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Inledning
När jag för första gången såg en traditionellt skött äng slog det mig hur olik den var
maskrosängarna jag brukade leka på som barn på mina föräldrars gård. Synen på vad en äng är
har minst sagt förändrats de senaste 100 åren i takt med dess försvinnande. Idag återstår endast
en bråkdel av detta markslag som förr hade en viktig roll inom jordbruket och fanns över hela
landet. Kan dessa små spillror verkligen ge en rättvis bild av hur en äng såg ut?
Min första tanke när jag påbörjade detta arbete var att dagens bevarade ängar är de som före
den stora jordbruksrationaliseringen under 1800-talet och i början på 1900-talet klassades som
de sämre inom byn. Hypotesen grundar sig på att det i första hand var de bättre ängarna som
odlades upp medan de sämre som inte ansågs dugliga att bedriva ett åkerbruk på oftast övergick
till att användas som betesmark eller växte igen (Ekstam, Aaronsson & Forshed 1988).
För att testa denna hypotes valdes 23 undersökningsområden ut. Dessa ligger i Kronobergs län
där antalet bevarade ängar är förhållandevis högt jämfört med andra regioner i Sverige
(Svensson & Moreau 2012). Undersökningsområdena består av ängar som skyddas i form av
naturreservat eller Natura 2000-område. Att uppsatsen är inriktad på just denna typ av ängsmark
är eftersom dessa har blivit utvalda att skyddas och bevaras för framtiden. Hur representativa
är de egentligen jämfört med de historiska ängarna? Kan detta påverka dagens synsätt av hur
en äng ”ska” se ut?
Till detta arbete var det även nödvändigt att förstå vad bonitet innebär och hur
gradsättningsprocessen gick till under skiftesreformerna. Jag hoppas därför kunna bidra med
kunskap åt andra som i framtiden vill forska och skriva inom detta ämne. Dagens litteratur
fokuserar främst på enskilda ängsmarker där den historiska boniteten sällan tas upp. I denna
uppsats vidgas synsättet där flera ängar studeras för att ge en mer heltäckande bild över
situationen i en region.

Frågeställning


Vilken bonitet hade ängarna i de undersökta byarna på 1800-talet i Kronobergs län?



Hur gick det till när ängarnas bonitet avgjordes under laga skifte?



Vilken bonitet hade de ängar som skyddas och slåttras idag på 1800-talet i Kronobergs
län?



Hur ser markanvändningen ut på övriga historiska ängar inom de skyddade områdena?



Hur väl representerar dagens skyddade ängar den historiska ängsboniteten? Kan detta
påverka synsättet av hur en äng ”ska” se ut?
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Bakgrund

Ängar
En äng i dagens samhälle förknippas ofta med en gräsmark rik på högvuxna blommor som
hundkex, smörblomma, maskros och midsommarblomster. Denna bild har dock mycket lite
gemensamt med hur en äng ursprungligen såg ut. Marktypen var tidigare ett viktigt inslag i
jordbruket och fanns över hela landet (Ekstam m.fl. 1988).
En äng är en slåttermark, vars historiska syfte var att försörja djuren med foder i form av hö
under vintern. Den är på ett naturligt sätt bevuxen med gräs och örter och har inte blivit insådd
med främmande arter eller gödslats, med undantag för fuktängarna som genom årliga
översvämningarna får ett tillskott av näringsämnen. Eftersom den slåttras varje år där höet
fraktas bort sker en ständig bortförsel av näringsämne, vilket leder till att marken utarmas. Den
ständiga näringsbristen gör att ingen växt klarar av att ta dominans och konkurrera ut de andra
som i dagens gödslade gräsmarker. Istället tvingas arterna samsas på en begränsad yta.
De ”ängar” vi ser idag har oftast påverkats av näringsläckage eller gödslats, vilket gör att
högvuxna och kvävegynnade arter som hundkex, maskros och midsommarblomster kan ta över
och konkurrera ut den lågvuxna ängsfloran. Det leder till marker med endast ett fåtal,
dominerande arter (Ekstam m.fl. 1988). Gamla, välskötta ängar räknas tillsammans med
naturbetesmarker som de mest artrika och arttäta markslagen i Sverige. En kvadratmeter kan
inhysa så mycket som 40-50 olika arter (Ekstam m.fl. 1988). Förutom örter och gräs finns det
otaliga mängder insekter och fåglar som på något sätt är knutna till ängsmarkerna.

Figur 1: Sedan människan blev bofast under järnåldern utgjorde ängen basen i jordbruket. Den bestämde hur
många djur en gård kunde försörja under vintern, vilket i sin tur avgjorde hur mycket gödsel de hade att
näringsberika sina åkrar med. Illustration: Ulrika Hägertorp
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Ängens nedgång
Under 1800-talet och början på 1900-talet skedde stora förändringar inom jordbruket i Sverige.
Det tog sin början redan på 1700-talet genom skiftesreformerna. Dessa innebar en omfördelning
av markerna där de tidigare utspridda jordbitarna (tegarna) slogs samman så att varje brukare
fick större och mer sammanhängande ägor. Den mest omfattande skiftesreformen som ägde
rum var den som kom till på 1820-talet och pågick in på 1900-talet: laga skifte (Gadd 2000).
För att uppnå en så effektiv uppdelning av mark som möjligt blev det nödvändigt att ”spränga”
byarna, det vill säga att flytta ut gårdarna långt ifrån deras ursprungliga platser. Man hade nu
en egen åker och en egen äng att råda över och behövde inte längre anpassa sitt bruk efter resten
av byn.
Eftersom man inte längre var beroende av att odla i samma växtföljd och skörda vid samma
tidpunkt som någon annan var det möjligt att inför växelbruk på åkrarna. Genom att odla
baljväxter som klöver och lusern växelvis på åkrarna hindrade man jorden från att bli utarmad
eftersom dessa växter lever i symbios med kvävefixerade bakterier. Tvärtemot den ogödslade
ängen, som blev allt mer näringsfattig med lägre avkastning som följd, förbättrade baljväxterna
jorden (Gadd 2000). Skörden togs tillvara och gavs som vinterfoder åt djuren.
Nya redskap gjorde det möjligt att lägga beslag på marker som tidigare varit för blöta, för
steniga eller på något annat vis odugliga att bedriva ett produktivt jordbruk på. Vattensjuka
ängar dikades ut med hjälp av öppna diken eller dolda täckdiken. Den tunga jorden gick att
bearbeta tack vare de nya kraftiga järnplogarna som ersatte de gamla träplogarna eller årdret.
Detta effektiviserades ytterligare i samband med införandet av traktorn (Morell 2001). Mer tid
och arbete lades på jordbruket som övergick till att bli allt mer koncentrerat där varje markbit
utnyttjades till fullo.
Dessa nya fodervallar besåddes med kultiverade vallväxter och gödslades med konstgödsel,
vilket gav en hög och uthållig produktion. Ängen förlorade succesivt sin ekonomiska betydelse.
Under knappt 200 år plöjdes stora arealer slåttermark upp och lades om till åker. De sämre
ängarna där det inte gick att bedriva ett produktivt jordbruk på blev ofta betesmarker eller
övergavs och växte igen. Längst dröjde sig ängsbruket kvar i Götalands skogs- och
mellanbygder där det på grund av den kuperade och steniga terrängen var svårt att bedriva ett
storskaligt och modernt jordbruk (Ekstam m.fl. 1988). Här var det fortfarande vanligt med
slåtterängar in på 1950-talet innan det succesivt avtog då jordbruket blev allt mer koncentrerat
och mindre gårdar lades ner (Svensson m.fl. 2012).

