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Inledning
I dagens landskap finns endast några promille kvar av det som förr kallades naturlig äng.
Ängsmarker har historiskt givit vinterfoder till djuren allt sedan människor blev bofasta
och djuren började stallas. Dess långa historia av mänsklig hävd, med bland annat slåtter
har skapat förutsättningar för många arter att leva sida vid sida. Ett ständigt uttag av
näringsämnen

hindrar

utbredningen

av

dominerande

arter

och

ger

ängens

konkurrenssvaga växtlighet tillfälle till livskraft. Detta gynnar i sin tur insekter och fåglar
som lever på dem (Länsstyrelsen 2015). Ängens låga näringsinnehåll var dock en ständig
kamp för bondens försörjning och ängsskötsel har många gånger reglerats av lagstadgar
från centralmakten (Osvald 1962, s. 27). I takt med att befolkningen ökade, ökade även
behovet av en allt större produktion. Med nya odlingstekniska lösningar kunde nu åkerns
areal öka och behovet av de naturliga ängarna minskade i takt med att vallodling infördes
i åkerns växtföljd (Gadd 2000). Grunden i undersökning kommer att utgöras av Magnus
Bohmans (2010) avhandling: Bonden, bygden och bördigheten. Produktionsmönster och
utvecklingsvägar under jordbruksomvandlingen i Skåne ca 1700–1870. Bohman hävdar,
att vad som driver fram jordbruksomvandlingen varierar lokalt och regionalt utifrån olika
förutsättningar och så även ängens förvinnande i landskapet. Jordbruksomvandlingens
händelseförlopp kan därmed ge insikter om var åtgärder för dagens naturvård som
effektivast kan bedrivas. Bland annat genom att förstå landskapets förändring och var
ängen dröjt sig kvar som längst. Detta bör ske tillsammans med förståelse för det
kulturlandskap vi har omkring oss.

Bakgrund

Skånes variation av naturliga förutsättningar
Ett landskap är komplext och kan beskrivas utifrån en rad strukturer och processer som
ägt rum över tid. För att förstå den komplexa bilden av ett landskap är det rimligt att
endast titta på delar av de faktorer och processer som ägt rum. Dock måste landskapets
helhetsbild hela tiden finnas i åtanke. Grovt kan landskapet delas in i tre huvuddelar (1)
landformer, med berggrund och jordarters egenskaper. (2) Den vegetation som finns i
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området och bildar vegetationszoner. (3) Mänskliga strukturer som bland annat utgörs av
ekonomiska förutsättningar och markindelning (Hart 1998, s. 1-3). I ett led att förstå hur
ängsarealen förändrats i Skåne kommer därför följande kapitel övergripande behandla
Skånes naturligt givna förutsättningar och hur de skiljer sig åt. Att Skåne givits olika
naturliga förutsättning bör således även ge en diversifierad bild av hur ängesarealen
förändrats.
Sverige är uppdela i en rad vegetationszoner enligt den uppdelning som finns för det norra
halvklotet. Indelningen görs främst utifrån de naturligt dominerande trädslagen. Skåne
ingår till största del i den nemorala zonen, vilken domineras av ädellövskog med bok som
karaktärsträd. Den norra gränsen av den nemorala zonen sammanfaller med granens
sydliga utbredningsgräns i den boreonemorala zonen som ingår i den nordligaste delen
av Skåne. Trädslagen utgörs här av blandskog bestående av gran och tall samt ädla lövträd
(Gustafsson 1996).
Skåne ligger i ett område som delas geologiskt mellan den baltiska skölden och
kontinentala Europa via Tornquistzonen. Denna förkastningszon har givit upphov till de
skånska horstarna utsträckta i sydostlig-nordvästlig riktning. Den sydvästra delen av
Skåne utgörs därmed av stora områden med sedimentär berggrund. Ett större område med
sedimentär berggrund finns även i Kristianstadtrakten. De norra och nordöstra delarna av
Skåne utgörs till stor del även av magmatisk berggrund (Bygghammar & Lundqvist
1994).
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Fig. 1. Kartan visar förekomst av jordarter tillsammans med Skånes häradsindelning. © SGU
Häradsgränserna har lagts på jordartskartan från SGU av Jesper Andersson.

I grova drag utgörs Skånes jordarter av morän, koncentrationer av lera/silt, postglacial
sand/grus samt stråk av isälvsediment (SGU u.å). Moränjordar är osorterat eller
ofullständigt sorterat material som uppkommer genom transport av inlandsisen.
Sammansättning varierar därmed beroende på berggrunden, äldre jordarter samt hur den
avlagrats av inlandsisen, vilket även ger moränen varierande ytformer. Moränens
indelning sker efter mellanmassans storleksammansättning och dess blockighet (Fredén
1994). Moränlera eller lerig morän finns längs med kustbandet i söder och längs den
skånska västkusten. Mest påtagligt är i området som utgörs av Lund- och
Helsingborgsslätten, i ett idag utpräglat jordbrukslandskap som följer ner mot Söderslätt.
Nordöst om Söderslätt avtar moränleran i ett större sammanhängande område av
isälvsediment i Vombsjösänkan, vilket följer Romeleåsen i sydväst. Historiskt har dessa
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marker nyttjats till utmarksbete, vilket givit landskapet dess karaktär. Norr om
Vombsjösänkan börjar områden av sandig-siltig morän som löper upp till Skånes
nordligaste delar. Här utgörs Skåne av backlandskap upp mot Linderödsåsen. I de
nordligaste delarna av Skåne utgör moränbacklandskapet en utpräglad skogsbygd med
mindre områden av öppna och odlade marker. Ett större område med postglacial sand och
grus finns framför allt vid Kristianstadsslätten och ett större område av mestadels lera och
silt på Ängelholmsslätten (Reiter 2006; SGU u.å).

