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Sammanfattning 
Märgelgravar är småbiotoper i odlingslandskapet som ofta hyser höga naturvärden och är viktiga för 
bevarandet av den biologiska mångfalden i slättlandskapet. De utgör också synliga kulturlämningar från 
1800 – talets jordbruk och den agrara utveckling som skedde då. Märgelgravarna är idag skyddade som 
generella biotopskyddsområden. Biotopskyddsområdena bidrar till att uppfylla de svenska 
miljökvalitetsmålen samt FN – konventionen om biologisk mångfald. Märglingen var som mest 
omfattande mellan cirka 1850 fram till 1890 i södra Sveriges slättbygd. Märgeln användes som 
jordförbättringsmedel och grävdes upp där det fanns kalkhaltig lera. Där den bröts bildades bestående 
gravar som ofta vattenfylldes. Syftet med studien är att kartlägga hur många märgelgravar som 
försvunnit i Åstorps kommun, var de ursprungligen placerades och vad som kännetecknar de som finns 
kvar idag. Undersökningen grundas på kartmateriel från ca. 1930, ca 1970 och 2015 som bearbetats 
och analyserats i ett GIS – program. Resultaten visar att endast 23% av märgelgravarna finns kvar 
2015 jämfört med 1930 och att de ursprungligen grävdes i lerjordar nära bebyggelse, men att de som 
finns kvar idag i högre utsträckning ligger längre ifrån bebyggelse och till större del i sluttningar. 
Borttagandet av märgelgravarna tros bero på de omfattande rationaliseringar som jordbruket genomgick 
speciellt efter andra världskriget, då de sågs som odlingshinder eller som lämpliga platser att dumpa 
sopor och rivningsmateriel i. 
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Inledning 

Märgelgravar är en del av landskapsbilden i den skånska slättbygden, de fungerar som 

livsmiljö för arter som annars skulle haft det svårt att klara sig i den rationaliserade 

fullåkersbygden. Märgelgravar är biotoper som är generellt skyddade som 

biotopskyddsområden enligt 7 kap 11§ i miljöbalken. Sju olika biotoper omfattas av det 

generella biotopskyddet, dessa ska vara lätta att känna igen och avgränsa. Alléer och 

pilevallar är exempel på sådana biotoper, märgelgravar räknas in under biotopen småvatten 

och våtmark i jordbruksmark. Biotopskyddsområdena bidrar till att Sverige uppfyller FN:s 

konvention om biologisk mångfald och att de 16 miljökvalitetsmålen som riksdagen antagit 

uppfylls. Skydd av märgelgravar bidrar till miljökvalitetsmålen: Myllrande våtmarker, Ett 

rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. (Naturvårdsverket 2012). 

 

 

 

Figur 1. Märgelgrav i det öppna slättlandskapet vid Tranarp strax norr om Åstorp i mars 2017. Foto: 
Mikael Bengtsson 2017. 
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Märgelgravarna har också ett kulturhistoriskt värde då de vittnar om gångna tiders 

vedermödor. Under hela 1800 – talet växte befolkningen i landet och lantbruket behövde 

producera mer. En rad förbättringar med tanke på produktion gjordes under 1800 – talet. 

Skiftesreformer, införandet av roterande växtföljder, täckdikningar och bättre 

redskap/maskiner är några exempel. (Gadd 2000). Brist på gödsel var en begränsande 

faktor, det hjälpte inte att enbart ha en bättre plog och täckdiken, om marken var 

näringsfattig blev skördarna ändå låga. Ett sätt att jordförbättra var att märgla åkrarna. Man 

grävde då upp kalkhaltig lera som sedan spreds över åkrarna, denna åtgärd höjde pH – 

värdet varvid mera näringsämnen blev växttillgängliga med skördeökning som följd. 

(Morell 2001). 

Många märgelgravar har försvunnit, enligt en rapport från länsstyrelsen i Halland (2000) 

försvann 30 procent av länets småvatten under perioden från 1978 till 1999. Rapporten 

jämför inventeringsresultat från 1978 då länsstyrelsen med hjälp av de ekonomiska 

kartbladen räknade antalet märgelgravar i länet och fann 3699 stycken. 1999 genomfördes 

en ny inventering som baserades på flygfoton från 1996, då räknades även nyanlagda 

småvatten och antalet blev totalt 2602 stycken. Minskningen av antalet märgelgravar var 

1243 stycken under perioden, men samtidigt tillkom 146 småvatten i länet vilket gör att 

den totala minskningen av småvatten var nästintill 1100 stycken (Länsstyrelsen Halland 

2000). Denna uppsats inventerar märgelgravarna i Åstorps kommun för att visa hur många 

som försvunnit och för att hitta mönster som kan förklara processerna bakom 

igenläggningen.   

Syfte och frågeställning 

Märgelgravar är små skyddade biotoper som är viktiga för den biologiska mångfalden i det 

storskaliga jordbrukslandskapet. Dessa öar eller oaser i åkerhavet är viktiga även för det 

visuella intrycket av landskapet och typiska för den skånska slättbygden. Numera är de 

skyddade enligt lag men väldigt många har tagits bort då de utgjort odlingshinder i ett 

rationellt jordbruk. De har också ett kulturhistoriskt värde då de utgör synliga lämningar 

från 1800 - talets jordbruk.  

Syftet med studien är att kartlägga hur stor andel av kommunens märgelgravar som 

försvunnit och vilka som klarat sig kvar i högre utsträckning. De eventuella mönster som 
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framträder kan hjälpa till att förklara vilka processer som legat bakom igenläggningen. 

Arbetet vill också undersöka var märgelgravarna ursprungligen grävdes och försöka 

förklara varför de fördelats över kommunen som de gjorts. Syftet är också att lyfta fram 

och visa de höga natur – och kulturvärden som finns kopplade till märgelgravarna i 

slättlandskapet. Ökad och fördjupad kunskap om märgelgravarna kan vara viktigt i 

bevarandearbetet, det man inte vet något om har ju heller inget värde. Genom att 

uppmärksamma märgelgravarnas positiva effekter för landskapsbilden och den biologiska 

mångfalden går det kanske att uppmuntra markägare att restaurera, återskapa eller nyskapa 

småbiotoper undantagna från produktion i landskapet. Då arbetet har fokus på Åstorps 

kommun som är min hemkommun, är det extra intressant för mig och förhoppningsvis även 

för andra med lokal förankring.   

Frågeställningar 

• Hur har antalet märgelgravar i Åstorps kommun förändrats från år 1926 – 34 till 

1969 - 70 och fram till 2015? 

• Var placerades märgelgravarna, finns det ett mönster med tanke på topografi, 

bebyggelse eller jordart? 

• Vad utmärker de märgelgravar som är kvar idag? 

Bakgrund 

Undersökningsområde 

Val och begränsning 

Åstorp är författarens hemkommun, varför god lokalkännedom och närhet till området 

fanns. Dessutom har märglingen i trakten har varit omfattande, kommunen ligger inom 

Södra Åsbo härad, vilket är det härad inom gamla Kristianstads län där omfattningen av 

märgling var som störst (Zachrison 1914). Området behövde begränsas geografiskt då det 

innefattar inventeringsarbete för att inte bli allt för omfattande, samtidigt var det önskvärt 

med ett enhetligt område vilket var troligare inom ett och samma administrativa område. 

Dagens kommungräns sammanfaller till stor del med de gamla by – och sockengränser som 

var aktuella vid tiden för märglingsepoken vilket gör att den kan fungera som en relevant 

avgränsning. Dessutom kan det vara mer relevant och mer användbart att kunna koppla 

eventuella resultat till dagens administrativa gränser, som här Åstorps kommun.  
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Figur 2. Översiktskarta över Skåne med Åstorps kommungräns markerad. Bakgrundskarta: 
Översiktskartan, vektor © Lantmäteriet, diarienr. 2012/892 

  



 

9 

 

Allmänt om kommunen  

Åstorps kommun ligger i nordvästra Skåne (se fig. 2) och har ca. 15 000 innevånare. Den 

totala markytan är 9 222 hektar, varav i grova drag 60% är åkermark, 15% skog, 15% tätort 

och resten övrig mark enligt Statistiska centralbyrån (SCB) (u.å.a). Söderåsen sträcker sig 

in i kommunen, jordarten där är mager morän och idag är åsen huvudsakligen skogsklädd. 

Åkermarken som huvudsakligen utgörs av lera finner man istället på slätten som omger 

Söderåsens nordvästra spets. Havsnivån har legat betydligt högre och större delen av 

slättlandskapet runt Åstorp har legat under vatten (Fredén 2009).  

 

 

 

Figur 3. Bild från mars 2017 på en märgelgrav i det platta slättlandskapet vid Kärrarp, nordväst om 
Åstorp. Foto: Mikael Bengtsson 2017. 

