variationsmöjligheterna.
I Hjälmö by i Stockholms skärgård har betesmarkerna alltid legat utspridda på olika öar. Vid
storskiftet 1769 kom man överens om en ny lösning för hur betet skulle fördelas mellan gårdarna.
Markägandet och rätten till skogen delades i många delar, men man valde att fortsätta att ha betet
gemensamt på alla utmarkerna. För att styra upp vems djur som i praktiken skulle beta på vilka öar
delade man upp öbetet i tre lotter. Varje lott skulle betas av en gård under två år och sedan skulle
man byta och beta nästa lott under två år (Figur 65). Det var ett sätt att få det så rättvist som möjligt
eftersom utmarkerna på de olika öarna gav olika mycket bete. Man skapade alltså ett tvåskiktat
nyttjande där skogen och markägandet var uppdelat i smålotter medan betet följde en annan logik.

Figur 65. Storskifteskarta över Hjälmö by, Värmdö socken 1769. Bybebyggelse och åkrar låg öster om
hemskogen på Hjälmö. Utmarksbetet delades in i tre lotter, som vi färgat in i rött, blått respektive grönt. Under
infärgningen syns även markens uppdelning på Gränö, Broön och Hemskogen. I skiftesakten står: ”Hvad betet
på desse ofwanstående ägor anbelangar. Så träffades interressenterna emellan den öfverenskommelsen at
dermed nyttjas årskifte, 2ne åhr i sänder på hwarje tredjedel nemligen, att Hemskogen, Hårstangen, Wind för
warf, Björkholmen och Furuviksholmen nyttjas 2ne år til en tredjedel. Broän, Getholmen, Orrholmen,
Högholmen ErikLarseskubben och Norrskubba til den 2dra tredjedelen. Och Gränön, Hallonskiäret, smedskubba,
gubbantesholmen och gråtholmen til den öfriga tredjedelen, och giöres här med början nästkommande
Bartolomei dag 1769.” Stora betesmarker fanns också på ängsöarna Lisslö och Västerholmen (i syd och väst i
kartan) men dessa var tillgängliga för bete först efter slåttern.
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Det andra exemplet är från Österskog, ett rusthåll i Småland 1870. Det är sällan som historiska källor
ger explicita uppgifter om betesorganisationen, men på Österskog förde Emanuel Österlund (eller
hans far Per Månsson) anteckningar om djurens flyttar i en kalender. Dottern Edit Österlund skickade
senare in ett svar på Nordiska Museets frågelista NM 60 Boskapsskötsel som baserades på kalendern
och kompletterats med egna kommentarer om hagarna och boskapsskötseln på gården. Markerna
som beskrivs återfinns på laga skifteskartan från 1882 (Figur 66,
Figur 67). Det fanns sex olika betesmarker: Lassabohagen, Storåkersmaden Långelyckan (som slagits
ihop med Chrikahagen och Kiddahagen), Kärrahagen, Nyröslet och Västbohagen. Efter slåtter betade
djuren även på ängarna (Ängarna, Ryttarebeten och Nissabo) och på åkermarken (Gärdet).
1879 fanns det på Edits släktgård ett par stora oxar, fyra kor, två kvigor, en kalv, åtta får, två
modersuggor och fem höns.453 Betesorganisationen beskriver en tid då betet var gemensamt för
gårdarna i byn, men i och med skiftet delades utmarken upp mellan gårdarna. Det gick mycket
punktligt till med dessa betes gångar. …Betesmarkerna utnjyttades i tur och ordning vilket var
nödvändigt då alla bönderna skulle ha kreatur med å respektive beten.
Nötkreaturen var indelade i tre grupper. Sinkor och ungnöt släpptes i den magra Storåkersmaden 19
maj och gick i samma hage till slutet av augusti då de fick byta till en annan hage ett par veckor.
Djuren övernattade i sommarladugården i hagen. Kor som mjölkat på vårvintern (och därför var
högmjölkande) släpptes ut först 17 juni och betade sedan den bördiga Lassabohagen till början av
september då de efterbetade ängarna en i taget. Korna drevs till Lassabohagen var morgon och hem
igen var kväll hela sommaren igenom. Resterande mjölkande kor hade kalvat på förvintern och gav
lite mindre mjölk. Edit kallar den här gruppen för de flyttande korna eftersom de betade fyra olika
hagar växelvis, under en till två veckor åt gången från tidigt i juni till mitten av september. Slutligen, i
mitten av september togs alla nötkreatur in för att efterbeta åkern.
Dikesrenarna invid bygatan slogs i slutet av slåtterperioden. Vid skördetid fick djuren börja beta
återväxten av detta ofta mustiga bete. Skogen betades samfällt av alla i byn. Den täckte stora vidder
och djuren vallades där av lejda vallpojkar.
Oxarna stodo alltid i fähuset både sommar och vintertid. Fåren betade på en avstängd plats i
inägorna. Enstaka får och kalvar kunde tjudras på gårdsplanen eller så fick de beta fritt i små
odlingstäppor. Trädorna betades vanligen endast på hösten. I början av 1900-talet började man
tjudra ett fåtal kor på trädorna. Dessa kor hade kalvat under försommaren och utfordrades även inne
i ladugården. Dessa kor brukade man då tjudra på håvbete å trädan för att de skulle ge litet bättre
och mera mjölk.
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Bouppteckning efter Edits farfar Per Månsson.
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Figur 66. Laga skifteskartan över Österskog från 1882. De platser som i frågelistsvaret omtalas som betesplatser
har infärgats i kartan. I ursprungskartan är dessa ofärgade medan åkermarken är gul och slåtterängarna har
grönfärgade kanter. Källa: Lantmäterimyndigheternas arkiv 06-KUL-54. (Dahlström 2010).
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Figur 67 Betets organisation på gården Bolet i Österskogs by baserat på en almanacka från 1870. Diagrammet
visar vilka perioder olika grupper av nötkreatur betade olika ängar och hagar. Källa: NM 60 E.U. 19932. Figur
från Dahlström 2010

De två exemplen visar att betesorganisationen i hög grad var en fråga om att anpassa betesgången
till gårdens andra tillgångar och marker. Det innebär att skogsbetena i vissa, troligen de flesta, trakter
nyttjades som årets första betesmarker, ibland den enda tillgängliga innan bete i åker- och
ängsgärden blev tillgängligt. Exempelvis beskrivs mulbetet till gården Husby i Bennebol i Uppland
1758 som Muhlbetet på denna utmark är i kärr- och måsslaggarna tämmeligen gott och nog
tillräckkligt, allenast kretauren utan skada genom hålgrytena kunna komma fram; men ännu bättre
är det sedan ängarna blifva slagna och uppsläppta.454 På Gotland kunde det vara tvärtom. Eftersom
de torrare betena kring gårdarna torkade av först, nyttjades skogsbetet för bete på eftersommaren,
med sent påsläpp som följd.455

8.3.1.4 Fäbodbruk
Fäbodbruk är ett sätt att vidga betesområdet utanför det område djuren kunde nyttja och ändå
hinna hem till kvällsmjölkningen (se avsnitt 8.2.1.1). Fäbodar är funktionellt ett slags bebyggda
mjölkningsställen, och brukar därtill definieras som att mjölken också bereddes till smör, ost och
messmör på fäboden. Det fanns mjölkningsställen där man enbart mjölkade och stallade djuren
under natten, men körde hem mjölken till byn för förädling. Ofta kunde sådana enklare
mjölkningsplatser ha övernattningsbyggnader där mjölkerskorna sov över mellan kvälls- och
morgonmjölkning, varefter mjölken bars hem under dagen. Sigurd Erixon betecknade i Dalarna
sådana ställen halvfäbodar.456 I exempelvis Dalarna fanns system av hem-, mellan- och långfäbodar,
där de sistnämnda kunde ligga många mil ut från byn.
454

Lantmäteriet, Husby ägomätning 1758.
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Fäbodbruket levde kvar längst och var mest utvecklat i det man brukar kalla fäbodbältet,
huvudsakligen i Dalarna, Hälsingland, Jämtland och Gästrikland.457 I dessa områden präglade
fäbodbruket hela skogslandskapet, och skogsbetenas struktur, ekologi och kulturhistoria kan inte
förstås utan insikt i fäbodbrukets organisation. Fäbodbrukets etnologi och historia har studerats av
flera geografer, etnologer och historiker.458 Vissa författare har diskuterat produktionsekologiska
aspekter på jordbruket och betestillgången, men det finns inga närmare studier av sambanden
mellan fäbodbruk och ekologiska förutsättningar och effekter.
Fäbodbruket under 1700- och 1800-talen var organiserat i syfte att på bästa sätt och rättvist nyttja
utmarkens resurser av bete och ängsslåtter. Organisationen är karaktäriserad av ett komplicerat
samspel mellan samhälle och natur, där regler för nyttjande behövde ta hänsyn både till
naturförutsättningar och samhälleliga faktorer, och därtill behövde justeras allt eftersom de
samhälleliga förutsättningarna ändrades, bland annat genom ökad befolkning och ägosplittring.459
Från skötselekologiskt perspektiv är det framför allt tre komponenter som kan antas haft stor
betydelse för biologisk mångfald och biologiskt kulturarv, nämligen flyttnings/betesmönster över
säsongen, vallning inom betesområdena och betesförbättrande åtgärder. Den sistnämnda behandlar
vi i avsnitt 8.5, men de två övriga här.

8.3.1.4.1 Flyttningsmönstren bestämde när skogsbetena nyttjades
Alla bönder i byn samordnade sin flytt från byn till fäboden, flytten mellan olika fäbodar, när man
återvände till byn för skörd av hö och säd etc. Hur detta gick till varierade mellan byar och bestämdes
av social-ekologiska sammanhang. Exempelvis beskriver Frödin hur byar i Mora socken som låg på
lågproduktiva sandmarker flyttade tidigare till sin hemfäbod än byar med bättre betesmark kring
byn.460 Det var en grannlaga uppgift att organisera flyttningen mellan byn, hem-, mellan – och
långfäbodar så att hö och säd kunde bärgas vid rätt tillfälle. Vi ger endast ett exempel på hur det
kunde gå till, från Gruddbo på Sollerön som hade sina fäbodar på fastlandet (Figur 68). Som framgår
av figuren gjorde flyttningsmönstren att vissa betesmarker betades sent, andra tidigt, vissa vid två
eller flera tillfällen med hävduppehåll emellan etc.

8.3.1.4.2 Vallningen påverkade var djuren betade.
Vallning har använts i alla tider i samband med bete , och särskilt bete på skogen.461 Vallningen har
haft flera syften, att skydda djuren från rovdjur, att skydda ängar och åkerlyckor från bete, att kunna
nyttja renar och andra marginalmarker i jordbrukslandskapet till bete, att se till att djuren kom hem
på kvällen, och att optimera betesnyttjandet. Det sistnämnda har främst beskrivits beträffande
vallning i fäbodbete, och har i denna sammanställning diskuterats i avsnitt 8.3.1.4.
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Figur 68. Flyttnings och arbetskalender som visar när djur och människor flyttade mellan olika marker i
Gruddbo, Sollerön under 1880-90-talen. 462
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Från Granlund 1938, s 139
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Cirkuleringen mellan fäbodens olika betesområden, lötar eller gässlor, var på dagsbasis och vi
illustrerar återigen med Sollerön i Dalarna (Figur 69).

Figur 69. Gässlorna på Västerfäbodarna på Sollerö utmarks västra del. En gässla är en betesvandring som
företogs under en dag. Runda ringar markerar sovholar, där man vilade och lät djuren idissla. 463
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Från Granlund 1938, s 128.
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8.3.2 Betestryck och dess variation i tid och rum
Många har nog en bild av att betet historisk varit mycket hårt och att varje strå var arbetat efter
säsongens slut. Säkert har det funnits områden där bete var en bristvara och där betesmarkerna
därför blev hårt pressade år efter år. Hårt bete kan också förekommit lite varstans då och då, främst i
samband med torka. Men bilden av ett ständigt och utbrett hårt bete behöver nyanseras för att vi
idag ska kunna återskapa biologiskt och kulturhistoriskt rika skogsbeten.
Först kan vi konstatera att det inte självklart varit tillåtet att nyttja alla tillgängliga betesresurser.
Under medeltiden fanns två huvudprinciper att reglera djurantalet på den gemensamma utmarken.
Antingen bestämdes ett tillåtet antal djur, eller så fick var och en släppa så många djur som man
kunnat föda under vintern. Det senare hindrade byborna att ta in annan boskap än sin egna. I Sverige
fanns också exempel på hur liten andel i byn man kunde äga och ändå ha rätt att beta. Ju längre
norrut man kommer i landet, desto friare var betet under medeltiden.464 Principen att endast tillåta
vinterfodrad boskap på utmarkerna gjorde att tillgången till vinterfoder, som i sin tur hade att göra
både med naturgivna förutsättningar och med tillgänglig arbetskraft, bestämde hur stor
betespåverkan blev i utmarken. Samma princip verkar ha vanligt förekommande även längre fram i
tiden och dyker upp i åtskilliga exempel i litteraturen.465
Det finns faktorer som dragit ner antalet tillåtna djur på utmarken under kortare eller längre
perioder. På hushållsnivå kunde behovet av djur fluktuera med familjens storlek och
generationscykler, något som vi ser i exemplen från Gotland och Uppland. Större samhälleliga
händelser, såsom krig och sjukdomar hos folk och djur påverkade jordbruket, inklusive
boskapsskötseln. Digerdöden med dess höga dödlighet och övergivning av gårdar drog ner
djurantalet under en längre tid, vilket redan nämnts. 1700-talet är känt för återkommande utbrott av
boskapspest och andra sjukdomar som lokalt och regionalt slog ut stora delar av
nötkreatursstocken.466
Information om betestryck i skog bör tolkas med källkritiska ögon och en källkritisk aspekt är att vår
bild av det förindustriella betestrycket formats av källor från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Från
den tiden finns åtskilliga beskrivningar av hur djur och människor svalt men det finns en risk med att
låta en kort och förhållandevis speciell period i historien prägla vår bild av historiskt skogsbete. Det
här var antagligen den tidsperiod i historien då bete och självhushållsnyttjande från en ökande
befolkning var som mest intensivt, vilket innebär att informationen bara representerar sin egen tid
och inte automatiskt är giltig för tidigare perioder. En viktig källkritisk aspekt är att det under denna
tid också pågick en stark propagandaverksamhet från staten i syfte att förändra det ”gammaldags”
jordbruket, liksom att utveckla ett virkesskogsbruk. Som all propaganda överdrev den problemen och
bidrog till bilden av ett hårdbetat skogslandskap.
Hur hårt var då det historiska betet? För att besvara den frågan behöver man känna till några olika
faktorer: djurantal, betesmarkens area och markens betesproduktivitet. Betesintensiteten kan
uttryckas som hur stor andel av den tillgängliga betesvegetationen som betas av under en säsong.
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8.3.2.1 Djurantal och djurtäthet
Först behöver man ta reda på djurtätheten (antal djur per hektar). John Frödin beräknade antalet
djur i de sju Siljanssocknarna. Kring storskiftena 1870 fanns ca 17 600 kor och 62 200 småkreatur. Om
småkreaturen räknas om till kor motsvarar djuren tillsammans 30 600 kor (ungdjur och hästar är inte
medräknade i dessa siffror). Dessa kunde omöjligt få tillräckligt bete i betesmarkerna nere i byarna
utan fäbodbetens var helt nödvändiga för betesförsörjningen. Frödin beräknade att det fanns 0,1 kor
per hektar betesmark (varav 0,17 i närfäbodområdet och 0,06 i långfäbodområdet). Frödin bedömer
att det var en överbelastning på betesmarkerna.467
Djurtätheten har varit olika hög i olika områden. I Figur 70 har vi sammanställt olika
djurtäthetsberäkningar. Liksom i Frödins beräkning har de olika djurslagen räknats om till nötkreatur,
men i Figur 70 ingår alla djurslag inklusive ungdjuren. I två skogsbygdsområden i Östergötland och
Småland låg djurtätheten mellan 0,3 och 0,5 (1600-talets början till 1800-talets mitt) men i
slättbygdsområden i Östergötland och Södermanland låg den betydligt högre. De Gotländska
utmarkerna som undersöktes i avsnitt 7.5 låg istället betydligt lägre.

Figur 70. Historisk djurtäthet på några ställen i Syd- och Mellansverige. Källor: Denna publikation Tabell 6,
Tabell 7, Tabell 10; Dahlström 2006, Tabell 7.4 s 147; Westin & Lennartsson 2016 Tabell A9 s 40.
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8.3.2.2 Betestryck och betets tillräcklighet
Djurtätheten säger i sig inget om betestrycket om det inte relateras till betestillgången. I äldre
historiska kartor finns ofta beskrivningar om mulbetet i termer som: ringa, elak, nödtorftigt, tarvligt
eller gott bete. Det kan tolkas som ett mått på betets tillräcklighet för gårdens eller byns behov.
Nödtorftigt och tarvligt motsvarade behovet, medan knappt och skarpt ansågs otillräckligt. I Tabell 12
framgår hur betesmarkerna bedömts av lantmätarna under tidigt 1600-tal, vilket kan jämföras med
djurtätheterna i Figur 70. I Alseda socken i Jönköpings län som hade lägst djurtäthet (0,3-0,4
nötkreatur per hektar) hade de flesta byarna tillräckligt med bete (40 av 58 byar). Men även i Fornåsa
socken i Östergötland som hade högst djurtäthet (0,8-1,0 nöt per hektar) ansågs ha övervägande
tillräckligt med bete. En tolkning är att betesmarkerna i Fornåsa kunde föda tre gånger så många djur
per ytenhet än markerna i Alseda eftersom de var mer produktiva. Kanske var markerna på
Östgötaslätten både bördigare och mindre skogbeväxta än på småländska höglandet. Fornåsa socken
visar också en viss ökning av djurtäthet med tiden (Figur 70) vilket kan tolkas som att det trots allt
fanns skogsmarker under 1600-talet som kunde röjas för skapa nytt bete då antalet djur ökade och
fodermarker odlades upp.468
Tabell 12. Omdöme om betet på utmarken under 1600-talets början i fem socknar i Syd- och Mellansverige.
Varje siffra anger hur många byars betesmark (hur många kartor) som fått respektive omdöme.

Utmark, sammanslag
Ingen
Ringa, litet, elak, någon, någorlunda
Nödtorftigt, nog
God
Ej kommentar
Summa

Fornåsa (Ög)
1
2
6
0
1
10

Selaön (Sörml.)
0
17
11
1
20
39

Kristberg (Ög.)
6
11
21
1
3
42

Alseda (Jönk.)
5
12
40
0
1
58

Källa: Geometrisk jordebok från 1630-40-talen. Ur Dahlström 2006

I fäbodsocknarna Klövsjö, Rättvik ökade djurantalet dramatiskt mellan 1571 och 1800-talets mitt (till
och med fram till 1920-talet). Troligen ökade betestrycket under samma tid, men inte i samma takt
som ökningen av antalet djur eftersom fäbodexpansionen måste ha kombinerats med att skogar
efter hand öppnades upp för att skapa mera bete.469
Vid 1800-talets mitt pågick en ambitiös kartering av Sverige genom de s.k. Sockenkartorna. Tanken
var att alla landets socknar skulle karteras och beskrivas men det målet nåddes inte. De 27 % av
Sverige som karterades mellan 1845 och 1860 ger en bra överblick över bl.a. jordbruk,
boskapsskötsel och skogstillståndet vid den här tiden.470
Lantmätarnas kommentarer om jordbruket speglar en strävan att förbättra jordbruket. Tekniska
framsteg prisades medan efterbliven teknik inte sågs med milda ögon. Beskrivningarna är därför
ganska ”gnälliga” men kan trots det ge vissa svar om skogsbetet vid den här tiden. Vi har använt 45
sockenkartor från hela landet (utom Norrlands inland och fjällen). Eftersom många av kartorna
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innehåller uppgifter om antal djur av olika slag, har vi beräknat socknens behov av betesmark och
jämfört den med till karterade arealen ”betesmark” och ”skog och utmark”.471
Förhållandena var oerhört olika beroende på vart i landet man befinner sig (Figur 71). I somliga
områden (framför allt slättbygderna som ligger till höger i Figur 71) kan inte betesmarken ha räckt till
för att föda djuren som fanns i socknen. Behovet överstiger den tillgängliga betesarealen eller
ungefär densamma (motsvarar 1 på y-axeln). Det bekräftas också i flera fall av lantmätarnas
kommentarer såsom:
”De flesta hemman har bete, dock litet omfång, det ger gott bete. Flera som sakna nödigt
sommarbete intaga sina djur hos andra och betalar 10 RD för ett kobete.” (Normlösa
Östergötland).

Figur 71. Betespotentialens nyttjandegrad ca 1850 i 45 socknar, dvs hur stor andel av den betestillgängliga
arealen som behövdes för att sommarföda socknens alla djur. 1 innebär att alla tillgänglig betesareal behövdes
för att räcka till boskapsstocken vid samma tidn. RPA/PPA > 1 att behovet var större än tillgången på bete.
Spannet visar resultat baserat på två olika vegetationstyper. Figur från: Westin m.fl. (in prep. )

I andra områden utnyttjas bara en liten del av utmarken till bete. På vissa håll beskrevs betet som
tillräckligt:
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Metoden bygger på det angivna antalet djur i sockenkartan (endast över ett års ålder). Till dessa lades
ungdjur enligt åldersfördelning mellan djur i andra studier. Energiåtgången för samtliga djur beräknades utifrån
historiska uppgifter om djurens storlek, tillväxttakt och produktion. Slutligen kombinerades energibehovet med
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Utmarken lämnar på många ställen ett ganska knappt bete, dock någorlunda tillräckligt för
behovet. Rödjning brukas icke. (Häggdånger Västernorrland).
Men på många ställen var betet knappt trots att arealen borde ha räckt till:
“Betet är här så ringa att många kreatur svältfödas, ännu mer om sommaren än om vintern, ty
sommartiden bestås dem intet, utom hvad de sjelva kunna förskaffa si på de magra skogarna.”
(Torsåker, Gävleborg).
En förklaring är att marken kunde vara mager och stenig så att endast en mindre del av marken
faktiskt hade betesvegetation:
”Till betesmark användes egentligen ingen odlingsbar jord, utan huvudsakligen bergen med
stenbundna backar och dälder. Boskapen finnes där ett kraftfullt gräsbete, (blott på ett och
annat ställe ljung), som likväl är ringa i samma mån som de fläckar äro spridda det något gräs
kan växa.” (Klövedal, Göteborgs län).
Men det fanns också en motsättning mellan att röja mera bete och att gynna skogen som ju också
hade ett stort ekonomiskt värde:
”De skogbeväxta beteshagarna äro, ehuru marken kan vara av god beskaffenhet, i avseende på
betet de klenaste, ty där växande skog finnes gör den växtligheten hos gräset ringa. Någon
avrödjning av sådana hagar förekommer sällan, ty man anser skogen för dyrbar. När rödjning
förekommer i beteshagarne inskränker den sig till borttagande av befintliga enbuskar”.
(Törnevalla, Östergötland)

8.3.2.3 Fållstorlekens betydelse för betestrycket
Historiskt har det funnits både mindre hagar och stora vidsträckta utmarker medan idag är
betesmarkerna huvudsakligen små (Figur 72). Vi känner bara till en studie som undersökt samband
mellan fållstorlek och betestryck, och den visade högre djurtätheter (och därmed troligen högre
betestryck) i små fållor jämfört med stora (Figur 73).472
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Gustavsson m fl. 2011, Fig 4.
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Figur 72. Hur stor andel av betesmarkerna som varit av olika storlek under 1700-talet (svarta staplar) och idag
(vita staplar) i Söne (Västergötland), Fornåsa & Kristberg socknar (Östergötland), Selaön (Sörmland) och Alseda
socken (Småland).473

Figur 73. Djurtäthet som funktion av fållstorlek i två områden, Selaön i Sörmland (39 fållor, blå prickar) och
Östuna socken i Uppland (28 fållor, röda prickar). Uppgifterna för Selaön är från 1700-talet, för Östuna från
2005.

473

Gustavsson m.fl. 2011.
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8.3.2.4 Sommar- respektive vinterbete
Behovet av betesfred för att åstadkomma föryngring, är rimligen avhängigt dels betestrycket, dels
omfattningen av vinterbete. Både mycket hårt bete och vinterbete kan antas gå hårt åt
trädplantorna, men de är inte förstahandsvalet som betesväxter om annat bete finns. Hesselman
observerade på Fårö att Där fåren gå ute året om, saknas så godt som all återväxt, där fårbetet
inskränkes till sommarmånaderna, kommer dock så småningom skogen tillbaka.474 Ett måttligt bete
under sommaren skulle kunna antas gynna frögroning men utan att plantorna därefter betas bort.
Skogsnäringen kring sekelskiftet 1900 var överens om att betet hämmade skogsåterväxten, vilket var
orsaken till att man ville få bort skogsbetet till förmån för skogsodling (Figur 14 & Figur 74). 1907
skrev Carl Björkbom:
Kreatur – får, getter, åsnor, mulor, i mindre antal nötkreatur och hästar – fodras ej inomhus utan äro
året om hänvisade till bete. Hela året ströva de omkring ute på markerna. Därvid afbeta de med
förkärlek all återväxt samt de unga skotten af träd och buskar, som därföre blifva förkrympta och rikt
förgrenade.

Figur 74. Tall, av beteskreatur skadad kultur Baggå, Västmanland ca 1915. SLU, Historiska skogsbilder, SLU,
biblioteket, CC-NC.

474

Hesselman 1908, s. 138.
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8.3.2.5 Hur variabelt var betestrycket i tid och rum?
De uppgifter om variationen i antal betesdjur olika år Ovanstående diskussion om djurtäthet och
betestryck visar skillnader mellan olika socknar och förändring med tid, men det kunde även finnas
stora skillnader mellan byar i samma socken, även sådana som låg intill varandra. Hur kan man
förklara att vissa byar i Överselö socken i Sörmland (Figur 75) hade dubbelt så många djur per hektar
som andra, intilliggande byar? Två alternativa förklaringar är att byarna antingen hade olika bra
betesmarker som alltså kunde föda olika mycket djur, eller att vissa hade mycket högre betestryck.
En alternativ tolkning kan vara att byarna faktiskt kunde ha tillgång till andra betesmarker än de
egna, t.ex. att de köpte betesrätter från grannar eller hade tillgång till socken-, eller
häradsallmänningar. Både Selaön och Fornåsa hade häradsallmänningar där djur kunde beta enligt
allmänningens bestämmelser.475

Figur 75. Djurtäthet i angränsande byar i på SV Selaön i Södermanland, kring 1620. (Ur Dahlström 2006).

Från källor som redovisar årliga uppgifter om djurantalet framgår också att det varierat mellan år. I
de socknar som redovisas i Tabell 12 varierade djurens antal i byarna i genomsnitt med 20 % från
medelantalet (Figur 76). Det betyder att avvikelsen från medelantalet var betydligt större under vissa
år. En sådan variation i djurantal medför också variation i betestryck mellan år.476
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Dahlström 2006
Dahlström 2006

168

Figur 76. Djurantalets variation i ett antal byar i Överselö socken, Södermanlands län. De olika djurslagen är
sammanslagna till Betesekvivalenter motsvarande ett vuxet nörkreatur. Figur ur Dahlström 2006. Källa:
boskaps- och utsädeslängde.r

8.3.3 Djurslag
Historiskt sett hade de flesta gårdar av någorlunda storlek en blandning av dragdjur (häst eller oxe),
kor och ungnöt, får och getter samt svin, fjäderfä och bin. Betesdjuren kunde fördelas över olika
delar av markerna. Kor skulle mjölkas morgon och kväll och behövde finnas någorlunda inom
räckhåll. Dragdjuren behövde finnas till hands i gårdsnära hagar e.d. under för plöjning och
skördearbete, men kunde beta längre bort under juni och juli om de inte användes för transporter.
Det är ganska vanligt att man i äldre lantmäterikartor har noterat kohagar, hästhagar och oxhagar.
Får, getter och ungnöt kunde gå längre bort på utmarken eftersom de bara skulle gå på tillväxt. I
frågelistsvar från Småland nämns kohagar, oxhagar och även fårhagar. Fåren släpptes på de sämsta
marker man hade477 Det betyder att det historiskt både har funnits betesmarker som betades med
ett djurslag och andra med sambete där olika djurslag vallats tillsammans.
8.3.3.1.1 Boskapsstockens historiska sammansättning
Det kan vara svårt att finna boskapsuppgifter på by- och gårdsnivå som visar hur många djur som
fanns av olika djurslag, men det finns vissa regionala drag som kan hjälpa till att skapa förståelse för
vilka djur som betat i markerna.
De äldsta boskapsuppgifterna som visar vanliga bönders boskapsinnehav är från 1571 (Älvsborgs
lösen) och från 1620- och 30-talen. Regional specialisering i jordbruket har gett upphov till att
boskapsstockens sammansättning såg lite olika ut beroende på vart i landet man var. I Tabell 13
redovisas antal djur som registrerats i boskapslängder från 1620- och 30-talen i vissa socknar. I
477

Edelstam 2001
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slättbygderna behövdes dragdjur till åkerbruket och följaktligen hade man relativt många hästar/oxar
där (Figur 77). Andelen kor och kvigor var istället mindre på slättbygderna än i andra bygder. Detta
gällde Skåne, Uppland, Södermanland och slättbygderna i Västergötland och Östergötland. I
skogsbygderna, såväl i Norrland som länge söderut, dominerade istället nötkreaturen (Figur 77).
Eftersom åkrarna var mindre och åkerbruket inte lika centralt i ekonomin som på slätterna behövdes
inte lika mycket dragdjur. Getter var vanligast i dalarna och Östergötlands norra skogsbygd, på andra
håll var det få eller inga getter. Får var vanliga exempelvis i Stockholms skärgård (Tabell 13).

Tabell 13. Boskapsstockens fördelning på olika djurslag under tidigt 1600-tal (procent av djurantalet).