Det traditionella jordbruket
Under den agrara revolutionen fån 1700- och 1800-talen, genomgick jordbruket stora
förändringar. Gårdarna som idag är utspridda i landskapet låg under 1700-talet samlade i
bystrukturer. Till byn var marken uppdelad på inägo- och utägomark. På inägomarken
låg byn i nära anslutning till åkern där det primärt odlades spannmål. Här låg även ängen
vars syfte vara att ge foder till djuren under stallningssäsongen. Åker och äng betades
således inte med undantag för bete efter skörd och slåtter. I slätt- och risbygden delades
även åkermarken in i så kallade gärdesystem, där en del av åkermarken årligen hölls i
träda och djuren tilläts beta. Bortom den inhängande inägomarken låg bys utägor, som
primärt betades av gårdarnas boskap. I vissa byars utägor fanns även skogsmarker som
försåg gårdarna med virke till olika ändamål. Dock var det skånska landskapet vanligtvis
mer av skogat än idag och virke till slättbygden fick ofta hämtas från skogsbygden (Gadd
2015, s. 5-12). Gadd (2000, s. 111) menar således att äng och utmark var
foderproducerande. Dessa marker var även en begränsande faktor för åkern, då den var
beroende av djurens gödsel och muskelkraft till jordbearbetning. Ett traditionellt jordbruk
där ängen anses vara åkerns moder.
Under första hälften av 1700-talet och fram till år 1870 hade befolkningen i Sverige i det
närmaste tredubblats. Med en större befolkning förbättrades kommunikationen i landet,
vilket möjliggjorde transporter av mat mellan underskotts- och överskottsområde. De
fördelar som tidigare funnits med tegsystemets riskspridning i ett självhushållande
jordbruk blev nu istället ett hinder för jordbrukets specialisering. År 1757 kom
storskiftesförordningen i ett försök att minska tegspridningen, vilket var en långdragen
process med förändringar fram till 1800-talets början. Resultatet av storskifte blev inte
det som eftersträvats, eftersom tegspridning och vångindelningar i byarna fortsatte. 1803
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infördes enskiftet för Skåne och 1827 ersattes storskiftet och enskiftet med stadgan om
laga skifte. Dessa processer gav resultatet av spridda gårdar och sammanslagna ägor
(Gadd 2000, s. 112-114, 186-188, 273-279).
Från 1803 års enskiftestaga har många gårdar flyttats ut i Skåne, dock bibehölls ofta
bystrukturen intakt i skogsbygden. Efter 1860 var endast 116 av Skånes byar oskiftade.
En stor andel av dessa var främst byar på frälsemark som tagits i besittning för säteridrift.
De andra oskiftade byarna låg i skogsbygden med förhållandevis lite åkermark, stora
ängsarealer och en svårodlad betesmark, förhållanden som i stor utsträckning försvårade
skiftets genomförande (Dahl 1941).

Ängen
Ängen som Gadd (2000, s. 134-138) beskriver den, var naturliga gräsmarker vars syfte
främst var att ge vinterfoder till djuren i form av hö. Den tillfördes inga näringsämnen i
form av gödsling, däremot fick ängen sin näring från annat håll. Våtmarksängar och vissa
sidvallsängar fick sin näring från vatten som förde med sig näringsämnen då de tidvis
översvämmades. Dessa ängstyper gav oftast en god avkastning. De torrare markerna som
oftast var bevuxna med buskar och träd benämns som hårdvallsäng. Här togs vinterfoder
till djuren inte enbart via lieslåtter utan även genom lövtäkt. Träd och buskar gav också
virke till olika ändamål. Hårdvallsängar fick således sin näring från träd och buskar vars
rotsystem förde upp näringsämnen från djup dit gräs och örters rötter inte sträckte sig.
Näring kom sedan gräset och örterna till godo från löven som föll till marken. Näring
frisläpptes även under hamling och röjning av ängens träd och buskar då delar av
rotsystemet dog och de lagrade näringsämnena frigjordes. Det ständiga näringsuttaget
genom slåtter, hamling och efterbete gav på sikt en utarmning av ängen, framför allt var
utarmningen betydande för hårdvallsängen. Gadd beskriver även att en expansion av
ängen kunde skapa obalans mellan träd, buskar, örter och gräs som på sikt även bidrog
till en försämring av ängen.

Vallodlingens intåg
Vallodling avser insådd av foderväxter framför allt ärtväxter och gräs, bland annat för att
ge vinterfoder till djuren, men ibland även på betesmarken. Ärtväxter i vallarna har även
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en förmåga och hindra jordens urlakning av kväve (Granström u.å). Om vallodling
uppkom genom att ängen periodvis plöjdes upp och såddes in med foderväxter, eller om
vallodlingen uppkom i åkerns växtföljd är inte fastställt. Möjligen har det varit en
kombination av de båda (Fogelfors 1997). Ett tidigt stadium av vallodling i Sverige är
beskrivet från Bergslagen. Även om liknande metoder användes samtidigt i andra delar
av landet, var en primitiv vallodling som mest utbredd i Bergslagen redan under 1700talet. En riklig tillgång på foder under vintern var här av stor betydelse för de körslor som
då uträttades. Troligen var jordmånen i Bergslagen så mager att ängen fick plöjas då
avkastningen minskat och mossan succesivt tagit över. Därpå såddes havre eller blandsäd
första och ibland andra året, för att sedan gödslas för kornsådd, och på tredje eller fjärde
året lämnas åter för gräsväxt (Osvald 1962, s. 36). På den skånska slättbygden kom
vallodlingens intåg förhållandevis tidig. Redan under 1700-talets andra hälft
introducerades vallodling på gods och storgårdar, och under 1800-talets början var den
vanligt förekommande i slättbygden. Dock torde det vara först efter upplösandet av de
äldre markstrukturerna i samband med skiftena, som vallodlingen i större skala kunde
ersätta ängen. Till skillnad från Bergslagen, bedrevs nu ett rationellt växelbruk där ett år
var träda följt av några år med råg, två år vallodling och slutligen havre, potatis eller
rotfrukter (Gadd 2000, s. 305-310).
Handbok i svenska jordbruket (Arrhenius 1862, s. 106-108) beskriver hur växtodlingen
till stor del ersatt ängen som foderresurs. Dock framhävs de fördelar som erhålls med
naturliga ängen. Den naturliga ängen anses för tiden kunna bringa både säkrare och
billigare skördar och tycks inte heller vara lika arbetskrävande. För områden med god
naturlig äng bör således denna inte läggas under plogen utan att ersättas av rikliga arealer
med foderväxter. Det betonas även att ängen kräver omsorgsfull vård för att lämna god
och säker avkastning. ”Ängen bör egnas en noggrann och omsorgsfull vård och skötsel,
så att af henne, liksom af åkerjorden, må kunna vinnas den högsta möjliga afkastning”
(Arrhenius 1862, s. 106).
Några skötselåtgärder för att bibehålla en god avkastning redogörs för, såsom röjning av
ängens träd och buskar, gödsling framför allt med märgel, sand- och mullhaltiga ämnen.
Det framgår även att ängen mer eller mindre framgångsrikt kunde gödas med urin samt
av vanlig stallgödsel i den mån den kunde avvaras åker, vilket beskrivs som ovanligt för
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stora delar av landet. Andra ängsförbättrande åtgärder kunde vara att ängen harvades upp
där gräsväxten ansågs dålig och mosslupen, varpå den insåddes med lämpliga gräsfröer.
Att ängens avkastning gradvis försämrades tillsammans med ängsförbättrande åtgärder
som plöjning, gödsling och insådd, inverkade rimligtvis även till att den naturliga ängen
ersattes av växelbruk och vallodling. Insådd av foderväxter övergick allt mer mot brödsäd
som skördades något år, innan åkern åter blev sådd med vall. Att förbättra ängen genom
sådd och plöjning finns beskrivet i jordbrukshandböcker redan under 1600-talet (Osvald
1962, s.31-37).