 

 

Geologi 

När det gäller berggrunden befinner sig Åstorps kommun i en gränszon mellan den 

fennoskandiska urbergsskölden och den danska sänkan (Daniel 1978). Denna gränszon har 

utsatts för omfattande tektoniska störningar som bland annat gett upphov till de skånska 

urbergshorstarna. Söderåsen är en av dem och åsens berggrund utgörs till största delen av 
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gnejser som genomkorsas av diabasgångar (Daniel 1978). På slätten runt Åstorp överlagras 

urberget av sedimentär berggrund som utgörs av kolrika leror, lerstenar, skiffrar och 

sandstenar (Daniel 1978). Detta åskådliggörs övergripande av Sveriges Geologiska 

Undersökningars (SGU) berggrundskarta (SGU u.å.a).  

Söderåsen täcks av osvallad morän som oftast inte överstiger 2 meter i mäktighet. Högsta 

kustlinjen i området uppskattas till 55 – 60 m ö. h. (Daniel 1978) vilket har betydelse för 

bildandet av jordlagerna runt åsen. Den dominerande ytliga jordarten på slätten runt Åstorp 

är glacial lera som är avsatt under vatten och den bildar stora plana slätter. Bitvis överlagras 

den av postglacial sand – och grus som avsatts genom svallning (Daniel 1978). 

Vattendragen i området som Rönneå har eroderat fram dalgångar ur den glaciala leran och 

i dalgångarnas bottnar finns svämsediment (Daniel 1978). Sydost om Kvidinge finns ett 

område med isälvsavlagringar bestående av sand och grus med stor mäktighet (Daniel 

1980). SGU tillhandahåller jordartskartor via sin hemsida som övergripligen åskådliggör 

de yttäckande jordarterna (SGU u.å.b), nedan visas aktuell jordartskarta i figur 4. 

Beskrivningarna till jordartskartorna Höganäs NO/Helsingborg NV och Helsingborg NO 

av Daniel (1978 resp. 1980) omfattar större delen av Åstorps kommun, dock inte den 

sydvästligaste delen kring Hyllinge. Små dödisgropar skulle eventuellt kunna förväxlas 

med märgelgravar men i dessa beskrivningar nämns dödisgropar endast i väldigt ringa 

omfattning. Daniel (1980) beskriver ett område sydost om Tommarps kungsgård strax norr 

om Kvidinge där dödisformer finns 25 m ö. h. i övrigt verkar det inte finnas några tydliga 

dödisgropar inom kommunen. De nämnda jordartsbeskrivningarna tar inte heller upp 

eventuell förekomst av märgel eller halkhalten i jordarna. Skrifterna innehåller tabeller över 

kornstorleksanalyser där tabellen i beskrivningen över Helsingborg NO även har med en 

kolumn för kalkhalt. Detta kartblad ligger endast till liten del inom Åstorps kommun och 

proverna därifrån innehåller inte kalk eller så har de inte provtagits avseende kalkhalt. 

Endast tre jordprover från Klippan innehöll kalciumkarbonat och de hade samtliga lerhalt 

över 48% (Daniel 1980) 
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Figur 4. Jordartskarta över undersökningsområdet. Söderåsen sammanfaller väl med moränjorden 
och slättlandskapet runt om domineras av glacial lera och postglacial silt, sand, grus. 
Bakgrundskarta: SGU-jordlager, vektor © Lantmäteriet, diarienr. 2012/892 

 

 

Kulturhistoria 

Den agrara utvecklingen 

Sveriges befolkning ökade kraftigt från 1700 – talet och ett par decennier in på 1900 – talet. 

Från år 1800 till 1870 ökade befolkningen med 77 %. Först efter 1870 minskade 

landsbygdsbefolkningen i absoluta tal, befolkningen ökade fortsatt men allt fler människor 

bodde därefter i städer och försörjde sig inom industrisektorn (Gadd 2000). Den ökande 

befolkningen med en större andel marklösa behövde naturligtvis allt mera mat. Det gamla 

bondesamhället där gårdarna låg samlade i byar och där bönderna löd under byordningen 

var ineffektivt när det gällde att producera överskott. Utveckling tvingas ofta fram och den 
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agrara revolutionen inleddes, mycket hände som utvecklade jordbruket under 1800 – talet. 

Olika skiftesreformer drevs igenom, först storskiftet år 1757 och sedan enskiftet 1803 och 

laga skiftet 1827 (Gadd 2000). Skiftena syftade till att samla gårdarnas ägor samtidigt som 

rådigheten över den egna marken ökade. Byordningen tappade i betydelse och den enskilde 

kunde nu se att investeringar och effektiviseringar lönade sig, och viljan att utvecklas 

infann sig.  

Roterande växtföljder blev att vanligare vilket var viktigt för den totala avkastningen. 

Redskapen utvecklades och järnplogen fick sitt stora genombrott. Dikning och 

sjösänkningar blev vanligt och möjliggjorde nyodling, men även befintlig åkermark 

dikades (Gadd 2000). Under framförallt andra hälften av 1800 – talet blev täckdikningen 

omfattande, främst i slättbygderna. Märgling av åkrar var ett sätt att öka avkastningen och 

under andra hälften av 1800 – talet var märglingen som mest omfattande. Märgel är en 

finkornig kalkrik jordart som användes som jordförbättringsmedel när kalkhalten var låg. 

Kalken hjälper till att frigöra näringsämnen ur jorden så att de blir växttillgängliga, 

dessutom kunde märgeln innehålla andra näringsämnen som kalium och magnesium. 

Märgeln grävdes upp och spreds över åkrarna, detta var mest omfattande i södra Sveriges 

slättbygder. Mot slutet av seklet ersattes märgeln av slamkalk från sockerbruken och av 

industriellt framställd kalk från kalkbrott (Morell 2001). 

Märgel  

Märgel är en jord – eller bergart bildad under vatten som innehåller kalk (kalciumkarbonat) 

som i övrigt oftast är uppbyggd av lerbeståndsdelar (lermärgel) men det finns även 

moränmärgel, skalmärgel och sandmärgel (Fleischer et al. 1984). Enligt Fleischer et al. 

(1984) kan märgel definieras som en berg – eller jordart som innehåller kalk i sådan 

omfattning att den kan användas som jordförbättringsmedel på kalkfattig åkerjord. 

Lermärgel var den vanligaste typen under den marina gränsen, men typen av märgel 

varierade över landet och i t.ex. Skåne var det främst moränmärgel som användes (Fleischer 

et al. 1984). Gemensamt var hög kalkhalt och de positiva effekterna av märgling var kända 

redan under romartiden. I Storbritannien var märgling vanlig under medeltiden och 

förekom med stor omfattning även under 1600 – och 1700 – talet. I Sverige beskriver Carl 

von Linné märglens positiva egenskaper och områden där han funnit lermärgel. Han 
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beskriver också hur den kan identifieras genom att den jäser vid kontakt med skedvatten 

(saltpetersyra) eller ättika (Fleischer et al. 1984).  

För att hitta märgel användes jordborr, borrproven blandades upp med vatten och sedan 

tillsattes syra. Fräste det kraftigt var det konstaterat att det rörde sig om märgel. Bäst var 

om förekomsten låg ytligt i en sluttning utan källsprång, i vissa fall längs med ådalar och 

erosionsbranter kunde märgeln gå i dagen vilket naturligtvis underlättade brytningen. På 

plan mark eller där märgeln låg djupt var brytningen mera arbetskrävande (Fleischer et al. 

1984). Ett problem var att gravarna kunde vattenfyllas, därför var det ofta nödvändigt att 

använda olika sorter av pumpanordningar. Om övriga förutsättningar var uppfyllda togs 

gravarna ofta upp i en åkerkant.  

Märgling 

Själva brytningen kunde gå till på olika vis beroende på hur brytningsplatsen såg ut och på 

vattenhalten i leran (Fleischer et al. 1984). Det troligen vanligaste sättet enligt Fleischer et 

al. (1984) beskrivs här och åskådliggörs med hjälp av skisser (fig. 5). I en lämplig sluttning 

med märgelförekomst banades matjorden av och forslades bort, därunder fanns vanligen 

ett lager med kalkfri lera som bröts tillsammans med märgelleran. Först grävde man ut 

leran med spadar, när en man kommit in en bit och det framträdde en ordentlig lervägg 

började man bändfällningen. Då grävdes ett understick mot bottnen med smala spadar och 

därefter slog man ner långa kilar uppifrån varvid man fällde en större mängd märgellera på 

en gång. Leran hamnade blandad i en hög på botten där den kunde lastas på kärror och 

köras upp ur graven. 
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Figur 5. Bilderna ovan visar hur märgelbrytning kunde gå till. Efter en skiss av Peter Nolbrant, 
Hallands Hushållningssällskap. 