Luledalen
Västernorrland
N Värmland
Grangärde (Dal.)
Seminghundra hd (Upl.)
Stockolms S skärgård
Stockholms N skärgård
Stockholms M skärgård
Sollentuna
Närke
NÖ Ög
Ögs bergslag
Östergötland
Falbygden
Blekinge
Skåne
Eggby
Alseda
Kristberg
Fornåsa
Selaön

häst
8
4
5
7
16
10
10
10
14
5
10
6
8
9
6
22
6
7
9
12
16

nöt
48
27
50
42
30
36
34
35
29
48
36
45
40
43
43
15
34
38
23
22
25

får
29
41
23
41
39
42
44
38
35
29
33
25
41
32
29
33
36
32
29
43
40

Källa: Boskaps- och utsädeslängder. Ur Dahlström 2005
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get
15
21
19
33
0
3
6
12
6
14
15
26
7
14
10
0
18
2
19
2
1

svin
0
8
3
4
14
9
7
5
16
14
10
7
10
6
19
30
12
4
8
14
15

Andel dragare

Andel kor

Figur 77. Andelen av boskapsstocken (antalet) som var hästar + oxar (vänster) respektive kor (höger) under
1600-talets början. Det är tydligt att boskapsstockens sammansättning speglar förutsättningarna för
jordbruket. Dragdjuren var viktigare i slättbygderna i Syd- och Mellansverige där de behövdes på åkrar och till
transporter, medan kor var vanligast i skogsbygder som markerna var lämpade för. Alseda i Jönköpings län
hade både en hög andel kor och dragdjur vilket beror på att man i tillägg till mjölkhantering även födde upp
oxar. 478

8.3.4 Ekologiska effekter av betesorganisation och betesintensitet
Betesorganisationen påverkar både betestidpunkt och betesintensitet i skogsbeten. Av vad som sagts
i avsnittet skogsbete som naturtyp (avsnitt 6) framgår att betestidpunkten har stor betydelse för
växters och insekters möjligheter att reproducera sig innan de betas av.479 Här kan målarter för
skötseln anses vara särskilt viktiga att gynna, och deras respons på betet kan vara vägvisare för
skötseln.
Det finns emellertid många arter som reproducerar sig så sent att det knappast går att hitta en beteseller slåttertidpunkt som passar.480 För sådana arter är det snarare betestrycket som har avgörande
betydelse. Betesintensitet och betestidpunkt är i viss mån två sidor av samma sak. Svagt bete innebär
nämligen att vissa fläckar och växter i betesmarken (de minst smakliga) betas av sent. Man får alltså
sen betestidpunkt i den lilla skalan och även en senarelagd betestidpunkt i medeltal för fållan,
jämfört med hårdare bete.
En tredje faktor som samspelar med betestidpunkt och betestryck beträffande hur stora möjligheter
arter har att undkomma avbetning innan reproduktion, är betesmarkens heterogenitet. Både växter
och insekter kan hitta betesskydd i buskar och bryn som gör att de undkommer bete lite längre än
478

Figurer från Dahlström 2005
Se t.ex. Dahlström m.fl. 2008; Lennartsson m.fl. 2012.
480
Se Lennartsson 2010; Eriksson & Lennartsson 2016.
479
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om de satt ute i den öppna betesmarken.481 Även en rumslig variation kan således innebära en
funktionellt senare betestidpunkt, precis som ett svagare bete. Det kan antas, men är såvitt känt inte
studerat, att just de heterogena skogsbetena är särskilt viktiga för arter som gynnas av
betesskyddade småmiljöer.
Vissa fläckar betas tidigt, andra sent och med rimligt betestryck kan det dröja länge på säsongen
innan betesdjuren kommer till de sista fläckarna. Vissa fläckar betas inte alls vissa år. Stora
betesmarker innehåller således, på fläcknivån, både sent bete, år utan bete och mellanårsvariation i
betestidpunkt. Detta kan förväntas gynna växter och evertebrater som är känsliga för årlig hård
avbetning.482 I en mindre betesmark hinner djuren mycket snabbare till den sista fläcken, såvida inte
betet är mycket svagt. Därefter betas huvudsakligen återväxten. Den rumsliga variationen i avbetning
i en liten och mindre mosaikartad betesmark kan därför antas bestå främst av de spillningsrator som
bildas under säsongen,483 samt av tämligen permanenta rator med osmaklig eller svåråtkomlig
vegetation.484
Stora betesmarker är mycket ovanliga idag, men det kan tänkas att deras biotopstruktur och
störningsdynamik är så viktig för biologisk mångfald att den borde efterliknas även i vissa av dagens
små betesmarker. Man kan med andra ord ställa frågan om det är möjligt att utan vidare bevara de
gamla utmarksbetenas arter i dagens små betesmarker, eller om det krävs särskilda modifieringar av
betet för att göra det ”mer utmarkslikt”.485 Det har framhållits att stora sammanhängande betesfållor
(ranchdrift) skulle kunna vara ett lättskött och lönsamt system för köttproduktion.486
Betestidpunkten har även andra direkta ekologiska effekter än dem som är knutna till vegetationen.
Tillgång på dynga är avgörande för ett stort antal specialiserade arter av vilka de flesta har begränsad
flygtid och alltså behöver dynga vid rätt tillfälle.487 Jordlöpare väljer jaktmarker delvis beroende på
vegetationsstruktur och artsammansättningen av jordlöpare kan därför skilja mellan tidigt och sent
betade marker, och även växla över året, beroende på var djuren betar.488
De hävduppehåll under säsongen som förekom i fäbodområdena på grund av flyttmönstren kan ha
haft betydelse för många arters reproduktion, men vi har inte hittat någon litteratur som rapporterar
sådana studier.
Det kan förmodas att betesintensiteten är särskilt avgörande i skogsbeten eftersom den till stor del
bestämmer ifall det med tiden bildas en grässvål på brunjordsliknande underlag eller en förna- och
humusrik podsoljord. Här är som nämnts i avsnitt 6 trampet troligen av större betydelse än själva
betet. Både tramp och avbetning förefaller framför allt avgöra i vad mån blåbärs- lingon- och kråkris
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försvinner till förmån för gräs och örter.489 Ljung är betydligt mer tramptåligt och betas/trampas inte
bort i första taget, även om den kan minska vid hårdare bete.
De flesta studier av hur olika djur betar har undersökt hur väl de betar bort hög vegetation.490
Däremot finns mycket få studier av hur olika djurslag gynnar de växter vi försöker bevara i
betesmarker. I skogsbeten är denna kunskapsbrist särskilt påtaglig eftersom det nästan aldrig, inte
ens i restaureringsfasen, är fråga om att åstadkomma hårdast möjliga bete. Ett examensarbete av
Christian Karlsson hör till de få studier som läst av effekter på naturvårdsintressanta grupper.491
Studien fann att fårbete missgynnade örtflora och fjärilar jämfört med nötbete, främst genom att
fåren föredrar örter och därmed gör betesmarken mer gräsdominerad. Denna effekt på vegetationen
har även demonstrerats i studier av alpina gräsmarker492 och svenska låglandsgräsmarker493. Den
sistnämnda studien fann också viss positiv effekt av hästbete jämfört med fårbete. De flesta studier
som jämfört djurslag rekommenderar nöt framför får från biologisk mångfald-synpunkt.494

8.3.5 Biologiskt kulturarv och andra spår efter betesnyttjande i skog
I ett förvaltningssammanhang är det kanske oftast viktigast att identifiera sådana skogsområden som
ännu är betespräglade vad gäller beståndsstruktur, träd, markvegetation och så vidare. Men
betesnyttjandet och dess olika komponenter har lämnat fler spår. Det förindustriella jordbrukets
skogslandskap var fyllt av människor och aktiviteter på ett sätt vi knappast kan föreställa oss idag. För
att kunna samsas om de olika resurser skogen tillhandahöll behövde betesdjur vallas eller styras med
stängsel, och det behövdes också mängder av regler, överenskommelser och sedvanor. Denna
rumsliga reglering av resursnyttjandet har lämnat flera typer av spår i skogen. Vissa kan ge viktig
information för hur området bäst kan restaureras och skötas, medan andra är betydelsebärande
kulturspår som fyller landskapet med information om människans tidigare närvaro.

8.3.5.1

Spår av betets organisation

8.3.5.1.1 Bleckor och andra spår i träd
Bleckade träd hör till de spår som berättar mer ju fler man kan identifiera inom ett område.
Orsakerna till bleckningen kan vara många och ett enstaka bleckat träd utan vidare ledtrådar ger
sällan någon aha-upplevelse. Står flera bleckade träd längs en linje i skogen och om träden är märkta
på båda sidor längs med linjen så ökar sannolikheten för att de är stigmarkeringar avsedda att visa
vägen i stigens båda riktningar (Figur 78). Om sådana dubbla bleckor i stället sitter vinkelrätt mot
linjen av träd är det troligare gamla rågångsmärken som ska synas när man närmar sig rågången. Är
bleckan i sin tur märkt med en stämpel eller inhugg är det än mer troligt att det är en gränsmarkering
(Figur 79). Också träd med flera bleckor i olika höjd utgör mer sannolikt gränsmärken än stigmärken.
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Figur 78. Till vänster blecka längs gammal vallstig vid Vålbrändans fäbodar, Transtrand i Dalarna. Till höger
blecka längs stig i Stensjöby, Småland.

En ovanligt uttömmande inblick i bleckningsverksamhetens bredd och problematik ger
sågverkspatronen Victor Fredric Ernberg i ett upprop i Skogsvårdsförbundets Tidskrift 1907, där han
rasar mot den i hans tycke urskillningslösa bleckningen av allehanda träd i skogarna, företrädesvis i
Ångermanland. Hans vrede riktar sig inte minst mot vallfolkets okynnesbetonade huggande och
ristande i träden:
Bleckning eller textning (sic!) bedrifves på otaliga sätt under sken af mer eller mindre berättigadt
behof. När någon i obyggderna beger sig iväg till skogs, är förvisso yxan en oskiljaktig och ofta
nödvändig följeslagare på färden. Dess framfart skönjes genom den för olika ändamål utförda
bleckningen, hvarom ståndskogen ofta bär vittne.
…
Men bleckning sker också af rent okynne och det i stor utsträckning. Jag syftar närmast här på de s. k.
»getarne» (vallhjon), ett för skogen högst fördärfligt släkte, för hvilka dagen blir nog så lång och
hvilkas uppfinningsförmåga i okynnesupptåg tar sig allehanda utslag genom att på olika sätt tillfoga
träden skador.
Ernbergs litania utvecklas till en lärorik generalmönstring av den mångfald av sammanhang där yxan
användes för att blecka träd i skogarna.
Behofvet af bleckning finnes vid arbetena för afverkning, skogsindelning och andra
skogsvårdsåtgärder. Vidare förekommer bleckningen för att utmärka vägar och stigar såsom till i
skogen liggande vedhopar, vindfällen, tjärstubbar, löfhässjor. När bonden söker efter rätklufvet virke,
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gör han ofta djupa hugg i trädstammarne, härigenom åstadkommas kanske de största skadorna å
ståndskogen. Samtlige sådana bleckningar böra emellertid förbjudas, såsom varande fullkomligt
obehöfliga.
…
Uppbleckning af rågångar och skifteslinier förekommer allmänt inom vissa orter. I skiftesstadgan (14
kap. § 104) finnes föreskrifvet att skilnadslinierna, rågångarna, skiftesdelegarna emellan under vissa
omständigheter skola utmärkas medelst bleckning. Hvarthän detta kan leda, kan man särskildt i
Dalarne, där hemmansklyfningarna yppigt florera och föreskrifterna i ofvannämnda lagrum komma
till användning få se sorgliga bevis på.
…
De vid skogsskötselns olika grenar gängse bleckningsåtgärderna, såsom i och för utmärkande af
block, hygges- och skifteslinier, riktlinier vid skogsräkningar, körskiftesgränser, baser och paralleller
vid skogsindelningar o. d., hafva … bevisats med lätthet kunna utbytas mot mera praktiska och
framför allt mera skogsbesparande åtgärder.
…
Vid stämplingsförrättningar händer det mången gäng, synnerligast då stämplingslaget består af flere
handtlangare, att ett eller annat träd i misshugg blir påslaget. Oftast borttages då stämpeln genom
ett hugg, kvarlämnande ett djupt sår å stammen. Ett granträd går härigenom sin undergång snabbt
tillmötes och borde därför hellre afverkas än få kvarstå.495
Från Gotland ger oss Per Arvid Säve en bild av aktiviteten i samband med 1800-talets skogsförvärv:
Sedan skogsbyggarna med stöd av lagen fått del i allmänningskogen, kom de att utmärka sina
ägolotter i skogsallmänningen genom att mellan utsocknar och avlägsna grannlag upphugga den
breda ragangi och att, egna grannar och gardsmän emellan, bläcka eller spajka (spån-hugga) samt i
spajket göra tre djupa tvärhugg å stammen på var sida av ett och annat träd bortåt uti ett visst lajd
(led). Detta kallades att medelst märke- eller lajdstrè samt i dem inhuggna lajdsmärken ha spajkat
upp ragangi. Då man skulle utmärka rågränsens hörn eller brytning i vinkel, höggs uti ledens sista
träd hårn- eller städ-märke, vilket stundom också bragtes i någon stor fast trädstubbe, som nämndes
lajde- eller märkestumble. 496
Säve berättar också att man förövrigt ansågs äga marken så långt som vattendroppet föll från
trädens yttersta kvistar.
I de höglänta skogstrakterna kunde betestillgången vara knapp även vid de avlägsnast belägna
fäbodställena. Delägarna i två fäbodlag i Leksand enades 1752 om en noggrann betesgräns, markerad
med ristade namn i träd.497
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Figur 79. Till vänster: Råtall med bomärken och skyddstecken längs en tidigare fjärdingsgräns, Siljansnäs, Dalarna. Till höger: Ett
bomärke i en skiftesgräns nära Fjällbergets fäbodar, Leksand, Dalarna.

Ibland kan bleckor knytas till kända historiska händelser eller förhållanden. I samband med 1800talets befolkningsökning kom kreatursantalet att öka, vilket i vissa trakter i Dalarna ledde till en akut
betesbrist på utmarken. Där man tidigare lötat klöv om klöv, d.v.s. betat gemensamt från olika byar,
gårdar eller fäbodar, krävdes nu tydliga gränser. Ett första steg var att byalagen gemensamt synade
ut lötesgränserna, som i Dalarna markerades i tallar med en blecka och tre tvärhugg.498 Sådana träd
kan ännu hittas i skogar som hittills undgått modernt trakthyggesbruk (Figur 80).
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Pettersson 1991.
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Figur 80. Från en utsyning av lötesrå mellan två byars hemlöt i Lima socken berättar protokollet att man
bleckade upp träd i lötesgränsen med trenne skurur.499 Gränsträd vid Fjällbergets fäbodar i Leksand respektive
Norrgårdssälens fäbodar i Venjan (Foto högra bilden Bengt Oldhammer).

Inom fäbodområdet var vallningen organiserad i getarlag, där varje getare/vallkulla/budeja gick olika
bestämda rutter (gässlor) varje dag med sin kohop (Figur 84). Gässlorna kunde vara milslånga och
slutade vid ett vilställe (sovhol, stannhol, vilbacke) där man rastade middag. Under vilan passade ofta
getarna på att rista eller hugga signaturer och meddelanden i tallarna intill vilbacken. Sådana tallar
kan ännu påträffas på torra backar intill myrstråk och stränder (Figur 81).500
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Figur 81. En fullklottrad fura vid Gisslarbodarnas sovhol Nålåt-vilstaden, Rättvik.

Vid vilställena och längs gässlorna kan man även hitta många andra relikta spår i träd från vallningen.
Förutom de redan nämnda ovan hör följande träd till gässelskogens sortiment:
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Konttallar, där man slagit i kilar i stammarna för att hänga upp matsäckskontar utom räckhåll
för getterna (Figur 82).501
Taxade tallar som har torkat på rot som stående tändvedsförråd (Figur 82).
Knyttallar, där getarna har roat sig med att slå knut på unga träd, vilka med åren får en
grotesk stamform (Figur 83).502

Figur 82. Till vänster konttall med kilar från 1800-talet. Älvdalen, Dalarna Till höger Taxad tall nära S. Risbergets
fäbodar, Lima, Dalarna.

501
502

Veirulf 1937, s. 268.
Veirulf 1941, s. 9.

179

Figur 83. Knyttall nära sovhol, Pettåsen, Lima, Dalarna.
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Figur 84. Fäbodväsendets landskapsbild. Schematisk framställning av betesgången i skogsmarkerna kring några
fäbodvallar tillhörande byarna Kärvsåsen och Osmundsberg i Boda socken i Dalarna. Kreaturen i
Gisslarbodarna (nere till vänster) var delade i tre fähopar, som hade en speciell gässla eller lötgång med
tillhörande vilstad för varje veckodag (alltså 21 stycken). 503

8.3.5.1.2 Stigar och färdleder
Ett landområdes stig- och vägnät är en studie i naturgeografi. Liksom vattnet orienterar sig efter
områdets terrängformer följer även människor och djur de naturgivna stråken. Vinter och sommar
erbjuder olika möjligheter. Myrar och våtmarker som sommartid endast med möda och med hjälp av
broar kan passeras, blir på vintern de bästa transportlederna. Ett skogslandskap kan innehålla talrika
spår efter människors förflyttningar, så länge inte spåren utraderats av slutavverkning och tunga
skogsmaskiner. Vissa av spåren är kopplade till betets organisation, andra till andra slags nyttjande av
betesskogen. Bleckor som ledmarkeringar har beskrivits ovan.
Sommarvägnätet på skogen utgjordes främst av stigar eller klövjevägar,504 vilket också kunde gälla
vissa ”större” vägar. Under sin färd genom Säfsnäs 1757 konstaterar Abraham Hülphers att Den så
kallade stora landswägen war ej bredare än fä-stigar. Skjutskarlen och några uppbleckade Tallar
wisade rätta leden. Ibland träffades någon mera jämn mark.505 In på 1900-talet har det funnits
bygder i Sverige, vilkas enda kommunikationsleder utgjorts av klövjevägar.506
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Det finns en hel del forskning om vägar, leder och transporter i det förindustriella samhället, inom
flera discipliner: etnologi, historia, ortnamnsforskning och arkeologi, men det har framhållits att man
egentligen behöver tvärvetenskapliga angreppssätt för att förstå människors förflyttningar i
landskapet.507 Biologiskt kulturarv har först på senare tid föreslagits som ytterligare ett källmaterial i
sådana tvärvetenskapliga studier.508
Kreatursstigar följer sin egen logik och rör sig ömsom utmed vatten, ömsom till gräsrika högläntare
marker, som även erbjuder vilplatser. Vid vallning lät man förmodligen till största delen kreaturen
välja väg, men inte helt och hållet eftersom vallningen syftade till att styra betet. Kostigar där djuren
fått gå fritt är vanligen smala; korna går på rad efter ledarkon till betesområdet, där stigen försvinner
ut i terrängen (Figur 85). På vissa jordar kan kostigarna bli markerade fördjupningar som finns kvar
mycket länge efter att de trampats av sista kon.

Figur 85. Kostig från gården och ut i skogsbetet. Västernäs, Uppland.

Vallningsstigar, där boskapen i flock föstes mellan betesplatser eller mellan lagård och bete är
bredare eftersom korna inte gick i ordnad rad (Figur 86, Figur 87). Gamla vallningsstigar kan ännu
spåras där de in i modern tid har fortsatt nyttjas av den frigående boskapen, eller genom förekomst
av stigarnas speciella flora, formad av lång tids nötning och med arter som mattlummer, ärenpris,
fårsvingel och stagg (Figur 88).
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Figur 86. Skog i Älvdalens kronopark i Dalarna 1907, med en vallningsstig, gässelled, där marken nötts och
kompakterats så att den ser ut som en grovt stenlagd väg. SLU, biblioteket, Historiska skogsbilder.

I fäbodsammanhang skiljer man på buförsvägar och lötgångar/gässelleder. Buförsvägarna leder från
hembyn till fäbodstället och höll som regel 12 fots bredd. På blöta ställen och över myrar lades
kavelbroar eller klappbroar. Hästar föredrog klövjebroar, med stockarna på längs (Figur 62), medan
kreaturen hade lättare att gå på kavelbroarna, där stockarna låg på tvärs.509
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Figur 87. Korna vallas ut på morgonbetet från Tandbergs fäbodar i Orsa, Dalarna omkring 1900. Nordiska
Museet, CC-PDM.

Vintervägar har ännu in i sen tid varit avgörande för möjligheterna till längre och tyngre transporter.
Vintervägar började prepareras genom trampning och plogning redan från första snön och första
sjöisarna, för att få hårda tjälade vägar över myrar och vatten. Bondedagböcker visar att för
exempelvis bönderna i norra Västmanlands och södra Dalarnas bergslagstrakter var vintervädret
minst lika viktigt för försörjningen som vädret under sånings-, växt- och skördetider. Under en bra
kall vinter utan alltför mycket snö kunde man under flera månader köra kol från den egna skogen och
fora malm från gruvorna i Norberg, till de bruk som betalade bäst. En mild vinter sågs närmast som
katastrof, då transporterna tvingades gå med kärra på dåliga vägar, visserligen med bra betalning när
bruken började få kolbrist framåt vårvintern, men med oändligt större besvär.510
Nötning och tryck får torven i vintervägen att brytas ner och risvegetationen att ersatts av gräs och
halvgräs. Genom bättre näringsförhållanden i vägens uppluckrade torv motverkas ny torvbildning och
det gröna stråket kan därför kvarstå under mycket lång tid, förmodligen längre ju näringsfattigare
myren är (Figur 89).
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Figur 88. Den gamla vallningsstigen från Vålbrändans fäbodar, Transtrand i Dalarna, är ännu väl synlig,
vidmakthållen av pågående skogsbete i kombination med viss terrängkörning.

Figur 89. Vinterväg i tallmosse. Stigsbo Rödmosse, Uppland.
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8.3.5.1.3 Hägnader
Hägnader på utmarken finns mer eller mindre noggrant markerade i kartor från 1700- och 1800talen, t.ex. kartor från storskifte och laga skifte. Från och med häradskartan saknas de däremot i
kartorna, och vi har därför sämre kunskap om 1900-talets betesorganisation än om de två
föregående seklernas. Det kan därför finnas anledning att försöka spåra hägnader i fält, både för att
förstå tidigare nyttjande och för att de utgör kulturhistoriska spår.
Hägnader av sten förstörs inte, medan träkonstruktioner har begränsad livslängd om de inte
underhålls. Även där utmarkens gärdsgårdar har stängts med trögvuxen gran och enestörar har de
som regel multnat bort eller rivits under efterkrigstiden. Längst kan hägnadsrester av trä finnas kvar
på hällmarker och torra ryggar där förmultningen går som långsammast. Där trägärdsgård satts över
hällmarker säkrades i vissa trakter störarna med parvisa stödstenar, vilka givetvis blir kvar efter att
själva gärdsgården förmultnat (Figur 90).

Figur 90. Rester av gärdsgård med stödstenar över hällmarken. Gräsö, Uppland.

Även biologiskt kulturarv kan indikera tidigare hägnader. I barrskogslandskapet är det vanligt att de
gamla hägnaderna har lämnat spår efter sig i form av raka trädalléer av fr a gran. Dessa träd har grott
i skydd av gärdsgården och dragit nytta av betesdjurens gödsling och tramp (Figur 91).511
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Figur 91. En allé av gran har vuxit upp där en gärdsgård hägnade en åkerintaga från betesskogen. Transtrand,
Dalarna.

Ibland har levande träd och buskar använts som stöd åt eller del av hägnaden, vilket kan skapat
skador som går att spåra så länge trädet finns kvar. Ett vanligt sådan biologiskt kulturarv är märken
efter trådstängsel. Även träd som på egen hand växt upp i stängslet kan få sådana märken (Figur 92).

8.3.5.2

Spår av själva betet

8.3.5.2.1 Markens vegetation och flora
De ekologiska effekterna av skogsbete har behandlats i avsnitt 6, och av beskrivningen framgår att
bete kan spåras i botten- och fältskiktets vegetation såväl som i träd och buskar (se även avsnittet om
biologiskt kulturarv som källa till kunskap, avsnitt 5.5). Beträffande botten- och fältskikt kan
beteseffekterna sammanfattas som att inslaget av gräs och örter ökar på bekostnad av ris och
kraftiga moss- och lavtäcken. Vilka arter som ingår i betesfloran varierar från plats till plats, men det
rör sig i princip om arter ur den lokala gräsmarksfloran, där alltifrån torr- till blötmarksarter
koloniserar olika delar av skogsbetet beroende på dess markförhållanden. Det finns också några
skogsarter som troligen är gynnade av skogsbete, exempelvis ryl, mjölon, platt- och mattlummer, och
mosippa.
I Gotlands glesa, nu obetade kalktallskogar är gränsen ofta rätt flytande mellan floran i öppen
gräsmark och skogsflora, vilket kan tolkas som att dessa skogars arter inte behöver bete. Vid närmare
granskning ser man emellertid ofta att gräsmarksarterna i obetad skog är utdöende rester från
187

tidigare bete. Det kan exempelvis röra sig om gamla plantor utan föryngring, eller plantor som tydligt
håller på att växa över av mossor eller lavar eller kvävda under tjock förna.512
Inom bl.a. CBMs och RAÄs projekt om biologiskt kulturarv har det gjorts lokala inventeringar av
biologiskt kulturarv på utmarken, vilka således ger exempel på hur rester av en skogsbetesflora kan
se ut.513

8.3.5.2.2 Betesspår i träd och buskar
De fysiska spåren från betesdjuren inskränker sig inte till örtrika grässvålar på risvegetationens
bekostnad. Som nämnts i avsnitt 6 påverkas hela skogsstrukturen av kreatursbetet, inte minst genom
den fysiska påverkan på trädskiktet som kreaturen utövar. Tack vare trädens långa livstid finner vi här
relikta strukturer som berättar om såväl betesdjurens historiska närvaro, i synnerhet i gran, eftersom
granskogen har utgjort den bästa betesmarken.514
Hårt betade unggranar eller andra träd bildar trögväxande täta purror, som först efter viss tid, ibland
uppemot 30-40 år, förmår bryta multrycket och skjuta i höjden. Som vuxet träd uppvisar sedan
granen ofta en deformerad stambas, med en tät riskrans av smågrenar, snett uppåtriktade f.d.
toppskott, och masurartade utväxter, s.k. stolkar.515 Det är framför allt getter som kan beta fram
purror av gran, och förtätningen av ris och grenar har ibland kallats getris (Figur 14). Vid högt
betestryck kan dock alla slags betesdjur skada ungträd på detta sätt. Även tallen kan ha sådana spår
av att ha betats som ung (Figur 94).
Purror av lövträd spåras i stället som flerstammiga buketter. De kan vara svåra att skilja från tidigare
stubbskottstäkt eller annan avverkning, och man får i regel se till det sammanhang där trädet växer
för att få säkra indikationer på vilket slags nyttjande som skapat spåren.
Medan getter och får trippar lätt i skogen, kan de tunga nötkreaturen trampa eller ligga ner
småplantor av träd. Stammarna hämtar sig oftast och strävar uppåt igen, dock med bildande av en
graciös bågform. Sådana trampgranar påträffas ofta där djuren vilat. Ibland skjuter ovansidans grenar
upp som parallella miniatyrstammar. Sådana träd har kallats harpgranar. Bågformade träd kan också
skapas av snötryck, och de behöver kompletteras med andra betesspår för att kunna tolkas säkert.
Alla betesdjur, men de större i högre grad, skadar trädens rotben där de går fram, särskilt i
savstigningen då barken lätt fläks av. Sådana skador är synliga så länge trädet lever, även om
rotbenen med tiden kan växa över med moss- eller lavmattor (Figur 32).
Ett karakteristiskt men ganska kortlivat fenomen som betet förorsakar är beteshorisonter, som
innebär att inga löv eller grenar finns under maximal beteshöjd. Sådana horisonter kan vara
knivskarpt utbildade i lövskogar, men mer sällan i barrskog. Efter upphört bete kvarstår inte
fenomenet någon längre tid
512

Westin & Lennartsson 2017.
T.ex. Ljung 2011, 2013, 2014, 2017; Westin & Lennartsson 2017; Lennartsson m.fl. 2017. Mer generella
exempel på hur växter och vegetation kan vara ett biologiskt kulturarv efter skogsbete ges i Ljung m.fl. 2015
och Lennartsson 2017.
514
Se t.ex. Ljung 2011, s. 40.
515
Se t.ex. Sernander 1936, s. 139.
513

188

Figur 92. Någon gång under efterkrigstiden kompletterades trägärdsgården med ståltråd. Tråden växte in i de
träd som växte upp längs stängslet, vilket har gett karaktäristiska märken i stammarna. Tråden är nu borttagen
och de sista gärdsgårdsresterna snart förmultnade, men det biologiska kulturarvet kommer att finnas kvar
länge än. Gunbyle, Uppland.

189

Figur 93. Trampgranar i fäbodskog, Bastberget, Gagnef, Dalarna.
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Figur 94. Från överst vänster till nederst höger: Getbetad gran, Fenningbergets fäbodar, Lima, Dalarna; Gran
med getris vid basen, Grangärde, Dalarna; Betad gran med förtjockning och förtätade grenvarv, Gunbyle,
Uppland; Betad tall med liknade förtjockning och snett uppstickande f.d. toppar, Söderboda, Gräsö, Uppland.
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8.4 Bränning
Skogsbete har i stora delar av Skandinavien varit intimt sammanflätat med nyttjande av eld i
utmarkerna. Bränning skapar vanligen bättre bete och en stor del av skogsbetet har därför troligen
försiggått på bränd mark. Det kan antas att bränningen haft stor betydelse för att forma biotoper och
biologisk mångfald i skogsbeten. Att mulbetet i de flesta naturtyper gynnas av elden är ett naturgivet
faktum och där bränder gått fram uppstod de finaste gräsbetena. Bränningens betydelse för
betestillgången omvittnas av många samtida författare; ett exempel är Lars Levi Laestadius’
beskrivning från norrländska skogar 1824:
Det händer icke sällan, att nybyggarne, antingen af våda eller ock med flit, sätta eld på
omkringliggande skogar. (…) högst 3 år, sedan en granskog blivit sålunda härjad, har man der det
ypperligaste mulbete, som någonsin gifves i verlden. Det består då till det mesta af den så kallade
Sian, aira montana L., som vexer så ymnigt och tjockt, att man med mycken båtnad kan insamla den
till foder. Creaturen äta den begärligt, både vinter och sommar, samt gifva mjölk, smör, ost och talg i
sådant öfverflöd, att man måste förundra sig deröfver.516
Sian är kruståtel, vilken varit bland de viktigaste betesväxterna i skogsbeten.517 Brända områden har
varit viktiga för foderförsörjningen inte bara för att de ger gott bete, utan också för att de varit
mycket frekventa och utbredda i skogslandskapet kring byar och gårdar. Bränder kunde anläggas
med en mängd olika syften, främst svedjeodling, betesförbättring, brytande av ny odlings- eller
slåttermark, kolning eller skogsbruk. De olika användningsområdena för eld kan sammanfattas med
benämningar som ”brandkultur” eller ”eldkultur”.518 Därtill kommer de av Laestadius nämnda
vådabränderna. Han beskriver också ytterligare en, för bönderna föga smickrande, orsak till bränning
i renskötselområden, nämligen att bränna bort lavvegetation för att försämra vinterbetet för ren och
därmed hålla renarna borta från områden där det fanns vinterhässjor. Sådan hänsynslös hantering av
samernas vinterbetesland förefaller varit en vanlig orsak till skogsbränder ända sedan tidigt 1700tal.519
Denna typ av bränning, i magra lavmarker, gav enligt Laestadius ingen förbättring av mulbetet, utan
… tallskogarne deremot, som på sådant sätt afbrännas, blifva i grund förderfvade och oförmögne, att
framalstra något vegetabilie, utom glest strödda arnundines och någon marchantia.520 Sådan
utarmning av marken till följd av bränning kontrasterar mot bränningens tillväxtförbättrande
effekter. Utan tvivel beror skillnaderna många gånger på skillnader i jordmån och andra
naturförutsättningar. Ibland har sådana faktorer uppmärksammats, exempelvis av jägmästare C. G.
Segerdahl i Kronobergs och Blekinge län som gav rådet att inte svedja där tall eller furuskog växer.521
Men i det stora hela har naturförutsättningar för bränning diskuterats mycket lite i litteraturen. Man
anta att svedjande på ursvallad morän under högsta kustlinjen inte har mycket mer än det
uppbyggda humuslagret och i vedväxternas röjgödslingsnäring att tillgå som näringsresurs. På sådan
mark är det troligt att hård och upprepad bränning kan utarma marken mycket mer än på mark över
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högsta kustlinjen där moränen är blandad med finmaterial. Beskrivningar av utarmade jordar måste
också ses mot deras politiska och ekonomiska bakgrund. Under olika perioder i historien har
myndigheteter och andra aktörer, nationellt eller regionalt, gett bilder av förödd skog och utarmad
mark, men ofta sammanfaller sådana dokument med kampanjer för exempelvis kol- eller
virkesproduktion.
Vi går inte närmare in på denna källkritik här, men det är viktigt att bedöma samtida larmrapporter
mot bakgrund av de få källor som visar skogens faktiska virkesförråd, nyttjande och tillväxt. I boken
”Skogen och smålänningen” har Lars-Olof Larsson utifrån överjägmästare Sigfrid Brantings
inventeringar av skogstillgången beräknat skogstillgången i östra Småland under 1750-talet – där
tillståndet för skogen beskrevs som särskilt alarmerande. Han fann att av Kronobergs läns 89 socknar
var 35 inte självförsörjande på timmer. Av dessa uppges fyra socknar helt sakna timmerskog.522
Genom sin betydelse för tillgången på bete och hö har bränningen bidragit starkt till att forma hela
försörjningssystem. Ett exempel är sambanden mellan bränning och växtföljd.
Lika vanlig som bränning varit i skogsbeten under långa perioder, lika konsekvent har nästan all
bränning i skogsbeten upphört under 1900-talet, och i många trakter långt tidigare än så, när
bränningen kom i konflikt med andra resurser, exempelvis kolved och timmer. I många skogsbeten är
trädslagsblandning och skogsstruktur snarast präglade av frånvaron av brand, och där kan finnas
rikligt med brandkänsliga biotopelement, som gamla enbuskar och kjolgranar. Man behöver här
fundera över vilka värden i skogsbeten som är en rest från tidigare brandpräglad skog och vilka som
är knutna till en senare brandfri fas.
I denna översikt behandlas svedjebruk i avsnitt 8.7.1, betesbränning i avsnitt 8.5.1, och
kolningsbränning i avsnitt 8.6.3. Ekologisk betydelse av alla dessa typer av bränning behandlas i
avsnitt 8.4.1.