”Nyodlingens dilemma”
Med en växande befolkning och skiftenas genomomföranden ökade uppodlingen. Stora
delar av den mark som togs i anspråk var på bekostnad av ängs- och betesmark, vilket
ledde till stagnation eller minskning av kreatursstocken. Samtidigt krävde den allt större
åkerarealen mer gödsel för att upprätthålla jordens produktionskapacitet samt dragdjur
till markens beredning. I ett försök att kompensera den minskade avkastningen på den
utarmade åkerjorden fick således ytterligare areal läggas under plogen. En nedåtgående
spiral med krissymtom i form av ”nyodlingens dilemma” blev därmed en pådrivande
faktor till jordbruksomvandlingen med nya odlingstekniska lösningar (Emanuelsson &
Möller 1990).
Vid mitten av 1800-talet menar Emanuelsson och Möller (1990) att de foderproducerande
markerna hade minskat till de nivåer då de inte längre kunde ge tillräckligt med foder, för
att upprätthålla den mängd gödsel som krävdes för åkerns produktion. Detta trots
förbättrade metoder för gödselns hantering och att kvävefixerande växter introducerats i
växtföljden. Under en fyrtioårsperiod kom därför märgling att utföras för att bibehålla
jordens produktionsförmåga, vilket senare under 1800-talet ersattes i allt högre grad med
system för ängsvattning. För Malmöhus län var dessa metoder mer betydande än för
Kristianstad län. Malmöhus hade nämligen med sina slättbygder en större
produktionsinriktning på spannmål än Kristianstad, vilket också skapat ett större
underskott på foderproducerande marker. Dock var lerjordarna på den skånska slätten
bördiga och kunde upprätthålla en hög produktion även då betet i stor utsträckning hölls
på trädan. Möller (1998) hävdar att det var främst godsen som var pådrivande med
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införandet av nya brukningsmetoder, inte minst då de hade stora marker, kapital och
arbetskraft.

Bygdernas förutsättningar inför jordbruksomvandlingen
Grunden i denna undersökning utgörs av Magnus Bohmans (2010) avhandling: Bonden,
bygden

och

bördigheten.

Produktionsmönster

och

utvecklingsvägar

under

jordbruksomvandlingen i Skåne ca 1700–1870. Bohman hävdar, att vad som driver fram
jordbruksomvandlingen varierar lokalt och regionalt utifrån olika förutsättningar. Genom
en kvantifiering av produktionsmönster och markanvändning belägger Bohman (2010)
Åke Campbells (1928) skånska bygdeindelning.
Med goda naturliga förutsättningar hade slättbygden en högre uppodlingsgrad av
spannmål. Denna bygdetyp kunde i princip sakna skog och betesmark och fick således
införa virke från ris- och skogsbygd, dit även djuren kunde skickas på bete. För
slättbygden fanns också ett utvecklat trädessystem där djuren betade. Trots de goda
jordarna vill Bohman (2010, s. 190-191) ändå framhålla slättbygdens diversifierade
jordbruk som eftersträvade självhushållning. Vissa byar hade därmed en relativt god
tillgång på betesmark och djurhållning stod för en stor del av inkomsten. Den uppodling
som ägde rum i slättbygden var förhållandevis lika stor som ängens expansion och skedde
främst på bekostnad av betesmarken. Antalet födda djur under denna period kunde
därmed förbli densamma eller minska något. Dock inte till de nivåer som kunde ha
föranlett en kris i form av ”nyodlingens dilemma”.
I risbygden var de naturligt givna förutsättningarna sämre, här utgjordes produktionen av
andra grödor än enbart spannmål och odlingen var i hög grad förlagd till lyckor.
Uppodlingsgraden kunde visserligen vara hög men de lätta och magra jordarna utarmades
fort och fick därmed läggas i långvarig träda. Jordbruksekonomin var därmed förskjuten
åt animalieproduktion med stora betesmarker då djuren tilläts beta på trädesvallen.
Bohmans (s. 191) forskning visar även här tecken på en jordbruksekologisk kris som kan
ha föranletts av en stark uppodling på marginaljordarna. Den starka uppodlingen kan givit
upphov till bland annat sandflykt som även hotade de bättre åkrarnas produktion.
Bohmans (s. 191-192) undersökning av skogsbygden visar att uppodlingsgraden här var
förhållandevis låg. Förvisso var åkermarken god och kunde ibland generera överskott av
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spannmål. Men de stora utmarkerna med sank, stenig och kuperad terräng gjorde
uppodlingen mödosam. Utmarken i den skånska skogsbygden tycks inte ha genererat de
utmarksinkomster som anses vara typiska för en renodlad skogsbygd. Trots den
diversifierade jordbruksekonomin var det animalier som var huvudinriktningen och
ängen stod för en betydande andel i förhållande till åkern.

Jordbruksomvandlingen för de olika bygdetyperna
Bohman (2010, s. 193-194) beskriver att ett viktigt trendbrott i utvecklingen mot nya
brukningssystem var de skiftesreformer som infördes under 1800-talet. Enskiftet som för
Skåne inrättades 1803 gav slättbygdsbönderna möjlighet till enskilt ägande på utmarken.
Nu kunde således även dessa marker odlas upp. Samtidigt skedde nu en uppodling på
bekostnad av ängen. Från Bohmans fallstudie syns dock tecken på att boskapen ökade
under denna period, vilket kan vara ett tecken på att fler dragare behövdes. Att boskapen
ökade samtidigt som ängsarealen försvann tyder därmed på att vallodling introducerades
som växtföljd i åkern. Slättbygden var därför enligt Bohman företrädare med det nya
jordbrukssystemet och här försvann således ängarnas betydelse först.
För risbygden menar Bohman (s. 194-195) snarare att den jordbrukstekniska
omläggningen drevs fram av krissymtom. Dock var skiftena en viktig faktor men de
komplexa ägandestrukturerna för samfälligheter kunde lösas först med laga skiftets
genomförande efter år 1827. Positiva effekter av laga skiftet blev följaktligen att gårdarna
flyttades ut, trädan minskades och bönderna blev mer ansvariga för att inte överexploatera
den egna jorden. I sin fallstudie ser Bohman tendenser på att ny mark togs i anspråk med
utflyttningen. Detta krävde dräneringsarbete och de lätta sandjordarna övergavs. Det nya
växelbruket med vallodling bidrog nu till att minska trädesvallarna.
I skogsbygden, likt risbygden hävdar Bohman (s. 195-196) att stimulans saknades för
genomförande av ett effektivt skifte på utmarken fram till laga skiftet. För skogsbygden
följdes detta av den procentuellt största nyodlingen. Jordbruksomvandlingen föranleddes
här inte av någon kris men när gårdarna flyttades ut tvingades de anspråkslösa markerna
att odlas upp. Detta krävde stora arbetsinsatser på de sanka, steniga och kuperade marker
som var känsliga för hög nederbörd och kyla. En förskjutning av nyodlingen kan därmed
varit en faktor och ängen kan således ha dröjt sig kvar.
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Jordbruksstatistiken 1865–1911
Under första hälften av 1800-talet ansåg Kongl. Akademien att jordbruksstatistiken inte
utgjorde fullgott underlag och var därmed i behov av förbättring. Statistiska centralbyråns
(SCB) upprättande 1858 skulle bland annat vara en del av denna förbättring och år 1865
fick jordbruksstatistiken ett nytt upplägg. Det innebar att varje läns hushållningssällskap
skulle stå för insamlandet och granskningen av uppgifterna till statistiken. De insamlade
uppgifterna skulle därefter sammanställas och publiceras av SCB. SCB skulle även förse
hushållningssällskapen med blanketter som framtagits för ändamålet. Metoden som
skulle användas vid insamlandet av uppgifter var däremot upp till hushållningssällskapen
själva. Förslagsvis kunde uppgifter från lantmäteriförrättningar med dess kartor och
tillhörande akter användas. De metoder som kom att användas mellan de olika sällskapen
kom dock att skilja sig åt. Vissa använde sig av sockenkommittéer för insamlandet,
medan andra hushållningssällskap använde sig av kommunalstyrelsen eller av en särskilt
utvald person inom varje socken. Hushållningssällskapen var inte heller skyldiga att
redovisa de metoder som använts, men de finns ofta nertecknade i det brev som medföljde
handlingarna till SCB (Medin 1999).