 

 

Märglen kördes upp ur gropen med hjälp av häst på små kärror eller slädar, därför finner 

man ofta än idag att en sida har flackare lutning. Lassen tippades i högar på åkern där dem 

fick sedan ligga en tid för att torka eller frysa sönder för att underlätta spridningen 

(Fleischer et al. 1984). Mängden märgel som påfördes kunde ofta vara runt 300 till 400 

kärrlass per tunnland, ett lass vägde troligen inte mer än 200 till 300 kilo. Detta kunde 

variera mycket beroende på kalkhalt och mängden märgel per hektar borde hamna på 

mellan 20 och 480 ton enligt Fleischer et al. (1984). Enligt Zachrison (1914) var det 

normala 300 kärrlass per tunnland men det kunde ibland röra sig om både 400 och 500 lass. 

300 lass som väger 250 kilo blir 75 000 kilo per tunnland, vilket ger en mängd av 150 ton 

per hektar. Däremot menar Zachrison (1914) att det sällan fanns något direkt samband 

mellan kalkhalten och kvantiteten märgel som spreds på åkrarna. Kostnaden per hektar 

varierade beroende på hur långt märglen transporterades och på mängden märgel som 

påfördes men enligt Fleischer et al. (1984) rörde det sig om 24 – 30 kronor/hektar i början 

på märglingsperioden och mellan 60 – 140 kronor/hektar vid periodens slut kring år 1890.  



 

15 

 

Sekundär användning 

Även efter att brytningen av märgel upphört utnyttjades märgelgravarna. De vattenfylldes 

ofta snabbt och inte sällan planterades det in fisk eller kräftor i vattnet, dessutom kunde de 

även hålla ankor vilket gjorde att märgelgravarna fortsatte att bidra till hushållet (Fleischer 

et al. 1984). Det finns uppgifter om att de användes som istäckt under början av 1900 – 

talet, då sågades det ut isblock som levererades till bland annat mejerier där de lagrades i 

stack under sågspån. Vasstäckt är ytterligare ett användningsområde som Fleischer et al. 

(1984) skriver om liksom att de kunde användas som bevattnings – och branddammar.  

Utvecklingen i Skåne 

Under 1800 – talet förekom även andra sätt att jordförbättra även om det inte var i någon 

större omfattning. Från Skåne beskrivs om tillförsel av mulljord och torv på sand - och 

lerjordar eller att man påförde sand på ler - eller torvjordar, ibland kunde detta ske 

kombinerat med märgling (Zachrison 1914).  

Från Skåne finns uppgifter om att märgling förekom på 1830 – talet, bland annat från 

Köpingeberg vid Bollerup där sandiga marker blivit märglade med gott resultat (Zachrison 

1914). Men det var först på 40 – talet som märglingen tog fart ofta med hjälp av inflyttade 

danska eller tyska jordbrukare och deras arbetare och förmän. Både Kristianstad – och 

Malmöhus läns hushållningssällskap uppmuntrade och belönade märgling och bidrog på så 

vis till att märglingen spreds även bland de mindre lantbrukarna (Zachrison 1914). Det var 

de större gårdarna som var först ut, vilket omnämns av Malmöhus läns 

hushållningssällskap. Sällskapet samlade in statistik om märglingens omfattning och den 

visar att den var som mest omfattande under perioden 1875 – 1885 i länet. Då märglades i 

genomsnitt 14 496 hektar åker varje år och märglingen var mest omfattande i trakterna av 

Landskrona och Svalöv (Rönnebergs härad). Fram till 1911 hade 327 000 hektar märglats 

i Malmöhus län vilket motsvarar 96 % av all åkermark. Märglingens omfattning geografiskt 

var varierande, på vissa håll ommärglades åkrarna flera gånger medan knappt hälften av 

arealen märglades på andra håll (Zachrison 1914). 

Kristianstads län 

I Kristianstads län var omfattningen betydligt blygsammare framförallt i den norra och 

nordöstra delen. Märglingen var som mest omfattande i områdena som gränsar till 
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Malmöhus län, där märgelförekomsten i huvudsak fanns. Enligt statistiken från åren 1865 

– 1911 märglades totalt 97 475 hektar, lägger man till 16 000 hektar som uppskattningsvis 

kan ha märglats innan 1865 får man en areal av totalt 113 500 hektar. Det motsvarar cirka 

50 % av åkermarken i länet, men variationen över länet var troligen stor beroende på 

märgelförekomstens fördelning (Zachrison 1914). 

Södra Åsbo härad 

Södra Åsbo härad, vilken innefattar övervägande del av det som idag är Åstorps kommun 

skiljer ut sig genom att ha den i särklass största andelen märglad areal i Kristianstad län. 

Mellan åren 1865 och 1885 märglades 125 % av åkermarken, vilket tyder på att 

ommärgling var vanligt i häradet (Zachrison 1914). 

Märglingens omfattning varierade från trakt till trakt men också från år till år. Statistiska 

centralbyrån (SCB) (u.å.b) tillhandahåller historisk statistik inom olika områden, bland 

annat jordbruksstatistik. I hushållningssällskapens årsberättelser i en tidsserie mellan år 

1865 – 1911 redovisas bland annat arealer av olika ägoslag och utsädesmängd liksom 

skördeutfall. Även så kallade grundförbättringar tas upp, exempelvis hur stor areal som 

täckdikats, nyodlats och hur mycket som märglats. Statistiken redovisas länsvis och delas 

upp i härader och ibland också i socknar, vad och hur statistiken redovisas varierar mellan 

länen och över tid (SCB u.å.b) Södra Åsbo Härad sträcker sig från Ängelholm till Stenestad 

och det som idag är Åstorps kommun innefattas till övervägande del. Statistiken från Södra 

Åsbo härad visar att märglingen var omfattande fram till och med 1885, därefter avtog 

märglingen drastiskt för att efter sekelskiftet 1900 nästintill upphöra helt. Diagrammet på 

sidan 28 (fig.11) åskådliggör märglingens omfattning i häradet enligt 

hushållningssällskapets årsberättelser.  
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Märglingens upphörande 

Att märglingen så småningom upphörde beror enligt Zachrison (1914) dels på att 

lönekostnaderna steg och att man inte lika tydligt såg förtjänsterna av ommärgling. 

Märglingen kunde utarma jorden om den inte kombinerades med gödsling, detta var 

allmänt känt, ”märgeln gav rika föräldrar men fattiga barn”. Där inte gödsling förekom i 

tillräcklig omfattning behövde åkrarna ommärglas vilket också oftast var lönsamt, men det 

var långt ifrån alltid som effekten av ommärgling blev den förväntade. Märgeln tillförde 

inte enbart kalk, den kunde även förbättra jordens struktur och tillföra näringsämnen som 

kalium och fosfor som gav en gödslande effekt (Zachrison 1914). Användningen av 

konstgödsel tillsammans med slamkalk från sockerbruken och industriellt framställd kalk 

från kalkbrott som var förhållandevis billig, gjorde märglingen överflödig. Det allt mera 

utbyggda järnvägsnätet i Skåne gjorde att kalken blev tillgänglig för fler lantbrukare, 

dessutom sänktes fraktsatserna för kalk för jordbruksbehov kring sekelskiftet 1900 vilket 

också bidrog till att kalken föredrogs framför märgeln (Zachrison 1914).  

 

Märgling i Halland  

Fleischer et al. (1984) beskriver märglingsepoken i Halland under 1800 – talet. En viktig 

person för jordbrukets utveckling var Peter von Möller som ägde och skötte flera stora 

egendomar i södra delen av länet, bland annat Skottorps säteri. Möller började märgla sina 

åkrar kring 1840 med god effekt. Flera godsägare anammade märglingen och det spreds 

över länet. Märglingen var som mest omfattande på 1870 och 1880 – talen, därefter avtog 

det snabbt (Fleischer et al. 1984). 

Hembygdsföreningen i Abild i centrala Halland har gett ut en bok (Abildsboken) om 

socknens historia, bland annat behandlas den agrara utvecklingen i ett kapitel skrivet av 

Gert Ahlqvist. Idag finner vi märgelgravarna mitt ute på åkrarna och ser dem som små 

trevliga oaser/vattenhål i landskapet, men de är samtidigt en kulturlämning som vittnar om 

tidigare generationers slit på åkrarna. De placerades givetvis där det gick att finna 

kalkhaltig lera men också oftast i en åkerkant (Alhqvist 2006).  

På Hjuleberg, ett gods invid Abild infördes märgling på 1840 – talet. En tidigare bokhållare 

på godset (John Ingemansson) träffade 1930 en gammal lantbrukare som varit verksam 
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under hela märglingsepoken. Lantbrukaren som var född 1850 hade marker i behov av 

märgling och han tyckte att det var mycket lönsamt. Skördarna blev höga samtidigt som 

arbetslönerna var låga. Hans bästa dräng hade 60 kronor om året plus mat och logi samtidigt 

som havren betalades med 12 öre per kilo. Värderas mat och logi lika högt som årslönen 

blir det 120 kronor vilket motsvarar 1000 kilo havre. Han anlitade småbrukare från trakten 

till att köra upp märglen, de fick hålla häst, vagn och manskap för 6 öre lasset och så hade 

han sina egna anställda i gropen. Varje lass vägde troligen inte mer än 200 – 300 kilo då 

hästarna var små och det var en brant backe upp. De kunde köra 25 – 30 lass om dagen som 

lades i högar för att torka eller frysa sönder, varpå de spreds över en liten yta på runt 15 

kvadratmeter vilket skulle ge runt 300 lass per tunnland. Alltså mycket arbetskrävande men 

med gott resultat. Det var också ett riskabelt arbete för de som jobbade nere i hålan. 