8.4.1 Ekologisk betydelse av bränning i skog
Beträffande ekologiska effekter av bränning i skog, finns det anledning att skilja mellan brandens
ekologiska effekter i sig och effekterna av sådana människoskapade bränder som behandlas i denna
kunskapssammanställning. Den förstnämnda effekten handlar om de naturliga brandregimer som i
ett evolutionärt tidsperspektiv skapat anpassningar hos arter, och som format boreala och
boreonemorala skogsekosystem på olika sätt under olika geologiska perioder. Brandens betydelse
och ekologi har varit föremål för mycket forskning, både empirisk och teoretisk. De flesta studier
behandlar själva branden, medan det finns färre studier av de successionsförlopp som följer. Vi går
inte in på denna omfattande litteratur här, utan gör bara en kortare sammanställning under nästa
rubrik, samt hänvisar till annan litteratur. Det finns flera populära beskrivningar av brandens nytta
som tagits fram i samband med projekt för naturvårdsbränning.523 Referenser till vetenskaplig
litteratur finns bland annat i en systematisk utvärdering av naturvårdsbränning som nyligen utförts
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inom ett projekt för evidensbaserad naturvård.524 Också många åtgärdsprogram behandlar brand
mer eller mindre direkt.525

8.4.1.1

Några effekter av brand på arter och naturtyper

8.4.1.1.1 Direkta brandeffekter
Själva branden skapar ekosystem, brandfält, med särskilda brandsubstrat på ved, träd och mark.
Många arter ur olika organismgrupper är specialiserade på att nyttja nyss brända substrat, vilka kan
erbjuda dels särskilda strukturella och kemiska förutsättningar, dels en livsmiljö med låg konkurrens.
Specialiseringen förutsätter att arten kan vara snabbt på platsen efter en brand, vilket åstadkoms
genom mycket god spridningsförmåga eller genom att de har frö- eller sporbank och därigenom
redan är på plats när det brinner.
Bränd mark gynnar etablering av många arter växter och svampar, varav vissa kan gynnas också av
annan slags markstörning, medan andra behöver just brandstörd mark. Exempelvis finns ett 50-tal
svampar som enbart eller huvudsakligen lever på brända substrat, de flesta på mark.526 Svedje- och
brandnäva är välkända exempel på arter med fröbank som väck av brand. Även bland insekterna
finns några marklevande brandarter, vilka drar nytta av bland annat att den tidigare markfaunans
predatorer slagits ut. Exempel är små rovskalbaggar som liten brandlöpare (Sericodia
quadripunctata), ögonlöpare (släktet Notiophilus), och mycelätare som mögelbaggar (Coricaria m.fl.
släkten).527
Branden gynnar ett stort antal vedlevande arter genom att skapa nydöd ved i solexponerade lägen.
Även om många av dessa arter kan också finnas i nydöd ved som skapats av annan anledning,
exempelvis självgallring,528 finns indikationer på att krävande arter kan vara beroende av höga
koncentrationer av ved, något som särskilt skapas vid brand.529 Bland de vedlevande insekterna finns
också många som är så specialiserade på just branddödade träd att de kan betraktas som
brandberoende. Lars-Ove Wikars anger sammanlagt ett 50 tal så kallade pyrofila insekter.530
Samma sak gäller vedsvampar, d.v.s. vissa pyrofila arter behöver bränd ved, medan flera andra
krävande arter gynnas av branden, både genom höga vedtätheter och särskilt bra
etableringsbetingelser på bränd ved.531 Vedsvamparnas nedbrytning av veden är avgörande för den
följande successionen av vedinsekter, vilket kan göra att brandskapad ved, som kan ha andra
nedbrytningsmönster än annan ved, får en speciell insektsfauna. Björkticka är ett exempel på en
brandgynnad svamp med stor betydelse för insekter, genom att den är en av få svampar som
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brunrötar björkved. En särskilt viktig brandgynnad svamp är brandskiktdyna (Daldinia loculata),
vilken hyser flera specialiserade insekter. Fem arter lavar anses vara brandberoende.532
En mer långsiktig, men ändå direkt, effekt av brand är att brandskadade träd, exempelvis av tall,
utbildar bleckor och övervallningar som nyttjas av specialiserade vedinsekter.533 Skadad tall lagrar
även in kåda i veden, vilket när tallen så småningom dör avsevärt förlänger torrakornas och
högstubbarnas livslängd. Det har i sin tur stor betydelse för alla arter som lever på den döda stående
veden, exempelvis lavar, och för arter som slaguggla och andra hålhäckande fåglar.534

8.4.1.1.2 Indirekta brandeffekter
Branden påverkar skogens åldersfördelning, struktur och trädslagssammansättning, vilket har stor
betydelse för ett stort antal arter ur de flesta organismgrupper.
Granen är känslig för brand genom låg krona och tunn bark. Många lövträd gynnas genom att
branden skapar bra etableringsbetingelser för fröplantor. Efter västmanlandsbranden 2014 har björk
etablerat sig i ungefär samma omfattning som på hyggen, medan asp och särskilt sälg är betydligt
vanligare på hårdbrända delar av brandfältet än mer svagbrända delar liksom angränsande hyggen.535
Det beror på att asp och sälg har små frön och mycket små möjligheter att etablera sig i ostörd
mark.536 Tall har god förmåga att överleva bränder, och sammantaget gör regelbundna bränder
skogen rikare på löv och tall och fattigare på gran. Förtätning och förgraning av skog när bränder idag
blivit sällsyntare anses vara ett viktigt hot mot bland annat tallens insekter.537
Å andra sidan kan brand starta en succession som leder till täta bestånd, med eller utan överståndare
av överlevande tall, vilka med tiden självgallrar sig. Samband mellan brand och föryngring studerades
mycket under 1900-talet och ledde bland annat fram till strategier inom skogsbruket för
hyggesbränning. Föryngring efter brand är ofta löv- och tallrik, men även föryngring av gran kan
gynnas av brand. Brandpräglade skogslandskap hade ofta en storskalig mosaik av bestånd med olika
ålderklasser.538

8.4.1.2 Bränning
De ekologiska effekter av brand som nämnts i föregående avsnitt uppkommer mer eller mindre
oavsett om branden är naturlig eller orsakad av människan. I ett skogsbetessammanhang är det
värdefullt att fundera över vad människoskapade bränder, d.v.s. bränning, tillför eller saknar jämfört
med naturlig brandregim.
Baserat på beskrivningar av olika slags bränning, kan man summera bränningens betydelse för arter
och biotoper som fyra huvudgrupper av effekter.
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Det skapades brända substrat i svedjor, mulbetesbrännor och liknande brända områden.
Bränningen ökade brandfrekvensen i skog i allmänhet, och därmed arealen och frekvensen
av sådana livsmiljöer som förknippas med naturliga bränder och efterföljande successioner.
Bränning, framför allt svedjebruk, förändrade jordmånen, genom bränning i sig, odling och
genom de perioder av gräs- eller lövskogsbiotoper som följde på svedjan.
Bränning, återigen främst svedjebruk, skapade större och mindre luckor i skogen. Denna
effekt åstadkoms även av flera andra aktiviteter som inte innefattade bränning.

Brända substrat skapade av antropogen bränning kan förmodas till största delen ha samma
ekologiska betydelse som om de skapats av naturlig brand. Beträffande effekter på marken, leder
brand till att kväve avgår till luften, pH-värdet stiger och en del av det organiska humuslagret brinner
upp, mer ju hårdare branden är.539 Minskat humuslager är en viktig mekanism för groning och
etablering av gräs och örter, liksom av mossor. Här kan det tänkas att svedjebruket, som inte bara
brände utan också rörde om i marken, skapade bättre etableringsbetingelser jämfört med naturlig
brand av motsvarande hårdhet.
Ogrässituationen i en svedja avviker starkt från åkerns, då endast ett fåtal åkerogräs accepterar
svedjans näringsförhållanden. Även om typiska rågogräs som klätt, blåklint o.s.v. inte är påfallande
näringskrävande, så uppträder de fåtaligt i svedjorna. Svedjans låga innehåll av kväve håller alla
nitrofila ogräs borta. Svedjerågens grönmassa konkurrerar också effektivt bort höstgroende ogräs
första året och konsumerar det mesta av asknäringen. I stora drag är det fröreserven som styr vilka
ogräs som kommer upp i svedjan, vilket i sin tur påverkas av den tidigare vegetationen och
markanvändningen. Inhemska kulturgynnade barrskogsarter blir dominerande. En andra skörd på
svedjeland hämmas ofta av den spontana floran och på lövsvedjor av stubb- och rotskott.540
Det finns många studier där man genom dendrokronologi kunnat datera bränder och på så vis se hur
deras frekvens förändrats över tid. Många av dessa studier har funnit indikationer på att
brandfrekvensen ökat när människan koloniserat skogslandskapet.541 Samtidigt har typen av bränder
förändrats från få stora till många små, vilket också skulle kunna vara tecken på att kontrollerade
antropogena bränder blivit vanligare. Vissa studier har sett att perioder med hög brandfrekvens
efterträtts av perioder med särskilt låg frekvens.542 Det kan indikera antingen att mängden brännbart
material minskat, eller på att ett områdes naturresurser, exempelvis potential för svedjebruk, avtagit
och därmed nyttjandegraden.
Lars Tirén gjorde på 1930-talet en intressant skogshistorisk studie i Kulbäckslidens försökspark i
Västerbotten.543 Han kombinerade datering av ett drygt 20-tal bränder med olika historiska
källmaterial och kunde på så vis identifiera flera orsaker till bränderna. Han ansåg sig kunna
identifiera orsakerna svedjebruk, bränning av slåttermyrar, eldar vid vallfolkets vilställen som slitit
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sig, tjärbränning, pottaskebränning, bränning av samernas vinterbetesland (se ovan) och bränning
som bönder anlagt på kronoskogen i hopp om att kunna köpa billigt brandskadat virke.

8.4.2 Biologiskt kulturarv efter bränning
Kolhorisonter i marken kan lätt konstateras i skogen. Att skilja mellan skogsbrandskol och svedjekol
är inte lika enkelt, även om svedjekol som regel är mer finfördelat än spontanbrunnet kol (Figur 95).
I områden där naturlig lövskogsvegetation har brunnit blir sannolikheten för svedjebruk större, då
naturliga skogsbränder praktiskt taget inte förekommer i ren lövskog.544 Användandet av det
biologiska kulturarvet för att tolka och beskriva svedjebruk är nytt och till största delen oprövat.

Figur 95. Kolhorisonter är inte alltid tydliga ens i en svedja. I rotvältorna kan de dock ofta lätt avläsas.

Flera kärlväxter har gynnats av brand och bränning. Först har vi givetvis svedjegrödorna som odlades
en gång. På marker som har svedjats historiskt kan undantagsvis vilande korn av svedjeråg gro i
samband med skogsavverkning och markberedning (Figur 96). Spår från odling av svedjerovor är
mycket sällsynta och inskränker sig till förekomster av rovgropar i anslutning till svedjan. I dessa
gropar stukades rovorna för vintern, framför allt i finnmarkerna.
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Figur 96. Spirande strån av svedjeråg på hygge nära Gisslarsbodarnas fäbodställe, Rättviks finnmark, Dalarna.
Foto Rolf Lundqvist.

Till våra mest brandgynnade vilda växter hör ljung och örnbräken, vilka båda bidrog till att utbilda de
hedlandskap som efterträdde skogsmarken i stora delar av sydvästra Sverige. Medan ljungen har gett
ett gott bete har örnbräken alltid bekämpats. Svedjenäva och brandnäva är pionjärarter med mer
östlig utbredning, vilkas frön kräver brandens hetta för att gro (Figur 98). Efter ett par säsongers
blomning konkurreras de ut av annan vegetation och vilar som fröbank i väntan på nästa brand.
Svedjebruket har utan tvivel gynnat både dessa och andra arter med liknande biologi, som t.ex.
bergkorsörten, som Linné betraktade som en karaktärsväxt för småländska svedjor. Av dessa
svedjans pionjärer återstår som regel ingenting sedan ny skog har vuxit upp på svedjelandet.
Däremot finns ofta sådana arter som tack vare djupa rotsystem har överlevt branden.
Annorlunda ekologi har mosippan, vars frön behöver blottad och helst brunnen mineraljord för att
gro, men som kan leva länge som planta och sätta nya frön varje år, i synnerhet i luckiga och betade
skogar. Även den har sannolikt gynnats kraftigt av ett ambulerande svedjande. Till de arter som
koloniserar bränd jord och kolstybb först sedan den mesta näringen har urlakats hör kärlkryptogamer
som plattlummer och andra lummerarter (Figur 97), liksom höstlåsbräken och kambräken.
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Figur 97. Överst plattlummer på betesbränd fäbodmark, Rättvik, Dalarna. Nederst: På 1860-talets rågfall är
fältskiktet fortfarande rikt på revlummer och örter. Saramäki, Orsa, Dalarna 2018.
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Figur 98. Svedjenäva på hygge på gammal svedjemark, Döderhult, Småland.

Även träden kan berätta en hel del om svedjeförfarandet. I hörnen och utkanten av svedjan kan
brandskadade träd stå kvar, liksom torrträd med spår efter tändvedshuggning (Figur 99). Av
svedjegärdsgården återstår som regel ingenting, däremot skvallrar ofta rader av träd om dess forna
sträckning.

Figur 99. Till vänster gran i kanten av svedja med skador från eld. Till höger tall intill svedja med blecka och
tändvedstäkt.
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8.5 Betesförbättrande åtgärder
Det finns tämligen lite skrivet om historiska betesförbättrande åtgärder, men vi vet att sådana
aktiviteter varit vanliga. Som redan beskrivits i avsnitt 4.3.2 nämner redan medeltida källor bränning
och röjning av betesmarker som naturliga delar av arbetet med betesmarkerna.545 Betesförbättring
behandlas i frågelistan Nm 60, Boskapsskötsel, och har också beskrivits i flera lokala etnologiska
undersökningar. I många byordningar finns föreskrifter om betesförbättring, vilket visar att det varit
en viktig angelägenhet, exempelvis i de byordningar från mälarlänen som sammanställts av Wolter
Ehn.546
Levander menade att det i Dalarna fanns två huvudsakliga metoder för att förbättra betet, bränning
och ringbarkning.547 Bådadera hade flera varianter i olika delar av landet, och vi behandlar dem
kortfattat under följande rubriker.

8.5.1 Betesförbättrande bränning
Det ursprungligaste nyttjandet av eld i skogen antas ha varit intimt knuten till kreaturshållningen och
dess foderbehov. Hans Göransson har använt mikroskopiskt och makroskopiskt kol i torv och
sediment för att resonera kring det förhistoriska landskapsnyttjandet i Götaland.548 Han menar att
man under tidigneolitisk tid (från ca 4000 f.Kr.) dels bränt hårt för att glesa ut lövskogarna för bete
och en slags lövskogs-svedjeodling, dels bränt mildare för ett vandrande betes-, åker- och
stubbskottsbruk.549 Den hårdare ”glesningsbränningen” bör ha kombinerats med ringbarkning för att
torka ut lövträden. Under yngre bronsålder bedrevs vidsträckta betesbränder. Ända fram till slutet av
äldre bronsåldern arbetade man med system av skottskogsbruk med vandrande åkrar, där hasseln
gynnades.
I mer nordliga skogslandskap varierar det mellan områden när kolpartiklar börjar systematiskt att öka
i pollendiagrammen. I en studie från norra Värmland visade pollenanalys att bränning blev vanlig
under romersk järnålder, d.v.s. de första århundradena e.Kr., förmodligen både som svedjebruk och
betesbränning.550 En undersökning från Mora i Dalarna visade en kraftig ökning av kolpartiklar från
vikingatid, vilken sammanföll med en ökning av enbusk-, gräs- och halvgräspollen och en minskning
av pollen från björk, al och gran, således indikerande att landskapet blev öppnare.551
I västra Sverige ledde avverkning, betesbränning och svedjebruk till att skogen med tiden försvann
och ersattes av olika slags hedar. I Halland hade stora områden i kustbygden redan före 1600-talets
mitt berövats sin skogsväxt och under de påföljande tre seklerna kom även landskapets östra delar
att till stora delar vederfaras samma öde. Ljung var viktig i trakter där vinterbete var möjligt, och den
halländska allmogen ansåg att ljungen erbjöd ett vida bättre och mera begärligt vinterbete för
kreaturen än fjolårsgräset i skogen.552
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När myndigheterna under 1600-talet sökte inskränka svedjandet nationellt, var det huvudsakligen
det storskaliga spannmålsproducerande svedjandet man ville åt. Den så kallade mulbetesrensningen
däremot sanktionerades i skogsordningarna. Den blev också det kryphål som tillgreps när hotet mot
svedjandet skärptes. Sigvard Montelius beskriver från Säfsnäs i Dalarna hur det under brukstiden blev
vanligt att anhålla om mulbetesrensning som camouflage för rågsvedjande.553
Betesbränning, d.v.s. mulbetesrensning med hjälp av eld, skiljer sig från svedjebruk genom att den
inte innefattade odling och oftast utfördes i stående skog. Gränsen mellan svedjebruk och
betesbränning är dock många gånger högst oskarp, både vad gäller utförande och syfte. Svedjebruk
skapade som nämnts goda betesmarker och blev i praktiken ofta en slags betesbränning.
Betesbränning kunde å sin sida följas av odling, lövtäkt och slåtter, innan betesdjuren fick tillträde till
brännan. Förmodligen är det mest rättvisande att beskriva svedjebruk och betesbränning samlat,
som att bete och bränning följde på varandra i ett oavbrutet växelspel, där moment av råg, rovor,
potatis, löv och höslåtter ingick i varierande omfattning. Incitamenten för nyttjandet varierade och
flätades samman, vilket gör de olika aspekterna av brandkulturen svåra att skilja åt begreppsligt.
Janken Myrdal sammanfattar betesbränning som att den är …ett begrepp som utgår från syftet. Trots
att brännandet har följts av något år med odlingsgröda kan huvudsyftet ha varit att omvandla
skogen till ängs- eller betesmark.554
Medan det finns gott om beskrivningar av svedjebrukets praktik, se ovan, vet vi mycket lite om hur
betesbränning gick till.555 Det är uppenbart att kontrollerad betesbränning ger andra utmaningar än
svedjebruk genom att skogen står kvar, och att man ofta brände så stora arealer att det bör varit
svårt att fullständigt kontrollera eldens begränsningslinjer.
Bränning för åstadkommande av bete ägde oftast rum på hemskogen nära hembyn eller i närheten
av något fäbodställe. Brände man på byns allmänning deltog alla byns gårdar i beredandet av
betesmark. I Smålands skogsbygder utgjordes utmarkerna ofta av vidsträckta hagmarker där djuren
betade. Carolin Edelstam har sammanställt uppgifter från Nordiska Museets frågelista om
boskapsskötsel (NM 60) för Småland. Svaren visar att det var vanligt att svedja i betesmarkerna, i
vissa fall för att odla i svedja, men i andra fall med huvudsyfte att förbättra betet.556 Craelius beskrev
1774 hur nödvändig elden var här:
Rätta svedjefall, som gagnas till rågsäde, bestå merendels här i orten av mulljord, vilken då hon är
gräsbunden, kallas horves- eller hagmark. På densamma växer mest små tallar, gran, björk och en,
samt där och var i sidderna, al. (…) Svedjande på sådan odel hålles därför för att vara ej allenast
gagneligt och lönande, utan och oundgängligt nödigt för mulbete till kreaturen. Ty därest skogen icke
på detta sätt undanröjes, är den som man kallar det, så girväxt (frodig), att den förkväver gräset.557

553

Montelius 1962.
Myrdal 1995.
555
Granström 1995.
556
Citat ur Edelstam 2001
557
Craelius 1774.
554

202

I norra Mellansveriges fäbodbygder pågick betesbränning under en kortare tid på eftersommaren då
man kom hem från byns fäbodställe. Svedjandet och dess förberedande ingick vid flera fäbodställen i
fäboddelägarnas skyldigheter, och varje vallbonde kunde åläggas att göra ett svedningsdagsverke per
ko. När betesskogen gränsade till någon finnmark kunde svedjandet lejas ut till finnarna, vilka som
ersättning fick dels rågskörden, dels två därpå följande års grässkörd. Först fjärde året revs stängslet
kring sveden och kreaturen fick beta.558
Som Olle Veirulf har påpekat beträffande Dalarna orsakade svedjandet att stora skogsområden gick
till spillo vad rena virkesvärdet angår, men då goda beten var livsnödvändiga ansågs
svedjeförfarandet fullt acceptabelt, åtminstone i skogrika trakter.559
I Dalarna och Härjedalen finns spår av bränder ända upp i barrskogsgränsen. Aktiv betesbränning har
förekommit flerstädes i fjällskogen, vilket omvittnas av namn som Svedjeån i övre Ljusnedalen.560

8.5.2 Taxning och syrfällning
För att förbättra vegetationen på betesmarkerna kunde man taxa skogsträden, vilket innebar att de
ringbarkades och fick torka på rot. Härigenom erhöll markvegetationen bättre livsbetingelser, dels
genom att det blev ljusare, dels genom röjgödsling med näring från grenar, kvistar, barr, rötter och
ibland hela stammar. I Kolmarks fäbodar i Älvdalen i Dalarna ålåg det delägarna att varje sommar
taxa ett visst område för gräsväxtens upphjälpande.561 Detta påbud upplästes en följd av år i
Älvdalens kyrka.562
Taxningen utfördes med vanlig huggyxa och omfattade dels ringbarkning, dels borthuggning av större
grenar så långt man nådde. I Dalarna utfördes taxning oftast i närheten av fäbodarna, helst i täta
granmorar på syrlänt mark. Redan året efter ringbarkningen blev betet gott på taxet (syrfallet,
betesfallet) och än rikligare växte fodret när liggande träd och borthuggna grenar hade ruttnat
ned.563 De ringbarkade träden var ett torrt och bra vedsortiment om taxet låg bra till för att ta vara
på veden. Vid varje taxförsett fäbodställe inleddes alltid vallningen i taxet. Hade då inte veden hunnit
bortföras för att huggas upp blev vallningen besvärlig, då kreaturen gick fast sig i brötarna och
mången gång t.o.m. måste huggas fria. 564
Åtminstone inom fäbodområdet har taxningen uppenbart kombinerats med svedjande, för man
hittar regelmässigt kolspår i ringbarkningshuggen.565 Det är dock oklart hur utbrett detta varit, och
hur länge man taxat träd i samband med betesbränning. Från Våmhus och Mora i Dalarna, men inte
från andra dalabyar, finns uppgifter om att man kombinerat taxning med svedjeodling.566
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En annan betesförbättrande metod som nämndes i frågelistsvaren från Småland var att syra eller
syrfälla, vilket gjordes genom att röja och låta buskarna ligga kvar för att förmultna: I hage på våren
rödes enbuskar omkull och träden kvistades i manshöjd. Sådan röjd plats kallades för syrefälla. Man
lät buskarna ligga obrända och multna, så växte där upp långt fett gräs.567
De lokala termerna för metoder att förbättra betet genom att döda och fälla träd och buskar är dock
inte entydiga. Taxning förefaller för det mesta avse ringbarkning av träd, men Levander nämner från
Dalarna att ringbarkning kan kallas taxning, men även att syra eller söra.568
Överallt i skogsbygderna slog svedjeförbuden hårt mot skogsbönderna. Med 1850-talets storskifte
och avverkningsrätternas försäljning till skogsbolagen upphävdes i Dalarna den urgamla rätten att
bränna allmänningsskogen för bete. Utan svedjande räckte inte skogens kruståtelbeten till för att
möta 1850-60-talets ökande kreatursmängder och på många håll ska bönderna då ha börjat
ringbarka skog för att kompensera för uteblivet svedjande. Jägmästare Örtenblad inspekterade 1890
Älvdalens skogar och fann gamla taxade bestånd, företrädesvis kring fäbodarna, där man uppenbart
taxat för betet.569 Även denna form av åverkan kom dock snart nog att beivras och man fick se sig om
efter andra betesresurser i landskapet (se avsnitt 7.3).570
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8.6 Nyttjande av träd och buskar
På flera ställen i denna skrift nämns det historiska nyttjandet av träd och buskar. I stort sett alla slags
vedväxter i skogen har använts till husbehov, avsalu och av kronan. Det har naturligtvis funnits stora
lokala variationer i vilka träd och buskar som funnits till hands, vilka arter och dimensioner som
använts till vad och i vilken omfattning de har påverkat träd- och buskskiktet, och betesmarken. Var
och en av underrubrikerna skulle kunna vidgas till en egen skrift och vi skulle ändå lämnas med
obesvarade frågor om hur nyttjandet av träd och buskar påverkat skogsbetet under historiens gång,
inte minst på specifika platser. I detta avsnitt gör vi korta nedslag i några typer av nyttjande som kan
förmodas haft stor betydelse för att forma de historiska skogsbetesbiotoperna på ett allmänt plan.

8.6.1 Virke
Skogens betydelse för att förse hushållen med olika slags trävirke kan inte överskattas. Redan i
lantmäteriverkets barndom ingick en uppskattning av byns tillgång till skog av olika dimensioner
uttryckt som vedbrand, gärdsel och timmer. Lantmätaren angav ifall det fanns tillräckligt för byns
eget behov och ibland framgår om det även fanns skog till avsalu.
Hur och vilket virke som använts varierar från trakt till trakt. Otto Blixt har beskrivit
gagnvirkesutnyttjandet i Grangärde i detalj, vilket ger ett lokalt exempel på hur man ansåg sig behöva
gå till väga med huggningen.571 Gagnvirke till husbehov skulle i Grangärde huggas på vintern. Man
sade: Hugg ej gagnvirke när trädet växer, hugg när det är dött (på vintern). De gamla sa att virke som
ej ska spricka skall huggas strax före nyåret och i allmänhet höggs byggnadsvirke i novemberdecember, helst före vintersolståndet, då det blev starkast. Andra menade att det ska huggas på
nedan före jul. Höggs det på ny torkade det fortare men sprack lättare. En och annan högg timret i
februari för att slippa vägglöss i huset. Till byggnadstimmer valdes i Grangärde alltid tall. Torrtall
kunde gå utmärkt, men man blandade ogärna torrt och rått virke, aldrig heller blandades gran och
tall. Tallarna hade namn efter ståndorten, man talade om hedtallar, mosstallar, bergtallar och
slogtallar. Till byggnadstimmer skulle man ha raka, jämna, kvistrena tallar som höll 10-15 tum i
bröstmått. De kallades sladtallar eller slagtallar. Oftast var de hedtallar och bland dem fanns verkliga
praktexemplar, lenfuror, som nästan bara bestod av kärnved och var helt kvistfria ända upp i kronan.
De kändes igen på den ljusa tunna släta glidbarken gick nästan ända ned till marken. Lenfuror ansågs
ofta alltför fina att ta till byggnadsvirke och sparades till pärt och laggkärlsvirke. För att se om timret
var rätkluvet och inte solvint (med medsolsvridna fibrer) flögade man en liten blecka i barken. Gick
fibrerna motsols var stocken lämplig till stugtimmer. Yxskaft gjordes i Grangärde av björk. Man tog
antingen en kvistfri rotbit nedtill på stammen, eller så tog man björksvepa, vilket var valkar av
svallved i kanten av såren efter vallhjonens nävertäkt. Svepa var mycket eftertraktat skaftvirke.
Från Skåne omtalas hur varje gård hade sitt s.k. huggehus, med hyvelbänk och mer eller mindre
fullständig verktygsuppsättning. Vi vandringar i skog och vång hade man alltid ögonen med sig. Alltid
påträffades något som kunde medföras hem till huggehuset: en en självvuxen lämpligt formad stam
eller gren kunde passa till ärjekrok, lojknagg, risnapp, verktygsskaft osv. Behovet av slöjdvirke erhölls
från vångaskogen. Lämpliga stockar av ask, alm, ek, bok, vitbok, lönn, lind och masurbjörk
uppsågades och lagrades för att vid behov användas till redskap och möbler.572
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Avverkningar för husbehovsvirke, ved, stängsel och timmer kunde efterhand leda till
skogstillgångarnas avtagande. Det finns gott om exempel på att skogsuttaget med tiden glesade ut
skogen och tärde på skogsresursen och att kombinationen med hårt bete har kunnat avskoga hela
landskap. I Halland ägde omfattande skogsavverkningar av bok och ek rum under 1700- och 1800talet för att tillgodose behovet av tunnstav under sådana år, då sillfisket var givande.573
Från Värmland-Dalarna och norrut släpptes kronans timmerskogar under 1700-talet fria för bönderna
att hugga för avsalu mot en sk stubböresavgift. Samtidigt gjordes ansträngningar för att råda bot på
fattigdomen genom att hantverksslöjderna genom kungliga dekret kom att koncentreras till vissa
bygder, där en stor del av befolkningen deltog i produktionen, som härigenom kunde rationaliseras. I
Dalarna förbrukade utan tvivel de sålunda specialiserade bygderna stora mängder virke för
avsaluslöjd, som spånkorgar och laggkärl. I och med att kraven på virkeskvalitet var så höga, kom
dessa träd att snabbt bli en bristvara. Därtill nyttjades endast en mindre del av tallen. Bristen på
lämpligt laggarvirke drev venjans- och solleröborna milsvitt ut på skogen och många nödgades tidigt
nyttja virke med splinten kvar, fast det bästa virket utgörs av ren kärna.574 Just laggkärlstillverkningen
hade redan tidigare påverkat skogarna i övre Dalarna i påtaglig grad, i synnerhet i de perifera bygder
där näringen varit viktig åtminstone sedan 1600-talet. Laggkärl fordrade virke av riktigt fina furor och
för täkten tvingades man söka sig allt längre bort, stundom ända till 3-4 mil från bygden. Blott en del
av trädet kunde användas, varför mycket virke gick tillspillo.575
En ögonvittnesskildring av detta landskap står Abraham Hülphers för, under sin resa genom Mora
1757: Nog äro skogarne vidsträckte, men de bliva ock illa hanterade, vilket jag på denna resa fick
erfara. Ty de största furuträd fällas, och sedan 2 alnars längd blivit använd därav till laggkäril och
andre arbeten, lämnas det övriga till förruttnelse. Således finner man här på skogarne en sådan
myckenhet av skadat timmer, att man på många ställen har svårt att komma därigenom. Den
inrotade inbilling, att skogarne här uppe icke kunna utödas, förorsakar ibland allmogen en sådan klen
hushållning. Att även ointresset för att upparbeta stormfälld skog uppfattades som misshushållning
avslöjar Hülphers vid färden genom Venjan: Idag sågs wid framresan flere trakter af sådan fäld skog,
så ock en myckenhet stora träd, som under starkt wäder ikullblåst, hwilka ej till någon nytta
anwändas.576

8.6.2 Tjära
Tjäran – och dess förädlade form beck – intar en viktig plats i Sveriges politiska historia. Tjäran var en
av de Naval stores, produkter från tall, med ursprung i Östersjöområdet som blev oumbärlig för alla
stater med stor handels- eller örlogsflotta. Utan den skulle Europas fartyg ha sjunkit och ruttnat bort.
Tjäran som svensk exportvara är känd sedan 1300-talet och kring år 1500 hade efterfrågan växt sig
riktigt stor. Under stormaktstiden hade Sverige nära nog monopol på tjärhandeln i Västeuropa och
tjäran var rikets tredje viktigaste exportartikel, näst efter koppar och järn. Exporten fortsatte växa
fram till 1800-talet.577 Huvuddelen av den svenska avsalutjäran producerades inom tre områden:
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Småland, östra Finlands insjöområde samt Bottenviken, i synnerhet Österbotten. Den finska
rikshalvan var under hela perioden den dominerande tjärleverantören, med ca 80 % av den svenska
tjärproduktionen.578
Tjärfångsten i Småland var delvis lokal tradition. De härader som redan under 1600-talet hade den
mest omfattande avsaluproduktion av tjära fortsatte under 1700- och 1800-talen att leda
tillverkningen och utförseln av tjära och beck. Volymerna var betydande. År 1754 exporterades bara
från Småland 14 000 tunnor tjära och 3 000 tunnor beck (en tunna = 125 liter).579 Den småländska
produktionen var som störst under 1600- och 1700-talen. Omkring 1770 hade Norrland och Finland
kommit att dominera exportproduktionen och den procentuella andelen från södra Sverige hade
sjunkit från 20 % till omkring 3 %. Runt år 1800 uppgick utförseln av tjära och beck från riket till drygt
140 000 respektive 21 000 tunnor och sextio år senare skeppades över 200 000 tunnor årligen ut
enbart från Österbotten.