Ängen idag
Enligt Jordbruksverket beräknas det ha funnits ca 2 miljoner ha ängsmark i Sverige under första
hälften av 1800-talet. Sedan dess har arealen minskat kraftigt. På senare år går det dock att se
en vändpunkt i den negativa trenden. 2012 fanns omkring 9000 ha hävdad ängsmark i Sverige
(Svensson m.fl. 2012).
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I en tid med ökad miljömedvetenhet och en större insikt över
konsekvenserna av olika handlingar har bevarande och restaurering av
betydelsefulla livsmiljöer blivit en allt viktigare fråga. Man talar om att
skydda den biologiska mångfalden, inte bara för arternas egen skull utan
också för oss människor som är beroende av tillexempel humlor och bin
för pollinering av odlade grödor. Ett sätt att nå våra miljömål och andra
åtaganden som Sverige har tagit på sig, är genom att betala ut
miljöersättningar till brukare som sköter om och vårdar värdefulla
miljöer. Eftersom ängar är skapande av människor krävs kontinuerlig
skötsel och hävd för att de inte ska växa igen och försvinna. Det är
mycket tack vare dessa miljöersättningar som den negativa trenden i
ängsareal har vänt (Naturvårdsverket 2015A). Ängar är dessutom ett
stycke levande kulturhistoria som speglar ett bruk som tidigare Figur 2: Slåttergubbe (Arnica
montana)
präglade och karaktäriserade hela vårt land.
Illustration: Ulrika Hägertorp

Kronobergs län och ängsbruk
Kronobergs län ligger i Småland i innersta delen av Götalands skogsbygder. Här låg gårdarna
och byarna isolerade ifrån varandra i ett hav av skog. Den kuperade och steniga moränmarken
gjorde det svårt för odling i större omfattning. Utmark fanns det däremot gott om, varvid
boskapsskötsel hade en framträdande roll (Larsson 1974). Ängen var därför ett betydelsefullt
och viktigt markslag som producent av vinterfoder. Här kunde arealen äng vara åtta gånger så
stor som åkern (Gadd 2000).
När 1800-1900-talets effektivisering kom gjorde den kuperade och steniga marken det svårt att
bedriva ett storskaligt och modernt jordbruk som i de mer lättbrukade slättbygderna. Tack vare
det dröjde sig det gamla och traditionella jordbruket med slåtterängar kvar till långt in på 1950talet, varvid arealen bevarad ängsmark är hög i jämförelse med andra områden i Sverige
(Svensson m.fl. 2012). Sammanlagt år 2014 fanns 241 ha ängsmark i Kronobergs län som
omfattades av miljöersättning, vilket är en minskning från året innan då arealen låg på 291 ha
(Naturvårdverket 2015B).
De regionala miljömålen i Kronoberg län säger att dagens areal av slåtterängar inom länet ska
bibehållas och skötas. Miljöer med höga natur- och kulturhistoriska värden ska dessutom
innefattas av miljöersättningar (Länsstyrelsen i Kronobergs län 2013). Enligt Naturvårdsverkets
karttjänst Skyddad natur (Naturvårdsverket 2016) finns idag 40 stycken områden med ängar
som skyddas som naturreservat eller Natura 2000-område. Målet med de skyddade ängarna är
att bevara och upprätthålla den traditionella skötseln med slåtter och hamling för att på så vis
värna både om kulturhistorien och den biologiska mångfalden som är knuten till de hävdade
markerna (Naturvårdsverket 2016). Förutom dessa skyddade slåttermarker finns dessutom
privatägda ängar som hävdas av ideella krafter, till exempel genom anordning av slåttergillen,
eller att brukarna får miljöersättning.
Inom länet vill man öka arealen slåttermark. År 2020 ska det finnas minst 800 ha slåtterängar
(Länsstyrelsen i Kronobergs län 2013). För att uppnå detta mål krävs omfattade insatser i form
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av bland annat restaurering av igenväxande ängsmarker för att på så vis rädda de natur- och
kulturvärden som finns kvar (Naturvårdverket 2015B).

Figur 3: Karta över de 23 undersökta skyddade områdena i Kronobergs län. Källa: Översiktskarta vektor ©
Lantmäteriet diarienr. 2012/892

Metod och material
Uppsatsen är indelad i tre delar där resultaten från varje del leder vidare till nästa. I centrum
står 23 skyddade områden som ligger i Kronobergs län. Att valet föll på just Kronoberg beror
på att antalet bevarade ängar här är högt jämfört med andra regioner i Sverige (Svensson m.fl.
2012). Historiskt sätt har jordbruket varit inriktat på boskapsskötsel där ängen var en viktig del
(Larsson 1974).
Med hjälp av Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur valdes de 23 undersökningsområden
ut. Dessa består av ängar som skyddas som naturreservat eller Natura 2000-område. Tillgången
till historiskt material i form av skiftesakter från 1800-talet har varit avgörande för valet av
skyddade områden.
Del I behandlar den historiska boniteten och hur den är fördelad inom de 23 skyddade
områdena. Till detta studerades skiftesprotokoll från 1800-talet som innehåller uppgifter om
markernas bonitet. Då boniteten i alla protokoll angavs som gradtal som är ett relativt sätt att
ange bördighet på var det nödvändigt att undersöka varje by var för sig. Tre skyddade områden
sträckte sig dessutom över bygränserna, vilket innebar att antalet undersökta byar i denna
uppsats sammanlagt blev 31 stycken. Gradtalen delades upp i fem kategorier, från Mycket god
bonitet till Mycket låg bonitet, beroende på hur graderingsskalan i respektive protokoll var
ordnad. Den historiska boniteten för alla 31 byar redovisades i diagramform.
Del II beskriver dagens markanvändning inom de skyddade områdena. De historiska kartorna
från ovannämnda skiftesakter rektifierades på moderna kartor för att undersöka vilka historiska
ängar som låg inom dagens skyddade områden och vilka av dessa som brukas som äng idag.
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Genom att jämföra resultaten med de från Del I gick det att se hur väl dagens slåttermarker
representerar de historiska ängarna.
Med hjälp av information från flera olika källor genomfördes en kartanalys för att studera
dagens markanvändning på de historiska ängarna. Syfte var att undersöka om det finns ett
samband mellan den historiska boniteten och vad ängen i senare tid har övergått till att brukas
som. Detta för oss tillbaka till hypotesen om att de bättre ängarna idag är åker. Det var även
möjligt att se om dagens ängar hade varit uppodlade under någon tidsperiod eller brukas som
betesmark. På så vis kan det ha funnits ett avbrott i slåtterkontinuiteten.
I Del III sätts resultaten från ovannämnda delar samman för att diskutera hur väl dagens ängar
representerar de historiska och hur detta kan påverka bilden av hur en äng ska se ut. Framför
allt inom amerikansk litteratur finns ett begrepp kallat Shifting Baseline Syndrome som innebär
att synen hur naturen ”ska” se ut gradvis förändras från generation till generation (t.ex. Kahn
m.fl. 2008, Kahn m.fl. 2009, Miller 2005, Novacek 2008, Vera 2010).
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Del I – Den historiska boniteten
1.1 Bonitet
Bonitet är måttet på en marks bördighet, det vill säga hur hög avkastning den ger. När en by
hade ansökt om skifte skickades en lantmätare dit som tillsammans med de gode männen, som
byn hade utsett, gjorde en värdering av marken. Varje enskilt markstycke som på något vis
skiljde sig från de andra gränsades av och fick i skifteskartan och i den tillhörande
textbeskrivningen, skiftesprotokollet, en egen identitet genom ett nummer och ett namn
(Svensson 2008). Sedan gjordes en bedömning på hur hög avkastning marken förväntades ge.
När det gällde ängarna angavs boniteten som antal hölass eller i gradtal.
Antalet hölass är ett absolut tal att mäta bördigheten på och bygger på hur många lass hö som
producerades per arealenhet. Ett högt antal hölass som gick att få ut från en äng av mindre areal
kan således tolkas som en slåttermark av god bonitet och avkastningsförmåga. Dock kan
storleken på ett hölass variera, både geografiskt och över tid. Man brukar skilja på sommarlass
och vinterlass där ett sommarlass är ungefär 200 kg och ett vinterlass hälften så mycket (Myrdal
& Söderberg 1991).
Det andra sättet att ange bonitet på är genom gradtal. Under storskiftet och enskiftet tilldelades
de bästa markerna i byn gradtalet 6. En mark med gradtalet 3 hade en avkastning som var hälften
så bra som en mark med gradtalet 6 och så vidare. Under laga skifte var talen omvända. Där
åsattes de ängar som gav den högsta höproduktionen en 1:a, medan de marker som avkastade
häften som bra fick en 2:a och så vidare (Dahlberg & Johansson 1941). En mark med
exempelvis gradtalet 20 hade en låg avkastningsförmåga. Den producerade endast 1/20 av vad
en mark av gradtalet 1 gjorde. Till skillnad från att ange boniteten i antal hölass är gradtalen
relativa tal som egentligen inte säger någonting om den exakta hömängden. Det går därför inte
att jämföra olika byar med varandra trots att graderingsskalan kan se lika ut. Gradtalet 6
alternativt gradtalet 1 beroende på skiftesreform innebär den bördigaste marken i den byn och
graderingen på de övriga markerna är satta i jämförelse med just den marken.
Taxeringen skulle sättas efter markens naturliga bördighet så som stenbundenhet, läge, lutning,
jordsammansättning, matjordens djup och så vidare (Dahlberg & Johansson 1941). Redan
utförda permanenta förbättringar spelade också in, men bördighet som tillkommit utav hävd och
gödning som det uttrycks i 1812 års enskiftesförordning skulle inte påverka värderingen
(Börtzell 1812). Detta ställde högra krav på lantmätaren och de gode männen att kunna avgöra
vad som var naturlig bördighet och vad som var mänskoskapat.
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1.2 Metod och material
Lantmäteriets Historiska kartor (Lantmäteriet 2016) är ett digitalt arkiv med kartor från hela
Sverige som finns tillgängliga att ladda ner för bearbetning och analys. Till arbetet användes
1800-tals kartor med tillhörande skiftesprotokoll som uppmättes under skiftesreformerna. De
visar och beskriver tydligt förekomsten av äng inom byarna som var av intresse för denna
uppsats. De innehåller även uppgifter om markernas bonitet. Eftersom dagens skyddade
områden inte respekterar gamla bygränser kan de sträcka sig över flera byar. Så var fallet för
tre av de undersökta skyddade områdena: Lyåsa-Spekelid, strandängarna vid Helge å och
Västra Åsnen. Antalet byar som studerades blev då sammanlagt 31 stycken.
Kartorna med tillhörande protokoll var uppmätta under storskiftet för byn Mösjöhult, för
enskifte för byn Skinnaremåla och för laga skifte för resterande byar. Boniteten angavs som
gradtal, vilket innebär att de är relativa och bara gäller för just den byn. Därför undersöktes
varje by var för sig. För Målaskogsberg, Råshult och Västra Åsnen täckte inte de historiska
kartor hela det skyddade området. Dock fanns det inga ängar i de saknade delarna, utom i
Råshult.