Inträffade ett ras och någon kom under massorna ledde det ofta till döden (Ahlqvist 2006).  

 

Naturvärden 

Skyddad natur 

Märgelgravar anses vara värdefulla biotoper och är sedan 1994 generellt skyddade som 

biotopskyddsområden enligt 7 kap. 11 § i miljöbalken (Naturvårdsverket 2012). Det finns 

två sorters biotopskyddsområden, det ena omfattar sju olika sorters biotoper och gäller 

generellt i hela Sverige efter regeringsbeslut. Den andra sortens biotopskydd är sådana som 

får beslutas i det enskilda fallet av länsstyrelsen, kommunen eller skogsstyrelsen. 

Biotoperna som omfattas av det generella områdesskyddet skall vara små och lätta att 

definiera och avgränsa (Naturvårdsverket 2012). De sju olika biotoperna listas nedan, 

märgelgravar ingår i biotopen småvatten och våtmark i jordbruksmark. 

• Allé 

• Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark  

• Odlingsröse i jordbruksmark  

• Pilevall  

• Småvatten och våtmark i jordbruksmark  

• Stenmur i jordbruksmark  

• Åkerholme.  
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Biotopskyddsområdena som områdesskydd syftar till att bevara värdefulla och hotade 

biotoper med höga naturvärden. I vissa fall är de skapade av människan och då skyddas 

samtidigt värdefulla kulturmiljöer. Skydd av dessa småbiotoper är ett steg i att bevara den 

biologiska mångfalden, och att stoppa utarmningen av densamma till följd av den moderna 

markanvändningen (Naturvårdsverket 2012). Biotopskyddsområdena bidrar till att Sverige 

uppfyller målen i FN konventionen om biologisk mångfald som antogs vid miljömötet i 

Rio 1992 (Naturvårdsverket 2012). Sverige ratificerade konventionen och integrerade den 

i svensk lagstiftning. Som ett led i det arbetet utformades av riksdagen de 16 nationella 

miljökvalitetsmålen, som med sina etappmål styr svenskt miljömålsarbete. Att skydda 

märgelgravar som generella biotopskyddsområden bidrar till att uppfylla 

miljökvalitetsmålen Ett rikt växt och djurliv, Myllrande våtmarker och Ett rikt 

odlingslandskap (Naturvårdsverket 2012). Även åtaganden gentemot EU:s Art – och 

habitatdirektiv och den Europeiska Landskapskonventionen uppfylls (Naturvårdsverket 

2014). 

Höga naturvärden 

Biotopen Småvatten och våtmarker i jordbruksmark utgör en numera hotad och värdefull 

miljö i den rationaliserade jordbruksbygden. Biotopen är viktig för smådäggdjur, fåglar, 

insekter och inte minst för groddjur. Nyskapande och restaurering av våtmarker har visat 

sig ha en positiv effekt på de flesta groddjursarter, bl.a. lövgroda (Hyla arborea) och 

klockgroda (Bombina bombina) (Naturvårdsverket 2014). 

Märgelgravar kan variera stort i hur de är utformade. De är dock ofta näringsrika med högt 

pH – värde, har de friskt vatten och stort ljusinsläpp är de bland de mest art – och individrika 

biotoper som går att finna. Genom att de är omgivna av kalkhaltig lermärgel är de också 

motståndskraftiga mot försurning (Fleischer, Holmgren, Larsson, Lundborg & Stibe 1984). 

Fleischer et al. (1984) har undersökt växt – och djurlivet i halländska märgelgravar, de 

flesta av dem var vattenfyllda vilket sätter stor prägel och de varierade i storlek mellan 100 

till 6000 kvadratmeter. De fann en stor variation i artsammansättning mellan de olika 

märgelgravarna beroende på bland annat utformning, omgivande vegetation, yttre påverkan 

som dumpning av sten och avfall, vattentillgång och vattnets syresättning. 278 kärlväxtarter 

hittades varav endast 41 arter återfanns i mer hälften av gravarna.  
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Skötsel och biotopförbättringar 

Enligt riksantikvarieämbetets (RAÄ) råd gällande skötsel av kulturlämningar i 

odlingslandskapet bör man inte plöja eller odla för nära kanterna på märgelgravarna då de 

riskerar att rasa, inte heller bör man sprida gödning eller bekämpningsmedel så nära att det 

riskerar hamna i vattnet (RAÄ 1994). Lämpligt kan också vara att röja den sida med 

flackare lutning som används som uppkörningsramp från buskar och träd för ökat 

ljusinsläpp. Även i övrigt kan det finnas behov av att röja om märgelgraven riskerar att 

växa igen. Man bör dock göra det med måtta och förstånd då gravarna ofta är belägna på 

slätten där just träd och buskar är en bristvara (RAÄ 1994). Jordbruksverket 

rekommenderar i sin broschyr ”Åkrar, småbiotoper och gårdsmiljöer” lantbrukare att lämna 

en bred kantzon runt märgelgravarna där man varken använder bekämpningsmedel eller 

gödslar (Pettersson 2009). De menar också att kraftig beskuggning kan minska 

artrikedomen i och kring vattnet men att busk – och trädskiktet runt graven även kan vara 

bra för att förhindra att jord, näringsämnen och bekämpningsmedel blåser in till vattnet 

(Pettersson 2009). 

Hushållningssällskapet i Halland har på sin försöksgård Lilla Böslid i södra Halland utfört 

inventeringar i samband med biotopförbättrande åtgärder vid några småvatten i 

jordbrukslandskapet, fyra märgelgravar och en nyskapad våtmark ingick i studien. Arbetet 

har resulterat i en rapport skriven av Peter Nolbrant (2000) åt Hushållningssällskapet i 

Halland. Nolbrant (2000) skriver att våtmarker i jordbrukslandskapet är bland de mest art 

– och individrika miljöer som går att finna samtidigt som de har oerhört stor biologisk 

produktion. Den stora produktionen av insekter i dessa småvatten ger föda och 

livsförutsättningar åt fåglar, groddjur och fladdermöss (Nolbrant 2000). Bland de 

biotopförbättrande åtgärderna som utfördes märks framförallt minskning av 

näringstillförsel, slåttring på delar av strandzonen och huggning av kantzonens träd och 

buskskikt på södersidan för att öka ljusexponeringen av våtmarken. Totalt hittades 120 arter 

av ryggradslösa djur varav 47 var vattenskalbaggar, det förekom också vanlig groda (Rana 

temporaria), vanlig padda (Bufo bufo) och mindre vattensalamander (Triturus vulgaris) 

liksom en rad häckande våtmarksfåglar som rörhöna (Gallinula chloropus) och sothöna 

(Fulica atra). Det var stor skillnad i artrikedom mellan de olika vattnen.  



 

21 

 

Inventeringsresultaten visade tydligt att de utan förekomst av fisk och kräftor var artrikare. 

Arterna svarade bra på åtgärderna, totalfångsten ökade med 160 % på fyra år (Nolbrant 

2000). 

 

 

 

Figur 6. Ljusöppen märgelgrav vid Kärrarp nordväst om Åstorp i mars 2017. Låg kantzon med 
blommande vide i förgrunden. Foto: Mikael Bengtsson 2017. 

 

 

Ekosystemtjänster 

Naturen ger oss människor olika produkter och tjänster som vi ofta tar för givna, det är det 

som avses när man talar om ekosystemtjänster. Man talar om olika sorters tjänster, en del 

räknas till försörjande tjänster, som att naturen ger oss dricksvatten och virke. Reglerande 

tjänster är till exempel pollinering och rening av dricksvatten. Kulturella tjänster i form av 

friluftsliv och turism. Stödjande tjänster som är avgörande för alla andra tjänster, hit räknas 

fotosyntes och bildandet av jordmåner (Naturvårdsverket 2016). 
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Det finns ett flertal nyttoinsekter som kan utföra ekosystemtjänster i jordbruket. Bland dem 

märks pollinatörer som honungsbin, solitärbin, blomflugor och humlor. Dessa har ofta sina 

bon i randen kring märgelgravar och gynnas av tidigblommande buskar och träd som sälg 

och vide, vilka man ofta finner invid märgelgravar och åkerholmar (Dock-Gustavsson, 

Winter, Stenmark, Sandström, & Flink, 2016). Fåglar räknas också till nyttodjuren i 

jordbrukslandskapet och de gynnas liksom nyttoinsekterna av småbiotoper och våtmarker 

(Haldèn 2015).  