8.6.2.1 Tjärutvinningens metoder
Tjära och beck framställdes huvudsakligen från tall (furu). Det fanns även andra sorter än den vanliga
talltjäran, till exempel björktjära eller ”ryssolja”, som begagnades bland annat till lädersmorning.
Även från gran och asp kunde olika slags tjära brännas fram.580
För husbehovet av tjära har man i Sverige sedan forntiden nyttjat de kådhaltiga råvaror som våra
tallskogar har tillhandahållit. Hit hörde framförallt törstubbar och torrfuru. De förra utgjordes av
stubbar som suttit kvar i marken i sju-åtta år sedan trädet fällts. Under denna tid faller den ytliga
veden bort och kvar finns den kådrika kärnveden. Kådhalten hos sådan töre uppgår till 15-30%
torrvikt. Torrfuru kan å sin sida utgöras av endera torra talltoppar (tjärgadd, törskate), som dött av
törskaterost, eller stamdelar och grova grenar vilka genom skador fått kådimpregnerad ved (juttall,
törkubb).581
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Figur 100. Tjärdal färdig för att tändas på så snart vädret tillåter. Tjärdalen är byggd av kådrika stubbar som
kluvits och staplats, och därefter täckts med granris och sand. Tjäran leds genom ett rör mynnar ut under taket
i bildens förgrund. Gammelgarn Gotland, maj 2018.

På Gotland tycks utvinningen av tjära från törstubbar ha varit den gängse traditionen (Figur 100). P.
A. Säve berättar hur den dyrbaraste avkastningen av öns furuskogar av hävd ansågs vara tjäran, både
för jordägaren och kronan. Vintertiden for man i stumblaskog att gräva törrvid och måste då ned en
hel famn i jorden för att väga upp de tjärfeta stumblarna, som smitades och fördes till såjdet
(tjärdalen) Stubbrytningen hade den fördelen att skogen inte skadades av tjärbränningen, trots att
den var omfattande.582
I Mellansverige utgjorde vindfällen och tjärstubbar tacksamma råvaror, i synnerhet sedan
skogsavverkningarna kommit igång under 1800-talet. Stubbarna efter vinteravverkningarna var här
ofta halvannan meter höga.583 Redan under sin dalaresa 1734 noterade Linné att Flodafolket borde
lära sig att bränna tjära av alla de stubbar som kvarstod efter ”kabbhuggningen” till Kopparberget,
d.v.s. avverkning av tallar som skulle bli tillmakningsved i Falu Gruva.584
Veden brändes i en tjärdal eller mila (Figur 100). Beroende på syfte och tillgång kunde storleken på
tjärdalarna variera (Figur 101, Figur 102). Även om de storslukande tjärdalarna hade utvecklats redan
på 1500-talet, kunde man för husbehov nöja sig med att bränna en liten tjärmila, som fyllde gårdens
årsbehov. Ännu mindre kärl av trä, järn eller lera kunde också nyttjas för helt små behov som
skosmörja eller dylikt. Av den färdiga tjäran kokades även beck.
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Figur 101. Tjärmila Mangskog, Värmland, foto Nils Keyland. Nordiska Museet, CC-PDM.

Figur 102. Tjärdal täcks Arvidsjaur 1924. Statens skogsförsöksanstalt.
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8.6.2.2 Metoder att skapa tjärved
Mycket gammal är kunskapen att göra ingrepp i tallstammarna för att få dem tjärrikare. I övre
Dalarna preparerades stammarna med flera metoder: underbarkning runtom så högt man nådde,
flögning, då stammen randbarkas på en eller två sidor från roten och ett stycke upp eller kåtning,
med täta inhugg runtom stammen (Figur 115).585

8.6.2.3 Väckefuror och vådakalvingar
Vi vet att bönderna i Skåne och Småland på 1500-talet ägnade sig åt att skada tallar för att öka
kådproduktionen. Delvis var detta ett svar på efterfrågan på tjära från de stora örlogsvarven. Här
skedde prepareringen genom så kallad tjäruväckning eller furuväckning.586 Man högg i stammen in
till kärnan, då slutade man som regel. Därefter väntade man några år (vanligen mellan tre och tio år)
medan tallens splintved producerade kåda för att läka skadan. Från denna impregnerade ytved
spjälkades sedan kådrika tvetar bort med en yxa. Detta kallades att mjölka furan. Skadan utvidgades
sedan uppåt stammen och tjärvedsproduktionen kunde pågå under lång tid, i det man återkom år
efter och år för att upprepa proceduren (Figur 103).587 Efter ett par hundra år fälldes furan och höggs
upp till tjärved.588 I nordöstra Skåne kallades tjärtallarna för walakäringa.589 Andra benämningar på
dessa preparerade träd var valakorging och vådakalving.590
Hur osannolikt det än kan verka att man genom ett så primitivt förfarande som tjäruväckeriet skulle
kunna få fram tjära till tusentals tunnor per år, så bär källorna syn för sägen. Det kan räcka med att
här citera Linné, som den 17 maj 1749 passerade genom sin hemsocken Stenbrohult och beskrev ett
typiskt småländskt tjärhygge, där furorna väcktes eller värktes vår och sommar och den
bortspäntade veden kolades i milor:
Tjärhygget sågs här på tallarna jämte vägen, där furorna på endera sidan 1 eller 2 kvarter över jorden
voro först huggne, att man fått därav en spån så stor som en hand. Här utvittrade kådan, som
sedermera årligen avhugges i tunna spånar, så att en furu, som således blivit mjölkad i 10 år,
änteligen var huggen hela 3 alnar uppåt, dock allenast på ena sidan. Vid tjäruverkningen märkes, att
kärnan på furen lämnas orörd och konvex, emedan kärnan ej giver mycken kåda såsom ytan och
styrker dessutom trädet, att vädret ej så lätt avbryter detsamma. Gårtallar och andra lösa tallar
tagas icke härtill utan endast furor. Det är lika, på vad sida och på vad tid furun således hugges,
allenast det icke sker om vintertiden, ty vinteren läker såret utan kåda. Sedan tjäruveden samlats av
furorna, föres den tillsammans klövetals, och sedan han väl är torr, brännes till tjära.591
Under 1800-talet övergavs gradvis tjärväckningen till förmån för brytning av tjärstubbar. Längst höll
man fast vid traditionen i häradena Kind, Kinnevald, Albo och Sunnerbo. Stubbrytningen försiggick
främst på höglänta moar och var mycket arbetskrävande.592
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Figur 103. Till vänster: Vid Moghult i Nittorps socken, Västergötland,finns ett par hundra vekefuror kvar på en
moränkulle kring den gamla tjärdalen. Ur dessa träd har upprepad tjärvedstäkt idkats fram till mitten av 1800talet. Till höger: Första årets "väckning" gjordes vid trädets bas, för att få igång hartsproduktionen i trädet.
Sedan höggs allt större "tvetar" ur stammen tills den var helt urgröpt. Almundsryd socken, Småland. Foto Per
Holmgren.

8.6.2.4 Tjärkatningen i Norrland
För att kunna möta den tillsynes omättliga exportmarknaden för svensk tjära under 1700-talet växte
en omfattande tjärproduktion fram i bygderna kring Bottenviken. Tack vare att effektiv teknik hade
utvecklats under 1600-talet kunde tjärframställningen snabbt växa till en basnäring i kustlandets
skogsbygder. Medan husbehovsframställningen hade nöjt sig med naturligt kådrika torrträd och
stubbar, krävde massproduktionen av tjära att friska tallar preparerades för att bli kådrika.593
Prepareringen av träden skedde dock i norr enligt en annan princip än i Småland. Katningen eller
bläckning och barkning, som det också hette, bestod i avbarkning av den nedre stamdelen
(tjärlommen), utom på en mot norr vettande, smal remsa (livranden), varigenom trädet kunde hållas
vid liv under ett par år, medan den barkade stamdelen impregnerades med tjära.594 Övergången till
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att använda preparerad tallved tycks ha skett under sent 1500-tal och metoden tycks tidigt ha nått
fulländning. Enligt en beskrivning från 1655 behandlades tjärtallarna enligt i stort sett samma metod
som beskrivs under 1800-talet:
 Första året: i maj katas tallstammarna på tre sidor, öster, väster och söder.
 Andra året: katas samma sidor något högre upp.
 Tredje året: katas även norra sidan om våren. Samma höst fälls träden och transporteras till
tjärdalen om vintern.
 Fjärde året: om våren kapas och klyvs tjärveden och om sommaren bränns tjärdalen.
Denna metodik kom att förbli rådande under de kommande århundradena. Metoden var omständlig
och skogsslukande, men avgörande för att åstadkomma de erforderliga volymerna. Användningen av
tjärstubbar som råmaterial torde ha spelat en mycket liten roll i den stormaktstida
tjärproduktionen.595

8.6.2.5 Effekter på landskap och ekosystem
Som siffrorna ovan antyder, krävdes ofantliga mängder virke för att få fram all den tjära som
förbrukades i Europa. Nils Erik Villstrand har räknat på skogsåtgången utifrån uppgifter från
Österbotten i Finland. Där åtgick omkring 50 medelstora tallar per tunna tjära à 125 liter. I de
berörda områdena uppskattas virkesinnehållet till omkring 790 träd per hektar, vilket lågt räknat
skulle ha inneburit avverkning av 7000 ha tallskog per år i Österbotten redan i mitten av 1700talet.596
Hur stora skogsarealer som krävdes i Småland för att försörja tjärdalar med tvetar från väckefuror
tycks ingen ha vågat sig på att beräkna, men det måste ha rört sig om ännu mycket större landytor
per tunna tjära. I gengäld blev skogen kvar, om än i malträterat skick. Lokalt antog utan tvivel
tjärbränningen sådana proportioner att skogsförbrukningen överskred tillväxten. Det innebar att
trädslagsfördelningen i landskapet kom att påverkas drastiskt. När skogarna tömdes på tallar bredde
granen ut sig på karga marker där den växte dåligt. Brist på tallskog förklarar varför tjärbränningen i
Norrland gradvis drog sig från kusterna och allt längre inåt landet.597
Eftersom tallen har varit ett så eftertraktat trädslag för timmer och sågvirkesproduktion, har en
effekt blivit att tallens insekter och svampar i stor utsträckning är hotade idag.598 Tjärproduktionen
måste lokalt ha bidragit avsevärt till att tallens substrat blivit bristvara i landskapet. Å andra sidan är
det möjligt att de försvagade tallar som skapades av att man skadade och mjölkade tallarna,
tillhandahöll särskilda vedsubstrat och att utvinningen därmed kan ha gynnat vissa vedinsekter. Kring
Rigabukten i Lettland kan man exempelvis hitta rester av vad som förefaller varit vekefuror, med
kläckhål av jättepraktbagge, en art som varit utbredd även i Sverige men som nu är praktiskt taget
försvunnen.599 Vi känner dock inte till några försök till analyser av hur tjärutvinning kan ha påverkat
olika artgrupper.
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8.6.2.6 Reaktioner på skogsuttaget
Ända sedan stormaktstiden ondgjorde man sig från överhetshåll rörande misshushållningen med
bondeskogarna. I landshövdingarnas årsberättelser från 1750-talets Kronobergs och Älvsborgs län
dundras om det svåra hot mot skogarna som böndernas utmarksnyttjande förorsakar. Förutom
svedjandet är det det fördärvliga "tjäruväckeriet" som hotar ödelägga länets timmerskogar. Vissa
förfasade sig även över att stora timmertallar låg och ruttnade överallt, sedan man blott tagit
rotstocken för tjärved, en uppgift som vittnar om att man bärgade tjärved även från vindfällen.600
Carl Linné, i vars småländska hembygd tjäruväckeriet var en viktig inkomst för bönderna, uttrycker sig
i tämligen försonliga ordalag om hanteringen:
Denna tjärhuggningen tyckes mig ej skada så mycket skogarna, som man sig allmänt föreställer; ty
fastän några trän avblåsa, så är dock båtnaden för lantmannen och landet ansenligt, helst på desse
orter, där skogen är mer än tillräckelig och endast eljest användes till svedjor. Blåst och storm
avbryter ej så mycket desse tjärfuror, som man allmänt tror, om de inrättas i täta skogar; änteligen
ock så man räknar den vinst landet får av tallarnes årliga mjölkning i många år och tider, är den
ansenligare än någon annor nytta, som kan hämtas av en illa vuxen furu, helst då lantmannen
förbjudes hårdeligen att ej skada mastträn eller timmerskogen.601
8.6.2.7 Tändvedstäkt och lysved
En lätt förbisedd historisk nyttjandeform var uttag av tändved för direktbruk eller för hemforsling.
Överallt i skogarna där människor har rastat med eller utan kreatur har man gjort upp eld: vid
slåttervisten, vid vallskogens vilställen, vid jaktpass och i samband med all slags utmarksverksamhet.
Till tändved högg man loss tyre eller töre, kådhaltig kärnved från basen på sjuka, brandskadade eller
avsiktligt skavda tallar. Genom skadorna kom träden att producera mer harts och kunde leverera
tändved under lång tid. Idag påträffas gamla tändvedsträd och stubbar vid alla de nämnda tillhållen.
Ibland kan de vara förvillande lika både väckefuror och taxade träd (se avsnitt XXX). Merparten av
tändvedsträden påträffas i nordligare nejder, inte minst inom fäbodområdena.
Ännu ett nyttjande som in på 1800-talet innebar ett påtagligt uttag var tjärsticktäkt. Tjärbloss eller
tjärstickor användes i gårdarna före fotogenlampans genombrott som lyse inomhus, men också som
tände att tända i spisen med. De olika träslagens ljusegenskaper var i äldre tid (före
fotogenlamporna) av stor betydelse i boningshusen. Dessa egenskaper är idag inte tillfullo
undersökta, men pågående norsk forskning visar att inte bara tall och björk har överlägsen
ljusförmåga, utan även vissa Salix-arter.602
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Figur 104. Till vänster: Tallar som skadats av eldsvåda eller åska blir naturligt kådrika och har försett
bärplockare och jägare med tändved även regniga somrar. Någon har här passat på att lämna en signatur i
gammelfuran, kanske för att skona den från timmerfronten. Bergmyran i Gallejaur, Norrbotten. Till höger:
Denna tjärstickstall, kallad ”Lysestickstallen”, har man förr huggit tjärbloss från för belysning inomhus (KMR
Hallaryd 220). Hallaryd, Småland. Foto Per Holmgren.

8.6.3 Kolning
Kolning är ett skogsnyttjande som lokalt haft stor inverkan skogsekosystemen och skogsbetet. Kolning
har förekommit dels i liten skala för gårdens behov av smideskol, dels i mer eller mindre stor skala
kring energikrävande industrier som bergs- och glasbruk. Kolningens historia och praktik har studerats
åtskilligt, inte minst eftersom kolförsörjningen varit en viktig faktor för bergsbrukets utveckling och för
politiken kring bergshanteringen.603 Inom skogshistorisk forskning har gjorts försök att uppskatta
kolningens veduttag i relation till skogstillväxten,604 men i övrigt finns knappast några analyser av
kolningens ekologiska effekter, och särskilt inte effekter på biologisk mångfald eller biologiskt
kulturarv.
Vi går inte in på den omfattande litteraturen kring kolningens historia och praktik här, utan nöjer oss
med att nämna några faktorer som kan antas haft särskild betydelse för betet på skogen.
Till skillnad mot många andra virkesuttag i skogen, som innebar punktvis plockande av önskvärda
sortiment, höggs all kolved till en mila i regel på samma ställe. Det skapade smärre hyggen, kolfall, av
ett knappt till något hektars storlek, beroende på virkesförråd och milans dimensioner (Figur 105).
603
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Även rätt klena dimensioner kunde användas, och med bra föryngring hade kolfallet åter
avverkningsmogen kolved efter 30-40 år eller så. Figur 106 och Figur 107 ger en antydan om vilket
virke som kunde användas i kolmilorna under 1900-talet.
Där kolningen upprepades årligen och av flera markägare, blev kolfallen fler, och gick i varandra till ett
mer eller mindre hårt hugget landskap. Därtill slukade gruvbrytningen mycket ved för tillmakning
innan krutsprängningen infördes i början av 1700-talet.605 Äldre bestånd och träd blev ovanliga i
utpräglade bergslagsskogar, något som omvittnas av bl.a. samtida lantmätare. En typisk
lantmätarnotering från en bergsmansby i Norbergs Bergslag i slutet av 1600-talet kunde se ut så här:
Skougen är mycket stenig, bergländig och måssaktig med ung björk tall och graan sampt ahl bevuxen,
tienlig till vedeband giärtsel sampt till mijlande och kohlande, god löf skoug men intet synnerligen god
näfver skoug, huus och ladu timmer fines här intet, uthan måst annorstädes kiöpas…606
I själva verket var lantmätarens bedömning av skogstillgångarna i just denna trakt snarast en
överskattning, för i 1694 års bergverksrelation, där man prövade varje hyttas skogstillgångar, angavs
att byn i fråga, liksom ett tiotal andra hyttor, behövde köpa det mesta av kolbehovet, och att flera
andra hyttor bara hade kol till blåsning i hyttan vartannat år.607
Bergslagsskogarna anses ofta vara jämförelsevis fattiga på skoglig biologisk mångfald, genom det
intensiva virkesuttaget som pågått under århundraden. Vissa lokala inventeringar har dock påvisat
förvånansvärt rik fauna av krävande vedinsekter, framför allt av arter knutna till solexponerad tall och
asp, men även gran och andra trädslag.608 Sammantaget indikerar historiskt källmaterial, biologiskt
kulturarv och arter att kolvedshuggna skogslandskap i stor utsträckning bestått av en mosaik av små
hyggen och ungskogar i olika åldersklasser, men med överståndare av gamla träd av sämre kvalité som
ratats av kolarna (Figur 108). Föryngringen av tall och löv torde varit god (se noteringen om god löf
skoug i citatet ovan), och bör ha skapat åtskilligt med klen ved genom självgallring.
Samtidigt som alla ljusöppna luckor skapade rikligt med mulbete, var antalet betesdjur i många
Bergslagsbyar måttligt. Bergsmännen, d.v.s. bönder med andelar i hyttor och stångjärnshamrar, i
dessa trakter försörjde sig i stor utsträckning på bergsbruket, och jordbruk var i många byar att
betrakta som en binäring.609 I byar med stor skogsareal torde betestrycket varit måttligt i skogsbeten
med stort inslag av småhyggen och ungskogar och där således gräsmarksytor som flyttade runt i
landskapet med några decenniers rotationsperiod. Kolningsskogarnas goda bete beskrevs på 1930talet av Paul Brate från Bråfors i Norbergs Bergslag, Västmanland, och hans jämförelse mellan
kolskogen och den då moderna blädningsskogen belyser betydelsen av luckor i skogen för betet:
Förr totalhöggs flera tunnland per år till fem à sex milor, och om något år efterlämnade den renhuggna
skogsmarken ett rätt gott bete. Nu däremot när ingen totalhuggning förekommer, är det helt
annorlunda. Nu gallras bara och ingen ren mark finnes, där bete kan växa. Därför är skogsbetet så gott
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som värdelöst och motsvarar på långt när ej kostnaden för de dyrbara gärdsgårdarna runt
skogsmarken.610

Figur 105. Överst avverkningsplats för kolved, Torsåker, Gästrikland, foto Mårten Sjöbeck omkring 1937.
Länsmuseet Gävleborg, CC-BY-NC. Nederst kolfall i högläge, Bäcka utskog, Fryksås i Orsa, Dalarna. SLU
biblioteket, Historiska skogsbilder.
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Figur 106. 1900-talsmilor, överst resmila, nederst liggmila. Båda från kolningskurser hållna vid Bjurfors
skogsskola i Västmanland 1918. SLU biblioteket, Historiska skogsbilder.
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Figur 107. Vid kolning av kastved kunde särskilt klena dimensioner användas, vilket möjliggjorde korta
omloppstider av kolfallen. Jönåkers Häradsallmänning, Södermanland 25 november 1906. SLU biblioteket,
Historiska Skogsbilder.

Figur 108. Kolning Getingedalen i Kilsbergen, Närke på 1930-talet. Foto Sam Lindskog. Örebro stadsmuseum.
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Den ekologiska betydelsen av kolning har som sagt inte belysts, men det kan tänkas att kombinationen
av ljusöppna marker, lövrika successionsskogar med kort omloppstid och svagt betestryck gynnat vissa
artgrupper, särskilt med tanke på att detta skogsnyttjande i de äldsta bergslagerna pågick från 1400talet till mitten av 1900-talet. En närmare historisk-ekologisk granskning av skogsnyttjandet i
kolningsområdena skulle kanske hitta förklaringar till varför krävande hotade arter som
veronikanätfjäril (på teveronika), rönnpraktbagge (på betesskadad solexponerad rönn) och asknätfjäril
(på en särskild typ av solexponerad ask), haft starka förekomster i just bergslagsområdena.
I förberedelserna för kolning ingick på sina håll bränning av kolfallen. Lokala termer för brända eller
obrända kolfall är kolsvedjor, milbråtar, kolvedsfall och kolningssveder. Syftet var förmodligen i första
hand att kombinera kolvedstäkten med svedjebruk, man i någon mån också för att minska arbetet
med kvistning av kolveden. Beträffande svedjebruk användes kolsvedjor inte minst för att komma förbi
svedjeförbudet.611

8.6.4 Pottaska
Pottaska (kaliumkarbonat) utvinns genom förbränning av organiskt material, främst ved från lövträd
som bok, björk och asp, och var en viktig ingrediens i framställningen av tvål, såpa, glas och krut samt
textilfärgning.612 Tillverkningen av pottaska kräver ingen speciell anordning, man bränner bara ved i
ett öppet bål. Den avsvalnade askan samlas ihop och löses ut i vatten. Därefter kan den råa pottaskan
brännas igen för att få bort eventuella föroreningar.613
Det finns ingen heltäckande forskningsinsats om pottaskans omfattning och betydelse men det råder
inget tvivel om att pottaskbränning varit en mycket viktig utmarksnäring i Sveriges skogrika områden
under historisk tid och fram till 1800-talets slut. En viktig insats har gjorts av Lars Tirén som noggrant
studerat en socken i Västerbotten (Figur 109).614 Redan under tidig medeltid exporterades pottaska
från södra Sverige och under 1600- och 1700-beviljades ett antal privilegier för pottaskbränningen.
Pottaska har exporterats åtminstone från Västerbotten, Småland, Blekinge, Halland, Skåne och
Finland. 615 Under 1800-talet började man tillverka pottaska i norra Norrland, vilket kan ha samband
med etablering av glasbruk i Västerbotten under 1700-talets slut. Pottasktillverkningen verkar dock
ha begränsats relativt avgränsade delar i Norrland.616
Det dryga seklet av storskaligt intensiv pottaskebränning kom att åtminstone lokalt tära mycket hårt
på södra Sveriges lövträdsbestånd. Tillgången på bok, björk, sälg och asp hade mot mitten av 1700talet smält bort i många bygder. Att skogsavverkningarna fick en sådan stor omfattning i Halland
under senare hälften av 1600-talet berodde delvis på den betydande pottaskeframställningen.617
Jakob Gyllenstierna rapport till kungen 1680 omtalar att skogen i Småland alldeles förstördes av
allmogens pottaskebränning. Under sken av vådeld anlades skogsbränder för att få fram den
värdefulla askan. Här spelade aske- och pottasketillverkningen troligen en roll liknande
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kolframställningen, men delvis inom andra delar av landskapet. 618 Rovdriften underblåstes även av
att myndigheterna inte brydde sig om att reglera uttagen av lövträd, då man främst bekymrade sig
om hushållningen med ek och tall. Enligt skogsförordningarna krävde visserligen boken utsyning efter
ansökan hos häradsrätten, men t ex i Värend tog jägmästeriet emot mutor från bönderna för att se
mellan fingrarna på avverkningar av stora arealer bokskog. 619
Utförseln av pottaska från Blekinges hamnar vid mitten av 1600-talet har beräknats ha uppgått till
minst 7000 ton under tio år. Detta motsvarar en avverkning av bortåt 2,5 miljoner kubikmeter ved
(eller motsvarande ¼ av hela Blekinges nutida virkesförråd). Slutsatsen är att pottaskebränningen
måste ha inneburit en skogsskövling av sådan omfattning att landskapsbilden över stora delar av
södra Småland och Blekinge på kort tid kom att förändras. 620 Det har hävdats att
pottaskeproduktionens påverkan på landskapet varit så betydande att hanteringen i Västerbotten
nödgades upphöra av brist på björk, en slutsats som också har ifrågasatts.621
Spår av pottaskebränning i terrängen kan ses som små milplatser med hård vit askbotten. Runtom
bålplatsen syns ibland brandspår (brandljud) i träd. 622

Figur 109. Karta över tjärbränning och pottaskebränning på kulbäckslidens försökspark i Västerbotten. Årtalen
anger pottaskebränning och T står för tjärbränning (efter Tirén 1937).
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8.6.5

Andra produkter från träd och buskar

8.6.5.1 Lövtäkt och annan fodertäkt på utmarken
Lövträdens stora historiska betydelse för vinterfödandet av kreatur i Skandinavien har kommit att
uppmärksammas först rätt sent. Först i och med Håkan Slottes arbeten har lövtäktens omfattning
och utbredning placerat lövträdens foderproduktion på sin rätta centrala plats i självhushållets
ekonomi.623 Lövtäkten bidrog i hög grad till att forma det gamla odlingslandskapet. Beroende på vilka
olika trädarter som utnyttjades utformades landskapet olika. I trakter där uttaget var omfattande
bärgades löv från i stort sett alla tillgängliga lövträdsslag. Det mest allmänt nyttjade lövfodret
hämtades från trädslag med kraftig förmåga att regenerera förlorade skott: ask, lind, björk, klibbal
och sälg.624

Figur 110. Mycket gamla buketter av björk vittnar om ett långvarigt lågskogsbruk. Ottenbylund, Öland.

Träden tuktades för att producera stora mängder löv på unga skott, som regelbundet kapades ned.
Hölls skottstubbarna i marknivån talar man om stubbskottsbruk, vilket har varit vanligt i södra
Götaland, där lövskogen i många trakter till stor del utgjordes av skottskogar (Figur 110, Figur 118,
Figur 119, Figur 120). Ville man hålla lövriset utom räckhåll för betande mular topphöggs unga träd,
varefter man genom kontinuerlig hamling skapade skottskjutande huvuden en eller ett par meter
över marken (Figur 111). Hamling och skotthuggning av lövträd har även gjorts för att få klenved,
korgvirke, tunnband, gärdsel, flätvirke och i skogfattiga trakter brännved. Lövtäkten utspelades både
på utmarken och på inägorna. Utom det löv som samlas av de i svedjor fällda lövträden, brytes jämväl
i hagar, ängar och öppna skogen, i synnerhet björk- och asplöv skriver Craelius, och ger oss en
oavsiktlig blixtbild av den småländska halvöppna och lövrika horvesmarken.625
I magra och höglänta trakter hämtades en stor del av lövfodret från björk och asp, som fälldes i
samband med svedjande eller för brännved. Av dessa löv skars hela kvistar som buntades till kärvar
och hässjades.626 Detta samordnade lövbruk var dominerande i norra Sverige, även om hamling även
här har förekommit parallellt på inägornas ängsmarker och impediment. Från de hamlade träden
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kunde lövriset också skäras och kärvas, men vanligast var att man repade eller strök lövet från
grenarna. Detta replöv samlades in och torkades på marken, på specialhässjor eller hemma på
loggolvet.627 Bara från rönnen var man tvungen att plocka bladen vart och ett, för att inte nästa års
centralt placerade knoppskott skulle skadas.
Lövtäkt och svedjebruk har följts åt sedan äldsta tid och lövtäkten ingick ofta som en integrerad del
av svedjebrukandet. Craelius skriver: Som merendels alla svedjor, vilka huggas på horvesmark, bestå
till största delen av björk, så hugges barrskogen om hösten eller våren, och lövskogen fjorton eller
åtta dagar förr än svedjan ska brännas, då lövet avbrytes att nyttjas till fåren. Detta löv sättes
sedermera i stackar, hässjor eller stäcklor, att om vintern hemföras..628
Efter omstruktureringen av jordbruket under 1800-talets slut minskade lövtäkten, då den blev
oekonomisk i jämförelser med den ökande foderodlingen på åkern. Dessutom minskade antalet får
och getter drastiskt under denna tid, då skogsbetet kraftigt motarbetades på kronoparkerna och i
bolagsskogarna. Först av alla lövtäkter övergavs de på utmarken.629 Håkan Slotte har uppskattat att
det i Sverige finns kvar minst 700 000 hamlade träd, park-, frukt- och alléträd oräknade.630

Figur 111. Nu suto kullorna up i sälgarna och ströko löf , noterar Anders Tidström under sin färd genom Rättviks
byar i augusti 1754. Till vänster: Repning av sälglöv i Bjurbäcken, Mangskog, Värmland. Foto Nils Keyland ca
1915. Nordiska museet, CC-PDM. Till höger: En gammal fodersälg i en övergiven täkt vid Kläbergs fäbodar i
Floda, Dalarna.
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I lövfattiga trakter och i områden med stora mängder getter och får utgjorde ris från barrträd ett
viktigt komplement till vinterfodret. Lars Levander berättar att men på vårvinterns skarföre gav sig ut
och samlade lassvis med unga friska tallgrenar åt småkreaturen.631 I Västerdalarna och norra
Värmland togs tallriset från unga tallar som år från år skattades. I ett sockenstämmoprotokoll från
Lima 1813 beklagar kronolänsman Pettersson att ”den små tallskogen på åtskilliga ställen” var
borthuggen, till följd av fångsten av ”get-ris”.632 Möjligen skedde denna ”hamling” för att barren
genom den upprepade skörden blev smakligare.