1.2.1 Skiftesprotokoll
För att få en förstående om vad bonitet innebär och hur det gick till när gradsättningen avgjordes
användes de tillhörande skiftesprotokollen. I dem finns bland annat information om hur
skiftesprocessen gick till i respektive by. Eftersom majoriteten av de undersökta akterna är från
laga skifte studerades dessa och sammanfattades som följer nedan i resultatdelen.
Skiftesprotokollen innehåller även uppgifter om markerna inom respektive by. Till denna
uppsats var det ängarna som var av intresse. Alla ängar togs med för att på så vis kunna få fram
byns genomsnittliga bonitetsgrad. Från skiftesprotokollen hämtades följande information:


Namnet på byn där det skyddade området ligger. Det kan i vissa fall skilja sig från det
skyddade områdets namn. Det undersökta Natura 2000-området Lundby ligger inom
Skinnaremåla by, för att bara nämna ett exempel.



Ängarnas nummer som de samma som de i den tillhörande skifteskartan. Dessa krävdes
för att genomföra den kartanalys som följer nedan i Del II.



Bonitetsgraden för varje äng inom byn.



Arealen för varje äng inom byn.

1.2.2 Beräkning av areal
Arealuppgifterena i de undersökta skiftesprotokollen står skrivna i antingen kvadratrev och
kvadratstång, i tunnland och kappland eller hektar, ar och kvadratmeter. De är uppdelade i olika
kolumner, i vissa fall med en punkt emellan (se tabell 1, 2 och 3 nedan). För denna uppsats var
det aktuellt att beräkna om arealen i skiftesprotokollen till hektar för att kunna få fram hur stora
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ängarna var. Arealuppgifterna är hämtade från Svenskt jordbrukslexikon (Dahlberg &
Johansson 1941).
I de skiftesprotokoll där kvadratrev och kvadratstång användes som arealenhet såg
uppställningen ut som följande:

Tabell 1

Qvadrat
Refrar
Stänger
7
5
2
2
5

1 kvadratrev = 881,5 m²
1 kvadratstång = 8,815 m²
I en del skiftesprotokoll användes tunnland och kappland, alltid med en punkt emellan strecken
i kapplandskolumnen. Se tabell 2 nedan.

Tabell 2

Tunnland
2

Kappland
Hela
2.
19.

1/10
8
4

1 tunnland = 32 kappland = 4 937,6 m²
1 kappland = 154,3 m²
I de skiftesakter där kappland skrevs som bråk: 18 ½, 3 ¾ och så vidare, beräknades dessa på
samma sätt som ovan där bråktalen omvandlas till decimaltal: 18,5 och 3,75.
I Tykatorps skiftesakt förekom en annan typ av arealenheter, nämligen:

Tabell 3

Hektar
1

Ar
9

Kv. meter
40

1 ha = 10 000 m²
1 ar = 100 m²
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1.2.3 Klassindelning av boniteten
Alla de undersökta skiftesprotokollen framställde bördigheten i form av gradtal. Dessa är
relativa tal som bara gäller inom just den byn och går alltså inte att jämföra mellan varandra.
Akterna var dessutom gjorda under olika skiftesreformer, vilket innebär att gradskalan ser
annorlunda ut. Därför delades gradtalen upp i fem kategorier från Mycket god bonitet till Mycket
låg bonitet. Under fem kategorier blir det för generaliserat, över fem för detaljerat. Ett ojämnt
antal skapar en medelkategori. Indelningen bygger delvis på en undersökning av ängsboniteten
i Råshult från boken Råshult under Linnés tid som är skriven av Ekstam och Forshed (2006).
Det är också baserat på egna observationer som beskrivs närmare under rubriken Bonitet under
laga skifte.

1.3 Resultat - Den historiska boniteten
1.3.1 Gradsättning under laga skifte
I de undersökta akterna från laga skifte beskrivs gradsättningsprocessen på följande sätt:
När ett skifteslag hade ansökt om laga skifte skickades en lantmätare ut till den aktuella byn.
Där kontrollerade man först om det fanns en tidigare karta över ägorna. I den undersökta byn
Ryd i Älghults socken hade man redan en äldre storskifteskarta från 1806 där en del åkermark
hade blivit skiftad, men inte betesmarken. Inför laga skifte begav sig lantmätaren och de gode
männen ut i ägorna och granskade hur väl kartan stämde överens. Även brukarna kunde medge
att det hade skett förändringar sedan storskifteskartan gjordes, bland annat såg ängen
annorlunda ut och två mossar hade blivit uppodlade, men utägorna var i övrigt de samma.
Lantmätaren beslutade då att en ny karta skulle uppmätas över inägorna och de utägor som
förändrats och därefter förnya ägograderingen från den som användes under storskiftet till den
som användes under laga skifte (Ryd 1843). I byn Hakatorp i Slätthögs socken saknades
skifteskartor och handlingar då hemmanet aldrig hade genomgått ett skifte, utan jorden hade
brukats efter sämjedelning, det vill säga genom muntliga överenskommelser. Här uppmättes
därför en helt ny karta (Hakatorp 1863). I Lyåsa Norregård i Slätthögs socken fanns en äldre
karta över inägorna från storskiftet, men det beslutades att nya mätningar krävdes eftersom den
gamla kartan saknade tillförlitlighet (Lyåsa Norregård 1837).
Därefter påbörjades avmätningarna ute i landskapet där alla jordägarna måste vara beredda att
bli inkallade till dagsverke om det behövdes. I Tykatorp i Bergs socken bad några jordägare
därför om att få skjuta upp skiftet till början av september för att hinna klart med slåtter och
skörd (Tykatorp 1890).
Först gjordes en uppdelning mellan vad som räknades till inrösningsjord och vad som räknades
till avrösningjord. Inrösningsjord är en term som användes under laga skifte och innebär att
jorden är odlad eller odlingsvärd. Avrösningsjord kan vara skogsbevuxen, sank eller kuperad
mark som inte är lämplig för odling (Dahlberg & Johansson 1941). I Tykatorp i Bergs socken
räknades all åker, kärrodlingarna och nästan all slåttermark på inägorna som inrösningsjord.
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Steniga backar som brukades som slåttermark samt utägorna räknades som avrösningsjord
(Tykatorp 1890). Sedan genomfördes ägograderingen där lantmätaren och skifteslaget gick ut i
landskapet och utsåg den bästa inrösningsjorden, som oftast bestod av åkermark. Denne
taxerades med gradtalet 1. Taxeringen skulle bygga på markens naturliga förmåga till
avkastning och inte om den var välhävdad eller ej. För ängar gjordes detta lämpligast strax före
slåttern (Svensson 2016), men om det var vid en annan årstid fick man lösa det på andra sätt. I
Holmborna i Ryssby socken påbörjades skiftet i oktober eftersom vädret var bra och det inte
fanns någon snö, men på grund av den sena årstiden ansågs värderingen av marken inte helt
tillförlitlig jämfört med om den hade genomförts under sommaren. Särskilt svårt var det att
gradera ängarna. Trots det genomförde man graderingen eftersom brukarna ville ha ett snabbt
slut på skiftet (Holmborna 1880). Även i Ryd påbörjades skiftet i oktober, men här valde man
att skjuta upp graderingen av marken till sommaren strax innan skörd och slåtter för att säkrare
kunna bedöma jordens kvalitet (Ryd 1843).
När de bästa markerna i byn var utsedda graderades den mindre bördiga jorden. Denna fick ett
lägre värde som sattes i proportion till de bästas markernas bördighet. En mark som avkastade
hälften så bra som den med gradtalet 1 fick således gradtalet 2 och så vidare. Därefter
graderades avrösningsjorden på liknande sätt, det vill säga genom att man utsåg den bästa
avrösningsjorden och taxerade de sämre markerna i jämförelse med denna. Detta kallas
separatgradering och var den äldsta och vanligaste metoden som gav två skilda graderingar: en
för inrösningsjorden och en för avrösningsjorden (Dahlberg & Johansson 1941). Det innebär
att dessa två inte kan jämföras med varandra. Den andra metoden för gradsättning kallas
seriegradering där all mark graderas i samma serie (Dahlberg & Johansson 1941).
När lantmätaren var klar med taxeringslängden lästes den upp och godkändes och skrevs under
av hela skifteslaget. Eftersom det var oklart vem som skulle få vad efter skiftet fanns inga
särskilda intressen som påverkade taxeringen och oftast var alla överens redan ute i fält3. I de
undersökta akterna står det att sammanträdena skedde utan anmärkningar.