En del av hushållningssällskapen hade också svårigheter med att redogöra för hela
området. Luckor som blev allt mer påtagliga de närmsta åren efter 1865, då en ökad oro
infann sig att statistiken kunde användas för ett ökat skattetryck. Fram till 1882 hade
majoriteten av sällskapen börjat använda sig av specialundersökningar som metod för
insamling av statistiken. Specialundersökningar genomfördes i ett eller flera härader i
länet, gärna av en lantmätare som hade god kännedom om förhållandena. Dessa
noggranna undersökningar gav därmed ett allt bättre underlag för statistiken då den årsvis
genomfördes för olika delar av länet. Ytterligare förbättring följde även med nya formulär
som underlättade strukturen för de insamlade uppgifterna (Medin 1999).

Jörn Svensson (1965) menar att statistiken ger en fiktiv bild av jordbruksutvecklingen.
Alltför låga ingångsvärden i början av perioden tillsammans med att statistiken förändras
och blir allt mer tillförlitlig vid 1890 ger en felaktig bild, framför allt av den tilltagande
åkerarealen. Att metoden för insamling även förändras över tid och mellan områden,
menar Svensson gör statistiken som källa underkänd för tidsmässiga slutsatser. Fokus i
slutsatsen grundar sig i första hand på den tilltagande åkerarealen, mängden utsäde,
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prisutveckling, angiven nyodling och uppgifter från lantmäteriet. Trots detta menar
Svensson att statistiken är ofrånkomlig som källa för jordbruksutvecklingen under 1800talets slutskede. Kännedom om materialets brister och en väl tilltagen säkerhetsmarginal
är i sig självt ett steg mot säkrare slutsatser. Den senare statistiken från allmänna
lokalundersökningar anses även kunna ge stöd som lämpligt utgångsläge.

Problemformulering
Under jordbruksomvandlingen som förändrade stora delar av jordbruket, minskade
ängens betydelse kraftigt då den ersattes med vallodling. Viktiga faktorer i denna process
tycks vara skiftets genomförande och den variation av naturliga förutsättningar som
formats i ett visst område. Hur ängen och dess betydelse förändras för Skåne efter
jordbruksomvandlingens intåg blir därmed ett intressant ämne. Inte minst då det kan ge
inblick i, om och varför det skiljer sig mellan olika delar samt om ängens tillbakagång
orsakat nya odlingstekniska lösningar. Intressant är också om skiftets genomförande
slutligen kunde minska de skillnader som fanns mellan slätt, ris- och skogsbygd utifrån
Campbells bygdeindelning.

Syfte och frågeställning
Syftet är att utifrån jordbruksstatistiken undersöka den skånska ängsarealen och dess
förändringar under perioden 1865–1920, för att se om den tagit olika utvecklingsvägar.
Följande frågeställning har tagits fram för att besvara studiens syfte.
•

Hur såg ängsarealen ut i förhållande till åkerarealen för Skånes härader under
perioden 1865–1920?

•

På vilket vis har de olika bygdetypernas naturgivna förutsättningar påverkat
ängens kvantitativa utveckling?
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Metod och material
För att besvara frågeställningen för studiens syfte har en kvantifiering gjorts av Skånes
åker- och ängsareal. Arealuppgifterna har hämtats från BiSOS (bidrag till Sveriges
officiella statistik) serie N: jordbruk och boskapsskötsel 1865–1911. De två senare
nedslagen i undersökningen, det vill säga 1915 och 1920 är hämtade från statistik ur SOS
(Sveriges officiella statistik) jordbruk och boskapsskötsel 1913–1963. Åker- och
ängsarealen finns i statistiken för ägoviddens uppdelning under kolumnerna: naturlig äng
samt åker och annan odlad jord. Insamlingen av data är hämtad från varje härad vart
femte år. Att uppgifterna insamlats från femårsperioder beror på den mängd data som
anses kunna bearbetas utifrån studiens tidsaspekt. Dock ger rimligtvis femårsperioder ett
tillräckligt underlag för framtida slutsatser. Insamlingen på häradsnivå och inte på
sockennivå grundar sig även den på tidsaspekten. Mängden data för alla skånska socknar
skulle inte rymmas inom tidsramen och undersökningen skulle därmed begränsas till ett
mindre område. Att följa utvecklingen på häradsnivå ger förhoppning om generella drag
för ängens utveckling i hela Skåne. Det ska även tilläggas att statistiken under längre
perioder inte redovisas på sockennivå. Undersökningen har även begränsats till 1920 då
statiken sedan övergår till att endast redovisa uppgifterna på länsnivå. 1915 och 1920 års
statistik har tagit med i undersökningen som lämpliga utgångsvärden, med större
tillförlitlighet. Värt att notera är också att statistiken 1865 till 1885 redovisas i tunnland
för att 1890 övergå till hektar, vilket fortsätter fram till 1920.
De insamlade uppgifterna om ängsarealen har delats med åkerarealen, vilket givit andelen
äng i förhållande till åker. Den relativa förändringen av en härads ängsareal bör såldes
inte påverkas lika kraftigt trots avsaknad av fullständiga uppgifter (BiSOS N). Svenssons
(1965) resonemang att åkerarealen skulle vara underskattad från den tidigaste delen av
statistiken

grundas

på

de

bristfälliga

insamlingsmetoder

som

använts.