Märgelgravar som viltbiotoper 

Fältviltet har svårt att klara sig i det storskaliga och rationaliserade jordbrukslandskapet. 

Till fältviltet räknas vanligen småvilt med jaktlig betydelse som Fasan (Phasianus 

colchicus), Rapphöns (Perdix perdix) och Fälthare (Lepus europaeus). Dessa arter har 

delvis olika krav på sin livsmiljö också beroende på årstid. Riklig tillgång på föda är 

naturligtvis viktigt inte minst för ungar och kycklingar då de inte är lika rörliga. Harungarna 

behöver gräs och örter efter att de slutat dia, och fasan - och rapphönskycklingarna behöver 

proteinrik föda i form av insekter de första levnadsveckorna (Jensen 2016). Ständig tillgång 

till vatten är nödvändigt och inte minst vintertid då spädare växtlighet vissnar ihop är skydd 

i form av buskar och snår viktigt för fältviltet (Jensen 2016). Märgelgravarna utgör normalt 

utmärkta biotoper för viltet, runt gravarna utvecklas ofta ett rikt bryn bestående av olika 

buskar och höga örter. Sådana miljöer erbjuder ett bra skydd samtidigt som de producerar 

mycket insekter under yngelperioden. Biotoper som är bra för fältviltet gynnar även andra 

arter och på så vis den biologiska mångfalden (Jensen 2016).  

Fältviltet gynnas i första hand av den bård eller brynzon som finns runt själva graven, men 

ofta är den också vattenfylld och utgör då ett småvatten i jordbrukslandskapet. Sådana 

vatten gynnar groddjur och fåglar. Jaktbara arter som änder kan häcka i märgelgravar och 

använda dem för födosök eller som rastplatser (Svensson, Glimskär, 1994). För den 

jaktintresserade markägaren har dessa småvatten ett värde inte minst när det gäller andjakt 

och då främst på Gräsänder och Kricka. Vattnen kan också användas för utsättning av 

Gräsänder för att förbättra jakten (Jensen u.å.).  
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Märgelgravar som soptippar 

Efter en enkel sökning på ”märgelgravar” utan att ange tidsperiod på Helsingborgs 

dagblads (HD) hemsida hittades ca. 15 artiklar som hade med märgelgravar att göra. 

Tidningsartiklarna som dök upp var publicerade mellan åren 2003 till 2017. Tre av dem var 

positivt laddade och handlade om vilka fina och betydelsefulla biotoper de kan utgöra för 

djurlivet. Inte minst gällde det groddjur, i ett fall var det klockgrodan (Bombina bombina) 

som skulle gynnas genom restaurering av en märgelgrav och i ett annat liknande fall var 

det den grönfläckiga paddan (Bufo viridis) som var i fokus. Övriga artiklar handlade om 

olika former av miljöbrott, ofta var det frågan om att gamla övertäckta märgelgravar som 

tidigare använts som soptippar för diverse avfall och ibland gifter, hade kommit i vägen vid 

exploatering. Men i lika många fall var det frågan om nya händelser där någon hade dumpat 

avfall i eller vid en märgelgrav. I något fall hade märgelgravar olovligen tagits bort, alltså 

fyllts igen med massor. Av artiklarna att döma verkar det som att det var mera regel än 

undantag att märgelgravarna använts som privata soptippar innan de fylldes igen (HD u.å.). 

 

 

Figur 7. Märgelgrav i sluttning, till stora delar igenfylld av massor och avfall. Klippans kommun i 
mars 2017. Foto: Mikael Bengtsson 2017. 
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Under rationaliseringen som tog fart inom jordbruket efter andra världskriget var 

borttagande av odlingshinder önskvärt. Stenmurar, odlingsrösen och andra hinder för att 

skapa större åkrar togs bort. Hade man märgelhålor var det naturligt att lägga massorna i 

dessa, på så vis försvann ytterligare ett odlingshinder då de var igenfyllda. Gamla omoderna 

byggnader revs för att ge plats till större moderna stallar och ekonomibyggnader. 

Rivningsmassorna hamnade inte sällan just i en märgelgrav som på så vis försvann 

samtidigt som åkrarna blev något större och mera rationella (Nilsson 1976).  

Material och metod 

Studien bygger på insamlad information från kartmateriel från tre olika tidpunkter. 

Informationen har tolkats, bearbetats och analyserats i ett GIS – program (arcmap 10.1). 

Datan från de olika tidsperioderna har nyttjats för jämförelser i syfte att utläsa eventuella 

mönster och samband. Resultaten från de jämförande studierna tjänar sedan som underlag 

för en följande diskussion där förklaringar till mönstren söks. 

Den häradsekonomiska kartan från år 1926 – 34 har använts för att identifiera 

märgelgravarna i Åstorps kommun. Dessa har räknats till antal och markerats på karta med 

sin korrekta placering för jämförelser vad gäller förekomst och placering. Märgelgravarna 

digitaliserades som polygoner i arcmap 10.1. Polygonskiktet som skapats med den 

häradsekonomiska kartan som mall har sedan lagts över den ekonomiska kartan från år 

1969 – 70 och lantmäteriets ortofoto raster från år 2015. De märgelgravar som fanns kvar 

vid de olika tidpunkterna har digitaliserats, varvid ytterligare två polygonskikt skapats. 

Polygonskikten har sedan används för att analysera förändringar i antal, och för att 

analysera var de ursprungligen grävdes och vilka som fanns kvar 2015. Polygonskikten 

kunde också användas för att jämföra genomsnittlig storlek på märgelgravarna. SGU-

Jordlager vektor från lantmäteriet användes för att få fram vilken jordart som 

märgelgravarna grävdes i. Lantmäteriets fastighetskarta vektor från 2016 användes för att 

studera förhållandet till bebyggelse. Fastighetskartans byggnadsskikt belades med 

buffertzoner av olika avståndsintervall som sedan klipptes (verktyget ”clip” i arcmap) mot 

de olika polygonskikten för att få fram hur många märgelgravar som fanns inom ett visst 

avstånd till bebyggelse. GSD-Höjddata med 50 meters raster från lantmäteriet användes för 
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att analysera märgelgravarnas läge i topografin. Här användes verktyget ”fill” i arcmap för 

att ta bort mindre ojämnheter, sedan användes verktyget ”slope” för att få fram en karta 

med lutningsgraden. Denna karta överlagrades med de olika polygonskikten för att få fram 

hur många gravar som låg i sluttningar. Figurerna nedan (fig. 8, 9, och 10) visar utsnitt från 

de tre olika kartserierna som använts vid digitaliseringen av märgelgravarna. Området 

utanför kommungränsen ligger i Ängelholms kommun och där kan man se hur 

märgelgravarna såg ut innan digitaliseringen. 

 

   

 

Figur 8. Ett utsnitt från den häradsekonomiska kartan. Kommungränsen är markerad med en röd 
linje. Märgelgravarna inom kommunen har digitaliserats som polygoner och har blå färg. 
Bakgrundskarta: Häradskartan 1926 – 34. Rikets allmänna kartverk, Skåne län, aktbeteckning: 
J112-3-33-Mikael Bengtsson 2017. 
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Figur 9. Ett utsnitt från den ekonomiska kartan. Kommungränsen är markerad med rött och 
märgelgravarna inom kommunen inritade som polygoner med blå färgläggning. Bakgrundskarta: 
Ekonomiska kartan 1969. Rikets allmänna kartverk, Skåne län, aktnummer: J133-3c6e71-Mikael 
Bengtsson 2017. 

 

 

Figur 10. Figuren visar ett utsnitt från ett nutida ortofoto (2015). Kommungränsen är markerad med 
rött och de få märgelgravar som återstår inom kommunen är digitaliserade som polygoner med blå 
färg. Bakgrundskarta: Ortofoto, raster © Lantmäteriet diarienr. 2012/892-Mikael Bengtsson 2017.  
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De historiska kartorna (häradsekonomiska och ekonomiska) rektifierades mot lantmäteriets 

fastighetskarta från år 2016 för att få så exakt placering av polygonerna som möjligt. Att 

korrekt kunna identifiera märgelgravarna på kartorna är avgörande för studiens 

trovärdighet. Små objekt i kartorna ofta med regelbunden form utspridda i åkerlandskapet 

och färglagda som vatten i den häradsekonomiska kartan har markerats som märgelgravar. 

Även de objekt som inte hade synlig vattenspegel eller var färglagda som vatten i 

kartmaterialet har klassats som märgelgravar om övriga kriterier varit uppfyllda. Det kan 

vara så att de identifierade gravarna på kartan har haft annan användning eller kombinerad 

användning, men är storlek, form, färg och placering enligt definitionen ovan har de 

markerats som märgelgravar. 

    

Resultat 

Märglingens omfattning 

I Södra Åsbo härad som innefattar Åstorps kommun märglades totalt 49 962 tunnland under 

perioden 1865 till 1911 enligt statistik grundad på hushållningssällskapens årsberättelser. 