1.3.2 Bonitet under laga skifte
I de undersökta akterna från laga skifte graderas ängarna från 1 till 20 alternativt 1 till 10 med
enstaka högre avvikande tal som satts inom kategorin Mycket låg bonitet.
I första kategorin Mycket god bonitet står gradtalen skrivna i decimaler eller bråk som 1 1/4, 2
3/4, 1,7 och så vidare. Dessa marker gav den högsta avkastningen och bör därför ha varit viktiga
att gradera. I skiftesakterna bär de namn som tomt, bol, trädgård eller humlegård. De ligger nära
bebyggelse eller åkermark.
I den andra kategorin God bonitet står gradtalen skrivna i bråk eller decimaler. Dessa ängar
ligger vid åkrar inom gärdet eller som gräsbevuxna renar intill och emellan åkerlotterna. Lindor
är ängsmarker som periodvis har brukats som åker. Det kan också vara fuktängar som genom
årliga översvämningar eller strömmande vatten får ett tillskott av näringsämnen som ger en hög
och uthållig avkastningsförmåga. I akterna går de under namnet madäng eller mad. Hit hör även
kärr som inte sällan fått näringsrikt lakvatten från åkrarna.
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I tredje kategorin Medelgod bonitet saknar talen decimaler eller bråk med undantag för 6,5, 7,5
och så vidare som förekommer i ett fåtal akter. Ängarna inom denna kategori bär namn som
hårdvall eller kärr.
I fjärde kategorin som givits namnet Låg bonitet förekommer i de flesta fall endast jämna tal,
vanligtvis 12, 14, 16 och så vidare. I en del akter förekommer en skala upp till 10 med enstaka
högra avvikande tal och då är det gradtalen 8 till 10 som satts inom denna kategori. Verken här
eller nedan beskrivna används decimaler eller bråk. Dessa lågavkastade marker tycks inte ha
varit lika noggranna att gradera. Här omnämns sällan ord som ängsmark eller mad. Istället
namnges ängarna som exempelvis backe, ljungmark eller stenig mark.
I sista kategorin Mycket låg bonitet blir skillnaden mellan talen allt större och det kan vara stora
hopp emellan dem från 30, 50 och upp till 100. Det tycks vara osannolik att en mark skulle
producera 1/100 så mycket som den bästa marken i byn. I akten till byn Brorsmåla i
Almundsryds socken står att ängarna graderades upp till 20 och att dessa avvikande tal då bör
ses nästintill utanför skalan (Brorsmåla 1862). De benämns bergsbacke, ljungmark, hällningar
eller torvmosse. Av namnen att döma ligger de i stenig och kuperad terräng eller på mycket
näringsfattiga marker. Det är oklart i vilket utsträckning denna sistnämnda kategori egentligen
slogs. Troligen var det marker som främst utnyttjades vid sämre år.
Endast två av de undersökta akterna är gjorda under andra skiftesreformer än laga skifte,
nämligen storskifte och enskifte. Dessa skiljer sig från ovanbeskrivna genom att de har en
graderingskala som går från 6 till 1 där en mark med gradtalet 6 således är en mark av mycket
god bonitet och 1 en av mycket låg bonitet. Namnen och placering av dessa ängar i landskapet
stämmer väl överens med den bonitetsindelning som nyss beskrivits.

1.3.3 Den historiska boniteten
600
500
400
300
200
100
0
Mycket låg

Låg

Medel

God

Mycket god

Figur 4: Sammanlagda arealen äng i hektar och dess bonitet enligt ovanbeskrivna kategoriindelning på 1800-talet
inom de undersökta byarna

De historiska ängarna i de 31 undersökta byarna i Kronobergs län hade huvudsakligen en medel
till låg bonitet. De bestod av torr och kuperad mark med mycket sten. En del var bevuxna med
ljung. Hit hörde även kärr. I de undersökta skiftesprotokollen angavs boniteten i form av
gradtal, vilket innebär att de är relativa och egentligen inte säger någonting om hur hög
avkastning ängarna gav. Det som går att utläsa är att de som hade ett gradtal som var högre
alternativt lägre beroende på skiftesreform producerade mer hö än de som låg under alternativt
över på sifferskalan.
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Del II – Dagens markanvändning
2.1 Metod och material
1800-tals kartorna för varje by rektifierades på moderna kartor i GIS-programmet ArcMap 10.1.
Referenssystemet som användes var Sweref 99 TM. I samband med rektifiering fick de
historiska kartorna koordinater och justerades till att passa in i dagens karta. På så vis var det
möjligt att se vart de tidigare ängarna låg i det moderna landskapet. Eftersom syftet med
uppsatsen var att undersöka så många byar som möjligt var det en fördel att använda 1800-tals
kartor eftersom de ofta innehåller bebyggelse, vägar, gränsdragningar och andra mönster och
strukturer som överensstämmer med dagens kartor, vilket underlättar vid rektifiering.
Gränslinjer för de skyddade områdena hämtades hem som GIS-data från Naturvårdsverkets
Miljödataportalen (Naturvårdsverket 2013). Genom att lägga in dessa i ArcMap ovanpå de
historiska kartorna var det möjligt att se vilka historiska ängar som låg inom de skyddade
områdena. I 1800-talskartorna har varje markstycke en egen identitet genom ett nummer.
Numret på de ängar som legat inom vad som idag är naturreservat eller Natura 2000-område
antecknades. Eftersom siffrorna i kartan är desamma som i de tillhörande skiftesprotokollen
som undersöktes i Del I gick det att få fram vilken bonitet, areal och namn dessa marker hade
på 1800-talet.
Jordbruksverket har genomfört en äng- och betesmarksinventering som finns tillgängligt i deras
databas TUVA (Jordbruksverket 2016). Här finns möjlighet att ladda ner kartskikt till ett GISprogram som visar inventerade ängs- och betesmarker samt information om dessa. I ArcMap
lades detta kartskikt ovanpå de historiska kartorna för att se vilka marker som brukas som äng
idag. Siffrorna på dessa, även historiska åkrar och utmark, antecknades för att genom
skiftesprotokollen få fram bonitet, areal och namn.

2.1.1 Kartanalys
Med hjälp av de historiska kartorna och GIS-skikten från TUVA och Naturvårdsverkets
Miljödataportalen gjordes en kartanalys i ArcMap. Detta för att undersöka vad de historiska
ängarna inom de skyddade områdena brukas som idag. Syftet var att se om det gick att finna ett
mönster i den historiska boniteten och dagens markanvändning, att exempelvis ängar av
historiskt sätt god bonitet har övergått till att bli åkermark.
TUVA innehåller även information om dagens ängar har varit uppodlade, antingen genom att
de bär spår efter övergiven odling så kallad fossil åkermark eller att de är utritade som åker på
den gamla ekonomiska kartan. Fossil åker kan dateras till olika tidsperioder, från bronsåldern
enda fram till historisk tid (Gren 1991). Den gamla ekonomiska kartan är uppmätt mellan åren
1940 – 1970 (Jordbruksverket 2005).
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2.1.2 Natura 2000 naturtyper
Följande ängstyper förekommer inom de skyddade områdena som undersökts i denna uppsats,
baserade på Naturvårdsverkets definitioner (Naturvårdsverket 2015C):
Fuktängar är ängar på blöt till fuktig mark. De karaktäriseras av en lång hävdkontinuitet och
är beroende av slåtter eller bete för att inte växa igen.
Högörtängar förekommer på fuktig, näringsrik mark längst sjöar och vattendrag, vilket ger
upphov till en artrik och blommande flora. Naturtypen är beroende av hävd för att inte växa
igen, antingen naturligt genom tillexempel översvämning eller av mänsklig påverkan som
slåtter.
Lövängar är bevuxna med träd och buskar som hävdas genom hamling. Förr torkades de
avskurna grenarna och löven och användes som foder åt djuren på vintern. Mellan träden och
buskarna slås hö och eventuellt släpps djuren på för efterbete när slåttern är över.
Slåtterängar i låglandet är artrika, torra till fuktiga ängar som uppkommit genom en lång
slåtterkontinuitet. Ofta har de använts som betesmark på senare tid.