Att

insamlingsmetoderna senare bli allt mer tillförlitliga gör tidsmässiga slutsatser till
systematiska fel. Hur felen förhåller sig till ängsarealen lämnar Svensson mer eller mindre
därhän. Men förhoppningen är att jämförelser mellan åker och äng från samma period
och med samma insamlingsmetoder ska spegla förhållandena mellan åker och äng samt
hur de förändras över tid. Osäkerheten i statistiken gör även att hänsyn har tagits till när
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och hur insamlingsmetoderna kan ha förändrats i Malmöhus och Kristianstad län, samt
de nerslag från 1915 och 1920 som enligt Svensson får anses som trovärdiga.
I ett försök att åskådliggöra hur andelen äng förändrats under perioden och för de olika
häraderna, har linjediagram tagits fram. Andelen äng och hur den skiljer sig mellan
härdarna utgjorde förutsättning för gruppindelning. Gruppindelningen är baserad på de
härader som kan påvisa ungefärliga förhållande äng och hur den förändras över tid (se
fig. 6.). Syftet är att eventuella mönster och utvecklingsvägar skulle synliggöras. Utifrån
gruppindelningen har en tematisk karta framställts över häradernas geografiska läge och
hur andelen äng såg ut när den under perioden var som störst för varje härad.
Gruppindelningen och häradernas geografiska läge har genom en överlagringsanyls i
ArcMap 10.1 (ESRI) jämförts med jordarter 1:1 miljon (SGU u.å) och Campbells (1928)
skånska bygdeindelning. Inom varje härad har Cambpells bygdeindelning och
jordarternas geografiska omfattning räknats ut i hektar, för att sedan delas med den totala
ytan av varje härads storlek. Därmed blir inte resultatet påverkat av häradernas storlek.
Den period då ett härads äng i förhållande till åker var som störst, har sedan jämförts med
häradernas procent av jordarter och bygdetyper i ett korrelationstest. Jämförelsen
åskådliggörs även i stapeldiagram och tabeller.

Resultat
Studiens resultat är uppdelat och presenteras i tre delar. Den första delen är andelen äng
i förhållande till åker samt hur detta förändras under perioden 1865–1920. Andra delen
presenterar häradernas geografiska läge och den gruppindelning som är baserad på ängens
förhållande till åkern. Den tredje delen består av en jämförelse mellan härader och
förhållandet till bygdeindelning och jordarter.

Andelen äng och tidsmässig förändring
Resultatet av de skånska häradernas ängsareal i förhållande till åkern under perioden
1865–1920, påvisar få tydliga mönster. Dock utmärker sig de tre nordliga häraderna
Norra Åsbo, Västra Göinge samt Östra Göinge, med att vid periodens början ha betydligt
större andel äng än de övriga skånska häraderna. Vid 1865 uppvisar dessa tre härader en
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större andel äng än åker, vilket för Norra Åsbo fortlöper fram till 1880. För Västra och
Östra Göinge följer i perioden 1865–1870 en kraftig minskning av andelen äng. Denna
minskning kan även ses i de övriga häraderna, med undantag för Norra Åsbo där
ängsarealen förblir hög under perioden, samt för Harjagers som under 1865 redan har en
låg andel äng.

Ängsarealen i förhållande till åkerarealen
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Fig. 2. Diagrammet visar hur andelen äng i förhållande till åkern förändrats under perioden 18651920 för Norra Åsbo, Västra Göinge samt Östra Göinge. De delar som är rödmarkerade visar en
sannolik osäkerhet i statistiken, framförallt gäller det år 1870 (BiSOS N; SOS).

Mellan 1870 och 1875 syns samtliga häraders ängsandelar öka från de låga nivåer år
1870, med undantag för Norra Åsbo. Denna ökning leder återigen till större andel äng än
åker för Västra Göinge, vilket nu består fram till 1880. För Östra Göinge hamnar
ängsarealen på ca 20 procent lägre, än den areal som är nedtecknad som åker under
perioden 1875–1880. Dock får den anses förhållandevis hög i jämförelse med övriga
härader i Skåne. Den fjärde största andelen äng har nämligen Frosta härad som vid år
1865 har under 50 procent äng i förhållande till åkern och vid 1875 påvisar Frosta knappt
40 procent av äng i förhållande till åkerarealen. Efter 1880 följer återigen en minskning
av andel äng för de tre häraderna Norra Åsbo, Västra och Östra Göinge. Denna minskning
tycks i stora drag vara konstant för Västra Göinge fram till 1910. Däremot planar denna
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minskning ut för Östra Göinge och Norra Åsbo och andelen äng håller sig någorlunda
konstant fram till 1905. Vid 1905 följer åter en kraftig minskning av andelen äng för
Norra Åsbo och Östra Göinge och andelen äng hamnar på samma nivåer som för Västra
Göinge, trots denna härads konstanta minskning av andel äng sedan 1880. Nu har andelen
äng för de tre häraderna sjunkit till nivåer under 50 procent av åkerarealen. De är ändå de
skånska häraderna med mest äng förhållandevis till åkerarealen. Åren mellan 1915–1920
syns åter en minskning andelen äng som nu är nere på under 20 procent i förhållande till
åkern, vilket jämnat ut nivån till övriga skånska härader. Sammanfattningsvis kan det
konstateras att Norra Åsbo, Västra och Östra Göinge under hela undersökningsperioden,
med undantag för 1920, tydligt visar på en större andel ängsarealer än de övriga
häraderna. Denna till synes stora skillnad är dock mer synlig från undersökningsperiodens
första del för att jämnas ut under 1900-talets början. Det ska dock tilläggas att det är få
skånska härader som vid 1900-talets början har mer än 10 procent äng i förhållande till
åkerarealen.
Även då de tydligaste karaktärsdragen för undersökningsperioden 1865–1920, återfinns
i de tre häraderna Norra Åsbo, Västra och Östra Göinge följer här ett försök att beskriva
och redovisa utvecklingstrender för övriga skånska härader. Generellt uppvisar resultatet
för övriga härader inga stora förändringar från den undersökta perioden. Detta utgörs i
grova drag av att andelen äng i jämförelse med åkern aldrig varit särskilt stor. De härader
som under perioden haft den största andelen äng efter de tre härader som tidigare nämnts
är: Albo, Bjäre, Frosta, Färs, Gärds och Onsjö. Gemensamt för dessa härader är att de
haft den största andelen äng vid 1865 eller 1875. Ängsarealen har dock inte vid dessa
perioder varit över 45 procent av häradets åkerareal, men de har alla haft över 20 procent
vid minst ett av tillfällena. Vid år 1920 uppvisar häraderna, med undantag för Albo, den
lägsta andelen äng från den undersökta perioden. Vilket påvisar en minskning under
periodens gång, trots olika utveckling under åren. Frosta och Gärds håller sig
förhållandevis med en hög andel äng med över 20 procent fram till 1905. Bjäre, Färs och
Onsjö har däremot nått låga nivåer redan vid 1890. För Albo håller sig andelen äng relativt
konstant på ca 13 procent från 1880–1920. Dock var andelen äng för Albo nio procent
vid 1870, för att sedan öka till 21 procent 1875.
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Fig. 3. Diagrammet visar de genomsnittliga förändringarna av andel ängsareal i förhållande till
åkern för Albo, Bjäre, Frosta, Färs Gärds och Onsjö under perioden 1865-1920. Den del som är
rödmarkerad visar en sannolik osäkerhet i statistiken, framförallt gäller det år 1870 (BiSOS N;
SOS).