Märglingen var som mest omfattande från 1865 till och med 1885 och det framträder fem 

toppar då märglingen var omfattande för att däremellan vissa år vara nära obefintlig (fig. 

11). Toppåret 1877 märglades 6418 tunnland. Från 1886 fram till sekelskiftet 1900 låg 

arealen märglad åker på en jämn låg nivå för att sedan i det närmaste upphöra helt fram till 

1911.  
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Figur 11. Diagrammet är skapat efter Kristianstads läns hushållningssällskaps årsrapporter 1865 - 
1911. Tillhandahållet av CSB:s historisk statistik. 

 

Hur har antalet märgelgravar förändrats över tid?  

Antalet märgelgravar i Åstorps kommun har minskat från tiden kring 1930 fram till idag. 

Mellan 1930 och 1970 minskade antalet med 55 % (332 st.) och under perioden mellan 

1970 och 2015 minskade antalet med 49 % (134 st.). Minskningen i procent var något lägre 

under den senare perioden och 1969 - 70 återstod 45 % av gravarna och år 2015 återstod 

23 % av märgelgravarna som identifierats i de häradsekonomiska kartorna från 1926 - 34 

(fig. 12). Minskningen i antal märgelgravar var däremot betydligt lägre under den senare 

perioden. Mellan 1930 och 1970 försvann i genomsnitt ca. 8 stycken per år och mellan 

1970 och 2015 cirka 3 stycken per år. Medelstorleken på de polygoner som skapats vid 

digitaliseringen av märgelgravarna framgår av tabell 1 nedan. De som ritats med den 

häradsekonomiska kartan från år 1926 – 34 som mall var 500 kvadratmeter. Polygonerna 

skapade efter de ekonomiska kartorna från 1969 – 70 var i genomsnitt 600 kvadratmeter 

och medelstorleken på polygonerna ritade efter ortofotot från 2015 var 700 kvadratmeter.   
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Tabell 1. Tabellen visar antalet märgelgravar som identifierats i kartmaterialet från de olika 
tidpunkterna. Dessa ritades av som polygoner och i tabellen visas också areorna på dessa. 

Årtal 1926 - 34 1969 - 70 2015 

Antal 606 274 140 
Total areal ha. 31,3 15,4 9,7 

Medel areal ha. 0,05 0,06 0,07 
 

 

 

Figur 12. Diagrammet visar de märgelgravar som identifierats i kartmaterial från de olika 
tidpunkterna. 

 

 

Var grävdes märgelgravarna? 

Märgelgravarna grävdes oftast på lerjordar i åkerlandskapet, kartan nedan (fig. 13) visar 

hur de är fördelade i förhållande till jordart. Av det totala antalet märgelgravar (606 

stycken) som identifierats i den häradsekonomiska kartan låg 525 stycken i den glaciala 

leran markerat med klargult i jordartskartan nedan (fig. 13). Den glaciala leran täcker 46% 
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av kommunens area men innehåller 87% av märgelgravarna hittade i den 

häradsekonomiska kartan. I Åstorps kommuns fall är alltså övervägande del av gravarna 

grävda i den glaciala leran. Ett tydligt mönster uppträder och man ser betydligt färre gravar 

på den postglaciala sand – och grusjorden även om den också tillhör fullåkersbygden. På 

Söderåsen med sin magrare moränjord återfinns så gott som inga märgelgravar alls. Det 

samma gäller för det område med isälvsediment i östra delen av kommunen vid Söderåsen, 

där det idag finns stora öppna grustäckter.  

 

  

 

Figur 13. Kartan visar de dominerande jordarterna i området. Åstorps kommungräns är utritad 
liksom de 606 stycken märgelgravar som identifierats från tiden kring 1930. Det ljusblå området är 
moränjord och det sammanfaller väl med Söderåsen. Bakgrundskarta: SGU-Jordlager vektor © 
Lantmäteriet diarienr. 2012/892 
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Av märgelgravarna i Åstorps kommun som återfanns i kartmaterialet från år 1926 - 34 låg 

endast 11 procent i sluttningar på över 3,5 grader. Av de som återstod kring 1970 låg 13 

procent i sluttningar och 2015 hade andelen ökat till 19 procent. Kartan i figur 14 nedan 

visar marklutningen i grader med märgelgravarna markerade i blå färg. Åkerlandskapet 

runt Söderåsens nordvästspets är som synes till största delen inte särskilt kuperat.  

Diagrammen i figur 15 åskådliggör förändringen över tid. 

 

. 

 

Figur 14. Kartan visar marklutning i grader, rasterstorlek 50 meter. Söderåsens sidor framträder 
liksom sluttningarna ner mot Rönneå (kommungränsen i nordöst). Åstorps kommungräns är 
markerad liksom de 606 märgelgravar som identifierats från tiden kring 1930. Bakgrundskarta: 
GSD-Höjddata grid 50+ nh raster © Lantmäteriet diarienr. 2012/892 
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För att undersöka huruvida en större andel förlades i sluttningar användes området med 

glacial lera där 87 % av märgelgravarna grävdes. Tabell 2 nedan visar att märgelgravarna 

fördelades jämt över jordarten utan hänsyn till marklutning. 

    

Tabell 2. Tabellen visar hur stor del av markytan i den glaciala leran lutar mer eller mindre än 3,5 
grader, och hur märgelgravarna inom den jordarten är fördelade. 

Glacial lera och märgelgravar <3,5 grader >3,5grader Totalt 

Areal glacial lera. ha. 4116 ha. 206 ha. 4322 ha. 

Andel glacial lera 95 % 5 % 100 % 

Antal märgelgravar ca. 1930 495 st. 30 st. 525 st. 

Andel märgelgravar ca. 1930 94 % 6 % 100 % 

 

 

Figur 15. Diagrammen visar hur stor del av märgelgravarna som ligger i sluttningar som lutar mer 
än 3,5 grader. 

 

 

När det gäller märgelgravarnas förhållande till bebyggelse framgick det av undersökningen 

att antalet minskar med ökat avstånd (tab. 3). För denna undersökning har 

bebyggelseskiktet inom Åstorps kommun från lantmäteriets moderna fastighetskarta 

används. Det tas alltså ingen hänsyn till eventuell äldre bebyggelse som försvunnit, eller 

bebyggelse i grannkommunerna belägen nära gränsen och som möjligen skulle kunna ligga 

nära märgelgravar i Åstorps kommun.  

Av märgelgravarna som identifierats i de häradsekonomiska kartorna från 1926 – 34 

återfanns flest, 216 stycken i avståndsintervallet 0 – 100 meter från bebyggelse vilket utgör 
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36 %. Antalet gravar avtar sedan i de olika intervallen med ökat avstånd till bebyggelse och 

endast 21 stycken eller 3 % återfanns på över 400 meters avstånd. I stort följer 

märgelgravarnas fördelning samma mönster även kring år 1970 och 2015 bortsett från att 

det största antalet istället återfanns i intervallet 100 – 200 meter från bebyggelse. Av 

märgelgravarna som hittats på de ekonomiska kartorna från år 1969 – 70 låg 79 stycken 

inom 100 meter från bebyggelse vilket utgör 29 % och 14 stycken eller 5 % låg på större 

avstånd än 400 meter. Av de totalt 140 märgelgravar som identifierats på ortofotona från 

år 2015 låg 36 stycken (26 %) inom 100 meter från bebyggelse och 11 stycken (8 %) låg 

mer än 400 meter från byggnader. Resultaten åskådliggörs nedan i tabell 3 och i 

diagrammet i figur 16. 

 

   

Tabell 3. Tabellen visar antalet märgelgravar vid olika avstånd till bebyggelse. Bebyggelse i detta 
fall utgörs av byggnadsskiktet i lantmäteriets moderna fastighetskarta. Detta har sedan lagts mot 
polygonskikten med märgelgravar från de olika tidpunkterna.  

Avstånd från 
bebyggelse 0 - 100m  100 - 200m 200 - 300m 300 - 400m  > 400m 

Antal märgelgravar 
1926 - 34 216 177 124 68 21 

Antal märgelgravar 
1969 - 70 79 83 56 41 14 

Antal märgelgravar 
2015 36 40 28 25 11 
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Figur 16. Andelen märgelgravar vid olika tidpunkter i förhållande till bebyggelse. Beräknat med hjälp 
av byggnadsskiktet i lantmäteriets fastighetskarta och de olika polygonskikten över de digitaliserade 
märgelgravarna. 

 

 

Vilka märgelgravar finns kvar idag? 

Antalet märgelgravar har minskat fram till idag, detta framgår av resultaten ovan. Var de 

ursprungligen grävdes har också redovisats, men vad utmärker de gravar i Åstorps kommun 

som finns kvar i dagens landskap?  