2.2 Resultat – Dagens markanvändning
Det första diagrammet visar hur många hektar äng det fanns av varje kategori inom byn på
1800-talet. Siffrorna till vänster är antal hektar. Observera att dessa kan skilja sig åt mellan
byarna. Hela stapeln är alla ängarna inom byn, det mörkblå är den arealen som ligger inom
dagens skyddade område. Det andra diagrammet visar de marker som slåttras idag. Hit räknas
även övrig mark, i detta fall åker eller utmark.
För varje undersökt område följer en kortare beskrivning som är sammanställt med hjälp av
information från olika källor. Områdets sammanlagda areal och vad det är för typ av ängsmark
som skyddas och hävdas idag är tagna från Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur.
Naturtyperna är Natura 2000:s egna definitioner som finns beskrivna ovan. Syftet med det
skyddade området är baserade på områdenas beslutsdokument och skötselplaner som går att
finna på Skyddad natur och Länsstyrelsens i Kronobergs läns hemsida. Detta för att se om
slåtterängarna i ett område där de inte är det huvudsakliga syftet tenderar att ha en lägre bonitet.
Bynamnen samt namnen på de idag slåttrade markerna är tagna från skiftesakterna.
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= Ängar inom byn

= Ängar inom det skyddade området

= Marker som slåttras idag

Botillabo
10

3
2
1
0

5
0
Mycket Låg 8 - Medel God 3 - Mycket
låg 10 - 9
5-7
4 god 1 uppåt
2

Mycket Låg 8 - Medel God 3 - Mycket Åker
låg 10 - 9
5-7
4
god 1 uppåt
2

Områdesskydd: Natura 2000 8,0 ha: Lövängar 1,6 ha, Fuktängar 0,5 ha, Slåtterängar i
låglandet 1,9 ha
Syfte: Bevara artrika ängar och betesmarker med hamlade träd
Bynamn: Botillabo Södregård
Namn: Bolet, Lilla Sjullet, Rävagärdet, Rävängen, Skäppeland, Torpagärdet, Utåker,
Ängsgärdet
Det är huvudsakligen de högavkastade ängarna som skyddas och hävdas inom Botillabo idag.
De har alla odlats upp under någon tidsperiod. Enligt den gamla ekonomiska kartan brukades
dagens fuktäng som åker under första hälften av 1900-talet. Numera hävdas den genom bete.
Det som idag går under naturtypen slåtteräng i låglandet beskrivs som odlingsbar i 1843 års
skiftesprotokoll och var åker på 1900-talet. De sämre ängarna i ovanstående diagram låg inom
ett torpgärde.

Brorsmåla
40
30
20
10
0

0,15
0,1
0,05
0
Mycket Låg 10 - Medel 6 God 3 - Mycket
låg 21 20
-9
5
god 1 - 2
uppåt

Mycket Låg 10 - Medel 6 God 3 - Mycket Åker
låg 21 - 20
-9
5
god 1 uppåt
2

Områdesskydd: Natura 2000 10,6 ha: Fuktängar 0,4 ha, Slåtterängar i låglandet 0,1 ha
Syfte: Bevara betesmarker, ängar och näringsfattig bokskog
Bynamn: Brorsmåla
Namn: Bol, Mellanäng, Hultåker, Nylännet
Under ängs- och betesmarksinventeringen 2003 beskrivs dagens fuktängar som artrika
betesmarker under svag hävd. Historiskt sett hade ängarna en mycket god bonitet och går under
namnet Bol.
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Bråt
15
10
5
0

0,6
0,4
0,2
0
Mycket Låg 10 - Medel 6 God 3 - Mycket
låg 21 20
-9
5
god 1 - 2
uppåt

Mycket
låg 21 uppåt

Låg 10 - Medel 6 - God 3 - 5 Mycket
20
9
god 1 - 2

Områdesskydd: Natura 2000 3,7 ha: Slåtterängar i låglandet 0,7 ha
Syfte: Bevara artrika ängar och betesmarker
Bynamn: Bråt södregård
Ängsnamn: Wästragård, Wästragärde, Backäng, Äng
En av de idag hävdade ängarna var åker på den gamla ekonomiska kartan. Den låg inom
åkergärdet och hade en medelgod bonitet. I skiftesprotokollet beskrivs den endast som äng att
ingen information om dess utseende går att få fram. De övriga ängarna som slåttras idag hade
en något sämre bonitet jämfört med ovannämnda och är enligt skiftesakten kuperade. De var
inte uppodlade när den gamla ekonomiska kartan uppmättes, men är fossil åkermark.

Dammarskulla
15
10
5
0

0,4
0,3
0,2
0,1
0
Mycket Låg 10 - Medel God 3 - Mycket
låg 21 - 20
6-9
5
god 1 uppåt
2

Mycket Låg 10 - Medel 6 God 3 - Mycket Åker
låg 21 20
-9
5
god 1 - 2 och
uppåt
hagmark

Områdesskydd: Natura 2000 0,8 ha: Slåtterängar i låglandet 0,3 ha
Syfte: Bevara och vårda artrika ängar
Bynamn: Dammarskulla
Namn: Gärdet (ödesåker), Lille hage, Biten
Huvudsakligen hade ängarna i byn Dammarskulla en medelgod bonitet. Den idag brukade
ängen tillhörde de något bättre med ett gradtal på 5. Den ligger på gränsen mellan det som
tidigare var in- och utmark. Den delen som befinner sig på inmarken beskrivs i
skiftesprotokollet från 1853 som ödesåker. Denna del var uppodlad under 1900-talet innan den
övergick till äng igen. Den delen som ligger på utmarken var en tuvig och kuperad hagmark.

Förebergsåsen
40
30
20
10
0

1
0,5
0
Mycket Låg 10 - Medel 6 God 3 - 5 Mycket
låg 21 20
-9
god 1 - 2
uppåt

Mycket Låg 10 - Medel 6 - God 3 - 5 Mycket
låg 21 20
9
god 1 - 2
uppåt

Områdesskydd: Naturreservat 28,1 ha: Slåtterängar i låglandet 0,2 ha
Syfte: Friluftsliv. Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer: geologi
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Bynamn: Strömshult
Namn: Ohsbros åker och äng
Ängarna som hävdas idag tillhörde ett torp och hade en låg bonitet på 11. Maderna som ingår i
reservatet och som slåttrades förr hade en mycket god till medelgod bonitet. De är idag bevuxna
med skog.

Hakatorp
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låg 21 - 20
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Mycket Låg 10 - Medel 6 God 3 - Mycket Åker
låg 21 20
-9
5
god 1 - 2
uppåt

Områdesskydd: Natura 2000 29.1 ha: Lövängar 0,2 ha, Slåtterängar i låglandet 2,7 ha
Syfte: Bevara och vårda artrika ängar och betesmarker
Bynamn: Hakatorp
Namn: Mössja, Norräng, Underfall
Flera av dagens hävdade ängar heter något med ren i skiftesprotokollet och är till stor del
åkerrenar även idag. Endast en har varit uppodlad.

Hjälmaryd
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0,5
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Mycket Låg 10 - Medel God 3 - Mycket
låg 21 - 20
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god 1 uppåt
2

Mycket Låg 10 - Medel 6 God 3 - Mycket Åker
låg 21 20
-9
5
god 1 - 2
uppåt

Områdesskydd: Natura 2000 9,2 ha: Fuktängar 0,2 ha, Slåtterängar i låglandet 1,3 ha
Syfte: Bevara och vårda artrika ängar och betesmarker
Bynamn: Hjälmaryd
Namn: Almäng, Främre mad, Ladåker
Ängarna i byn Hjälmaryd hade huvudsakligen en låg bonitet med namn som tuvigt, backe, berg
och mossigt. Av de marker som slåttras idag var boniteten spridd med både bra och dåliga
partier. Boniteten var god i de ängar som beskrivs som jämna och låg där de beskrivs som
tuviga. Västra delen av dagens fuktäng, som i skiftesakten benämns som god uppvall och god
mad, har grävda diken och var uppodlad på gamla ekonomiska kartan. Här växer kvävegynnade
arter, vilket det ej gör på den östra delen som inte blev uppodlad.
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Hågeryd
30
20
10
0

0,8
0,6
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Mycket Låg 10 - Medel 6 God 3 - Mycket Åker
låg 21 - 20
-9
5
god 1 uppåt
2