Ytterligare ett steg ner, av de härader som har den största andelen äng i förhållande till
åkern är: Bara, Herrestads, Järrestads, Luggude Torna och Villands. Dessa härader
uppvisar inte någon gång under perioden större andel äng än 20 procent av häradernas
åkerareal. De har dock alla över tio procent när andelen äng är som störst. Således kan
andelen äng i förhållande till åkern ändå inte klassas som stor. Därmed blir förändringarna
av andelen äng över tid också förhållandevis mindre. Störst andel äng för häraderna finns
dock återigen från den tidigaste perioden i mätserien. Undantag för detta är Bara härad
som har den största andel äng år 1900. Generellt syns häradernas ängsandelar förhålla sig
relativt stadigt efter 1875.

19

Ängsarealen i förhållande till åkerarealen
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
1865

1870

1875

1880

1885

1890

1895

1900

1905

1910

1915

1920

Fig. 4. Diagrammet visar de genomsnittliga förändringarna av andel ängsareal i förhållande till
åkern för Bara, Herrestads, Järrestads, Luggude Torna och Villands under perioden 1865-1920.
Den del som är rödmarkerad visar en sannolik osäkerhet i statistiken, framförallt gäller det år
(BiSOS N; SOS).

De skånska härader som haft den absolut minsta andelen äng i förhållande till åkern är:
Harjagers, Ingelstads, Ljunits, Oxie, Rönnebergs, Skytts, Södra Åsbo och Vemmenhögs.
Dessa härader har under perioden inte uppvisat mer än sju procent äng i förhållande till
åkern. Visserligen har förhållandet mellan åker och äng skiftat svagt över tiden, men det
är så små förändringar att andelen äng får betraktas som konstant genom hela perioden.
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Fig. 5. Diagrammet visar de genomsnittliga förändringarna av andel äng i förhållande till åkern för
Harjagers, Ingelstads, Ljunits, Oxie, Rönnebergs, Skytts, Södra Åsbo och Vemmenhögs under
perioden 1865-1920. Den del som är rödmarkerad visar en sannolik osäkerhet i statistiken,
framförallt gäller det år 1870 (BiSOS N; SOS).
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Geografisk utbredning
Gruppindelningen som har legat till grund för den geografiska indelningen kan ses i de
olika diagrammen från figur 2, 3, 4 och 5. Indelningen har i första hand baserats på
andelen äng när den var som störst för varje härad. De fyra grupper som tagits fram är
följande: (I) Härader som någon gång under perioden haft mer än 50 procent äng i
förhållande till åkerarealen. (II) Härader som någon gång under perioden haft mellan 2050 procent äng i förhållande till åkerarealen. (III) Härader som haft mellan 10-20 procent
äng i förhållande till åkerarealen någon gång under perioden. (IV) Härader som inte
påvisat mer än 10 procent äng i förhållande till åkerarealen någon gång under perioden.
Utifrån detta resultat har en geografisk indelning tagits fram (fig. 6.).

Fig. 6. Kartan visar andelen äng i förhållande till åkern, när den under perioden 1865-1920 var
som störst för varje härad. Kartan är framarbetad av Jesper Andersson (BiSOS N)  Lantmäteriet
2012/892.
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Jämförelse
Bygdeindelning
De skånska häradernas andel äng i förhållande till åkern och deras geografiska läge har
jämförts med Campbells bygdeindelning (1928). Resultatet visar att de tre häraderna
Norra Åsbo, Västra och Östra Göinge sammanfaller nästan uteslutande med
skogsbygden. Tendenser att härader med stor andel äng också skulle ligga till större delen
i skogsbygden, visas i resultat som signifikant korrelation men påverkas kraftigt av de tre
häraderna Norra Åsbo, Västra och Östra Göinge. Ljunits härad består till exempel av 90
procent skogsbygd enligt Campbells bygdeindelning, men uppvisar låg andel äng under
hela perioden. Resultatet uppvisar också signifikanta värden, med att låg andel äng skulle
sammanfalla med slättbygden. Värt att notera är den redan låga andelen äng som uppvisas
under perioden för de flesta härader. Då medelvärden från gruppindelningen framställs
blir mönstret mellan hög andel äng och skogsbygd mer framträdande och vice versa (Fig.
10.). Mellan andelen äng och risbygd finns ingen signifikans och det kan tänkas att det
snarare påverkas av skillnaden mellan skogs- och slättbygd (se appendix).
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Fig. 7. X-axeln visar andelen äng i förhållande till åkern och y-axeln visar hur stor andel av varje
härad som ligger i skogsbygden utifrån Campbells (1928) bygdeindelning. Diagrammet visar
därmed en positiv korrelation mellan andel äng och skogsbygd med ett r-värde på 0,722.
Korrelationen påverkas dock kraftigt av Norra Åsbo, Västra och Östra Göinge vilket utan dem ger
ett r-värde på 0,256 som inte är signifikant (BiSOS N; Campbell 1928).
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Andel äng och slättbygd
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Fig. 8. X-axeln visar andelen äng i förhållande till åkern och y-axeln visar hur stor andel av varje
härad som ligger i slättbygden utifrån Campbells (1928) bygdeindelning. Diagrammet visar
därmed en negativ korrelation mellan andelen äng och slättbygd med ett r-värde på -0,482. Dock
blir korrelationen starkare utan Norra Åsbo, Västra och Östra Göinge vilket ger ett r-värde på 0,608 (BiSOS N; Campbell 1928).
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Fig. 9. Diagrammet visar andelen äng i förhållande till åker när den var som störst under perioden
1865-1920, samt hur stor del av häraden som sammanfaller med de olika bygdetyperna
(Campbell 1928; BiSOS N).
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Fig. 10. Diagrammet visar medelvärdet för varje grupp av andel äng i förhållande till åker när den
är som störst under perioden 1865-1920. Det visar även medelvärdet av hur Campbells
bygdeindelning fördelar sig inom varje grupp (Campbell 1928; BiSOS N).