Figur 112. Getbarrtall i Hösätra, Transtrand, Dalarna.

Från Dalarna och norrut samlades från tallhedarna även stora mängder lav till vinterfoder, vilket
redan Linné noterade.633 I fjällnära hushåll kunde uppemot hälften av vinterfodret utgöras av
insamlade marklavar, främst renlav och fönsterlav.634 Lavarna hopkrattades på tallhedarna och
packades i enkla spjälkorgar – mosskuggar – som fraktades hem med släde på vintern.635 En annan
metod var att lägga upp laven i stackar på tillredda mossgolv, som fick frysa ihop och sedan kunde
spakas upp på en släde.636
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8.6.5.2 Gärdsel
En hankgärdesgård består av parställda störar och snett lagda gärdsel som hålls samman av en hank
eller vidja (Figur 113). Hankgärdesgården är en innovation från tidig medeltid som medförde att man
relativt enkelt kunde stänga av stora områden från betande djur. Gärdesgårdar av trä dominerade i
Sverige fram till dess att järn- och senare taggtrådsstängsel började användas under 1900-talet.637
Örjan Kardell har beräknat att det i Sverige vid 1800-talets början fanns ca en miljon kilometer
gärdsgård. Den skulle ha räckt fram och tillbaka till månen med god marginal.638
Gärdesgårdarnas dragning och hur det styrt betesregimen berörs på andra ställen i denna skrift.
Fungerande gärdesgårdar var en absolut förutsättning för att jordbruket skulle fungera. Att hindra
djuren från att komma in i växande gröda var av högsta prioritet. Därför fanns det hägnader kring alla
inägomarker , på bägge sidor om fägator och ofta var även inägomarkerna genomkorsade av
hägnader mellan åkergärdan och mellan åker och äng för att underlätta efterbete. Säve beskriver
hägnadssituationen på Gotland sålunda: Hade bonden frodiga gräsbeten eller god slåmark samt i
synnerhet en bärande nylända på det odlade svidlandet, måste han bryta in, stänga, eller inhägta
det, ty låge det utagärdsla bleve det skadat av omvankande utkräk. Sålunda uppkommo efterhand
flera slag av stängsel eller hägt, såsom brutar och risgärden, samt stajnvastar, omsider allehanda
trodurtunar (gärdsle-gärdsgårdar) och slutligen fasta skidgardstunar, ja ock (jämte lädar och
bulvärksgrindar) utgardar långt ut i vattnet.639
Gärdesgårdens förväntade utseende beskrevs i 1734 års lag och byggningabalk 5:e kapitel:
Gärdesgård bör stängas tät och fast, två alnar hög, och två alnar mellan hvart par stör.640 Enligt den
gotländska gutalagen skulle laggilld gärdsgård vara bunden med två band och halvtredje aln hög till
översta banden, så kallad tvåbandstun , som förhindrade storboskap att flyga över och småboskap
att krypa under gärdsgård. Vidare sägs att om en vagnsaxel eller annan redskap på väg brister så får
man saklöst hugga på annans mark. Detta ska ha lett till att gutarna ”ännu mena sig fritt kunna var
som helst taga ämnesskog till båtbyggnad och strandadont, utan att sådant må anses som tjuveri”.641
I stort sett hela Sverige har använt hankgärdesgårdar av trä, med undantag för ett band längs västra
delen av fjällkedjan, längs kustlandskapen Bohuslän, Halland, Skåne, Blekinge och Öland. I stort sett
sammanfaller frånvaron av trägärdesgårdar med områden som hade ont om skog. Att det funnits
hankgärdesgårdar innebär dock inte frånvaro av gärdesgårdar av sten.642 Störarna gjordes lämpligast
av gran och en. Enen har en naturlig motståndskraft mot röta eftersom den växer långsamt och är
tät. För att gran ska vara motståndskraftig måste man välja ”undertryckta” träd som tillväxt långsamt
och fått smala årsringar. Granen har använts som stör i hela landet medan en endast i södra landet
och upp till och med Uppland, Gästrikland och södra hälften av Dalarna och Värmland. Det var endast
i nuvarande Jönköpings län som enen dominerade som stör.643 Gärdselvirket, det långa virket som
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lutande sträckte sig mellan störparen, var vanligen av gran, tall eller asp, där gran var vanligast
förekommande.
Hankgärdesgården har fått sitt namn efter den ringformade ”hanken” som sluter om störparen och
låser fast gärdseln. Hanken hade den fördelen att den kunde göras iordning i förväg. Alternativet till
hank var ”vidjan”, vilken snoddes alltid på plats under tiden som gärdesgården byggdes. Den
tillverkades av en färsk kvist som vreds runt sin egen axel samtidigt som den snoddes i en åtta runt
de bägge störarna. Fördelen med vidja är att den sitter stadigare och håller gärdesgården på plats
längre. Båda gjordes huvudsakligen av en eller grankvistar.644
När en ny gärdesgård var byggd gällde det att underhålla den så länge som det var möjligt.
Uppgifterna om hur länge den höll varierar runt 20 år i genomsnitt. Så länge den gick att laga så att
den höll ytterligare en betessäsong stängdes ingen ny gärdesgård. Varje vår synades gärdesgårdarna
och underhölls där det behövdes. Det vanligaste underhållet var att ”risa” eller ”ruska på”
gärdesgården. Man högg buskar, ris och småträd på platsen och lade ovanpå en bitvis hopsjunken
gärdesgård. Risiga unggranar kunde stickas in mindre hål och enstaka ruttna störpar ersattes med
stöttor. Om gärdesgården började luta gjordes med omfattande lagningsinsatser.645 Troligen skulle vi
idag bli förvånade över deras oprydliga utseende.
Kardell har i tre områden mätt upp gärdesgårdslängder i historiska kartor och sett att antalet
löpmeter per hektar mark har ökat med tiden i takt med att utmarker har förhagats och odlingar och
ängar har tagits upp i betesmarkerna. I samband med laga skifte skulle dessutom sättas gärdesgårdar
i ägogränserna. I Nysätra i Västerbotten och Gudhem i Västergötland fördubblades hägnadslängden
mellan ca 1700 och 1850 och i Seminghundra i Uppland ökade det med 30% under samma tid.646
Samtida källor med befarade att laga skiftet tärde på skogsresurserna eftersom det behövdes virke
till de utflyttade gårdarna och till alla nya gärdesgårdar som skulle byggas, men den omtalade
skogsbristen hade mycket liten inverkan på hägnadssättet. 647
Även i Dalarna tycks en påtaglig ”förängning” och ”förhagning” ha skett under 1700-talet, då svedjor
hägnades och blev ängsmark eller hagar, både vid byn och vid fäbodarna. Intagorna etablerades ofta
utan tillstånd och dessa utängar kom att konkurrera med skogsbetet, med påföljd att man sökte sig
längre bort från byn för att få bete. På 1760-talet hägnade man systematiskt in beteshagar på
hemskogen och var de rikgivande blev de ofta snart slåtteräng. Slitningar uppstod mellan fäbodlaget
som betade löten och enskilda bönder med stora beteshagar som slapp löta. Fäbodlagets
medgivande krävdes därför för att häradsrätten skulle stadfästa ansökningar om intagor från
gemensamhetslöten till hagar.648
En verksamhet som kom att innebära ett ökat tryck på stavaskogen var 1800-talets sjösänkningar och
myrdikningsprojekt. Kring all sålunda vunnen odlings- och slåttermark krävdes stängsel. Från Mora
minns Köpmans Olof hur man genom att sänka Vasselsjön fick 100 golv hö. Gärdsgården runt var 8
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km lång och så tät att inga småkritter tog sig igenom.649 Som nämnts i samband med svedjebruket
hägnades oftast svedjelanden in med en enklare hägnad. I samband med den växande kritiken mot
svedjebruket framhölls dock 1855 i småländska Algutsboda, att en indirekt effekt av svedjebruket var
den stora åtgången på stängselvirke.650

Figur 113. Hankgärdesgård byggd intill den gamla stengärdesgården i Garphyttans nationalpark. Störparen står
med jämna avstånd och det liggande gärdselvirket hålls på plats med vidjor som snotts runt störparen som en
åtta. Bilden är från 2006.

Trägärdesgården har funnits i olika regionala och lokala varianter, vilka vi inte går vidare in på här
men som har beskrivits i etnologisk litteratur. Gemensamt är att det gick åt mängder med virke till
gärdesgårdarna. Historiska uppgifter om materialåtgång skiftar mellan 0,036 och 0,06 kubikmeter
virke per löpmeter gärdesgård.651 Redan under 1700-talet var gärdesgårdarnas virkesåtgång föremål
för statlig propaganda.652 För att förebygga en hotande framtida skogsbrist – fr a vedtillgången för
industrin – gjordes en stor statlig utredning om hägnader, som resulterade i ett kungligt brev av 1
december 1730. Här stadgas dels att hägnader så långt möjligt ska uppföras av sten eller jord, samt
att man ovanpå dessa ska plantera törnbuskar och andra bärande buskar. Varje markägare ålades att
årligen anlägga ”någre famner” stengärdesgård. Påbudet blev mäkta impopulärt och efterlevdes
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främst i mycket stenrika bygder.653 I Halland gjorde sig redan vid mitten av 1700-talet bristen på ved,
stängselvirke och timmer mycket starkt gällande. Detta förorsakade att allmogen, särskilt inom
landskapets västra delar, måste köpa dessa produkter mer eller mindre långväga ifrån eller tillgripa
ersättningsmedel som torv och enris till bränsle samt sten och jord till hägnader. Ett talande bevis på
den då rådande virkesbristen var också den stränga straffbestämmelsen om 1 000 Daler silvermynts
vite för utförsel av ved och byggnadsvirke till utrikes ort, vilken den I7 augusti 1762 utfärdades av
Kungl. Maj:t i en Resolution uppå Städernes almänna beswär.654

8.6.6 Ekologisk betydelse av nyttjande av träd och buskar
Nyttjandet av träd och buskar i skogsbeten kan antas påverka biologisk mångfald på framför allt tre
olika sätt:






Avverkning av träd och buskar påverkar ljusinsläppet till marken, vilket har stor betydelse för
markens vegetation och andra artgrupper, liksom för värmekrävande arter knutna till andra
livsmiljöer, exempelvis till ved. Ljusinsläppet påverkar också trädslagssammansättningen, se
nästa punkt. En ljusöppen skog är även en förutsättning för nyttjande av buskar,
stubbskottsocklar, hamlingsträd och lågträd, vilka alla konkurreras ut i högväxt tät skog, se
punkt tre.
Trädslagssammansättningen förändras genom flera olika mekanismer. En är att olika
ljusförhållanden gynnar föryngring av olika trädslag, en annan att vissa trädslag skördas
medan andra blir kvar. En tredje mekanism är att vissa trädslag gynnas för att skördas
senare. I dagens skogsbruk innefattar beståndsanläggning medvetet val av trädslag, men det
är oklart hur vanligt det varit i bondeskogen.
Skörd av vissa delar av träd och buskar skapar särskilda livsmiljöer för arter. Detta har
framför allt beskrivits för lövträd, exempelvis stubbskottsbruk och hamling, och är antagligen
också biologiskt viktigast beträffande lövträden.655

Andra slags träd- och busknyttjande har mer oklara effekter, som att enar kvistades upp för att bli till
störar, att granskogen kring kolmilor blev underkvistad när man skördade ris att täcka milorna med,
eller att vissa lövträd skadades för att skapa stark svallved till skaftämnen.
Ekologiska effekter har diskuterats i detalj i avsnitt 6 och behandlas inte vidare här. En mer indirekt
aspekt på nyttjande av vedsortiment förtjänar dock att diskuteras kortfattat, nämligen själva de
stängsel som sattes upp i skogslandskapet.
Hägnadernas betydelse för den biologiska mångfalden har varit och är betydande. Eftersom man
traditionellt nyttjat senvuxet klenvirke till gärdsgårdar kom skogarna att förses med stora mängder
död torr ved. Allteftersom befolkning och djurtäthet ökade kom behovet av stängsel att öka. I
synnerhet efter skiftesreformerna fylldes landskapet med gränser och rågångar. Överallt där betande
djur gick fanns det anledning att hägna marken, mot grannbyars ägor, mot inägomarken och mot
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landsvägarna. Hans Lidman har berättat hur ”snehagarna” (gärdsgårdarna) längs de grusbelagda
landsvägarna i Hälsingland på 1930-talet var lurviga av lavar (Figur 114) och t o m hyste sällsynta
urskogslavar som grenlav (Evernia mesomorpha).656
Att senvuxet gärdsgårdsvirke av gran har blivit en viktig reträttmiljö för en lång rad sällsynta och
hotade lavar har stått klart under senare år. Riktade inventeringar i skogslänen har avslöjat att många
gammalskogsarter som trotts vara utdöda lever kvar på dessa kultursubstrat. I synnerhet är gammalt
timmer och gammalt gärdsgårdsvirke betydelsefullt för många arter som är helt anpassade till död
barrträdsved. Ett fåtal arter finns till och med enbart på kulturvirke, sedan deras naturliga växtplatser
och livsmiljöer har försvunnit eller förstörts. Hit hör vedorangelav, grå ladlav, sydlig ladlav samt
ladparasitspik. Listan över lavar som trivs på gammalt tätvuxet hägnadsvirke utan att (ännu) vara helt
hänvisade till det är desto längre. Bland de allra sällsyntaste kan nämnas träspricklav, vedkantlav,
savlundlav och vedspik.657

Figur 114. Lavbevuxen gärdesgård, Döderhult, Småland.
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8.6.7 Biologiskt kulturarv och andra spår efter nyttjande av träd och buskar
Under de olika rubrikerna i avsnitt 8.6 har vi visat flera bilder på spår efter olika slags nyttjande av
träd och buskar. Vi ger här ytterligare några exempel.
8.6.7.1 Tjärutvinning
De biologiska kulturarven efter tjärframställning är framför allt stubbar och träd som preparerats för
att bli mera kådrika, men som av någon anledning aldrig blev använda (Figur 115, Figur 116).

Figur 115. Spår efter tjärutvinning. Till vänster ärr efter barkstripor som skavdes med barkspade för att koleller tjärvedsträd skulle torka fortare efter fällningen. Detta var lättast att göra medan trädet stod fast.
Svartnäs finnmark. Till höger gammalt upplag av tjärstubbar, Idre, Dalarna. Foto John Halvarsson.

Figur 116. Katade tallar, Renbergsvattnet, Västerbotten. Foto Peter Lundström.

229

8.6.7.2 Fodertäkt
De tydligaste spåren efter lövtäkt är hamlade träd. I många trakter utgör de gamla hamlingsträden de
äldsta träden i landskapet. Efter hamlingens upphörande utvecklar dessa träd en karakteristisk
kandelaberformad krona (Figur 117, Figur 111). Inte sällan bryts stammen så småningom sönder av
vikten hos dessa förvuxna grenskott. Många gånger har hamlingen varit måttlig och då kan träden
vara svårtolkade och otypiska.658 Spår av skottskogar och stubbskottsbruk kan påträffas över hela
landet och i många olika former på inägor och utmark (Figur 119). Det kan röra sig om
stubbskottsföryngrade björkskogar i fjällen eller hasselskogar och andra buskformationer i de
skånska ”risbygderna”. Det kan vara socklar av al i kärr som slåttrats eller mångstammiga runnor av
sälg eller björk. Det kan också vara hagmarker med ek, alm och lind som har förgrovade stambaser
med tydliga eller otydliga spår av bortkapade sidostammar. Ett sätt att tolka stubbskottsbrukets ålder
är att bedöma grovleken hos marksockeln/lövstubben. Då en bukett av glasbjörk, sälg, al, ask eller
hassel har skotthuggits regelbundet har stubbens omfång tilltagit med några centimeter per
decennium (Figur 120, Figur 127). Försök att åldersbestämma hasselrunnor på detta sätt har gett
approximativa åldrar på 400 år för en sockel med 3 meters omkrets och 800 år för 6 meters
omkrets.659

Figur 117.De flesta gamla skogsbeten är på igenväxta att hamlingsträden redan skuggats ut och försvunnit.
Men i kanten mot hällar och andra ställen där det är lits ljust kan gamla hamlade träd finnas kvar. Foto från
Gräsö, Uppland.
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Figur 118. I hagar och utmarksbeten var det antagligen ovanligt med stubbskottsbruk eftersom djuren betade
av de färska skotten. Om man hittar stubbskottssocklar är det därför oftast ett tecken på att man befinner sig
på gammal inägormark. Dala-Floda, Dalarna.

Figur 119. Alkärr som nyttjats för slåtter, med gamla klibbal socklar som förr sannolikt har tuktats med
stubbskottshuggning. Lomgölskärret på Stensjö bys utmarker, Döderhult, Småland.
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Figur 120. En gammal hasselrunna med tre meters diameter, formad av lång tids lövtäkt, kanske i kombination
med skörd av tunnband för strömmingskaggar. Sladdarön, Uppland.

Kvarstående getbarrtallar kan ännu ses på många håll (Figur 112).660 Spåren efter mosstäkt i form av
kuggtallar som mossgolv kan ännu sporadiskt påträffas på tallhedar i norr, men blir alltmer ovanliga
(Figur 121, Figur 122). Alla spår av dessa hävdformer är dömda att utplånas av modernt skogsbruk
med markberedning.
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Figur 121. Ett gammalt mosstag där fönsterlav insamlades senast på 1930-talet. I tallarna ses uthuggna
spännfjädrar där ”mosskuggarna” förankrades. Älvdalen, Dalarna 2016.

Figur 122. Ett gammalt mossgolv efter en liggstack för ren- och fönsterlav. Fjäten, Idre, Dalarna.
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8.7 Odling och slåtter på skogsmarken
Bete på skogen har i hög grad förekommit parallellt med såväl odling som slåtter. Odlingen kunde
göras antingen på anlagda ”permanenta” åkrar med kant- och dräneringsdiken, eller olika slags
tillfälliga odlingar, framför allt svedjor. Även många av de anlagda åkrarna var i själva verket rätt
tillfälliga, anlagda under det tidiga 1900-talets jordhunger och snabbt övergivna igen när bättre
odlingsmöjligheter yppade sig (se avsnitt 4).
Slåttermarker på fastmarken var vanligen mer diffust avgränsade, och ofta även diffust nyttjade.
Beskrivningar i lantmäterikartor som Slåtta der och hvar ibland buskarna indikerar att man kunde slå
efter behov.661 I skogbetesmarken fanns emellertid också högst ordande våtslåtterängar, av stor
betydelse för höförsörjningen.
Såväl åkrar som slåttermarker är ofta noggrant inritade i historiska kartor och kan lätt hittas (Figur
123). Åkrar kan också ses i fält genom kant- och dräneringsdiken (Figur 124). Ängar kan vara svårare
att identifiera, men exempel på spår efter ängsbruk på skogen är stubbskottsbruk och hopplockade
stenar (Figur 120, Figur 126, Figur 127).

Figur 123. Slåttermarker (i grönt) insprängda i betesmark på Näsudden, Tvärnö i Uppland vid Laga skiftet 1845.
De svarta linjerna är stängsel och som synes var hela udden, möjligen med undantag för yttersta spetsen, ett
s.k. ängsgärde, d.v.s. en hägnad med ängsmark där betesdjur inte kunde släppas förrän efter slåttern.
Lantmäteriet.
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Varken odling eller slåtter behandlas i denna kunskapssammanställning, men ur ett
skogsbetesperspektiv är det ändå viktigt att känna till att dessa nyttjandeformer kan ha förekommit
på skogen. Förekomst av odling och slåtter påverkar dagens skogsbeten på framför allt två sätt:




Åkerbruk och slåtter kan påverka betesrytmen i skogsbeten, beroende på hur hägnaderna
går. Om ängarna eller åkern tillsammans med den intilliggande betesmarken är inhägnade
och ligger i samma gärde, är det troligt att betesdjuren inte kunnat släppas förrän efter
slåttern (Figur 123). På ohägnade utmarker kan däremot ängar ligga insprängda i den betade
skogen, och då har sannolikt betesdjuren vallats så att de inte förstörde ängarna. Många
gånger har ängar och åkrar varit hägnade separat från betesmarken, och de har då inte
påverkat betesrytmen (Figur 125).
I dagens skogsbeten kan ingå områden som varit åker eller slåttermark, och som därför har
avvikande flora och fauna. Ofta har sådana områden varit mer öppna än idag, och deras arter
kan vara beroende av att ljus ånyo släpps in.

Figur 124. Åkrar upptagna under tidigt 1900-tal på Järpänget i ett skogsbete i Örbäcks by, Västmanland. Deras
odlingshistoria blev tämligen kort och extensiv; mesta tiden låg de gräsbärande som äng eller
tillskottsbetesmark till skogsbetet, och de övergavs och granplanterades under 1950-talet.

En form av odling har varit intimt sammankopplad med skogsbetet och skogslandskapet, nämligen
svedjebruket. Vi behandlar det därför mer utförligt, under nästa rubrik.
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Figur 125. Våtslåtteräng på utmarken i Boda på Söderön, Uppland. Såväl historiska kartor som nutida
hägnadsrester visar att ängen varit avhägnad från det omgivande skogsbetet.

Figur 126. Spår efter slåtter på utmarken. Slåttermarken har gjorts mer lättskött genom att besvärande stenar
plockats bort. Till vänster Hejnum Hällar, Gotland, till höger Slada, Uppland.
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Figur 127. En hasselrunna av denna storlek har med säkerhet skördats många gånger. Sådant stubbskottsbruk
förekom främst i ängs- eller åkergärden där betet kunde regleras. Stubbskottsbruk och hamling skapar låga
konkurrenssvaga träd och buskar och förutsätter en ljusöppen skog. När skogsbetet växer igen börjar runnan
lösas upp. Tvärnö, Uppland.

8.7.1 Svedjebruk
Begreppet svedjebruk reserveras i detta sammanhang för bränning av mark för odlingsändamål, i
synnerhet spannmåls- och rovodling.
Många författare har betonat att svedjebruket är ett mångfunktionellt nyttjande.662 Även om
svedjebruk i barrskog haft sädes-, rov- eller senare potatisodling som dominerande syfte, har det
förekommit parallellt med svedjande med syfte att öppna markerna för lövtäkt, slåtter och bete, eller
i form av röjningsbränning i syfte att etablera fast åker. Svedjebruk bygger på att bränningen frigör
näringskapital för odlade grödor. I södra Sveriges lövskogsregion med mulljord behövs inte eld för att
frigöra den näring som redan finns lättillgänglig i humuslagret. Brandkultur på dessa marker bör
främst ha gjorts med syftet att etablera brukad mark.663 Gränsdragningen mellan olika syften kan
dock vara svår. Ibland kanske den som högg och brände inte visste om odlingen skulle stanna vid en
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kortvarig svedja eller övergå i en fast odling.664 Svedjor blev regelmässigt betesmark under längre
eller kortare tid när de inte längre bar odlad gröda.665

Figur 128. Det tidiga skogsbruket kände väl till vilken bra föryngring av träd det blev på svedjorna, liksom
böndernas kunskaper om svedjande. I Skagersholms kronopark i Västergötland lejde man därför ut vissa
hyggen till allmogen att svedja och odla råg på, varefter barrträdsfrö såddes. Rågen växte till 1.80 m höjd (lägg
märke till studentmössan i mitten av svedjan på undre bilden) och gav upp till 26 strån per sått korn. Foto 1930,
SLU, biblioteket, Historiska skogsbilder.666
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Det finns en rikhaltig och varierad terminologi kring svedjandet. Vissa av termerna uppträder i
lokalnamn och de lokala orden kan därför vara bra att känna till om man vill spåra tidigare
svedjebruk. Hyltén-Cavallius’ tvåbandsverk om Värend i södra Småland ger ett exempel:
Skogs-parken, som skall svedjas, heter en dunge, fälle-dunge. Sedan han blifvit fälld eller röjd, heter
han fälla, rödja, fälle-rödja. När fällan derefter blifvit bränd eller svedd, får hon namn af bråne (m.),
bråna (f.), svedja, svedje-fälla, smet, smet-fälla, smet-svedja. När hon slutligen blifvit tillyckt med en
gård af smet-ved, eller af brända träd och stockar, heter hon lycka, smet-lycka, svedje-lycka.667
I delar av Södermanland, Närke och Östergötland har svedjorna kallats gölen.668
8.7.1.1

Svedjebrukets historia

8.7.1.1.1 Den äldre historien
För att bli kvitt skogen vid första landnamet eller vid senare upptagning av fäbodar och nyodlingar, är
det sannolikt att bonden brände ned den. Grässlåtter och åkerbruk kunde sedan ske mellan stubbar
och stenar. Sten- och stubbröjning av arealerna skedde därefter successivt. Det var nämligen en
fördel att låta trädstubbar multna några år innan de bröts upp från marken.
Den första riktiga svedjningen av stående skog antas ha skett under romersk järnålder, då råg
introducerades i bland annat östra Småland. Efter svedningen betades markerna. Pollenanalyser visar
att först en och senare gran gynnades när svedjeodlingar fick övergå till betesmark och senare växa
igen.669 Enligt vad man vet om sädesslagen under medeltiden odlades då främst korn och råg. Från
vikingatid fram till 1500-talet ökade rågens betydelse starkt, på i synnerhet kornets bekostnad. I
Östgötalagen och Södermannalagen nämns råg i samband med svedjebruk. Havre och vete odlades
då i mycket begränsad omfattning.670
I södra Sverige finns stora skogsområden med rikligt med odlingsrösen av en gammal typ, så kallade
röjningsrösen. I de fall rösen daterats har det visat sig att många är från perioden vikingatid till 1300talet, men det finns också många rösen från de första århundradena e.Kr.671 och även så kallade
hackerör som anses vara från bronsålder och äldre järnålder.672 Det har debatterats bland arkeologer
och agrarhistoriker huruvida röjningsrösen från olika tidsperioder hänger samman med svedjebruk
eller är lämningar efter andra odlingssystem, och hur de således skulle kunna indikera utbredningen
av svedjebruk.673

8.7.1.1.2 Medeltiden till 1800-talet
Svedjebruk omnämns i flera sydsvenska landskapslagar, vilket innebär att svedjebruk varit såpass
vanligt under medeltiden att det behövde hanteras i lagstiftning. Det rör sig om svedjor som odlades
667
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med råg och rovor under ett par år för att därefter bli betesmark eller återgå till skog.674 Det är dock
svårt att få grepp om den areella omfattningen av svedjandet i äldre tid, då det inte väckte något
kameralt intresse. Först under 1500-talet har vi säkra skriftliga belägg för svedjebrukets utbredning
och från 1600-talet finns boskaps- och utsädeslängder. Då var svedjebruket utbrett i skogsområden i
större delen av landet. En västgräns framträder i södra Västergötland och västra Småland. Dokument
från kungsgårdar i Mälarlandskapen visar att 1500-talets svedjebruk på dessa gårdar innebar att
sveden höggs, brändes och såddes inom samma år, vilket gav liten avkastning och troligen hade
huvudsyftet att öppna markerna för bete.675
Svedjebruk diskuteras ofta med utgångspunkt från det storskaliga svedjande i barrskog som under
1500- och 1600-talen infördes av finska nybyggare i bland annat Värmland, Hälsingland,
Ångermanland, Medelpad och Dalarna. Landskapslagar, historiska kartor och annat källmaterial visar
emellertid att det i stora delar av Götaland och Sveland pågått ett svedjebruk som inte haft att göra
med den finska svedjebrukskulturen.
På 1500-talet hade svedjandet för nyodlingar understötts av statsmakterna. Inflyttade svedjefinnar
bedrev i Mellansverige och delar av Norrland ett mer storskaligt svedjande under en period på 1500och 1600-talen, på delvis annorlunda premisser än de svenska bönderna. Här pågick också
svedjandet längst. Under 1600-1700-talen var inställningen diametralt motsatt. Nu gällde principen
att skogen så långt möjligt skulle sparas som resurs för kol, tjära och ved till bergshanteringen.
Särskilt i skogsbygderna i Mellansverige upplevdes det storskaliga svedjebruket som ett hot mot
järnbrukens kol- och vedbehov. I Säfsnäs i Dalarna anställdes därför under brukstiden flera
svedjesyner. En undersökning 1732 redovisade svedjefall av storlekar mellan 2 250 m2 och 58 000
m2.676 Svedjorna i Säfsnäs var ofta oklart avgränsade genom att hägnaderna många gånger var ytterst
primitiva smetvedsgärden, som slagits ihop av restvirke från svedjorna och som snabbt förföll och
förlorade sin funktion. Av brukets totala skogsinnehav på 146 000 tunnland skog intog dock
svedjorna endast ca 250 tunnland, eller drygt 2 promille.
Betydligt större svedjor torde då ha funnits i finnbygderna. Mycket stora svedjor kunde också finnas
på kungsgårdar ute i landet, så stora att man börjar närma sig det moderna skogsbrukets större
hyggen. På Eknaholms kungsgård i Kronobergs län såddes 1557 37,5 tunnor råg, på Gripsholms
kungsgård 40 tunnor år 1555, efter att ha använt 600 dagsverken för att hugga svedjeland. Från
Uppsala kungsgård finns uppgifter om 196 tunnor i Vårdsätra sved och 118 tunnor i Berthåga sved;
där var ett 70-tal dalkarlar avlönade för arbetet med svedjande vid kungsgården.677
Svedjandet inskränktes genom 1734 och 1739 års skogsförordningar. Svedjor fick nu endast företas
inom hägnad i åker, äng och beteshage. På utmarken medgavs svedning endast då syftet var
etablering av fast åkermark. Bestämmelserna gällde i första hand för skattebönder; för
frälsehemman var svedjandet fortfarande i stort sett fritt. Att myndigheterna även fortsättningsvis
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kom att se mellan fingrarna på allmogens svedjande berodde på grumliga skrivningar i lagen och inte
minst de tillsynsproblem som blev följden.678
En utväg som bönderna i Kronobergs län tog till att komma förbi 1700-talets svedjeförbud var att
utsyna och inhägna stora skogsområden som beteshagar och däri företa svedjande under namn av
mulbetesrensning. Myndigheterna talade om skenhägnader, och i en beskrivning av Urshults
pastorats inbyggares seder skrev filosofie kandidaten och prästsonen Samuel Krok om beteshagar
som var hela milen i omkrets.679 I litteraturen framhålls ofta att ”förhagningen” av utmarken skedde
för att kompensera foderbrist i samband med expanderande åkrar på inägorna. Åtminstone i
Småland skapades dock ofta hagar för att ge rättslig grund åt svedjebrukandet.680

Figur 129. Nysått svedjeland. Södra ängen, Märrtjärn i Gräsmark, Värmland ca 1915. Foto Nils Keyland.
Nordiska Museet, CC-PDM.

Svedjeförbudet lättade först under 1700- och 1800-talens agrara revolution och gällde
fortsättningsvis endast på sandiga och bergiga marker. Nu blev svedjandet ett viktigt verktyg i
nyodlingsexpansionen i vilken man åter brukade eld i stor skala för att röja skog till bete och
odlingar.681 Gunhild Weimarcks studier av svedjebruk i södra Sverige har visat att i Lönsboda i norra
Skånes skogsbygd kom huvuddelen av spannmålen och all råg från svedjelanden. Här var den
svedjade arealen i slutet av 1700-talet fyra gånger så stor som åkerarealen och gav 4-6 gånger
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avkastningen per ytenhet.682 Inte ens myrmarkerna undslapp nyodling med hjälp av svedjande.
Brännodling eller kärrbruk provades och blev lokalt allmänt, då mossetorv grävdes upp och brändes,
varefter askan spreds över odlingsytan.683
Andra hälften av 1700-talet präglades av en stor ängslan för skogsbrist. Att svedjandet skulle öda ut
skogarna blev en återkommande fruktan från myndigheter och bruksidkare. Man såg hur skogen till
följd av rovdrift och misshushållning hade försvunnit från stora områden på Västkusten, i Kronobergs
län, på Rørosvidda i Norge och i Kopparbergslagen. Senare har det diskuterats mycket hur stor
skogsbristen verkligen var, och i vad mån beskrivningar av skogsbrist var politiska dokument med
särskilda syften.