Mycket Låg 10 Medel God 3 - Mycket
låg 21 - - 20 6 - 9
5 god 1 uppåt
2

Områdesskydd: Natura 2000 6,1 ha: Fuktängar 0,2 ha, Lövängar 0,8 ha, Slåtterängar i
låglandet 1,4 ha
Syfte: Bevara ett äldre jordbrukslandskap med ängar och betesmarker
Bynamn: Hågeryd
Namn: Sjöbolet, Staggäng, Källebolet nyland, Sjöbolet nyland
De ängar som slåttras i Hågeryd idag hade huvudsakligen en god till medelgod bonitet, men en
åkerren benämns som mycket god. I skiftesprotokollet från 1870 beskrivs de som steniga och
bevuxna med stagg.
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Områdesskydd: Natura 2000 0,8 ha: Fuktängar 0,4 ha, Slåtterängar i låglandet 0,4 ha
Syfte: Bevara och vårda artrika ängar
Bynamn: Lilla Heda
Namn: Peter och Jonas Nilssons äng
Fuktängen ligger intill ett vattendrag och bör ha varit fuktäng även på 1800-talet. Den saknar
tecken på uppodling. Slåtterängen i låglandet låg mellan åkrarna i ett gärde och är fossil
åkermark.
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Områdesskydd: Natura 2000 54 ha: Fuktängar 4,5 ha, Slåtterängar i låglandet 3,9 ha
Syfte: Bevara och vårda artrika slåtterängar och betesmarker med hamlade träd
Bynamn: Råshult
Namn: Wråen, Äng
Dagens slåtterängar i låglandet bär på 1800-talet namn som ängsmark av god bonitet. På den
gamla ekonomiska kartan brukades dessa som åker. De sämre ängarna inom det undersökta
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Natura 2000-området namnges som mosse, myr eller backe och är idag till största del bevuxen
med skog. En av fuktängarna är en mosse.

Lundby
10

2
1,5
1
0,5
0

5
0
Mycket Låg 2
låg 1 och
nedåt

Medel 3 God 5
-4

Mycket
god 6

Mycket Låg 2 Medel 3 God 5 Mycket
låg 1 och
-4
god 6
nedåt

Åker

Områdesskydd: Natura 2000 8,2 ha: Slåtterängar i låglandet 0,7 ha
Syfte: Bevara och vårda artrika slåtterängar och betesmarker med hamlade träd
Bynamn: Skinnaremåla
Namn: Brunsåker, Kärrvall, Nedre Långaåker
Akten över Lundby är från enskiftet, vilket innebär att graderingsskalan ser annorlunda ut.
Dagens slåtteräng i låglandet är fossil åkermark och låg inom ett gärde där den tillhörde de
något bättre. Omkringliggande ängar inom Natura 2000-området som hade en sämre bonitet
brukas idag som betesmark. Dessa saknar spår efter uppodling och här finns gott om hamlade
träd av alm och ask.

Lyåsa - Spekelid
Områdesskydd: Natura 2000 69,9 ha: Fuktängar 1,9 ha, Slåtterängar i låglandet 2,0 ha
Syfte: Bevara och vårda artrika slåtterängar och betesmarker med hamlade träd
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Namn: Västra gärdet
I denna by brukas endast en mycket liten äng som ej finns med i ängs- och
betesmarksinventeringen från 2003. Kanske har den tagits i bruk på senare tid. Betesmarkerna
inom det skyddade området är artrika och består av gammal ängsmark inom ett gärde med god
till medelgod bonitet. De bättre ängarna är idag åker och bär på 1800-talet namn som äng inom
gärdet, åkerren eller bytomt.
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Namn: Södre gärde, Gärdeberget, Ljungmark, Västra träda, Wolsäng
Dagens slåtterängar i låglandet låg en bit ifrån bebyggelse och åker och bestod av berg, backar
eller ljungmark. Fuktängarna var däremot gårdsnära och hade en mycket god bonitet. Enligt
TUVA är de idag artrika betesmarker.
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Områdesskydd: Naturreservat + Natura 2000 61,3 ha: Fuktängar 2,3 ha, Slåtterängar i
låglandet 0,8 ha
Syfte: Bevara värdefull skog och de arter som lever i skogen, främja friluftslivet, skydda och
vårda äldre odlingsbygd med artrika slåtterängar och betesmarker
Bynamn: Holmborna
Namn: Anders storåker, Gustafs storåker, Norra gärde, Rödjan vång Södra gärde
Dagens fuktängar hade en god till mycket god bonitet. De ligger nära det som på 1800-talet var
bebyggelse och åkrar. En slåtteräng har minskat sedan ängs- och betesmarksinventeringen 2004
och blivit öppen, kultiverad mark, möjligtvis vall. Denna del var åker på 1800-talet. I övrigt var
inga av dagens hävdade ängar uppodlade på den gamla ekonomiska kartan och i
skiftesprotokollet beskrivs de som goda, men steniga. Skillnaderna i boniteten mellan de
historiska ängarna och dagens är stora där det förr var de sämre som var vanligast medan det
idag är de bättre som är bevarade.
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Områdesskydd: Natura 2000 29,2 ha: Fuktängar 1,6 ha, Slåtterängar i låglandet 0,5 ha
Syfte: Bevara och vårda artrika slåtterängar och betesmarker med hamlade träd
Bynamn: Mösjöhult
Namn: Bättre kärr, Backen, Gårdsvall, Fem stycken öar, Äng utmed åkern, Östredal
Akten över Mösjöhult är från storskiftet, vilket innebär att graderingsskalan ser annorlunda ut.
De historiska ängarna i byn beskrivs som steniga och kuperade. Här fanns backar och åsar av
huvudsakligen en mycket låg bonitet. En trädbeklädd bergknalle, benämnd Backen, slåttras
idag och var 1842 en äng av mycket låg bonitet. Under ängs- och betesmarksinventeringen 2003
beskrivs den som en konstig placering av en slåtteräng. Dagens fuktäng benämns som bättre
kärr i skiftesakten.
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Områdesskydd: Natura 2000 3,2 ha: Slåtterängar i låglandet 0,2 ha
Bynamn: Ryd
Namn: Bol, gärde, ängsgärde
Syfte: Bevara och vårda artrika slåtterängar och betesmarker med hamlade träd
Ängarna i Ryds by bedömdes ha en god bonitet på 1800-talet och det är inom denna kategori
som dagens slåttrade marker återfinns. De ligger nära bebyggelse eller inom ett gärde.

Strandängarna vid Helge å
Områdesskydd: Natura 2000 14,4 ha: Fuktängar 13,1 ha
Syfte: Bevara och vårda artrika ängar som översvämmas
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Namn: Åveke, Mad
Av de ängar som hävdades i byn Elisköp på 1800-talet är det de av mycket god bonitet som är
bevarade idag.
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Namn: Kärr
Fuktängen som finns bevarad i Gåstaköp idag var av god bonitet och saknar spår efter
uppodling.
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Namn: Skepsta
Trots att byn Holmseryd främst hade ängar av mycket låg bonitet är det en slåttermark av
mycket god bonitet som finns bevarad idag.
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Namn: Mad
Dagens skyddade ängar representerar på ett ganska bra sätt den historiska boniteten i byn Hylte.
Under ängs- och betesmarksinventeringen 2003 beskrivs dessa ängar som något igenvuxna
betesmarker med partier som möjligtvis kunde återtas som äng. De saknar spår efter uppodling.
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Namn: Gärdet, Kvarnaholm, Maderna
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I Kroksbygd fanns på 1800-talet främst ängar av låg bonitet. Idag återstår endast drygt 0,1
hektar sådan slåttermark.
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Namn: Kärr
Dagens fuktäng var historiskt sett av mycket god bonitet. Enligt TUVA hävdas den idag som
betesmark, men beskrivs som möjlig att återta som äng.
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Namn: Södre äng (mad), Gärdet (mad)
Den äng som skyddas idag inom byn Slagerköp tillhörde de bättre på 1800-talet. Under ängsoch betesmarksinventeringen 2003 beskrivs den som restaurerbar.
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Områdesskydd: Natura 2000 7,9 ha: Slåtterängar i låglandet 0,4 ha
Syfte: Bevara och vårda artrika slåtterängar och betesmarker med hamlade träd
Bynamn: Suletorp
Namn: Gärdet
Dagens slåtteräng tillhörde de bättre under 1800-talet. En något sämre del är till häften bevuxen
med skog. De ängar som brukas som betesmark inom Natura 2000-ormådet idag låg inom
ängsgärdet och hade huvudsakligen en god bonitet. De var uppodlade under första hälften av
1900-talet och beskrivs idag som artrika.
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Områdesskydd: Natura 2000 4,7 ha: Fuktängar 0,2 ha, Högörtsängar 0,1 ha och Slåtterängar i
låglandet 0,7 ha
Syfte: Bevara och vårda artrika slåtterängar och betesmarker med hamlade träd
Bynamn: Tykatorp
Namn: Inägorna
Ängar av godast bonitet i byn Tykatorp låg intill vattendrag och våtmarker och det är också här
man finner dagens fukt- och högörtängar. De sämre ängarna i byn benämns hårdvall, backe
eller hällning. Kartan visar på att dessa marker var steniga. Det är under den sistnämna kategorin
dagens betesmarker återfinns. Det som idag går under naturtypen slåtteräng i låglandet var en
hårdvall som vid ängs- och betesmarksinventeringen 2003 beskrivs som en mycket fin
slåtteräng. På 1800-talet hade den en god bonitet.
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Områdesskydd: Natura 2000 1,9 ha: Slåtterängar i låglandet 1,8 ha
Syfte: Bevara traditionella ängsfruktsodlingar där det artrika gräset betas eller slåttras
Bynamn: Tåget
Namn: Äng invid husen, äng med trädgård, äng på Tågudden
Dagens slåtterängar ligger nära det som på 1843 års karta var bebyggelse eller åker. De bär
namn som trädgård, vilket tyder på att de brukats som fruktodling redan då. Ängarna på
Tågudden hade en god till medelgod bonitet. De var åkermark på den äldre ekonomiska kartan.
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Områdesskydd: Natura 2000 3,4 ha: Slåtterängar i låglandet 0,5 ha, Lövängar 1,3 ha
Syfte: Bevara traditionella ängsfruktsodlingar där det artrika gräset betas eller slåttras
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Bynamn: Törnabygd
Namn: Gärdet, Humlegården, Soldatäng, Södra gärde
Alla ängar som slåttras idag är fossil åkermark, två av dem var dessutom åker på den gamla
ekonomiska kartan. Här finns bland annat grävda diken. Enligt 1851 års karta låg ängarna nära
åkermark inom gärdet eller som åkerrenar.
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Områdesskydd: Natura 2000 10,5 ha: Fuktängar 1,6 ha, Slåtterängar i låglandet 0,5 ha
Syfte: Bevara och vårda artrika slåtterängar och betesmarker med hamlade träd
Bynamn: Varshult Södregård
Namn: Gärde
Större delen av Natura 2000-området ligger inom det som 1845 var ett gärde med ängs- och
åkermark. Dagens ängar hade en något högre bonitet än övriga historiska ängar inom det
skyddade området som idag brukas som betesmark. De ligger nära bebyggelse och var åker på
den gamla ekonomiska kartan. I skiftesakten benämns fuktängen madmosse och har grävda
diken efter möjliga utdikningsförsök.