Dagens gravar är i genomsnitt något större än de som fanns tidigare vilket framgår av tabell 

1. De är fortfarande i huvudsak placerade i den glaciala leran, men en större andel ligger i 

sluttningar (fig. 15). När det gäller förhållandet till bebyggelse visar resultaten i tabell 3 

och figur 16 att de märgelgravar som ligger mer än 400 meter ifrån byggnader utgör en allt 

större andel, liksom att det är de märgelgravar som ligger närmst bebyggelse som 

försvunnit i störst utsträckning. 
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Diskussion 

Felkällor 

Eventuella felkällor i studien kan vara att bedömningen av vilka objekt som klassas som 

märgelgravar är subjektiv och har gjorts av en student (författaren). Objekten kan också 

vara inritade med dålig precision, eller inte alls i den häradsekonomiska kartan. Detta kan 

medföra att objekt som inte är märgelgravar felaktigt kommer med i polygonskikten och 

på så vis kommer att ingå i analyserna, likaväl kan det finnas märgelgravar som inte är 

inritade i kartorna och därför inte heller kommer med. Möjligen är en del gravar redan 

igenfyllda när den häradsekonomiska kartan ritades, det är också möjligt att det grävdes 

gravar efter att kartan ritades. Diagrammet i figur 11 som sträcker sig från 1865 fram till 

och med 1911 visar att märglingen i stort sett upphört då. Vad som hänt med 

märgelgravarna under perioden mellan 1911 och fram till den häradsekonomiska kartan 

1926 – 34 kan inte detta arbete säkert svara på. En spekulation från författaren är att nya 

märgelgravar troligen inte grävts i någon nämnvärd omfattning efter 1911, detta grundas 

på statistiken som åskådliggörs i figur 11 där den långsiktiga trenden efter 1900 visar att 

märglingens omfattning är starkt avtagande och i det närmaste obefintlig. Igenläggningen 

var troligen inte särskilt omfattande eftersom lantbruket vid den tiden ännu inte var 

storskaligt och rationaliserat varför vinsten med att ta bort dem borde vara liten. Traktorer 

eller maskiner som effektivt kunde utföra schaktningsarbeten fanns inte heller i någon 

större omfattning.  

Som framgår av diagrammet (fig. 11) som är skapat av mig efter hushållningssällskapens 

jordbruksstatistik, verkar det som att märglingen i Södra Åsbo härad varierade mycket i 

omfattning mellan olika år. Under perioden från diagrammets början 1865 fram till cirka 

1879 framträder ett mönster där märglingen går i cykler med toppar vart tredje till femte 

år, däremellan finns år med nästan obefintlig märgling. Detta mönster med väldigt stora 

variationer från år till år bör väcka misstankar om hur tillförlitliga uppgifterna är. Möjligen 

är det så att de lägre och jämnare nivåerna är trovärdigare än de höga toppar och dalar som 

stundtals framträder ur statistiken. Efter 1878 planar märglingen ut på en lägre stabil nivå 

för att nå en sista topp 1885 som möjligen också kan ifrågasättas, och sedan minskar 

märlingens omfattning drastiskt för att nästan avta helt efter sekelskiftet.  
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Enligt Svensson (1965) anses användbarheten av jordbruksstatistik från före 1912 allmänt 

diskutabel. Tillförlitligheten hos hushållningssällskapens statistik från den tiden när det 

gäller de enskilda sifferuppgifterna är möjligen inte att lita på, men då materialet är så 

omfattande och detaljerat kan det ändå vara användbart om det betraktas kritiskt (Svensson 

1965). För att visa på statistikens felaktigheter har Svensson (1965) undersökt hur arealen 

nyodlad mark enligt statistiken överensstämmer med den beräknade maximalt möjliga 

arealen. Enligt statistiken har 543 hektar nyodlats i Hörby socken år 1884 – 1885, där den 

beräknade maximala arean för nyodling det året var 101 hektar. Flera exempel tas upp från 

andra socknar och Svensson (1965) menar att det i vissa fall måste röra sig om rena 

korrigeringar av statistiken, då siffrorna är så långt ifrån vad som är rimligt.      

 

Allt färre märgelgravar 

Att antalet märgelgravar i landskapet minskat förvånar väl knappast någon. Min studie har 

räknat antalet vid tre olika tidpunkter under, något förenklat ca. 1930, ca. 1970 och nutid. 

Förändringen i antal är likartad under de två perioder som framträder, under perioden 

mellan den häradsekonomiska kartan (1930) fram till den ekonomiska kartan (1970) 

försvann enbart ett något större antal än under den senare perioden från den ekonomiska 

kartan fram till dagens ortofoto. För att få fram vilket eller vilka årtionden eller rent av 

vilka år som igenläggningen var som mest omfattande krävs studier av mer kartmaterial 

med tätare intervall, eventuellt skulle ortofoton från flera årtal kunna användas. Då kunde 

man möjligen få fram belägg som styrker den omfattande förändring inom jordbruket som 

enligt Flygare & Isacson (2003) skedde årtiondena närmast efter andra världskriget. Det 

hade också varit intressant att undersöka perioden från 1994 då de skyddades som 

biotopskyddsområden fram till idag för att se om igenläggningen stoppats eller bromsats 

upp. 

Enligt ett examensarbete i miljövetenskap gjort vid Lund universitet av Hanna Frisk (2010) 

ökade antalet märgelgravar från år 1912 till 1939. Arbetet hade delvis ett annat syfte men 

det omfattade en kartläggning av antalet märgelgravar i Härslövs socken utanför 

Landskrona. I den häradsekonomiska kartan från 1912 (Malmöhus län) identifierade hon 

65 märgelgravar medan hon hittade 120 stycken i ett ortofoto från 1939. Det är intressant 

att notera en förändring i den riktningen så långt efter märglingsepoken som huvudsakligen 
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inföll mellan cirka 1850 – talet till 1890 – talet enligt Zachrison (1914). Kan det vara så att 

nya märgelgravar tillkommit långt in på 1900 – talet? Min studie använder också den 

häradsekonomiska kartan som den tidigaste tidpunkt i studien men den över Kristianstads 

län är gjord senare (1926 – 1934). Antalet tillkomna märgelgravar efter cirka 1930 borde 

vara mindre, men å andra sidan öppnar det för att ett större antal gravar redan var igenfyllda. 

För att undersöka eventuell förekomst av tidigare märgelgravar som var borttagna redan 

vid tiden då den häradsekonomiska kartan ritades krävs bra kartmaterial från tiden kring 

sekelskiftet 1900 vilket kan vara svårt att få fram. Eventuella skifteskartor är oftast från 

tiden innan märglingen tog fart. Frågan om hur väl man kan lita på den häradsekonomiska 

kartan väcks också. Är alla landskapselement medtagna och för all del, med vilken 

precision är de inritade. Senare kartor som används i studien är skapade efter ortofoton och 

på så vis borde de ”ljuga” mindre. Den största felkällan torde i de fallen istället utgöras av 

hur väl man lyckats tolka och klassificera de olika objekten i kartmaterialet.  

Lokalisering i landskapet 

Var grävdes märgelgravarna ursprungligen? Att det fanns märgel överhuvudtaget var ju en 

förutsättning. Enligt Fleischer et al. (1984) gick det att säkerställa genom att analysera 

borrprov som testades med syra, fräste det kraftigt visste man att det rörde sig om märgel. 

I vilken omfattning detta skedde i undersökningsområdet har jag inte kunnat finna några 

uppgifter om. Möjligen fanns ett stort kunnande hos de lokala bönderna, de kände till sina 

jordar. Zachrison (1914) beskriver att det fanns en stor samlad kunskap inom 

hushållningssällskapen redan under 1800 – talet, bland annat vad gäller olika former av 

jordförbättring som märgling. Dessutom beskriver han hur folk från Tyskland anlitades 

inom det skånska lantbruket för att dra nytta av deras kunskap vad gällde märgling. 

Kunskapen om var man kunde förväntas finna märgel spreds säkerligen från lantbrukare 

till lantbrukare och efterhand som några började märgla med gott resultat följde andra efter.  

Fanns det ställen på marken där märgeln låg ytligt föredrogs dem naturligtvis, det var 

företrädelsevis i sluttningar eller erosionsbranter enligt Fleischer et al. (1984). Det var 

också viktigt att de låg nära åkern eller åkrarna som skulle märglas då långa transporter var 

dyra, däremot förlades de med fördel i en åkerkant skriver Fleischer et al. (1984). Min 

studie visar en betydligt större koncentration av gravar i den glaciala lera som också är 

dominerande ytjordart på slätten runt Åstorp. Detta visar att jordarten är av betydelse och 
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att kunskap fanns om var man kunde finna märgel. Mina resultat visar att 11% av de 

ursprungliga märgelgravarna grävdes i sluttningar med lutning över 3,5 grader. Det låter 

som en relativt liten andel, men då ska man komma ihåg att den allra största delen av 

åkerlandskapet i kommunen utgörs av plana slätter. Huruvida det finns en förhållandevis 

större andel märgelgravar belägna i sluttningar, försöker denna studie besvara genom att 

studera fördelningen i den glaciala leran där flest märgelgravar grävdes. Den analysen 

kunde inte visa något samband mellan märgelgravarnas fördelning och marklutning. I 

vilken omfattning gravarna förlades i åkerkanter har inte undersökts. 