8.7.1.1.3 Svedjebruket efter 1800
I vissa delar av Sverige nådde svedjandet sin kulmen under första hälften av 1800-talet. I Dalarnas
byar fanns knappt några rågåkrar före mitten av 1800-talet, utan all råg odlades på svedjeland.
Rågodlingen på svedjor innebar att man sådde råg ett år och fick bete åt kreaturen i många år
efteråt.
Expansionen ledde snart också till statsmakternas åtstramning och upprepade svedjeförbud
stadgades ända fram mot slutet av 1800-talet. Under det tidiga 1800-talets expansion bedrev
hushållningssällskapen intensiv agitation mot den ökade svedningen, som angavs vara omodern,
krånglig och förfulade landskapet. Hela härader låg skoglösa och hushållningssällskapen propagerade
för ett förnuftigare nyttjande, inte minst av hänsyn till mulbetet. Man hävdade att gräs borde
eftersträvas och inte ljung och lingonris.684 I sin ämbetsberättelse 1833 fördömde landshövdingen i
Växjö det omåttliga svedjandet, där även kyttningsbruk ingick, vilket innebar att man brände om
svedjan året efter, varvid jorden sades brännas bort för mansåldrar framåt.685 I Kronoberg hade
svedjebruket avtagit drastiskt redan vid mitten av 1800-talet, enligt vissa källor på grund av att
skogens fruktbarhet var helt förbrukad. Smålands och Sveriges sista brånar ska ha bränts i
Runnemåla sommaren 1937 och i Långasjö socken 1938.686

8.7.1.2 Svedjebrukets princip och praktik
Svedjebrukandet är till sin princip ett kombinerat askgödslings- och röjningsgödslingsbruk, där det
första årets gröda tillgodogör sig näringen i askan, medan påföljande års vegetation gynnas av att
den avverkade vegetationens rotsystem bryts ned och ökar markens bördighet (Figur 130). I barrskog
sker inget uppslag av stubbskott, utan all befintlig näring frigörs under en rad av år, medan svedning i
lövskog innebär att rotmassan åtminstone delvis överlever och deltar i näringsförbrukningen för
skjutande av stubb- och rotskott.
Som beskrivits ovan har svedjebruket påverkats av många externa och lokala faktorer: behov av bete
och nyodling, utrymme för svedjande, lagstiftning och skatter. Detta gör att svedjebrukets praktik
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varierat mycket mellan platser och tidsperioder, och det är därför svårt att urskilja tydliga metoder
som legat fast och fått utvecklas under längre tid.
Det finns flera beskrivningar av svedjebruk, både samtida och sådana sammanfattade utifrån
källmaterial.687 I landets barrskogsprovinser ovan högsta kustlinjen har det varit vanligt med ett
återkommande cirkulationsbruk med 30-40 års cykel, där nya svedjor förbereddes, togs upp och
brändes varje år. Brukningscykeln inleddes med fällning av äldre granskog, vars toppar och ris huggits
loss och bretts ut över ytan. Året därpå brändes svedjan av, varefter en enkel svedjegärdsgård sattes
upp, ibland bara bestående av brända stubbar och jord (Figur 129). Sedan odlades rovor och råg,
vanligen i den ordningen, ett par säsonger, varefter hö kunde bärgas något år innan hägnaden revs
och marken lades ut för bete. Om svedjan efter 30-40 år kunde uppvisa en god återväxt av björk,
fälldes dessa och proceduren upprepades. På riktigt bra jordar har ibland ytterligare en svedning
kunnat genomföras, vilket dock ibland har ansetts utöda jordmånen och göra marken oduglig för
framtiden. Det finns också exempel på att man drog ihop ris från omgivande marker till svedjan för
att få mer att bränna. Hyltén-Cavallius skriver: Att dragbränna, eller släpa ihop ris och å nyo bränna
en svedja som redan burit gröda, heter i Wärend att bära bål, bränna bål, bål-bränna.688

Figur 130. Svedjelandsbränning, Slobyn, Mangskog i Värmland tidigt 1900-tal. Foto Nils Keyland. Nordiska
Museet CC-PDM.
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Även om det normala förloppet var att skogen höggs året före bränning, har variationen varit stor
och det förekom att råg såddes samma år som svedjan höggs och brändes.689 Storskifteskartor från
Dalarna visar att i mitten av 1800-talet lades rågfallen i solvända sluttningar på ett par kilometers
avstånd från den fasta bygden, eller på lämplig mark i närheten av fäbodarna. Man försökte ofta
svedja de bördigaste områdena på lövskogsmark, där chansen var störst att en permanent odling
eller löväng sedan skulle kunna etableras. Svedjebruket kunde som nämnts vara mycket utbrett i
skogslandskapet. Enbart i Lima socken i Dalarna finns ett hundratal rågfall antecknade, de flesta på
hemskogen (Figur 131).690
Storleken på svedjorna kunde som nämns variera kraftigt. Från Dalarna finns uppgifter på enstaka
stora gemensamma svedjor, uppemot 50 tunnland, men den vanliga storleken för en svedja med 3-4
delägare var omkring två tunnland.691 I Dalarna skilde det mellan byar hur kollektivt arbetet med
svedjor var. Enskilda svedjor anlades, men eftersom svedjande var arbetskrävande var det vanligt
med mer eller mindre reglerat gemensamt svedjande, hopsvedjande.692

Figur 131. Utmarksnyttjande i Lima socken Dalarna omkring 1850, efter Veirulf (1951). Bakgrundskarta: Rikets
allmänna kartverks arkiv, Ekonomiska kartan 1973-1976: Lakostjärnarna J133-14d3c76, Strandkölen J13314d2c76, Skålmo J133-14d2d76, Torgåsmon J133-14d3d76.

Gunhild Weimarck har beskrivit hur man även i norra Skåne bedrev svedjandet i cirkulationsbruk, där
nya sveder togs upp varje år. Att granskogen inte förrän i sen tid fått fäste i Göinge är i mycket ett
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minne från svedjetiden. När skogen vandrade in på de betade svederna tåldes björk, asp, tall och
bok, medan unggran aktivt rycktes upp från beteslanden. Dels försämrade granen betet, dels
missgynnade den de lövträd som man omhuldade för lövfoder i nödtider. Dessutom försvårades
kommande svedjande av yviga granar i täkten. Sedan svedjandet upphörde kom flertalet av det sena
1800-talets björksvedjor att växa igen med gran, även om granen ända fram på 1950-talet var
ovälkommen i betesmarkerna i Örkened.693
De allra flesta svedjor blev under kortare eller längre perioder viktiga betesresurser och
karaktäristiska inslag i skogsbetesmarken. Ibland var betet förbehållet den gård som svedjat, men
vanligare var att svedjefallet skulle läggas ut till allmänt bete sedan man tagit en eller två skördar. I
ett av våra förmodligen äldsta skriftliga belägg för svedjebruk, från 1336-talet i Vrigstads socken i
Småland, stadgas att Likväl skall varje sådan nyodling inom tre års tid utläggas till betesmark…694

8.7.1.3 Finskt svedjande
Inom etnologin har det skogsfinska svedjebruket under lång tid varit så dominerande att kunskapen
om det traditionella svenska svedjandet har hamnat i skuggan. När det gäller kunskapen om den
finska svedjepraktiken har vi dock paradoxalt nog många gånger sämre kunskap än då det gäller
svenskt svedjande. Det beror dels på att domboksuppgifter och andra samtida källor som berör finskt
svedjande är färgade av bondesvenska uppfattningar och intressen, dels på att svedjebrukets praktik
var hårt knutet till det finska språket och terminologin, att missförstånd ofta uppkom.695
Två sådana svedjefinska benämningar som har överlevt är termerna för de båda svedjefaserna:
huuhta respektive kaski. Huuhta-praktiken med svedjandet av äldre barr- eller blandskogsmarker, i
synnerhet granskog, var en grundförutsättning för den skogsfinska kolonisationen (Figur 132). Från
fällning till rågskörd var fyra år det normala för Huuhta-svedjor. Ibland brändes två gånger innan
sådd.696 Kaski-svedjningen skedde sedan björkskog vuxit upp på fallet, 15-30 år efter den första
svedjan.697
Inga redskap nyttjades vid sådden av svedjan, men kornen kunde myllas ned med en harka eller
trampas ned av djur eller människor. Stenröjning gjordes inte på de stora huuhta-svedjorna, men
som nämnts har det debatterats i vad mån stenröjning förekom på andra typer av svedjor. Normalt
betades grönrågen av djur som släpptes in på fallet på senhösten.698 Från Floda i Dalarna skrev
Levander: I Floda släppte man på hösten in häst och får på rågsveden, där de fingo beta grönråden;
denna blev då ej för tjock och ruttnade ej under snön. Kor fingo ej delta i detta bete, emedan de sleto
upp rågstånden.699
Efter skörd kunde fallet brännas på nytt om den låg på bättre mark, och återigen besås. Det kunde
sedan bli ängsmark några år. Dessa svedjeängar (aho) blev gräs- och lövrika öar i skogshavet, som
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lockade till sig både vilda och tama djur och som under lång tid nyttjades för bärplockning, höskörd,
bete och jakt.700
I finnmarkerna i Sverige upphörde svedjandet vid mitten av 1850-talet. Omkring 1865 svedjades de
sista rågfallen i Orsa finnmark och i Rättviks finnmark så sent som 1903.701

Figur 132. Svedjelandskap i Karelen på 1890-talet, där de ljusare partierna på höjderna är Huuhta-svedjor.702
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9

Sammanfattning, skogsbeten förr och idag

9.1 Långsiktigt bevarande i både skogsbete och skog
Denna kunskapssammanställning visar att skogsbeten i det förindustriella odlingslandskapet i många
avseenden var annorlunda än idag. Vissa av skillnaderna kan vi åtgärda genom att återinföra eller
imitera avgörande skötselkomponenter, och genom att restaurera skogsbeten på rätt sätt.
Andra skillnader kan vi dock knappast förbättra annat än marginellt, som att skogsbetenas areal och
konnektivitet bara är bråkdelar av tidigare omfattning. Sådana brister behöver kompenseras genom
nya slags åtgärder, exempelvis aktiv spridning av arter mellan betesmarker och introduktion i
skogsbeten från vilka populationer försvunnit. Fina skogsbeten har goda förutsättningar att hysa
många ekologiska grupper av hotade skogsarter, främst sådana som är knutna till soliga och varma
skogsmiljöer. Sådana biotoper skulle förmodligen behöva utnyttjas bättre för artbevarande genom
introduktion av arter och kanske genom att tillföra särskilda vedsubstrat. I de flesta reservat där
varma miljöer, tall- och lövsubstrat behöver gynnas, är det naturvårdsbränning som föreslås som
huvudsaklig skötselåtgärd. Sådan bränning kan vara svår att åstadkomma i små objekt, utan att
bränna bort för mycket av viktiga substrat. En viktig förtjänst hos skogsbeten är att de kan bibehålla
ljusa och varma miljöer långsiktigt utan att behöva den naturvårdsbränning.

9.2 Kan skogsbeten ge både bete och skogsprodukter?
I det förindustriella jordbruket gav skogsbetesmarkerna både en oersättlig betesresurs och en mängd
andra produkter, skördade både på marken och i träd- och buskskikt. Denna multifunktionalitet hos
skogsbeten var grunden för de flesta svenska jordbrukssamhällen, och är även grunden för de
agroforestry-system som används och uppmuntras runt om i världen. I dagens svenska skogsbeten
har detta flerskiktade nyttjande i regel upphört. Detta har flera orsaker, bland annat att nyttjande av
skogsprodukter blivit liktydigt med industriellt produktionsskogsbruk. Även reglerna för
miljöersättningar riskerar minska möjligheterna till nyttjande av skogsprodukter genom att de
försvårar möjligheterna att i skogsbetena ha tätare dungar, buskrikedom och åldersvariation i
trädskiktet.
En viktig fråga är ifall skogsbeten skulle kunna skötas så att de även ger mer eller mindre lönsamma
skogsprodukter. I Jordbruksverket utredning om nya metoder för att rädda biologisk mångfald i
slåtter- och betesmarker efterfrågades kombinationsnyttjande, men eftersom det sedan inte nämns i
slutrapporten får vi förmoda att inga förslag kom in.703 För att åstadkomma kombinerat skogsbetesnyttjande behöver man vidga målbilden för skogsbeten så att de kan innehålla partier med
ungskog, små hyggen med överståndare etc, med andra ord sådana strukturer som fanns i de
förindustriella skogliga betesmarkerna.
Avgörande för vilka metoder och produktionsformer som kan användas i skogsbeten är att skötseln
ska ge tillräcklig ekologisk kvalité, vilket delvis innebär att relevanta historiska skötselkomponenter
imiteras. I denna kunskapssammanställning har vi diskuterat olika skötselkomponenter i sitt
ekologiska och historiska sammanhang och även gett teoretisk bakgrund till deras effekter på
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biologisk mångfald. Detta ger förhoppningsvis idéer till vad man behöver tänka på vid ängsförvaltning
och en kunskapsbas för att bedöma hur viktig en viss skötselkomponent är för ett visst skogsbete,
och hur den vid behov kan imiteras med nya metoder.

9.3 Vet vi tillräckligt?
Kunskapssammanställningen visar tydligt att den publicerade kunskapen om skogsbeten är mycket
otillräcklig. Den skulle behöva kompletteras med systematiska studier av historiskt källmaterial
kombinerat med fältstudier av biologiskt kulturarv, för att ge historisk-ekologiska svar på flera
angelägna skötselfrågor. Förmodligen kan man komma långt med riktade kortare studier av specifika
frågor.
Sammanställningen visar också att det finns ett stort behov av kunskap om konkreta samband mellan
skötselmetoder och ekologiska effekter. Sådan kunskap kan tas fram på flera sätt. Ett är bättre
uppföljning av effekter av de åtgärder som görs i dagens skogsbeten. Pågående restaurering och
skötsel kan ses som ett storskaligt experiment som erbjuder goda möjligheter att besvara kniviga
skötselfrågor och dra generella slutsatser av resultaten. Ett annat sätt, som krävs för vissa frågor, är
rena skötselexperiment, vilka lämpligen utförs gemensamt av praktiker och forskare.
Ett tredje sätt är att ta vara på och utveckla den omfattande erfarenhetsbaserade kunskap om
skogsbetesrestaurering och -skötsel som finns bland brukare och förvaltare. Den publicerade
litteratur som explicit handlar om skogsbete gör enstaka nedslag i den brokiga skaran av naturtyper
och skötselkomponenter. Samma sak gäller forskningen om bete. Denna kunskap behöver
kompletteras med erfarenhetsbaserad kunskap, vilken finns både hos personer och i form av
inventeringsrapporter, utredningar, skötselplaner, uppföljningsdokumentation etc., huvudsakligen på
länsstyrelserna. Förmodligen döljer sig i denna slags information huvuddelen av vår samlade kunskap
om skogsbeten, åtminstone vad gäller praktisk skötsel och samband mellan skötselåtgärder och
ekologi. Det rör sig således om kunskap som redan finns, men erfarenheter behöver sammanställas,
bedömas och delas för att få vidare användning och för att kunna sättas i relation till sådan historiskekologisk information som diskuteras i denna sammanställning.

248

10 Referenser
Ahlby M, Olsson G (red.) (2013) Kalkbränning vid Rings i Hejnum 1957. Viklau: Mats Ahlby.
https://www.youtube.com/watch?v=FT5CBV1EEI0
Allen R.B., Payton I.J. & Knowlton J.E. 1984. Effects of ungulates on structure and species composition
in the Urewera forests as shown by exclosures. New Zealand Journal of Ecology 7:119-130.
Andersson L. & Paltto H. 2008 Hur har natur- och kulturvärden påverkats av röjning/avverkning i
betesmarker? Pro Natura.
Andersson L., Appelquist T., Bengtsson O. & Nitare, J. 1993. Betespräglad äldre bondeskog från
naturvårdssynpunkt. Rapport nr 7. Skogsstyrelsen, Jönköping.
Andersson M. 2017. Inventering av marksvamp i Gävleborgs kalkbarrskogar och sandtallskogar 2016.
Länsstyrelsen Rapport 2017:6, Gävle.
Andrezejewska L. 1971. Productivity investigation of two types of meadows in the Vistula valley. VI.
Production and population density of leafhopper (Homoptera Auchenorrhyncha) communities.
Ekologia Polska 19: 151-172.
Appelqvist T. & Svedlund L. 1998. Insekter i odlingslandskapet - Biologisk mångfald och variation i
odlingslandskapet. Jordbruksverket, Jönköping.
Arnborg G., Carlsson Å. & Hagman T. 1987. Mulen marker: bete och boskap i hage och vallskog.
Arnborg förlag, Gråbo.
Aronsson G. 2006. Åtgärdsprogram för bevarande av violgubbe (Gomphus clavatus). Naturvårdsverket
Rapport 5638, Stockholm.
Aronsson M. 2013. Skogsbetesmarker – biologisk mångfald och variation i odlingslandskapet.
Jordbruksverket, Jönköping.
Arpi G. 1951. Den svenska järnhanteringens träkolsförsörjning 1830-1950. Jernkontorets
Bergshistoriska Skriftserie, nr. 14. Stockholm.
Asp T. & Jonsson P. 2002. Projekt Östra Vätternbranterna, rapport 1. Länsstyrelsen i Jönköpings län
Meddelande 2002:2, Jönköping.
Assis A., Bjöck M., Lundell J., Sandkvist E. & Ulfhielm B 2010. Framtida Hamra nationalpark, ett
sökande efter mänskliga spår i utmarken. Länsstyrelsen Gävleborg Rapport 2010:4, Gävle.
Axelsson Linkowski W. 2010. Utmarksbete, främst skogsbete, och dess effekter på biologisk mångfald,
kunskapssammanställning. CBM skriftserie 40, NAPTEK, Centrum för Biologisk Mångfald,
Uppsala.
Axelsson Linkowski W., Kvarnström M., Westin A., Moen J., Östlund L. 2017. Wolf and bear
depredation on livestock in northern Sweden 1827–2014: combining history, ecology and
interviews. Land 2017, 6(3), 63; doi:10.3390/land6030063.
Baar J. & ter Braak C.J.F. 1996. Ectomycorrhizal sporocarp occurrence as affected by manipulation of
litter and humus layers in Scots pine stands of different age. Applied Soil Ecology 4:61-73.
Baar J., Ozinga W.A., Sweers I.L. & Kuyper T.W. 1994. Stimulatory and inhibitory effects of needle litter
and grass extracts on the growth of some ectomycorrhizal fungi. Soil Biology and Biochemistry
26:1073-1079.
Bailey D.W., Dumont B. & Wallis DeVries M.F. 1998. Utilization of heterogeneous grasslands by
domestic herbivores: Theory to management. Annales de Zootechnie 47: 321-333.
Bakker J.P., van Diggelen R., Bekker R.M. & Marrs R.H. 2012. Restoration of dry grasslands and
heathlands. In: van Andel J. & Aronson J. (red), Restoration Ecology: the New Frontier. John
Wiley & Sons, Chichester, UK, s. 173-187.
Bannbers, O. 1935: På slogmyr och lavhed. Slåtterliv och foderfångst i norra Dalarna. Svenska
kulturbilder del 5.
Bartholin T., Delin A., Englund Å. & Wikars L-O. 2003. Hur länge står död tallved i skogen? Växter i
Hälsingland och Gästrikland 21:26-30.
Bekker R.M, Verweij G.L, Smith R.E.N, Reine R, Bakker J.P. & Schneider S. 1997. Soil Seed Banks in
European Grasslands: Does Land Use Affect Regeneration Perspectives? Journal of Applied
Ecology 34: 1293-1310.
249

Belsky A. J., Carson W. P., Jensen C. L., & Fox G. A. 1993. Overcompensation by plants: herbivore
optimization or red herring? Evolutionary Ecology 7:109-121.
Bengtsson M. 2015. Om kalkindustrin på Gotland 2 - Ur den gotländska kalkindustrins historia, åren
1942-2015. Examensarbete i kulturvård, Uppsala universitet.
Bengtsson V., Lonsdale D. & Bentsson O. 2017 (opubl.). Värdefulla tallmiljöer, en
kunskapssammanställning. Linköpings kommun och Pro Natura.
Bengtsson, Å. 1996. Skogen som kulturlandskap. Bergslagsbygd. Nordisk Bygd 1996:9.
Berg G. 1932. Rökt skinka, torkade gäddor och surströmming, något om mathållning i Sverige i gammal
tid. I: Erixon S. & Wallin S. (red.) Svenska kulturbilder. Gidlunds, Stockholm, 6:e bandet, s. 127144.
Berg G. 1935. Hur klövjestigen blev landsväg. I: Erixon S. & Wallin S. (red.) Svenska kulturbilder.
Gidlunds, Stockholm, 2:a bandet, s. 269-284.
Berg G., Esselink P., Groeneweg M. & Kiehl K. 1997. Micropatterns in Festuca rubra dominated saltmarsh vegetation induced by sheep grazing. Plant Ecology 132: 1-14.
Berglind S-Å. 2004. Bevarande av biologisk mångfald i sandiga hedtallskogar – exemplet Sörmon, med
särskild inriktning på insekter och sandödla. Länsstyrelsen i Värmlands län, Rapport 2004:14,
Karlstad.
Bernes C., Marura B., Jonsson B.G., Junninen K., Müller J., Sandström J., Lömhus A. & Macdonald E.
2018. Inverkan av reglerat betestryck på skogens biologiska mångfald. MISTRA Evidence-based
Environmental Management, Sammanfattning av systematisk utvärdering Sr13, Stockholm.
Bestelmeyer B.T. & Wiens J.A. 1996. The effects of land use on the structure of ground-foraging ant
communities in the Argentine chaco. Ecological Applications 6: 1225-1240.
Björkbom C. 1907. Om skogsbetet. Skogsvårdsföreningens folkskrifter N:o 9. Föreningen för skogsvård,
Stockholm.
Björklund G. 1983. Fäbodar och fäboddrift i Pedersöre kyrkoby och Västersundsby. Jakobstads
museums publikationer nr 16, Jakobstad.
Bladh G. 1995. Domboksmaterial från 1600-talet om finskt svedjebruk i Värmland. I: Larsson B. (red.)
Svedjebruk och röjningsbränning i Norden. Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria nr 7,
Nordiska Museet, Stockholm, s. 119-134.
Bladh G. 1997. Gruvved och kolskog – Skogens utnyttjande i Bergslagen perioden 1500-1900. I.
Östlund L. (red.) Människan och skogen, Lund, s. 85-103.
Blixt O. 1950: Det gamla Grangärde – Skogsbruk. Dialekt och Folkminnesarkivet Uppsala, ser B:6.
Blixt O. 1985: Det gamla Grangärde – Boskapsskötsel. Dialekt och Folkminnesarkivet Uppsala, ser B:17.
Blumentrath C:, Stokstad G, Dramstad W. & Eiter S. 2014. Agri-environmental policies and their
effectiveness in Norway, Austria, Bavaria, France, Switzerland and Wales: Review and
recommendations. Report from Skog og Landskap 11/2014, Norwegian Forest and Landscape
Institute, Ås.
Bobbink R., During H.J., Schreurs J., Willems J. & Zielman R. 1987. Effects of selective clipping and
mowing time on species diversity in chalk grassland. Folia geobotanica phytotaxonomica 22:
363-376.
Boëthius B. 1919. Lappar och nybyggare i äldre tid. Ur gränskommissarien Lorens Kristoffer Stobées
relation till 1746-47 års riksdag. Arkiv för norrländsk hembygdsforskning 1919, s. 56-80.
Boëthius B. 1939. Skogen och bygden. Thule, Stockholm.
Boughton E.H, Quintana-Ascendio P.F. & Bohlen P.J. 2011. Refuge effects of Juncus effusus in grazed,
subtropical wetland plant communities. Plant Ecology 212:451-460.
Brate P. 1998. Bråfors bergsmansby, minnen och hågkomster. Västmanlands länsmuseum, Västerås,
efter originalmanuskript från tidigt 1930-tal.
Braathe P. 196o. Mosedekkets og humusdekkets virkning på spiring og utviklingav granplanter. Norsk
skogbruk nr 13-14.
Bringéus N-A. 1963. Brännodling : en historisk-etnologisk undersökning. Skrifter från Folklivsarkivet i
Lund nr. 6.
250

Brose U. 2003. Bottom-up control of carabid beetle communities in early successional wetlands:
Mediated by vegetation structure or plant diversity? Oecologia 135: 407-413.
Brunsell M. 2002. Betesrator och kärlväxters reproduktion - En studie av naturbetesmarkers
heterogenitet i tid och rum. Examensarbete Inst för Naturvårdsbiologi, SLU, Rapport 79,
Uppsala.
Bråkenhielm S. (red.) 1982. Urskogar. Inventering av urskogsartade områden i Sverige. 1. Allmän del.
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, SNV PM 1507, Solna.
Bullock D.J., 1985. Annual diets of hill sheep and feral goats in southern Scotland. Journal of Applied
Ecology 22:423–433.
Bullock J.M. & Marriot C.A. 2000. Plant responses to grazing and opportunities for manipulation. I:
Rook A.J. & Penning P.D. (Red.) Grazing Management. British Grassland Society, pp. 17-26.
Bullock J.M., Franklin J., Stevenson M.J., Silvertown J., Coulson S.J., Gregory S.J. & Tofts R. 2001. A
plant trait analysis of responses to grazing in a long-term experiment. Journal of Applied Ecology
38: 253-267.
Buttler A., Kohler F. & Gillet F. 2009. The Swiss Mountain Wooded Pastures: Patterns and Processes. I:
Rigueiro-Rodróguez A m.fl. (red.) Agroforestry in Europe, current Status and Future Prospects.
Springer, Dordrecht.
Bylund E. 1956. Koloniseringen av Pite Lappmark t.o.m. år 1867. Geographica 30.
Bøe U-B., Solheim Hansen H., Bjelkåsen T: & Okkenhaug H. 2000. Skogsbeite til kviger. Beiteseleksjon
og påvirkning av beitinga på trevirkeproduksjon. Konferensrapport Husdyrforsöksmötet 2000,
Norges miljö- og biovitenskapelige universitet, Ås.
Callaway R.M., Kikodze D., Chiboshvili M. & Khetsuriani L. 2005. Unpalatable plants protect neighbors
from grazing and increase plant community diversity. Ecology 86:1856–1862.
Callaway R.M., Kikvidze Z. & Kikodze D. 2000. Facilitation by unpalatable weeds may conserve plant
diversity in overgrazed meadows in the Caucasus Mountains. Oikos 89:275–282.
Campbell Å. 1940. Det äldre svenska kulturlandskapet. I: Wrangel E., Gierow A. & Olsson B. (red.)
Svenska Folket genom tiderna, Allhem AB, Malmö, Band 13, s. 11-64.
Campbell Å. 1948. Från Vildmark till bygd, en etnologisk undersökning av nybyggarkulturen I Lappland
före industrialismens genombrott. Landsmåls- och folkminnesarkivet I Uppsala, ser. B.3.
Campbell Å. 1950. Det svenska brödet: en jämförande etnologisk-historisk undersökning. Svensk
bageritidskrift, Stockholm.
Carlsson R-G., Fasth T., Johansson K-A. & Stridvall A. 2014. Inventering av rödlistade fjälltaggsvampar i
Kalmar län 2012-2013. Länsstyrelsen meddelande 2014:16, Kalmar.
Carson W.P. & Peterson C.J. 1990 The role of litter in an oldfield community: impact of litter quantity
in different seasons on plant species richness and abundance. Oecologia 85:8-13.
Cederberg B. 1982. Bonäsfältet, en inventering av insektslivet, Mora kommun. Information från
Länsstyrelsen i Kopparbergs län 1982:1.
Cederberg, B. 1987. Skandinaviens nordligaste förekomst av sandödla!! Dala natur, 1987(1):7-11.
Clapperton M.J., Kanashiro D.A. & Behan-Pelletier V.M. 2002. Changes in abundance and diversity of
micro-arthropods associated with Fescue Prairie grazing regimes. Pedobiologia 46: 496-511.
Clark C.M. & Tilman D. 2008. Loss of plant species after chronic low-level nitrogen deposition to prairie
grasslands. Nature, 451, 712–715.
Cole L.J., McCracken D.I., Downie I.S., Dennis P., Foster G.N., Waterhouse T., Murphy K.J., Griffin A.L. &
Kennedy M.P. 2005. Comparing the effects of farming practices on ground beetle (Coleoptera:
Carabidae) and spider (Araneae) assemblages of Scottish farmland. Biodiversity and
Conservation 14: 441-460.
Collins S.L., Knapp A.K., Briggs J.M., Blair J.M. & Steinauer, E.M. 1998. Modulation of diversity by
grazing and mowing in native tallgrass prairie. Science 280, 745–747.
Coote L., Smith G.F., Kelly D.L., O’Donoghue S., Dowding P., Iremonger S. & Mitchell, F.J.G. 2007.
Epiphytes of Sitka spruce (Picea sitchensis) plantations in Ireland and the effects of open spaces.
Biodiversity Conservation 16:4009-4024.
251