Jordarter
Fördelningen av jordarter inom gruppindelningen med härader, visar hur grupp 1 (Norra
Åsbo, Västra Göinge och Östra Göinge) har den absolut största andelen äng i förhållande
till åkern. Därmed uppvisar grupp 1 även den hösta genomsittliga andel av jordarten
morän samtidigt som gruppen helt saknar områden med moränalera. Moränleran visar sig
i sin tur som mest påtaglig i grupp 4 (Harjagers, Ingelstads, Ljunits, Oxie, Rönnebergs,
Skytts, Södra Åsbo och Vemmenhögs) som även genomsnittligt påvisar den lägsta
andelen äng i förhållande till åkern. Resultatet visar signifikanta värden med att störst
andel äng skulle finnas i härader med den största andelen morän. Det finns även
signifikans med att lägst andel äng skulle sammanfalla med de härader som har den största
andelen moränlera. Det bör dock noteras, att andel äng för de flesta härader under
perioden är låg och att vissa härader kraftig bryter mönstret. Exempel på detta är Färs
härader, som har förhållandevis mycket moränlera och förhållandevis stor andel äng
(tab.1.).
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Fig. 11. X-axeln visar andelen äng i förhållande till åkern och y-axeln visar hur stor andel av varje
härad som ligger i områden med moränjord utifrån jordartskartan (SGU). Diagrammet visar en
positiv korrelation med ett r-värde på 0,730. Utan Norra Åsbo, Västra och Östra Göinge blir
korrelationen starkare med ett r-värde på 0,897 (BiSOS N; SGU).
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Fig. 12. X-axeln visar andelen äng i förhållande till åkern och y-axeln visar hur stor andel av varje
härad som ligger i områden med moränlera utifrån jordartskartan (SGU). Diagrammet visar en
negativ korrelation med ett r-värde på -0,634. Utan Norra Åsbo, Västra och Östra Göinge blir den
negativa korrelationen starkare med ett r-värde på -0,700 (BiSOS N; SGU).
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Fig. 13. Diagrammet visar medelvärdet för varje grupp av andel äng i förhållande till åker, när den
under perioden1865-1920 var som störst för varje härad. Det visar även hur medelvärdet av
jordarter fördelar sig inom varje grupp (BiSOS N; SGU).

Tab. 1. Visar fördelningen av morän, moränlera och andelen äng när den var som störst inom
varje härad från perioden 1865-1920. (BiSOS N).
Härad
Norra Åsbo
Södra Åsbo
Bjäre
Västra Göinge
Villands
Östra Göinge
Gärds
Albo
Ingelstads
Järrestads
Oxie
Skytts
Luggude
Rönnebergs
Onsjö
Harjagers
Torna
Bara
Frosta
Färs
Vemmenhögs
Ljunits
Herrestads

Äng i förhållande till åker
112%
8%
31%
157%
20%
107%
36%
29%
7%
17%
4%
3%
11%
5%
24%
7%
12%
10%
44%
33%
7%
7%
17%
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Morän
Moränlera
55%
0%
8%
4%
62%
0%
60%
0%
41%
0%
76%
0%
58%
0%
49%
10%
5%
49%
3%
51%
0%
77%
0%
68%
8%
53%
1%
78%
18%
65%
2%
64%
5%
47%
18%
60%
69%
11%
32%
35%
5%
68%
7%
73%
0%
62%