Västra Åsnen
Områdesskydd: Naturreservat 1 224,4 ha (endast Hunshult) + Natura 2000 1 619,3 ha:
Högörtsängar 11,0 ha
Syfte: Bevara våtmarker, skog och sjö. Här finns ett rikt växt- och djurliv, särskilt fågelfaunan.
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Namn: Hunsmad
Natura 2000-området ligger i utkanten av byn på en udde. Här växer lövsumpskog och taiga på
de förre detta ängarna, utom på de som slåttras idag. På 1800-talet benämns dem som mader av
sämre bonitet. De idag hävdade ängarna tillhörde de bättre utav dessa. De mest högavkastande
ängarna ligger utanför Natura-gränserna närmare bykärnan.
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Namn: Madäng, Torpet Sundets äng
En av dagens ängar ligger i närheten av bebyggelse, en annan invid tidigare bebyggelse som
inte finns kvar idag. Reservatet innefattar till största del skog som växer på den förre detta
utmarken eller på ängar av låg bonitet. Ängar med gradtal 192 kallas för oduglig mark i
skiftesprotokollet.
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Områdesskydd: Natura 2000 6,7 ha: Slåtteräng i låglandet 0,4 ha
Syfte: Bevara och vårda artrika slåtterängar och betesmarker med hamlade träd
Bynamn: Bergs herrgård
Namn: Bolet, gårdsplan med tomt, ren, kogatan, Gärdet
Att staplarna över byns sammanlagda areal blir så höga beror på att den historiska kartan som
undersökts visar alla ägorna åt Bergs herrgård. Dagens slåtteräng hade en låg bonitet med
gradtalet 10. Inom Natura 2000-området finns artrika betesmarker som historiskt sett var ängar
av medel till god bonitet. Vid ängs- och betesmarksinventeringen 2003 beskrevs de som möjliga
att återta som äng. De ängar inom Natura 2000-området som på 1800-talet hade en mycket god
bonitet brukas idag som åker.
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2.2.3 Sammanställda diagram
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Figur 5: Sammanlagda arealen äng i hektar och dess bonitet på 1800-talet inom de 31 undersökta byarna.
Slåttermark av låg bonitet var vanligast. De bestod av torr och kuperad mark med mycket sten. En del var bevuxna
med ljung. Hit hörde även kärr.
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Figur 6: Sammanlagda arealen äng i hektar som skyddas idag inom de undersökta byarna. Här är det främst
slåttermarker av god bonitet som är vanligast. De sämre ängarna i ovanstående diagram brukas idag framförallt
som betesmark eller skog och de bättre som åker eller äng.
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Figur 7: Sammanlagda arealen äng i hektar som slåttras idag inom de skyddade områdena. Dessa var på 1800talet slåttermarker av framförallt god till mycket god bonitet. Övrig mark är sådant som historiskt sätt brukades som
åker eller utmark och som idag hävdas som äng.