Cousins S.A.O. 2009. Landscape history and soil properties affect grassland decline and plant species
richness in rural landscapes. Biological Conservation 142:2752-2758.
Craelius M.G. 1774. Försök till ett landskaps beskrifning, uti en berättelse om Tuna läns, Sefwedes och
Aspelands häraders fögderie, uti Calmar höfdinge döme. Kalmar.
Crockatt M.E. & Pebber D.P. 2014. Edge effects on moisture reduce wood decomposition rate in a
temperate forest. Global Change Biology, Online doi: 10.1111/gcb.12676.
Croneborg H. 2001. Skogsbeten, en metodstudie från Gotland. Länsstyrelsen Rapport 2001:5, Visby.
Dahlström A. 2005. Vilka djurslag betade 1600-talets betesmarker? I: Pehrson I. & Svensson R. (red.)
HagmarksMISTRA årsrapport 2004, 17-21.
Dahlström A. 2006. Betesmarker, djurantal och betestryck 1620-1850 - Naturvårdsaspekter på
historisk beteshävd i Syd- och Mellansverige. Akademisk avhandling, CBMs skriftserie 13,
Uppsala.
Dahlström A. 2010. Markanvändningsdynamik – rekonstruktion med hjälp av bondedagböcker och
historiska kartor. I Tunón H & Dahlström A (red.) Nycklar till kunskap. Om människans bruk av
naturen. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala & Kungl. Skogs- och lantbruksakademien,
Stockholm.
Dahlström A. 2013. Bondeskog - Husbehov skapade varierade skogar. Vårda Väl
Riksantikvarieämbetet.
Dahlström A., Lennartsson T., Wissman J. & Frycklund I. 2008. Biodiversity and traditional land use in
south-central Sweden - the significance of timing of management. Environment and history 14:
385-403.
Dahlström F., Hessle A., Kumm K-I. 2018. Bete i skog som en foderresurs. SLU Institutionen för
husdjurens miljö och hälsa, Rapport 44, Skara.
Day J.A. & Detling J.K. 1990. Grassland Patch Dynamics and Herbivore Grazing Preference Following
Urine Deposition. Ecology 71:180-188.
de Bello F., Lepš J. & Sebastià M-T. 2006. Variations in species and functional plant diversity along
climatic and grazing gradients. Ecography. 29: 801-810.
de Vries B.W.L., Jansen E., van Dobben H.F. & Kuyper T.W. 1995. Partial restoration of fungal and plant
species diversity by removal of litter and humus layers in stands of Scots pine in the
Netherlands. Biodiversity and Conservation 4:156-164.
Dennis P., Young M.R. & Bentley C. 2001. The effects of varied grazing management on epigeal
spiders, harvestmen and pseudoscorpions of Nardus stricta grassland in upland Scotland.
Agriculture, Ecosystems and Environment 86: 39-57.
Detling J.K. 1988. Grasslands and Savannas: Regulation of Energy Flow and Nutrient Cycling by
Herbivores. I: Pomeroy L.R., Alberts J.J. (red.) Concepts of Ecosystem Ecology. Ecological Studies
(Analysis and Synthesis), vol 67. Springer, New York.
Diaz S. m.fl. 2007. Plant trait responses to grazing – a global synthesis. Global Change Biology 13:313341.
Dostál P. 2005. Is the population turnover of patchy-distributed annuals determined by dormancy
dynamics or dispersal processes? Ecography 28: 745-756.
Dufour A., Gadallah F., Wagner H.H., Guisan A. & Buttler A. 2006. Plant species richness and
environmental heterogeneity in a mountain landscape: effects of variability and spatial
configuration. Ecography 29: 573-584.
Dumont B., Carrère P. & D’hour P., 2002. Foraging in patchy grasslands: diet selection by sheep and
cattle is affected by the abundance and spatial distribution of preferred species. Animal.
Research 51, 367–381.
Dumont B., Rook A.J., Coran C. & Röver K.U. 2007. Effects of livestock breed and grazing intensity on
biodiversity and production in grazing systems. 2. Diet selection. Grass and Forage Science
62:159-171.
Eales J., Haddaway N.R, Bernes C., Cooke, S.J., Jonsson B.G., Kouki J., Petrokofsky G. & Taylor J.J. 2018.
What is the effect of prescribed burning in temperate and boreal forest on biodiversity, beyond
252

pyrophilous and saproxylic species? A systematic review. Environmental Evidence 7:19,
https://doi.org/10.1186/s13750-018-0131-5.
Ebenhard T., Dahlström A., Emanuelsson U., Helldin J-O., Lennartsson T., Löf M. & Palme U. 2013.
Lågskogsbruk – biobränsleproduktion i samklang med miljömål, CBM skriftserie nr 81, Uppsala.
Edelstam C. 2001. Småländska betesmarker under slutet av 1800-talet – en studie av Nordiska
museets frågelista NM 60 Boskapsskötsel. Agrarhistorisk uppsatskurs 10p. SLU, Uppsala.
Edlund L-E. 2009. Terrängord – en spegel av forna tiders kunskapssamhällen. I: Westman A. & Tunón
H. (red.) 2009. Ju förr desto bättre. Kulturarvet som resurs för en hållbar framtid. CBM:s
skriftserie 23, Uppsala, s.47-56.
Ehn W. 1982. Byordningar från mälarlänen, Stockholms, Södermanlands, Uppsala och Västmanlands
län. Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, serie B:16.
Ehnström B. & Axelsson R. 2002. Insektsgnag i bark och ved. Artdatabanken, SLU, Uppsala.
Ehnström B. & Holmer M. 2018. Tall, en tallrik biologisk mångfald. CBM skriftserie 107 (red. Håkan
Tunón), Uppsala.
Ehnström B. 2008. Åtgärdsprogram för rönnpraktbagge, 2008-2010 (Agrilus mendax).
Naturvårdsverket Rapport 5818, Stockholm.
Ehrlén J. 2003. Fitness components versus total demographic effects: evaluating herbivore impacts on
a perennial herb. American Naturalist 162:796-810.
Eide W. 2013. Arter och naturtyper i habitatdirektivet: bevarandestatus i Sverige 2013. Artdatabanken,
Uppsala.
Ekeland K. 2014. Mångfaldens utmark. Carlsson, Stockholm.
Ekstam U, Aronsson M & Forshed N. 1988. Ängar. LT/Naturvårdsverket, Stockholm.
Ekstam U. & Forshed N. 1996. Äldre fodermarker, betydelsen av hävderegimen i det förgågna,
målstyrning, mätning och uppföljning. Naturvårdsverket, Stockholm.
Ekstam U. & Forshed N. 2000. Svenska naturbetesmarker, historia och ekologi. Naturvårdsverket,
Stockholm.
Eliasson, P. 2002. Skog, makt och människor - En miljöhistoria om svensk skog 1800 - 1875. Lunds
universitet, Historiska institutionen, Malmö.
Emanuelsson M. 1997. Bosättning, agrarkris och fäbodväsende: Vegetations- och
markanvändningshistoria i Läde, Dalarna. Dalarnas Forskningsråd, Falun.
Emanuelsson M. 2003. Skogens biologiska kulturarv : att tillvarata föränderliga kulturvärden.
Riksantikvarieämbetet.
Emanuelsson M., Johansson A., Nilsson S., Pettersson S. & Svensson E. 2003. Settlement, Shieling &
Landscape: The Local History of a Forest Hamlet. Lund Studies in Medieval Archaeology, 32.
Emanuelsson U. 2009. Europeiska kulturlandskap. Hur människan format Europas natur. Formas
förlag, Stockholm.
Emanuelsson U., Bergendorff C., Billqvist M., Carlsson B. & Lewan N. 2002. Det skånska
kulturlandskapet. Naturskyddsföreningen i Skåne.
Engelmark O. 1995. Experiment kring förhistoriskt svedjebruk. I: Larsson B. (red.) Svedjebruk och
röjningsbränning i Norden. Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria nr 7, Nordiska Museet,
Stockholm, s. 28-36.
Englund L-E. 2015. Torparnas vandrande åkrar. I: Engman F., Lorentzon M. & Vestbö Franzén Å.
Agrarlämninfgar i det nutida samhället. Vad har gjorts och hur går vi vidare med undersökning,
värdering och handläggning av agrara lämningar? Rapport från seminarium, i Jönköping 17-18
april 2013. Jönköpings läns museum arkeologisk skriftserie nr. 5, Jönköping.
Engman F., Lorentzon M. & Vestbö Franzén Å. 2015. Odling och marknyttjande, syntesarbete utifrån
markundersökningar av fossil åkermark i Jönköpings län. Jönköpings läns museum arkeologisk
skriftserie nr. 4, Jönköping.
Eriksson P. & Lennartsson T. 2016. Landskapsplan för väddnätfjäril i Älvkarleby kommun.
Länsstyrelsens i Uppsala län meddelandeserie 2016:02.
Erixon S 1918. Bebyggelseundersökningar. Fataburen häfte 1-2.
Ernberg V.F. 1907. Skadan af bleckning å ståndskog. Skogsvårdsförbundets tidskrift 1907.
253

Esseen P-A. & Renhorn K-E. 1998 Edge effects on an epiphytic lichen in fragmented forests.
Conservation Biology 12:1307-1317.
Evans, D. and Arvela, M. (Eds.) (2011). Assessment and reporting under Article 17 of the Habitats
Directive : Explanatory Notes & Guidelines for the period 2007-2012 : Final Version July 2011.
European Topic Centre on Biological Diversity. Frödin J. 1919. Fäbodbebyggelsen i Kall och
Offerdal. Geografiska Annaler 1: 353-386.
Fogelfors H. & Steen E. 1982. Vegetationsförändringar under ett kvartssekel landskapsvårdsförsök i
Uppsalatrakten. Naturvårdsverket Rapport 1623.
Forrester J.A., Mladenoff D.J., Gower S.T. & Stoffel J.L. 2012. Interactions of temperature and moisture
with respiration from coarse woody debris in experimental forest canopy gaps. Forest Ecology
and Management 265:124-132.
Foster B.L. & Gross K.L. 1998 Species richness in a successful grassland: effects of nitrogen enrichment
and plant litter. Ecology 79:2593-2602.
Franzén M. & Imby L. 2008. Åtgärdsprogram för mnemosynefjäril, Parnassius mnemosyne.
Naturvårdsverket Rapport 5829, Stockholm.
Frisvoll A.A. & Prestø T. 1997. Spruce forest bryophytes in central Norway and their relationship to
environmental factors including modern forestry. Ecography 20:3-18.
Frödin J. 1925. Siljansområdets fäbodbygd. Skrifter utgivna av Vetenskaps-societeten i Lund nr 5, Lund.
Frödin J. 1926. Fäbodbebyggelsen i Norrbottens län. Sydsvenska geografiska sällskapets årsbok, Lund.
Frödin J. 1952. Skogar och myrar i norra Sverige, i deras funktion som betesmark och slåtter.
Aschehough & co, Oslo.
Frödin J. 1954. Uppländska betes- och slåttermarker i gamla tider, deras utnyttjande genom
landskapets fäbodväsen. Geographica Nr 29, Uppsala.
Gadd C.J. 2000. Den agrara revolutionen – 1700-1870. Natur och kultur/LTs förlag, Stockholm.
Garnier E. m.fl. 2007. Assessing the effects of land use change on plant traits, communities and
ecosystem functioning in grasslands: a standardized methodology and lessons from an
application to 11 European sites. Annals of Botany 99:967-985.
Gerhardt K., Lennartsson T. & Westin A. 2018. Kunskapssammanställning om bryn. Bilaga 1 i: Karlsson
L. m.fl. Övergångszoner mellan skogs- och jordbruksmark. Ett samverkansprojekt inom
miljömålsrådet 2017. Jordbruksverket Rapport 2018:14, Jönköping,s. 53-85.
Glimskär A. & Svensson R. 1990. Vegetationens förändring vid gödsling och ändrad hävd. Inst. för
Ekologi och Miljövård Rapport 38, SLU, Uppsala.
Granlund J. 1938. Bygdelag och byalag. I: Gruddbo på Sollerön, en byundersökning. Festskrift till Sigurd
Erixon. Red. G Berg & S Svensson, Nordiska Museets handlingar nr 9, Stockholm.
Granström A. 1995. Om skogseldens natur och eldkulturen i Sveriges skogar. I: Larsson B. (red.)
Svedjebruk och röjningsbränning i Norden. Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria nr 7,
Nordiska Museet, Stockholm, s. 14-27.
Granström A., Ericsson O. & Schimmel J. 1995. Fröet, grodden och fienderna. Skog & Forskning
1/95:34-40.
Granström A. & Niklasson M. 2008. En brandhistorisk analys av Rossenområdet i västra Hälsingland.
Länsstyrelsen Gävleborg Rapport 2008:1, Gävle.
Green B.H. 2006. Agricultural intensification and the loss of habitat, species and amenity in British
grasslands: a review of historical change and assessment of future prospects. Grass and Forage
Science 45:365-372.
Greenwood K.L. & McKenzie B.M. 2001. Grazing effects on soil physical properties and the
consequences for pastures: a review. Australian Journal of Experimental Agriculture 41:12311250.
Gren L. 1997. Fossil åkermark. Äldre tiders jordbruk – spåren i landskapet och de historiska
sammanhangen. Gustavsson K. 2009. Naturen som kultur: Mårten Sjöbeck och bondens
landskap. I: Tunón H. (red.) Kunskap, föreställningar, natursyn, hållbar utveckling. Om mötet
mellan myndigheter, lokalsamhällen och traditionella värderingar. CBM Skriftserie/NAPTEK nr
32, s. 20-27, Uppsala.
254

Grosse-Brauckmann H. & Grosse-Brauckmann G. 1978. Zur Pilzflora der Umgebung von Darmstadt vor
50 Jahren und heute (ein Vergleich der floristische Befunde Franz Kallenbachs aus der Zeit von
1918 bis 1942 mit dem gegenwärtigen Vorkommen der Arten). Zeitschrift für Mykologie 44:257269.
Grotenfelt G. 1899. Det primitive jordbrukets metoder I Finland under den historiska tiden.
Avhandling, Kejserliga Alexandersuniversitet, Helsingfors.
Gustawsson, K. A. 1976: Ängen och hagen. Kungliga Vitterhetsakademin.
Gustafsson, J-E. 1989: Hägnader och stängsel i kulturlandskapet. Praktisk fornvård 1. RAÄ.
Göransson H. 1995. Förhistoriska kalendrar och forntida skogsbränder. I: Larsson B. (red.) Svedjebruk
och röjningsbränning i Norden. Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria nr 7, Nordiska Museet,
Stockholm, s. 64-89.
Hagner S.O. 1962. Naturlig föryngring under skärm. En analys av föryngringsmetoden, dess möjligheter
och begränsningar i mellannorrländskt skogsbruk. Meddelanden från Statens
Skogsforskningsinstitut band 52, nr. 4.
Hall-Diemer M., Niemi Hjulfors L., Lagerkvist Tolke C. & Durling M. 2013. Kan nya metoder stärka
skötseln av våra ängs- och betesmarker? Jordbruksverket Rapport 2013:22, Jönköping.
Hannerberg D. 1948. Närkes boskapsbestånd på 1620- och 1630-talen, med en undersökning av
källvärdet hos landskapets boskapslängder. Göteborg.
Harpole W.S. & Suding K.N. 2011. A test of the niche dimension hypothesis in an arid annual grassland.
Oecologia 166: 197-205.
Harpole W.S. & Tilman T. 2007. Grassland species loss resulting from reduced niche dimension.
Nature, 446, 791–793.
Hartmann E., Thomas F. & Luick R. 2006. Agri-environment schemes in Germany. Naturschutz und
Landschaftsplanung 38: 205-213.
Hasselrot TE. 1953. Nordliga lavar i Syd- och Mellansverige. Acta Phytogeographica Suecica 3, Almqvist
& Wiksell, Uppsala.
Hautier Y., Niklaus P.A. & Hector A. 2009. Competition for light causes plant biodiversity loss after
eutrophication. Science, 324, 636–638.
Hedgren O., Wikars L-O. & Hansson J. 2010. Vedskalbaggar och andra insekter i tallskogar i
Västmanlands län. Länsstyrelsen Rapport 2010:3, Västerås.
Hegland S.J. & Rydgren K. 2016. Eaten but not always beaten: winners and losers along a red deer
herbivory gradient in boreal forest. Journal of Vegetation Science 27:11-122.
Hellström K. 2017. Nötbetets påverkan på dynamiken hos träd- och buskplantor. Kandidatuppsats,
Göteborgs Universitet.
Hellström P. 1917. Norrlands jordbruk. Norrländskt handbibliotek VI, Almqvist & Wiksell, Uppsala.
Hermansson J. 2011. Åtgärdsprogram för bevarande av hotade lavar på kulturved i odlingslandskapet.
Naturvårdsverket Rapport 6439, Stockholm.
Hesselman H. 1911. Skabbholmen, en af Sveriges vackraste löfängar. Sveriges Natur årsbok 23-30.
Hessle A., Dahlström F., Bele B., Norderhaug A. & Söderström M. 2014. Effects of breed on foraging
sites and diets in dairy cows on mountain pasture. International Journal of Biodiversity Science,
Ecosystem Services & Management 10:334-342.
Hessle A., Wissman J., Bertilsson J. & Burstedt E. 2008. Effect of breed of cattle and season on diet
selection and defoliation of competitive plant species in semi-natural grasslands. Grass and
Forage Science 63:86-93.
Hilborn E. 2014. Världar i Brand : fiktion, politik och romantik i det tidiga 1900-talets ungsocialistiska
press. Avhandling Lunds Universitet, Lund.
Holmbäck, Å. 1934: Uppkomsten av kronans anspråk på skog inom Älvdalens socken. Uppsala,
Almqvist & Wiksell.
Horak J., Vodka S., Kout J., Halda J.P., Bogusch P. & Pech P. 2014. Biodiversity of most dead wooddependent organisms in thermophilic temperate oak woodlands thrives on diversity of open
landscape structures. Forest Ecology and Management 315:80-85.
255

Hovd H. & Skogen A., 2005. Plant species in arable field margins and road verges of central Norway.
Agriculture Ecosystems & Environment 110, 257-265.
Huhta A.P., Rautio P., 1998. Evaluating the impacts of mowing: a case study comparing managed and
abandoned meadow patches. Annales Botanici Fennici 35, 85-99.
Huhta A.P., Rautio P., Tuomi J. & Laine, K. 2001. Restorative mowing on an abandoned semi-natural
meadow: Short-term and predicted long-term effects. Journal of vegetation Science 12, 677–
686.
Huldén N. Kustbor och det materiella arvet. Upptecknad egendom som indikator för kulturell
anpassning i sydvästra Finlands skärgård 1700-1900. Akademisk avhandling, Åbo Akademi.
Hultengren S. 2006. Lavar. I: Linkowski W.I. m.fl. (red) Naturvärden i fjällbjörkskog, dokumentation av
seminarium. Länsstyrelsen i Norrbotten Rapport 2006/3, Luleå.
Huntly, N. 1991. Herbivores and the dynamics of communities and ecosystems. Annual Review of
Ecology and Systematics 22:477-503.
Hülphers A.A. 1757. Dagbok öfwer en resa igenom de, under Stora Kopparbergs höfdingedöme
lydande lähn och Dalarne år 1757. Tryckt 1957, Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbunds
skrifter 12, Falun.
Hyltén-Cavallius G.O. 1868. Wärend och Wirdarne, ett försök I svensk ethnologi. Andra delen. P.A.
Norstedt och söner, Stockholm.
Högbom A.G. 1934. Om skogseldar förr och nu. Norrländskt handbibliotek XIII.
Höijer O. & Hultengren S. 2004. Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet.
Naturvårdsverket Rapport 5411, Stockholm.
Ihse M. 1997. Kan ängen vara en hed? Begreppet ”äng” från kulturhistorikerns och botanistens
synvinklar. – Svensk Botanisk Tidskrift 91: 211–221.
Isacson M. 1979. Ekonomisk tillväxt och social differentiering 1680–1860: Bondeklassen i By socken,
Kopparbergs län. Avhandling Uppsala universitet, Uppsala; Almqvist & Wiksell, Stockholm.
Isaksson D. & Vessby K. 2006. Spillningslevande bladhorningar. Litteraturstudie över deras ekologi och
påverkan från avmaskningsmedel med fokus på hästspillning. Naturvårdsverket Rapport 5650,
Stockholm.
Iuga A., Westin A., Iancu B., Stroe M. & Tunón H. 2018. Rural communities and traditional ecological
knowledge. I: Crumley m.fl. (red.) Issues and Concepts in Historical Ecology. Cambridge
University Press.
Janols A. 2012. Ängssvampar i Dalarna. Länsstyrelsen I Dalarnas län, Rapport 2012:10, Falun.
Jansson U. 1993. Ekonomiska kartor 1800-1934 : en studie av småskaliga kartor med information om
markanvändning. Riksantikvarieämbetet: Stockholm.
Jensen K. & Gutekunst K. 2003. Effects of litter on establishment of grassland plant species: the role of
seed size and successional status. Basic and Applied Ecology 4: 579-587.
Jerling L. & Andersson M. 1982. Effects of selective grazing by cattle on the reproduction of Plantago
maritima. Holarctic ecology 5: 405-411.
Johannesson H. & Dahlberg A. 2001. Färska brandfält ett måste för brandskiktdynan – och över åttio
andra skogsarter. SLU Fakta Skog nr 2 2001, Uppsala.
Johannesson J. och Ek T. 2006. Eklänet Östergötland – naturinventering av ekmiljöer. Länsstyrelsen
Östergötland, Rapport 2006:10, Linköping.
Johansson P. 2008. Consequences of disturbance on epiphytic lichens in boreal and near boreal
forests. Biological Conservation 141:1933-1944.
Jordbruksverket 2008. Ängs- och betesmarker – en genomgång av tillgänglig statistik. Jordbruksverkets
rapport 2008:30, Jönköping.
Jordbruksverket 2015. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om miljöersättningar,
ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd. SJVFS 2015:25 1 kap. 2§,
Jönköping.
Josefsson T, Olsson J, Östlund L. 2010. Linking forest history and conservation efforts: Long-term
impact of low-intensity timber harvest on forest structure and wood-inhabiting fungi in
northern Sweden. Biological Conservation 143:1803–1811.
256

Josefsson T. 2009. Pristine forest landscapes as ecological references, human land use and ecosystem
change in boreal Fennoscandia. Avhandling, Umeå Universitet.
Junninen K., Similä M., Kouki J. & Kotiranta H. 2006. Assemblages of wood fungi along the gradients of
succession and naturalness in boreal pine-dominated forests in Fennoscandia. Ecography 29:7585.
Jüriado I., Paal J & Liira J. 2002. Epiphytic and epixylic lichen species diversity in Estonian natural
forests. Biodiversity and Conservation 12:1587-1607.
Jönsson, N. 1934: Tjärbrännare och kolare i Nordskånes gränsskogar. Skånes Hembygdsförbunds
Årsbok 1934.
Kardell L. 1976. Skogens historia i Kisa. I: Nordström B. (red.) En bok om Kisa socken, band 2 s.289-335.
Kisa sockenbokskommitté, Kisa.
Kardell L. 1977. Jämtgaveln, Nationalpark, naturreservat eller bara ett vanligt skogsområde?
Skoghögskolan/Avdelningen för landskapsvård Nr 8, Stockholm.
Kardell L. 1982a. Tivedens nationalpark, en skogshistorisk betraktelse. SLU, Avdelningen för
landskapsvård rapport 22, Uppsala.
Kardell L. 1982b. Tandövala, vårt sydligaste lågfjäll. SLU Avdelningen för landskapsvård Rapport 24,
Uppsala.
Kardell L. 1989. Hall-Hangvar, en gotländsk skog och dess historia. SLU, Avdelningen för landskapsvård,
Rapport 39, Uppsala.
Kardell L. 1991: En skogshistorisk skiss. Lima och Transtrand, ur två socknars historia nr. 3:103-182,
Malung.
Kardell L. 1993. Gillhovskälen, ett jämtländskt avradsland och dess historia. SLU, Avdelningen för
landskapsvård Rapport 55, Uppsala.
Kardell L. 2003. Svenskarna och skogen, Del 1. Från ved till linjeskepp.
Kardell L., Dehlén R. & Andersson B. 1980. Svedjebruk förr och nu. SLU Avd. för Landskapsvård,
Rapport 20, Uppsala.
Kardell Ö 2006. Vallning, bete, mjölkning och hägnader kring sekelskiftet 1900: en kontextuell skiss.
Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv B 129: 49-77.
Kardell Ö. 2004. Hägnadernas roll för jordbruket och byalaget 1640-1900. Stockholm.
Kellgren A.G. 1892. Agronomiskt botaniska studier i norra Dalarna åren 1890 och 1891.
Landtbruksakademiens Handlingar och Tidskrift 1892, Stockholm.
Kihlbom D. 1991. Skärgårdsskog, ekologi och skötsel. Skogsstyrelsen, Jönköping.
Király I., Nascimbene J., Tinya F. & Ódor P. 2013. Factors influencing epiphytic bryophyte and lichen
species richness at different spatial scales in managed temperate forests. Biodiversity and
Conservation 22:209-223.
Kjellström R. 2012. Nybyggarliv i Vilhelmina, 1. Träd och växter som resurs. CBMs skriftserie 65,
Centrum för Biologisk Mångfald, Uppsala.
Kjellström R. 2012. Nybyggarliv i Vilhelmina, 2, Åkerbruk och boskapsskötsel. CBMs skriftserie 69,
Centrum för Biologisk Mångfald, Uppsala.
Kohl E. 1975 Studier över skogsbränder och skenhälla i älvdalsskogarna. Sveriges skogsvårdsförbunds
Tidskrift 73:299-336.
Krahulec F., Skalova H., Herben T., Hadincova V., Wildova R. & Pechackova S. 2001. Vegetation
changes following sheep grazing in abandoned mountain meadows. Applied Vegetation Science
4: 97-102.
Krok S. 1768. Framledne candidatens herr Samuel Kroks tal, om Urshults pastorats inbyggares seder,
hållit, på Småländska nationens sammankomst, i novembr. månad, år 1749, uti Upsala. Utgiven
1972 i Hembygdsföreningen Gamla Urshults skriftserie nr. 5.
Kullman L. 1977. Fäbodväsendet och fjällskogen. I: Rosander G. (red.) Nordiskt fäbodväsen.
Förhandlingar vid Fäbodseminarium i Älvdalen, Dalarna, 1-3 sept 1976. Nordiska Museet m.fl.,
Stockholm, s. 113-117.
Kumm K-I. 2003. Sustainable management of Swedish seminatural pastures with high species diversity.
Journal for Nature Conservation 11:117-125.
257

Kumm K-I., Stern S, Gunnarsson S., Nybrant T., Sonesson U & Öborn I. 2005. Framtidsscenarier för
uthållig Svensk köttproduktion. Mat21 Rapport 1/2005. SLU, Uppsala.
Kuuvulainen T. 1994. Gap disturbance, ground microtopography, and the regeneration dynamics of
boreal coniferous forests in Finland: a review. Annales Zoologici Fennici 31:35-51.
Laestadius L. L. 1824. Om möjligheten och fördelen af allmänna uppodlingar i Lappmarken, jemte
förslag till en nybyggscholas anläggande derstädes, eller anvisning, att på allmän bekostnad
befrämja allmänna uppodlingar i nämnde landskap, till båtnad för staten. Zacharias Haeggström,
Stockholm.
Laganière J., Paré D., Bergeron Y. & Chen H.Y.H. 2012. The effect of boreal forest composition on soil
respiration is mediated through variations in soil temperature and C quality. Soil Biology and
Biochemistry 53:18-27.
Landberg H. 1998. Kronans holmar och skär. Kulturvärden 1998 nr 3:10-13, Statens Fastighetsverk.
Larsson J. 2005. Den Norrländska jordbruksfrågan – Lindbruk i södra Norrland och Dalarna.
Bebyggelsehistorisk tidskrift 49: 56-74.
Larsson J. 2009. Fäbodväsendet 1550-1920: Ett centralt element i Nordsveriges jordbrukssystem.
Larsson J.Y. & Rekdal Y. 2000. Husdyrbeite I barskog, vegetationstyper og beitverdi. Norsk intitutt for
jord- og skogkartlegging, Rapport 9/2000, Ås.
Larsson L-O. 1996. Skogsmarkens ökade exploatering under tidig modern historia. I: Liljewall B. (red.)
1996. Tjära, barkbröd och vildhonung. Utmarkens människor och mångsidiga resurser. Nordiska
museet, skrifter om skogs- och lantbrukshistoria nr. 9, Stockholm.
Lawrence A.B. & Wood-Gush D.G.M. 1988. Home-range behaviour and social organization of Scottish
Blackface sheep. Journal of Applied Ecology 25:25–40.
Lennartsson T. & Björklund J-O. 2014. Åtgärdsprogram för hotade insekter på krisslor.
Naturvårdsverket Rapport 6632, Stockholm.
Lennartsson T. & Oostermeijer J.G.B. 2001. Demographic variation and population viability in
Gentianella campestris: effects of grassland management and environmental stochasticity.
Journal of Ecology 89:451-63.
Lennartsson T. & Stighäll K. 2005. Landmiljöer i kust och skärgård. Naturvårdsverket Rapport 5482,
Stockholm.
Lennartsson T. 1997. Demography, reproductive biology and adaptive traits in Gentianella campestris
and G. amarella. - Evaluating grassland management for conservation by using indicator plant
species. Acta Universitatis Agriculturae Suecicae - Agraria 46. Doktorsavhandling, SLU, Uppsala.
Avhandling Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.
Lennartsson T. 2000. Management and population viability of the pasture plant Gentianella
campestris: the role of interactions between habitat factors. Ecological Bulletines, 48:111-121.
Lennartsson T. 2010. En analys av åtgärdsprogram för hotade arter i jordbrukslandskapet - Arter som
vägvisare för skötsel. Naturvårdsverket Rapport 6356.
Lennartsson T. 2013. Träd och buskar, månghundraåriga historieberättare. Riksantikvarieämbetet,
Vårda Väl.
Lennartsson T. 2017. Växter och vegetation som biologiskt kulturarv. Riksantikvarieämbetet, Vårda
Väl.
Lennartsson T., Eriksson O., Iuga A., Larsson J., Moen J., Scholl M.D., Westin A., & Crumley C.L. 2018.
Diversity in ecological and social contexts. I: Crumley et al. (red.) Issues and Concepts in
Historical Ecology. Cambridge University Press.
Lennartsson T., Westin A. & Crumley C.L. 2018a. Historical ecology in theory and practice, editors’
reflections. I: Crumley et al. (red.) Issues and Concepts in Historical Ecology. Cambridge
University Press.
Lennartsson T., Wissman J. & Bergström H-M. 2012. The effect of timing of grassland management on
plant reproduction. International Journal of Ecology, Focus issue on Habitat Management.
Volume 2012 (2012), Article ID 156274.

258

Lennartsson, T., Westin, A. & Erikson, M. 2017. Uppländska kalkbarrskogar, biologiska toppobjekt och
ett bortglömt biologiskt kulturarv. Bilaga 7 i: Forslund, M. (red.) Kalkbarrskogar i Uppsala län –
13 års erfarenheter. Länsstyrelsens meddelandeserie 2017:20, Uppsala.
Lennartsson T. & Westin A. 2019. Historisk ekologi i Venakärret och Älvhyttan. LIFE Reclaim,
Länsstyrelsen i Örebro län Rapport 2019:6.
Lenoir L. & Lennartsson T. 2010. Effects of timing of grazing on the above- and below-ground
arthropod communities in semi-natural grasslands. Journal of Insect Science, 10:60.
Levander L. 1943. Övre Dalarnes bondekultur under 1800-talets förra hälft. I Självhushållning. Jonson
& Winter, Stockholm.
Liljewall B. (red.) 1996. Tjära, barkbröd och vildhonung. Utmarkens människor och mångsidiga
resurser. Nordiska museet, skrifter om skogs- och lantbrukshistoria nr. 9, Stockholm.
Linder P. 1992. Ängratörn – en skogsbiologisk inventering. Länsstyrelsen Gävleborg Rapport1992:11,
Gävle.
Lindman G. 1995. Forntida svedjeodling i Västsverige. I: Larsson B. (red.) Svedjebruk och
röjningsbränning i Norden. Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria nr 7, Nordiska Museet,
Stockholm, s. 51-63.
Lindquist N. 1969. En bit ost: ett stycke kulturhistoria. Berghs förlag, Stockholm.
Lindroth C.H. 1992. Carabid beetles (Carabidae) of Fennoscandia. A Zoogeographic study. Part 1:
Specific knowledge regarding the species. Smithsonian Institution Library.
Lindström K. 2003. Wood-living bryophyte species diversity and distribution—differences between
small-stream and upland spruce forests. Masteruppsats, Umeå Universitet.
Linné C. Linnés Dalaresa 1734, Iter Dalekarlicum. Utgåva från 1953, Uppsala.
Ljung T. 2011. Fäbodskogen som biologiskt kulturarv. Betade boreala skogars innehåll av historisk
information och biologisk mångfald. En studie av fyra fäbodställen i Dalarna. CBM skriftserie 49,
Centrum för Biologisk Mångfald, Uppsala.
Ljung T. 2013. Fäbodar och fäbodskogar. Biologiskt kulturarv i nordliga skogar Riksantikvarieämbetet
Vårda Väl, Stockholm.
Ljung T. 2014 (opubl). Biologiskt kulturarv i Gallejaur. Rapport från Riksantikvarieämbetet,
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/6813/Rapp%202014_24.pdf?sequence=1&isA
llowed=y
Ljung T. 2017. Vårt levande arv, Minnen och spår i landskapet. Dalarnas Fornminnes- och
Hembygdsförbund årsbok, Falun.
Ljung T., Lennartsson T. & Westin A. 2015. Inventering av biologiskt kulturarv. Riksantikvarieämbetet,
Vårda väl.
Ljung, T. 2004: Ödebygdsminnen. Länsstyrelsen Dalarna.
Ljungberg H. 2001. Jordlöpare som indikatorer vid övervakning av värdefulla naturmiljöer.
Länsstyrelsen i Östergötland, Rapport 2001:18, Linköping.
Ljungberg H. 2007. Åtgärdsprogram för dynglevande skalbaggar. Naturvårdsverket Rapport 5689,
Stockholm.
Loucougaray G., Bonis A. & Bouzillé J-B. 2004. Effects of grazing by horses and/or cattle on the
diversity of coastal grasslands in western France. Biological Conservation 116:59-71.
Lundqvist, R. 2005: Ristade träd i skogen. Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbunds Årsbok 2005,
Falun.
Lundström U. 1997. Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650. Skrifter från
forskningsprogrammet Kulturgräns norr, nr 3, Umeå.
MacLeod A., Wratten S.D., Sotherton N.W. & Thomas M.B. 2004. “Beetle banks” as refuges for
beneficial arthropods in farmland: Long-term changes in predator communities and habitat.
Agricultural and Forest Entomology 6: 147-154.
Magnusson G. 1984. Lapphyttan, en medeltida masugn i Karbenning socken. I: Kihl G. & Bergman K:
(red.) Karbenning, en bergslagssocken. Norbergs kommun, Norberg.