Vilka återstår 

Vad kännetecknar de märgelgravar som är kvar idag och varför är inte de igenfyllda eller 

borttagna? Är det så att vissa märgelgravar löpt större risk att försvinna? Ur mina resultat 

framträder vissa mönster. Det har visat sig i studien att gravarna som finns kvar idag till 

större del är belägna i sluttningar och att de i högre utsträckning ligger längre ifrån 

bebyggelse. Det är väl knappast så att man bestämt sig för att bevara märgelgravar med en 

viss karaktär utan istället är det ju genom aktiva handlingar som vissa tagits bort.  

Min undersökning visar att störst andel märgelgravar tagits bort inom 100 meter från 

bebyggelse. Av tidningsartiklar i Helsingborgs Dagblad (u.å.) att döma verkade det vara 

mer regel än undantag att gamla märgelgravar använts som avstjälpningsplats eller som 

gårdens egna soptipp. Enligt Nilsson (1976) kunde också rivningsmassor från gamla 

uttjänta byggnader på gården hamna i hålorna. Rimligtvis borde då de hålor som låg närmst 

bebyggelse också vara de som fylldes igen först och i störst omfattning, vilket stämmer 

överens med min studie och uppfattning. Varför har då de gravar belägna i sluttningar klarat 

sig kvar i högre omfattning. Här tillåter jag mig spekulera fritt, troligen ser inte lantbrukaren 

samma vinst med att försöka återställa åkermarken åtminstone i de fall lutningarna är 

branta, då de även fortsättningsvis skulle vara svårbrukade. Lantbrukaren lägger inte ner 

stora resurser på att ta bort en märgelgrav om det inte kommer att resultera i fullgod åker, 

lika lättbrukad som omgivande åkermark.  

Tidigare nämndes att markägaren/lantbrukaren inte valde ut vilka som skulle vara kvar utan 

istället vilka som skulle tas bort. Detta behöver naturligtvis inte alltid stämma, det kan 

också vara så att vissa märgelgravar hade ett särskilt värde för ägaren. Många märgelgravar 

vattenfylldes ofta snabbt efter att brytningen upphört. De kunde då användas som kräft - 
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eller fiskevatten, i vissa fall även för att hålla ankor enligt Fleischer et al. (1984) och på så 

vis fortsatt bidra till hushållet. För lantbruket kunde de också nyttjas som 

bevattningsdammar. Sådana alternativa användningar av gravarna kunde bidra till att de 

bevarades, men enligt mig borde sådana värden väga allt lättare i takt med den tilltagande 

rationaliseringen efter andra världskriget. Jag tänker mig att en del gravar klarat sig kvar 

fram till idag tack vare intresserade markägare som satt ett stort värde i jakt och/eller 

naturvård, men att resten bara blivit kvar beroende på slumpen eller att det inte varit värt 

mödan att ta bort dem. 

Natur – och kulturvärden  

Under senare år har synen på diverse småbiotoper/odlingshinder i slättlandskapet ändrats 

enligt min mening. Dels är de sedan 1994 skyddade som biotopskyddsområden 

(Naturvårdsverket 2012), dessutom har värdet av biologisk mångfald och de 

ekosystemtjänster som naturen kan bidra med uppmärksammats. Jordbruksverket (2016) 

informerar om hur lantbruket kan gynnas av nyttodjur och de ekosystemtjänster som de 

utför. Småbiotoper och kantzoner i åkerlandskapet erbjuder nödvändiga livsmiljöer för 

fåglar och insekter som gör nytta i bondens odlingar, på så vis får dessa biotoper ett värde 

för markägaren. 

Märgelgravarna har också ett kulturhistoriskt värde och utgör synliga lämningar från den 

agrara historien. Att samla och bevara kunskap om märglingsepoken kan vara viktigt för 

kommande generationer. Här kan hembygdsföreningar spela en viktig roll. De kan kanske 

samla in berättelser om hur arbetet gick till och bevara redskap och föremål som användes 

i samband med märgling. Hembygdsföreningen i Abild i centrala Halland gav ut en bok 

där Gert Ahlquist (2006) skriver om den agrara utvecklingen i länet. Vad jag tycker är extra 

intressant och bra med den texten är att han återger berättelser från personer som var med 

när det hände på 1800 – talet. Efter hand som tiden går kommer det allt mer att handla om 

andra - eller tredjehandsuppgifter eftersom ingen som var med under märglingens 

storhetstid längre finns i livet. Likaväl är det viktigt med nedtecknade berättelser från dem 

som var med, det ger en levande inblick i hur det kunde vara förr i tiden (för inte så länge 

sen). 
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Figur 17. Vattenförande märgelgrav strax söder om Kvidinge med sälg i kanten, Åstorps kommun i 
mars 2017. Foto: Mikael Bengtsson 2017. 

 

Framtiden 

Hur ser framtiden ut för märgelgravarna i det sydsvenska landskapet, kommer borttagandet 

av dem att upphöra? De är idag skyddade som generella biotopskyddsområden men det 

finns möjlighet att söka dispens från biotopskydd (Länsstyrelsen Skåne u.å.). Ett skäl till 

undantag kan vara om åtgärden behövs för att utveckla eller bibehålla ett aktivt brukande 

av jordbruksmark, detta vägs mot biotoptypens förekomst i det omgivande landskapet samt 

det enskilda objektets biologiska värden (Länsstyrelsen Skåne u.å.). En bedömning görs 

alltså i varje enskilt fall där behovet och nyttan med ett undantag vägs mot 

naturvärdesförlusten. Enligt länsstyrelsen (u.å.) är möjligheterna till dispens små om den 

aktuella biotopen ligger i ett slättlandskap med en liten andel skyddade biotoper. 

Igenläggning eller borttagning av märgelgravar verkar fortfarande förekomma i alla fall av 

tidningsartiklarna i Helsingborgs Dagblad (u.å.) att döma. Det verkar dock vara i ganska 
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begränsad omfattning. Sedan kan ju alltid det berömda mörkertalet diskuteras, eller 

åtminstone tas med som en möjlig faktor. Länsstyrelsens naturprövningsenhet i Malmö 

idkar tillsyn av skyddad natur i länet och handlägger ärenden där brott mot områdesskydd 

kan misstänkas. Enligt Karin Kavcic1 vid naturprövningsenheten finns ingen tillgänglig 

statistik över antalet tillsynsärenden som rör just märgelgravar, men hennes uppfattning är 

att det ofta rör sig om några få ärenden per år. Under 2016 fick de in en handfull 

anmälningar som rörde märgelgravar och småvatten, av dessa ledde två till föreläggande 

om rättelse. Ärendena handlar oftast om igenfyllning eller avfallsdumpning och de 

uppmärksammas efter anmälningar från allmänheten. 

Möjligheten att söka stöd för restaurering av vattenbärande märgelgravar finns. Enligt 

Anna Ejserholm2 vid länsstyrelsen i Skåne är medlen begränsade och det sker en 

prioritering av vilka projekt som skall beviljas stöd. Medlen går i första hand till nyskapade 

våtmarker vars syfte är att minska näringsläckage från jordbruksmark och till nyskapade 

våtmarker vars syfte är att gynna den biologiska mångfalden. Anna Ejserholm känner till 

ett projekt som beviljats stöd där en märgelgrav använts som näringsfälla. Däremot känner 

hon inte till några fall där stöd utgått till restaurering av märgelgravar i syfte att gynna den 

biologiska mångfalden. Det skulle möjligen vara aktuellt om en grav är belägen inom ett 

spridningsområde för någon av de hotade groddjuren i Skåne och om märgelgraven ansågs 

ha förutsättningar att utgöra en lämplig biotop. 

Slutord  

Märgelgravarna i den sydsvenska slättbygden hyser stora naturvärden och är viktiga för 

bevarandet av den biologiska mångfalden. Samtidigt är de en agrarhistorisk kulturlämning 

som är viktig att bevara för kommande generationer. Många har försvunnit fram till idag, 

men jag ser positivt på bevarandet i framtiden. Markägare och allmänhet blir allt mer 

medvetna om de positiva effekter som dessa småvatten eller småbiotoper i 

odlingslandskapet har. De är också en del av identiteten hos människor som bor eller är 

uppväxta i slättlandskapet och tillhör landskapsbilden. 

  

                                                 

1 Karin Kavcic naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen Skåne, telefonsamtal den 7 mars 2017. 
2 Anna Ejserholm, Fiske- och vattenvårdsenheten, Länsstyrelsen Skåne, telefonsamtal den 7 mars 2017.  
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