30

2.3 Diskussion
De historiska ängarna i de undersökta byarna i Kronobergs län hade, som konstaterat i Del I,
huvudsakligen en medel till låg bonitet (se figur 5). Inom gränserna för dagens 23 skyddade
områden hade ängarna en varierad bonitet där de av lägre bördighet idag främst brukas som
betesmark eller skog och de bättre som åker eller äng (se figur 6). De ängar som slåttras idag
hade framför allt en god till mycket god bonitet (se figur 7), vilket innebär att de inte är
representativa för de historiska ängarna. Vad detta beror på och vilka konsekvenser det kan
tänkas ha diskuteras vidare i Del III. Hypotesen som detta arbete bygger på: att det är de sämre
ängarna som är bevarade idag, har med stöd från ovanstående diagram i detta fall visat sig vara
felaktig.
Enligt uppgifter tagna från Jordbruksverkets databas TUVA är en eller flera av dagens ängar i
20 av de undersöka byarna fossil åkermark. Fossil åker är ett diffust begrepp och innebär att det
finns spår från att marken varit uppodlad någon gång under bronsåldern enda fram i modern tid
(Gren 1991). Den kan också ha odlats upp under flera olika tidsperioder för att sedan överges
eller brukas som äng eller betesmark. I västra Småland var det vanligt med lindbruk, det vill
säga att tillfälliga åkrar bröts upp i ängsmarkerna för att på så vis öka bördigheten (Myrdal &
Söderberg 1991). Det är också gynnsamt för många arter då det blir lättare för dem att etablera
sig (Ekstam m.fl. 1988). I Kronobergs län är detta med att bryta upp ängarnas grässvål ovanligt
i modern tid. Inom Natura 2000-områdena förekommer det enligt Länsstyrelsen endast i Linnés
Råshult (Pettersson 2016).
Under första hälften av 1900-talet pågick en omfattande odlingsexpansion i Sverige där stora
arealer äng togs i anspråk. För de undersökta byarnas del var det troligen vall som odlades och
övertog ängens roll som foderproducent. Kanske var det under en period lönsamt att odla
spannmål, vilket gjorde att man som jordbrukare minskade ner på antalet djur och bröt upp sin
äng för en tillfällig åker. Enligt uppgifter tagna från TUVA har 9 stycken byar en eller flera
ängar som var åker på den gamla ekonomiska kartan. Eftersom kartan är en ögonblicksbild över
hur det såg ut just då och att odlingen kanske endast varade i några år kan antalet uppodlade
ängar under 1900-talet mycket väl vara större än så, särskilt om ängarna är fossil åkermark och
på så vis redan var stenröjda. De ängar som man med säkerhet utefter den gamla ekonomiska
kartan kan säga var åker under 1900-talet hade en god till mycket god bonitet och låg inom ett
gärde nära åkermark. Troligen har den befintliga åkern expanderat ut över omkringliggande
ängar. Ett liknande mönster förekommer vid de åkrar som brukas idag. Genom att jämföra de
historiska skifteskartorna med dagens går det att se att dessa har varit en mindre åker från början
på 1800-talet som sedan utökats på omkringliggande ängsmarker och åkerrenar av god bonitet.
I byn Hjälmaryd i Asa socken slåttras idag en äng som på 1800-talet hade en mycket god bonitet
i den västra delen och en betydligt lägre i den östra. Den västra delen var åker på den gamla
ekonomiska kartan, men inte den östra.
De undersökta ängarna som plöjdes upp under 1900-talet har troligen växt igen och övergått till
att brukas som betesmark när odlingen väl upphört. Det är inte säkert att de hann bli gödslade
om de bara odlades under några år. En gödslad mark har nämligen betydligt färre arter än en
ogödslad även om det var länge sedan gödslingen skedde (Ekstam m.fl. 1988). Dessutom sker
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en röjgödslingseffekt i samband med nyodlingen. Ängsfloran kan ha överlevt som fröbank i
jorden eller spridit sig dit från närliggande marker eller åkerrenar som inte odlats upp. I nyare
tid kan dessa marker ha klassats som betesmark med höga floristiska värden och blivit skyddade
och restaurerade till äng igen, utan en tanke på att de har varit uppodlade under 1900-talet. Det
samma gäller för de ängar som blev betesmark eller sattes till igenväxning när ängsbruket
upphörde. Trots en förändrad markanvändning kan ängsfloran leva kvar i flera år (Ekstam m.fl
1988). Dock har man inte enligt Länsstyrelsen i Kronobergs län återupptagit slåtter på så många
ställen i samband med skyddsbildningarna, utan de har snarare medverkat till att slåtter
fortsätter där det redan är slåtter (Pettersson 2016). Att man som brukare skulle ha odlat upp sin
äng under 1900-talet för att därefter återuppta ängsskötseln igen kan verka osannolikt då
ängsbruket under denna tidpunkt förlorat sin lönsamhet. Däremot är kartorna som undersökts i
detta arbete, den gamla ekonomiska kartan, från tiden kring 1950. Naturtypsklassningen äng
försvann från jordbruksräkningen 1944 (Ekstam & Forshed 1988). Därför kan ängarna, trots att
de inte var uppodlade, ha ritats ut som åkermark istället.
Enligt TUVA hävdas en eller flera av de undersökta ängarna i 14 byar genom bete. Det innebär
att dessa marker har övergått till att brukas som betesmark och därefter aldrig fått slåttern
återupptagen igen. Dessa går under naturtypen fuktängar som kan hävdas både genom slåtter
eller bete (Naturvårdsverket 2015C).
Ängarna i resterande 11 byar saknar enligt TUVA spår efter uppodling. Dessa består av blöta
fuktängar som strandängarna vid Helge å som trots en god bonitet aldrig har odlats upp. Hit hör
även steniga ängar av låg bonitet som de i Förebergsåsen.
Det som idag går under naturtypen fuktäng eller högörtsäng hade överlag en högre bonitet på
1800-talet jämfört med de torrare ängstyperna löväng och slåtteräng i låglandet. Detta beror
troligen på årliga översvämningar eller att de fått näringsrikt lakvatten från åkrarna. Majoriteten
saknar spår efter uppodling, vilket kan bero på att de har varit för blöta och att en utdikning
ansetts för kostsam. Ett exempel på detta är strandängarna vid Helge å. De torrare ängarna som
går under naturtypen löväng eller slåtterängar i låglandet är i större utsträckning fossil
åkermark.
De flesta skyddade områdena ligger över det som historisk sett var en bykärna och det är också
här som de bördigaste ängarna fanns på 1800-talet: nära bebyggelse och åkrar. Detta kan bero
på lång mänsklig aktivitet, men också eftersom man valde att bosätta sig på de godaste och mest
produktiva jordarna (Svensson 2008). I utkanten av byn och på utmarken tenderar ängarna att
ha en sämre bonitet. I naturreservatet Förebergsåsen ligger dagens ängar vid ett torp långt ifrån
bykärnan i stenig och kuperad terräng av låg bonitet.
Enligt enskiftesstadgan skulle gradtalen sättas efter markens naturliga bördighet (Börtzell
1812), vilket ställde höga krav på lantmätaren. Detta kan vara en anledning till att bördigheten
är högre nära bebyggelse, det vill säga att mänsklig påverkan är svår att särskilja från jordens
naturliga förhållanden. Dessutom kan man ha varit ovetande om gödslingens långvarande effekt
i jorden.
I alla skyddade områden utom två har ängarna en viktig roll och i de flesta fall är det områdets
huvudsakliga syfte att bevara och vårda dessa. I Förebergsåsens naturreservat, som bildades för
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att skydda rullstensåsen mot exploatering, har de idag slåttrade ängarna en låg bonitet. De
betydligt bättre slåttermaderna, som också ingår i reservatet, har växt igen. Det är oklart om det
finns möjlighet att återskapa dessa fuktängar eftersom de idag är skogsbevuxna. I Västra Åsnen,
som inte heller har slåtterängar som reservatets huvudsakliga syfte, är däremot boniteten högre.
Detta beror troligen på att det är högörtsängar som ligger på fuktig och naturligt näringsrik mark
vid sjön Åsnen.
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Del III – Ängarnas representativitet
Resultatet i denna uppsats har visat att det är de bättre ängarna som är bevarade och skyddade
idag inom Kronobergs län trots att det var de sämre som var vanligast på 1800-talet. När
Länsstyrelsen gjorde sitt urval av områden till Natura 2000-nätverket gick man helt på
artrikedom av främst kärlväxter och i viss mån att man ville ha områden i olika delar av länet
(Pettersson 2016). Den historiska biten har i detta fall haft en undergivande roll.
Bonitet är alltså en faktor som gör att dagens ängar inte är representativa (Se figur 5 och 7) och
kan därför vara något att ha i åtanke i framtiden vid bildandet av nya reservat. Vid restaurering
och bevarande av ängar bör man se till att integrera både natur och kultur eftersom dessa två
begrepp hör ihop. Ett sätt är genom att inte glömma bort de historiska namnen som ger markerna
en identitet och ibland även en bild av hur dem såg ut. En av mina favoriteter under arbetets
gång är Torpet Lilla Åbos mosslupna äng som direkt för tankarna 150 år tillbaka i tiden till detta
lilla torp som inte finns kvar idag och dess mossbevuxna, eländiga äng. Särskilt inom
naturreservaten tror jag att det är betydelsefullt att behålla de historiska namnen för besökarnas
skull.
En sak som är viktig att ha i åtanke är att dagens artrikedom i ängsmarkerna inte enbart beror
på vilken bonitet de hade historiskt sett. God bonitet är inte det samma som hög artrikedom.
Snarare bör dessa högavkastade ängar ha legat på näringspåverkad mark och varit bevuxna med
ett fåtal, dominanta arter. De artrikaste bör istället ha varit de medelgoda ängarna. De var
tillräckligt näringsfattiga för att ingen art skulle kunna ta dominans. En annan viktig och
avgörande faktor är hävd och brukande. Om det upphör växer ängen således snabbt igen. En
kontinuerlig skötsel med rätt metod och redskap för just den ängens förutsättningar och
traditionella brukande kan således bidra till en ökad mångfald (Ekstam m.fl. 1988).
Bonitet är alltså endast en av många faktorer som påverkar bilden av hur en äng ser ut. Om
marken är blöt eller torrt, näringsrik eller näringsfattig, vilken tidpunkt slåttern sker och så
vidare är andra komponenter som är minst lika betydelsefulla. Däremot anser jag att genom att
skydda ängar av varierande bonitet, både de bra och de dåliga, får man marker med olika
naturliga förutsättningar och på så vis olika artsammansättningar.
Som avslutning vill jag försöka besvara frågan som arbetet startade med: påverkar den
historiska boniteten dagens synsätt på hur en äng ursprungligen såg ut?
Inom framför allt amerikansk litteratur förekommer ett begrepp kallat Shifting Baseline
Syndrome (t.ex. Kahn m.fl. 2008, Kahn m.fl. 2009, Miller 2005, Novacek 2008, Vera 2010).
Med detta menas att varje generation har sin syn på vad som är naturens äkta och naturliga
tillstånd. Bilden av hur naturen ”ska” se ut byggs framför allt upp under barndomen och i
kontakten med natur nära hemmiljön. Den formas av personens egna erfarenheter och
uppfattningar.
I dagens samhälle blir klyftan mellan människa och natur allt större i takt med den ökade
urbaniseringen. Risken blir tillslut att artfattiga och förstörda ekosystem uppfattas som naturliga
eftersom människor saknar en bild av hur naturen brukade se ut. Maskrosängarna är för många
definitionen av hur en äng ska se ut trots sina stora olikheter jämfört med en traditionellt skött
äng. Fenomenet förvärras ytterligare i takt med att arealen kvarvarande slåttermark minskar och
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att människor blir allt mer separerade från naturen. Eftersom många idag saknar erfarenhet av
ängsbruk och kanske aldrig ens har sett en äng blir de kvarvarande ängarna den enda referensen.
Dessa spillror får på så vis representera hela det långa tidsspannet med ängsbruk som pågick
fram till den stora jordbruksomvandlingen. Om det då bara är en viss typ av äng som sköts och
bevaras ger detta en felaktig bild. Därav vikten att skydda olika typer av ängar: både torra och
blöta, bättre och sämre.
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