259

Malmström C. 1939. Hallands skogar under de senaste 300 åren. En översikt över deras utbredning
och sammansättning enligt officiella dokuments vittnesbörd. Meddelanden från Statens
Skogsförsöksanstalt 31:171-277.
Márialigeti S., Németh B., Tinya F. & Ódor, P. 2009. The effects of stand structure on ground-floor
bryophyte assemblages in temperate mixed forests. Biodiversity and Conservation 18:22232241.
Maron J. & Jefferies R. L. 2001. Restoring Enriched Grasslands: Effects of Mowing on Species Richness,
Productivity, and Nitrogen Retention. Biological Sciences Faculty Publications. Paper 344.
Matlack G.R. 1994. Vegetation dynamics of forest edge – trends in space and successional time.
Journal of Ecology 82:113-123.
Mebus F. & Löfgren A. 2003. Skogsbete i gotländska barrskogar – vad händer med floran när djuren
försvinner? Svensk Botanisk Tidskrift 97: 34-45.
Milchunas D.G. & Noy-Meir I. 2002. Grazing refuges, external avoidance of herbivory and plant
diversity. Oikos 99:113–130.
Moe B. & Botnen A. 1997. A quantitative study of the epiphytic vegetation on pollarded trunks of
Fraxinus excelsior at Havrå, Osterøy, western Norway. Plant Ecology 129:157-177.
Moe B. & Botnen A. 2000. Epiphytic vegetation on pollarded trunks of Fraxinus excelsior in four
different habitats at Grinde, Leikanger, western Norway. Plant Ecology 151:143-159.
Montelius S. 1975. Leksands fäbodar. Leksands sockenbeskrivning del VII, Falu nya boktryckeri, Falun.
Montelius, S. 1962: Säfsnäsbrukens arbetskraft och försörjning 1600-1865. Studier i en mellansvensk
bruksbygd.
Morell M. 2001. Jordbruket i industrisamhället. 1870–1945. Natur och kultur/LTs förlag. Stockholm.
Morris M.G. 1967. Differences between the invertebrate faunas of grazed and ungrazed chalk
grassland. I. Responses of some phytophagous insects to cessation of grazing. Journal of Applied
Ecology 36: 459-474.
Myrdal J. & Bäärnhielm G. 1994. Kvinnor, barn & fester i medeltida mirakelberättelser - med en
katalog över svenska mirakelberättelser och en nyöversättning av Brynolfsmiraklerna.
Skaraborgs länsmuseum.
Myrdal J. 1995. Inledning. I: Larsson B. (red.) Svedjebruk och röjningsbränning i Norden. Skrifter om
skogs- och lantbrukshistoria nr 7, Nordiska Museet, Stockholm, s. 5-13.
Myrdal J. 1997. En agrarhistorisk syntes. I: Agrarhistoria, Larsson BMP, Morell M, Myrdal J. LT, s 302322.
Myrdal J. 1999. Jordbruket under feodalismen. 1000-1700. Natur och Kultur/LTs, Stockholm.
Myrdal J. 1999. Jordbruket under feodalismen. 1000–1700. Natur och kultur/LTs förlag, Stockholm.
Myrdal J. 2012. Boskapsskötseln under medeltiden : En källpluralistisk studie. Nordiska Museet,
Stockholm.
Myrdal J. Legoboskap. I: Perlinge A. (red). Landbon, Ladan och lagen och Hägnaderna, arbetstiden och
bygdelaget samt ytterligare 20 agrarhistoriska artiklar. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien,
Stockholm
Naturvårdsverket 2004. Skyddsvärda statliga skogar och urskogsartade skogar, Huvudrapport över
uppdrag om naturvärdesbedömning och skydd av viss skog (Löfgren m.fl. red.).
Naturvårdsverket rapport 5339, Stockholm.
Naturvårdsverket 2013. Förvaltning av skogar och andra trädbärande marker i skyddade områden - –
vägledning för förvaltning av nationalparker, naturreservat, Natura 2000-områden och områden
med naturvårdsavtal. Naturvårdsverket rapport 6561, Stockholm.
Niklasson M. & Granström A. 2000. Number and sizes of fires: Longterm spatially explicit fire history in
a Swedish boreal landsscape. Ecology 81:1484-1499.
Niklasson M. & Nilsson S.G. 2005. Skogsdynamik och arters bevarande : bevarandebiologi,
skogshistoria, skogsekologi och deras tillämpning i Sydsveriges landskap. Studentlitteratur,
Lund.
Nilsson A. 2013. Tillväxthastighet och storleksfördelning hos hassel (Corylus avellana). Linköpings
universitet, Tekniska högskolan. Studentuppsats.
260

Nilsson S.G., Niklasson M., Hedin J., Aronsson G., Gutowski J.M., Linder P., Ljungberg H., Mikusinski G.
och Ranius T. 2002. Densities of large living and dead trees in old-growth temperate and boreal
forests. Forest Ecology and Management 161:189-204.
Nitare J. 2006. Åtgärdsprogram för bevarande av rödlistade fjälltaggsvampar (Sarcodon).
Naturvårdsverket Rapport 5609, Stockholm.
Nitare J. 2009. Åtgärdsprogram för kalktallskogar 2009-2013. Naturvårdsverket Rapport 5967,
Stockholm.
Nitare J. 2014. Handledning i naturvårdande skötsel av skog och andra trädbärande marker.
Skogsstyrelsen, Jönköping.¨
Nordmann P. 1888. Finnarne i mellersta Sverige. Akademisk avhandling, Helsingfors Universitet.
Nordström A. 1976. Fäbodar och fäbodliv i Höga kusten. Hembygdshistoria i Höga kusten nr. 1, CEWEförlaget, Bjästa.
Nordström O., Larsson L.J., Käll J. & Larsson, L-O. 1989. Skogen och smålänningen. Kring skogsmarkens
roll i förindustriell tid. Historiska Föreningens i Kronobergs län skriftserie nr 6.
Norén M. 1995. Instruktion för datainsamling vid inventering av nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen,
Jönköping.
Norlin, E. 1919: ”Tjärbränning”, uppslagsord i Nordisk Familjebok 2:a upplagan bd 29 sp 225.
Nyström A. & Ryberg A. 2002. Svampar i odlingslandskapet. Jordbruksverket, Jönköping.
Nyström S. Smånamn och andra ortnamn. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
Ódor P., Heilmann-Clausen J., Christensen M., Aude E., van Dort K.W., Piltaver A., Siller I., Veerkamp
M.T., Walleyn R., Standovár T., van Hees A.F.M., Kosec J., Matocec N., Kraigher H. & Grebenc T.
2006. Diversity of dead wood inhabiting fungi and bryophytes in semi-natural beech forests in
Europe. Biological Conservation 131:58–71.
Ohlson A. 1964. Gotlands kalkpatroner : En berättelse om Gotlands kalkbruksindustri. Gotlänningen,
Visby.
Oldén A., Raatikainen K.J., Tervonen K. & Halme P. 2016. Grazing and soil pH are biodiversity drivers of
vascular plants and bryophytes in boreal wood-pastures. Agriculture, Ecosystems &
Environment 222:171-184.
Olff H. & Ritchie M.E. 1998. Effects of herbivores on grassland plant diversity. Trends in Ecology &
Evolution 13: 261-265.
Olofsson J., Moen J. & Östlund L. 2010. Effects of reindeer on boreal forest floor vegetation: Does
grazing cause vegetation state transitions? Basic and Applied Ecology 11:550-557.
Olsson E.G.A. 1991. Landscape, land use, and vegetation. I. Berglund B.E. (red.) The cultural landscape
during 6000 years in southern Sweden. Ecological Bulletines 41, kap. 3.8.2, s. 98.
Orrman E. 1995. Svedjebruk på 1500-talets finska kungsgårdar. I Larsson, B. (red.) Svedjebruk och
röjningsbränning i Norden. Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria 7, Nordiska Museet,
Stockholm, s. 95-108.
Palmer S.C.F., Gordon I.J., Hester A.J. & Pakeman R.J. 2004. Introducing spatial grazing impacts into the
prediction of moorland vegetation dynamics. Landscape Ecology 19:817-827.
Palmgren E. 2010. Hur mycket naturbetesmarker har vi idag? Skattning av areal via nationella,
stickprovsbaserade inventeringar samt jämförelse mot befintliga informationskällor.
Examensarbete Sveriges Lantbruksuniversitet, 2010:09, Umeå.
Paltto H., Nordberg A., Nordén B. & Snäll, T. 2011. Development of secondary woodland in oak woodpastures reduces the richness of rare epiphytic lichens. PLoS ONE, 6, e24675.
Paolini V., Bergeaud J.P., Grisez C., Prevot F., Dorchies Ph. & Hoste H., 2003. Effects of condensed
tannins on goats experimentally infected with Haemonchus contortus. Veterinary Parasitology
113:253–261.
Peltzer D.A., Bast M.L., Wilson S.D. & Gerry A.K. 2000. Plant diversity and tree responses following
contrasting disturbances in boreal forest. Forest Ecology and Management 127:191-203.
Persson K. 2005. Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004. Jordbruksverket rapport 2005:1.
Petersson M. 2006. Djurhållning och betesdrift : djur, människor och landskap i västra Östergötland
under yngre bronsålder och äldre järnålder. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
261

Pettersson B. 1949. Gotländska vegetationsproblem, preliminärt meddelande. Botaniska Notiser
1949:377-394.
Pettersson B. 1958. Dynamik och konstans i Gotlands flora och vegetation. Acta Phytogeografica
Suecica 40. Uppsala.
Pettersson J-E. 1991. Säterbruk, särskilt under 1600- och 1700-talen. I: Brjörklund S. & Pettersson J-E.
(red.) Lima-Transtrand – ur två socknars historia, del 3, Malung, s 647-713.
Pettersson Jensen I-M. 2015. Bergslagen modernt i alla tider – Gamla Norbergs bergslag och
utvecklingen på Vikaberg och Garpenberg från förhistorisk tid till medeltid. I: Järnet och Sveriges
medeltida modernisering. Jernkontorets bergshistoriska skriftserie 48, s. 399-446.
Pettersson R. (red.) 1999. Skogshistorisk forskning i Europa och Nordamerika. Vad är skogshistoria,
varför har den skrivits och varför? KSLA meddelande 22, Stockholm.
Pettersson R. 2013. Åtgärdsprogram för skalbaggar på nyligen död tall. Naturvårdsverket Rapport
6599, Stockholm.
Pihlgren A. & Lennartsson T. 2007. Floral resources in semi-natural grasslands – significance of grazing
intensity and spatial variation. Uppsats I i: Pihlgren A. Small-Scale Structures and Grazing
Intensity in Semi-Natural Pastures. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, No. 2007:13.
Pihlgren A. & Lennartsson T. 2008. Shrub effects on herbs and grasses in semi-natural grasslands positive, negative or neutral relationships? Grass and forage science 63: 9-21.
Pihlgren, A. 2007. Small-Scale Structures and Grazing Intensity in Semi-Natural Pastures. Acta
Universitatis Agriculturae Sueciae, No. 2007:13.
Plieninger T., Hartel T., Martín-López B., Beaufoy G., Bergmeier E., Kirby K., Montero M.J., Moreno, G.,
Oteros-Rozas E. & van Uytvanck J. 2015. Wood-pastures of Europe: Geographic coverage,
social–ecological values, conservation management, and policy implications. Biological
Conservation 190: 70–79.
Putman RJ, Fowler AD & Tout S 1991. Patterns of use of ancient grassland by cattle and horses and
effects on vegetational composition and structure. Biological Conservation 56:329-347.
Pykälä J. 2003. Effects of restoration with cattle grazing on plant species composition and richness of
semi-natural grasslands. Biodiversity Conservation 12:2211-2226.
Ragnar M. 2013. Svensk ostkultur. Carlssons, Stockholm.
Ranius T. och Jansson N. 2000. The influence of forest regrowth, original canopy cover and tree size on
saproxylic beetles associated with old oaks. Biological Conservation 95:85-94.
Rautio A-M. 2014. People – plant Interrelationships, historical plant use in native sami societies.
Avhandling, Umeå Universitet.
Rautio A-M., Axelsson Linkowski W. & Östlund L. 2016. ”They followed the power of the plant”:
historical Sami harvest and traditional ecological knowledge (Tek) of Angelica archangelica in
the northern Fennoscandia. Journal of Ethnobiology 36:617-63.
Rebollo S., Milchunas D.G., Noy-Meir I. & Chapman P.L. 2002. The role of a spiny plant refuge in
structuring grazed shortgrass steppe plant communities. Oikos 98:53-64.
Reed K.F.M. 1987. The effect of season on growth and feeding value of pasture. Journal of the British
Grassland Society 33:227-234.
Regeringskansliet 2018. Sweden - Rural Development Programme (National). Version 06/02/2018.
Rekdal Y. & Angeloff M. 2016. Beiteressursar i Hedmark, ressursgrunnlag i utmark og areal av
innmarksbeite i kommunar og fylke. NIBIO rapport vol 2 nr. 59, Ås.
Rekdal Y. 2013. Beite I utmark – kvalitet og kapasitet. I: Fløistad E. & Günther M. (red.) Bioforskkoferansen 2013, sammendrag av presentasjoner, Bioforsk Fokus 8(2), Ås, s. 135-137.
Ritchie M.E. & Olff H. 1999. Herbivore diversity and plant dynamics: compensatory and additive
effects. In: Olff H., Brown V.K. & Drent R.H., (red.) Herbivores: Between Plants and Predators.
The 38th Symposium of the British Ecological Society. Blackwell Science. Oxford, UK. s. 175-204.
Romell L-G. 1966. Botanismens besegrare. Landskapsforskaren Mårten Sjöbeck. Sveriges Natur Årsbok
146-148.

262

Rook A.J., Dumont B., Isselstein J., Osoro K., WallisDeVries M.F., Parente G. & Mills J. 2004. Matching
type of livestock to desired biodiversity outcomes in pastures - a review. Biological Conservation
119: 137-150.
Rosendal K-G. 1972. Lysings häradsallmänning. I. Andersson H. (red.) Strövtåg I Lysingsbygden.
Kulturnämnden Ödeshögs kommun, s. 64-76.
Rosentahl J.P. & Kotanen P.M. 1994. Terrestrial plant tolerance to herbivory. Trends in Ecology and
Evolution 9:145-148.
Ränk G. 1966. Från mjölk till ost - drag ur den äldre mjölkhushållningen i Sverige. Nordiska museets
handlingar 66, Stockholm.
Schiegg K. 2000. Are there saproxylic beetle species characteristic of high dead wood connectivity?
Ecography 23:579-587.
Schimmel J. & Granström A. 1997. Fuel succession and fire behaviour in the Swedish boreal forest.
Canadian Journal of Forest Research 27:1207-1216.
Schotte G. 1910. Till Tiveden och Hasselfors. Skogsvårdsföreningens exkursion 1909.
Skogsvårdsföreningens tidskrift, allmänna delen s. 119.
Schwab A., Dubois D., Fried P.M. & Edwards P.J. 2002. Estimating the biodiversity of hay meadows in
north-eastern Switzerland on the basis of vegetation structure. Agriculture, Ecosystems and
Environment 93: 197-209.
Schütz K., Davidson D. & Matthews L. 2006. Do different levels of moderate feed deprivation in dairy
cows affect feeding motivation? Applied Animal Behavioural Science 101:253-263.
Segerström U., Karlsson J., Karlsson M., Karlsson B., Weinehall A., Magnusson G. & Bindler R. 2015.
Medeltida metallhantering i Möre och Garpenberg. I: Järnet och Sveriges medeltida
modernisering. Jernkontorets bergshistoriska skriftserie 48, s. 299-368.
Selander S. 1955. Det levande landskapet i Sverige. Albert Bonniers förlag, Stockholm.
Sernander R. 1912. Uppsala Universitets naturpark. Sveriges Natur årsbok 21-27.
Sernander R. 1936. Granskär och Fiby urskog. Acta Phytogeographica Suecica, VIII, Uppsala.
Shefferson R.P., Kull T. & Tali K. 2011. Adult whole-plant dormancy induced by stress in long-lived
orchids. Ecology 86: 3099-3104.
Sjöbeck M. 1927. Bondskogar, deras vård och utnyttjande. Skånska folkminnen.
Sjörs H. 1954. Slåtterängar i Grangärde finnmark. Acta Phytogeographica Suecica 34.
Skogsstyrelsen 1992. Kulturmiljövård i skogen, att känna och bevara våra kulturminnen. Jönköping.
Skogsstyrelsen 2014. Målbilder för god miljöhänsyn, hänsynskrävande biotoper. Faktabladssamling,
Jönköping. Almquist E. 1929. Upplands vegetation och flora, akademisk avhandling. Acta
Phytogeographica Suecica I, Almqvist & Wiksell, Uppsala.
Skogsstyrelsen och Statens naturvårdsverk. 1982. Urskogar – Inventering av urskogsartade områden i
Sverige. 1. Allmän del.
Skurdal E. 1997. Beiting i utmark – i praksis og plansamanheng. Landbruksforlaget och Norsk sau- og
geitalslag, Oslo.
Sköld J., Svensson C. med bidrag av Frost K. 2008. Syrener i ruiner: Tre kurser och en arkeologisk
forskningsgrävning. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:89
Slotte H, Göransson H. 1996. Lövtäkt och stubbskottsbruk : människans förändring av landskapet boskapsskötsel och åkerbruk med hjälp av skog. Del 1 & 2. Stockholm, Kungl. Skogs- och
lantbruksakademien.
Slotte H. 1999. Lövtäkt i Sverige 1850-1950 : metoder för täkt, torkning och utfodring med löv samt
täktens påverkan på landskapet. Uppsala : Inst. för landskapsplanering
Slotte H. 2000. Lövtäkt i Sverige och på Åland : metoder och påverkan på landskapet. Uppsala.
Statens Naturvårdsverk 1975. Försöksverksamhet med landskapsvård I odlingsbygd. Statens
naturvårdsverks rapport till regeringen angående landskapsvårdande åtgärder i
odlingslandskapet, 1973-75. SNV PM 648.
Steen E., Matzon C. & Svensson C. 1972. Landskapsvård med betesdjur: betets avkastning och djurens
tillväxt på bete. Lantbrukshögskolan, Uppsala.
263

Stenquist Millde Y. 2007. Vägar inom räckhåll: Spåren efter resande i det förindustriella
bondesamhället. Avhandling Stockholms Universitet, Stockholm Studies in Archaeology 39.
Stenquist Millde Y., Lennartsson T. & Dahlström A. 2013. Biologiskt kulturarv vitaliserar
vägforskningen. I. Pettersson Jensen I-M, Berg Nilsson L & Karlsson C. (red.) Berättelser från
markerna – En antologi om järn, skog och kulturarv. Skrifter från Bergslagens medeltidsmuseum
1, Norberg.
Stewart G.B. & Pullin A.S. 2008. The relative importance of grazing stock type and grazing intensity for
conservation of mesotrophic ‘old meadow’ pasture. Journal for Nature Conservation 16:175185.
Strauss S. Y., and Agrawal A. A. 1999. The ecology and evolution of plant tolerance to herbivory.
Trends in Ecology and Evolution 14:179-185.
Svensson I. 1993. Fjärilskalender. Egen tryckning.
Swiss Federal Office for Agriculture 2004. Swiss agricultural policy, objectives, tools, prospects, Zürich.
Szabó, M. 1970. Herdar och husdjur. En etnologisk studie över Skandinaviens och Mellaneuropas
beteskultur och vallningsorganisation. Berlings, Lund.
Säve P.A. 1876. Skogens sagor eller växtligheten på Gotland jämte spridda drag ur öns odlingshistoria
och folklivet därstädes. Först publicerad i Tidskrift för Skogshushållning 1876. Nytryck 1939,
Gotlands Folkblads tryckeri, Visby.
Takala T., Haverinen J., Kuusela E., Tahvanainen T. & Kouki J. 2015. Does cattle movement between
forest pastures and fertilized grasslands affect the bryophyte and vascular plant communities in
vulnerable forest pasture biotopes? Agriculture, Ecosystems & Environment 201:26-42.
Tedebrand J-O. 2010. Utan störning blir rödlistorna allt längre - rapport från den artrika
Lombäcksheden i Medelpad. Svensk Mykologisk Tidskrift 31: 20-29.
Tedebrand J-O. 2017. Om ängens svampar inför rödlistan 2020. Svensk Mykologisk Tidskrift 38: 58-78.
Termorshuizen A. J. 1991. Succession of mycorrhizal fungi in stands of Pinus sylvestris in The
Netherlands. Journal of Vegetation Science 2:555-564.
Thelaus V.M. 1865. Om skogarne och skogsväsendet. Ett försök att populärt framställa skogarnes
betydelse samt skogsväsendets utveckling och närvarande ståndpunkt. Norstedt & söner,
Stockholm.
Thor G. & Arvidsson L. 1999. Rödlistade lavar i Sverige - Artfakta. Artdatabanken, SLU, Uppsala.
Tirén L. 1937. skogshistoriska studier i trakten av Degerfors i Västerbotten. Meddelande från Statens
Skogsförsöksanstalt, häfte 30, Centraltryckeriet, Esselte, Stockholm.
Tiren O. 1948. Skogsbete eller kulturbete : Några vunna erfarenheter från Västerbottens län. Från
skogsvårdsstyrelsernas arbetsfält, 99-0462193-4. Stockholm
Tirén, L. 1937. Skogshistoriska studier i trakten av Degerfors i Västerbotten. Meddelanden från Statens
skogsförsöksanstalt. Stockholm.
Treweek J.R., Watt T.A. & Hambler C. 1997. Integration of sheep production and nature conservation:
Experimental management. Journal of Environmental Management 50: 193-210.
Trotzig, D. 1938: Laggningen på Sollerön. I:. Gruddbo på Sollerön, en byundersökning. Festskrift till
Sigurd Erixon. Red. G Berg & S Svensson, Nordiska Museets handlingar nr 9, Stockholm.
Tscharntke T. & Greiler H.J. 1995. Insect communities, grasses, and grasslands. Annual Review of
Entomology 40:535–558.
Tunón H. & Bele B. 2019. Fäboden: Naturen, kulturen och kulturlandskapet. Centrum för biologisk
mångfald och Norsk institutt for bioøkonomi, CBM skriftserie 109, Uppsala.
Tunón H. & Dahlström A. (red.) 2010. Nycklar till kunskap. Om människans bruk av naturen. Centrum
för biologisk mångfald, Uppsala & Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, Stockholm.
Tunón H., Bele B., Axelsson Linkowski W. & Kvarnström M. 2014. Slutrapport. Utmarksbete – ett
biologiskt kulturarv som en resurs för en hållbar framtid. CBM:s skriftserie nr 82. Centrum för
biologisk mångfald, Uppsala & Bioforsk Midt-Norge, Stjørdal.
Tälle M., Fogelfors H., Westerberg L. & Milberg P. 2015. The conservation benefit of mowing vs grazing
for management of species-rich grasslands: a multi-site, multi-year field experiment. Nordic
Journal of Botany 33:761-768.
264

Ulväng G. 2004. Hus och gård i förändring : uppländska herrgårdar, boställen och bondgårdar under
1700- och 1800-talens agrara revolution. Gidlunds, Hedemora.
Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund, Upplandsmuseet, Länsstyrelsen i Uppsala län.
1984. Bygd att vårda : kulturminnesvårdsprogram för Uppsala län. 1 Kulturhistorisk utveckling i
Uppsala län. Uppsala, Upplands fornminnesfören. 1984 Tillverkad: Uppsala : Offsetcenter.
WallisDeVries M.F. 1998. Habitat quality and the performance of large herbivores. I: Bakker J.P. & Van
Wieren S.E. (red.), Grazing and Conservation Management. Springer, Dordrecht. Rotterdam,
Houten, NL, s. 275–320.
Vanbergen A.J., Hails R.S., Watt A.D. & Jones T.H. 2006. Consequences for host-parasitoid interactions
of grazing-dependent habitat heterogeneity. Journal of Animal Ecology 75:789-801.
Weimarck G. 1953. Studier över landskapets förändring inom Lönsboda, Örkeneds socken, nordöstra
Skåne. Kungliga Fysiografiska Sällskapets Handlingar 63:10.
Weinhagen A. 1958. Gruvor, hyttor och hamrar under 1600- och 1700-talen. I: Kumlien K. (red.)
Norberg genom 600 år. Norbergs Grufförvaltning, Norberg, s. 283-339.
Veirulf O. 1937. Skogarnas utnyttjande i Älvdalen före storskiftet, med särskild hänsyn till Älvdalens
kronopark nr 1. Geographica nr 5, Uppsala.
Veirulf O. 1951. Hävd av skogsmarker i äldre tid. I: Veirulf O. (red.) Dalarna – ett vida berömt landskap.
AB Svensk litteratur, Stockholm, s. 109-134.
Veirulf, O. 1937: Skogarnas utnyttjande i Älvdalen före storskiftet. Geographica Nr 5. Uppsala.
Welinder S., Pedersen E.A. & Widgren M. 1998. Jordbrukets första femtusen år: 4000 f.Kr.-1000 e.Kr.
Natur och Kultur/LTs förlag, Stockholm.
Vera, F. 2000. Grazing ecology and forest history. CABI Publications, Wallingford.
Werth S., Tømmervik H. & Elvebakk A. 2005. Epiphytic macrolichen communities along regional
gradients in northern Norway. Journal of Vegetation Science 16:199-208.
Vessby, K., Söderström, B., Glimskär, A. & Svensson, B. 2002. Species-richness correlations of six
different taxa in Swedish seminatural grasslands. Conservation Biology 16:430-439.
Vestbö-Franzén, A. 2005. Råg och rön, om mat, människor och landskapsförändringar i norra Småland
ca 1550-1700, Akademisk avhandling, Stockholms Universitet.
Westin A, Isacson M, Lennartsson T. 2017. Land and labour as resources of an integrated peasant
economy in a Swedish mining district during the 1860´s great famine. In: A. Panjek, J. Larsson,
Mocarelli L (eds), Integrated Peasant Economy in a Comparative Perspective. Alps, Scandinavia,
and Beyond. Koper: University of Primorska Press, pp 309-332.
Westin A. 2013. Bondeskog, husbehovsbruk skapade varierade skogar. Riksantikvarieämbetet, Vårda
Väl, Stockholm.
Westin A. 2014. Att tyda landskapets berättelser, en metod att tolka biologiskt kulturarv.
Riksantikvarieämbetet Vårda Väl, Stockholm.
Westin A., Lennartsson T., Hallgren K. in prep. How littel is left? Area reduction and land use change of
Swedish semi-natural grasslands between 1850 and 2004: Methods and implications for nature
conservation. Manuskript.
Westin, A. Lennartsson, T. 2017. Tvärvetenskaplig källpluralistisk metod för att förstå landskap. En
historisk-ekologisk undersökning av betet på Filehajdar - en gotländsk utmark. CBMs skriftserie
104, Uppsala.
Westman A. & Tunón H. (red.) 2009. Ju förr desto bättre. Kulturarvet som resurs för en hållbar
framtid. CBM:s skriftserie 23, Uppsala.
Widenberg J. 2017. Den stora kreatursdöden – kampen mot boskapspest och mjältbrand i 1700-talets
svenska rike. Carlssons bokförlag, Stockholm.
Wikars L-O. & Orrmalm C. 2005. Större svartbaggen (Upis ceramboides) i norra Hälsingland: en hotad
vedskalbagge som behöver stora mängder aggregerad död ved. Entomologisk Tidskrift 126:161170.
Wikars L-O. 2006. Åtgärdsprogram för bevarandet av boreala brandinsekter. Naturvårdsverket
Rapport 5610, Stockholm.
265

Wikars L-O. 2015. Åtgärdsprogram för skalbaggar på äldre död tallved 2014-2018. Naturvårdsverket
Rapport 6629, Stockholm.
Wikars L-O. Opublicerad. Insekter ett år efter branden i Västmanland.
Villstrand, N. E. 1996: En räddande eld. Tjärbränning inom det svenska riket 1500-1800. I Liljewall, B.
(red.) Tjära, barkbröd och vildhonung : utmarkens människor och mångsidiga resurser. Skrifter
om skogs- och lantbrukshistoria, Nordiska museet, Stockholm.
Wramner P. & Nygård O. 2010. Från naturskydd till bevarande av biologisk mångfald. Utvecklingen av
naturvårdsarbetet i Sverige med särskild inriktning på områdesskyddet. COMREC Studies in
Environment and Development No 2.
Wrbka T., Schindler S., Pollheimer M., Schmitzberger I. & Peterseil J. 2008. Impact of the Austrian AgriEnvironmental Scheme on diversity of landscapes, plants and birds. Community Ecology 9: 217227.
Wågström K. 1998. Marksvampar I kalkbarrskogar och skogsbeten på Gotland. Skogsstyrelsen Rapport
7:1998, Jönköping.
Väre H, Ohtonen R. & Oksanen J. 1995. Effects of reindeer grazing on understorey vegetation in dry
Pinus sylvestris forests. Journal of Vegetation Science 6:523-530.
Xiong S. & Nilsson C. 1999. The effects of plant litter on vegetation, a meta-analysis. Journal of Ecology
87:984-994.
Ågren M. 1992. Jord och gäld: social skiktning och rättslig konflikt i södra Dalarna ca 1650-1850.
Uppsala Universitet.
Öckinger E., Eriksson A-K., Smith H.G. 2006 Effects of grassland abandonment, restoration and
management on butterflies and vascular plants. Biological conservation 133:291-300.
Östlund L, Hörnberg G, DeLuca T, Liedgren L, Wikström P, Zackrisson O, Josefsson T. 2015. Intensive
land use in the Swedish mountains between AD 800 and 1200 led to deforestation and
ecosystem transformation with long-lasting effects. Ambio 44:508-520.
Östlund L. & Linderson H. 1995. A dendroecological study of the exploitation and transformation of a
boreal forest stand. Scandinavian Journal of Forest Research 10: 56-64.
Östlund L. (red.) 1997. Människan och skogen. Nordiska museet, Stockholm.
Östlund, L. 1996. Pottaskebränning som utmarksnäring i norra Sverige. I Liljewall, B. (red.) Tjära,
barkbröd och vildhonung : utmarkens människor och mångsidiga resurser. Skrifter om skogsoch lantbrukshistoria, Nordiska museet, Stockholm.

266