Diskussion
Att utifrån resultatet av jordbruksstatistiken dra långtgående slutsatser om ängens
förändring och hur den skiljer sig mellan de skånska häraderna är problematiskt. Dock är
det rimligt att anta viss skillnad i andelen äng mellan Skånes härader. Statistikens brister
med vad som Svensson (1965) beskriver som en underskattning av åkerarealen bör
rimligtvis inte göra att andel äng underskattats i resultatet, snarare tvärt om. Den låga
andelen äng för majoriteten av häraderna, det vill säga under 50 procent i förhållande till
åkern torde vara ett resultat av den för tiden redan långtgående jordbruksomvandlingen.
Arrhenius (1862, s. 106-108) skriver bland annat att ängen mist sin betydelse som åkerns
moder och att den ersatts av foderväxtodling, vilken utgör den viktigaste tillgången för
kreaturen. Bohman (2010, s. 193-196) och Gadd (2000, s. 307-308) menar också att
jordbruksomvandlingen tog sig snabbt uttryck efter skiftenas genomföranden, då allt mer
jord kunde läggas under plogen. Skiftenas genomförande bör därmed ha underlättat
jordbrukets produktionsinriktning mot spannmål då marknadens efterfrågan ökade med
en stigande befolkning (Gadd 2000, s. 186-188, 307-308). Men också av det faktum att
exportförbudet upphävdes 1825 (Boman 2010). De flesta byar i Skåne skiftades redan
före 1860 (Dahl 1941) och skulle därmed kunna ha givit den låga andelen äng under
perioden 1865-1920. Det bör emellertid noteras att de olika skiftenas inverkan inte enbart
behöver vara den enda faktorn för periodens låga andel äng. Undersökningar från England
och områden kring London visar bland annat att marknadens efterfrågan var orsaker som
drev fram nya odlingstekniska lösningar redan innan deras form av skifte genomförts
(Havinden 1961).
Minskning som syns av andelen äng i förhållande till åkern vid år 1870, tycks vara
felaktigheter i statistiken. Dels är detta rimligt att anta, då minskningen syns i de flesta
häraderna. Men statistiken visar också en minskning i faktiska areal för ängen men också
för åkern. Åkerarealens minskning är dock inte lika omfattande som ängens, vilket gör
att andelen äng i förhållande till åkern också minskar. Antagligen är statistikens brister
som störst de närmsta år efter 1865, då luckor i statistiken blev allt mer påtagliga
tillsammans med en ökad oro av att statistiken kunde användas som underlag för
beskattning (Medin 1999).
Den gruppindelning som gjorts efter andelen äng när den var som störst för varje härad
är tvivelaktig. Till stor del grundar detta sig i statistikens brister och den fiktiva bild
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Svensson (1965) hävdar att statistiken påvisar. I stort sett utgör den låga andelen äng som
visas för grupp 2, 3 och 4 sådana små skillnader mellan varandra, att en under- eller
överskattning av ängsarealen i ett område skulle kunna förändra gruppindelningen.
Rimligt är dock att anta andelen äng varit som absolut störst för häraderna Norra Åsbo,
Västra och Östra Göinge, då de visar upp en absolut större andel äng än övriga skånska
härader. Visserligen har Frosta en relativt hög andel äng, vilken motsvarar ca 45 procent
av totala åkerarealen år 1865. Detta kan jämföras med Norra Åsbo, Västra och Östra
Göinge som alla har större andel äng än åker vid samma tillfälle. Det måste dock tillägas,
att trots gruppindelningens brister så förstärks det mönster som kan tänkas finnas mellan
andelen äng, Campbells bygdeindelning och jordarterna.
I sin avhandling beskriver Bohman (2010, s. 193-194) att slättbygden var föregångare vid
jordbruksomvandlingen. Den största ängsarealen skulle således dröja sig kvar som längst
i ris- och skogsbygden, vilket kan ge en förklaring till den höga andel äng som finns i
Norra Åsbo, Västra och Östra Göinge som till största del sammanfaller med skogsbygden.
Däremot tillhör även Ljunits härad till 90 procent skogsbygden enligt Campbells
bygdeindelning, men visar ändå en låg andel äng under hela perioden. Troligtvis ger
Campbells (1928) bygdeindelning förklaringen, då Ljunits utgörs av skogsbygdens
indelning tillhörande Romeleåsens skogsbygd. Medan Norra Åsbo, Västra och Östra
Göinge utgörs av den övre skogsbygden och furuskogarnas område, vilket kan anses som
en mer utpräglad skogsbygd i den skånska periferin. Det kan därmed tänkas att Campbells
bygdeindelning inte helt förhåller sig till den traditionella indelningen för slätt-, ris och
skogsbygd. En annan skånska indelningar finns bland annat beskriven av Sven Dahl
(1942). Statistikens brister har troligtvis inte påverkat den stora skillnaden av andelen
äng. Ljunits äng skulle i sådana fall år 1880 underskattats med över 70 procent i
förhållande till åkern. Då Västra och Östra Göinge under samma år beskrivs som
någorlunda trovärdiga med de medel de tilldelats för insamling av arealuppgifterna
(BiSOS N). Det är även möjligt att se tendenser, till att härader som ligger till största
delen i skogs- och risbygden enligt Campbells bygdeindelning har en större andel äng.
Inte minst blir detta synliggjort utifrån studiens gruppering (fig. 6 och 10). Som tidigare
nämnts är grupperingen inte helt tillförlitlig med den låga andelen äng och statistikens
brister. Inte minst då slättbygden finns i Malmöhus län, där det även saknas
specialundersökningar före år 1900 (BiSOS N). Campbells (1928) bygdeindelning från
första hälften av 1700-talet stödjs även av Bohman (2010, s.196-198) som menar att
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denna fortsätter in under 1800-talet för att där avta. Hur opålitlig statistiken än må vara
går det därför inte helt att frånse detta mönster och de tendenser mellan andelen äng och
Campbells bygdeindelning. En felfaktor som även kan ha påverkat resultat är
bygdeindelningen som inte följer häradernas gränser. Därmed jämnas skillnaderna ut,
medan de blir allt mer påtagliga i de norra delarna av Skåne med Norra Åsbo, Västra och
Östra Göinge som nästan uteslutande tillhör skogsbygden. Troligen var även denna
skogsbygd mer traditionell med huvudinriktning på utmarksekonomier. Signifikansen
mellan bygdeindelning och andelen äng bör betraktas med stor försiktighet då den kraftigt
påverkarkas av de tre häraderna Norra Åsbo, Västra och Östra Göinge. Men även av den
aspekten att signifikans på ett redan osäkert utgångsmaterial i sig självt inte kan stärka
statistiken.

Fig. 14. Kartan visar Campbells (1928) bygdeindelning samt häradernas gränser. På kartan
syns att skogsbygden är som mest påtaglig i norra Skåne.  Lantmäteriet 2012/892 omarbetad
av Jesper Andersson.

De naturligt givna förutsättningarna har med stor säkerhet haft en påverkan på jordbrukets
inriktning och utveckling (Bohman 2010; Gadd 2000; Emanuelsson & Möller 1990; Hart
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1998). Efter skiftenas genomförande kan även de naturliga förutsättningarna spelat en
större roll än tidigare, då produktionsinriktningen nu kunde avgöras på gårdsnivå
(Bohman 2010, s. 196). Detta antagande är rimligt då gårdar nu flyttas ut och ny mark
odlas upp. Det bör därmed ha funnits skilda förhållanden mellan gårdar som fick flytta
till bördiga lerjordar eller till oländiga moränjordar med sämre förutsättningar. Ett rimligt
antagande är att framför allt laga skiftets genomförande i ett tidigt stadium diversifierade
jordbruket men i förlängningen bidrog till en mer likartad utveckling. Emanuelsson och
Möller (1990) menar dock att de bördiga lerjordarna i den skånska slättbygden hade bättre
förutsättningar för spannmålsproduktion. Därmed hade Malmöhus län ett större
underskott på foderproducerande marker i jämförelse med Kristianstad län. I Malmöhus
fick således större insatser ske med märgel och ängsvattning. Samtidigt visar resultatet
att skillnaderna i andelen äng blir allt mer snarlik mellan de skånska häraderna, vilket
fortsätter fram till periodens slut år 1920. Emanuelsson och Möllers antagande som även
det grundar sig i jordbruksstatistiken blir även något problematiskt då jämförelse sker
mellan två län med skilda statistiska insamlingsmetoder. Större foderproducerande
marker i Kristianstad län ger rimligen en något felaktig bild, då stor andel äng finns i
Norra Åsbo, Västra och Östra Göinge som därmed ökar snittet markant för hela länet.
Nya dikningsföretag och stenröjning möjliggjorde införandet av nya järnredskap och
vallodling med likartade växtföljder, vilket utjämnade skillnaderna för naturens
varierande förutsättningar (Gadd 2000, s. 310-313). Generella drag för Skånes härader
är att andelen äng blir mer likartad framför allt från undersökningens senare skede. För
häraderna finns dock tendenser till mönster mellan andel äng och dess jordarter. Det
uppstår även samma problematik som tidigare med att resultat inte anses fullt tillförlitligt
med den låga andelen äng och den bristfälliga statistiken. Signifikant korrelation mellan
jordarter och andelen äng är också här problematisk då den kraftigt påverkas av Norra
Åsbo Västra och Östra Göinge, samtidigt som jordbruksstatistiken är bristfällig. Härader
med hög andel morän med Grövre kornstorlekssammansättning men som även utgörs av
stora områden av moränlera, kan även tänkas ha en utjämnande faktor som ger en
förhållandevis låg andel äng. På gårdsnivå inom ett sådant härad skulle skillnaden i
andelen äng kunna vara stor. Intressant blir de stora skillnaderna mellan Norra Åsbo,
Västra och Östra Göinge och övriga skånska härader. Gemensamt för dessa tre härader är
att de uppvisar en hög andel morän som inte utgörs av områden med moränlera. Dessa
härader hade i grunden en utpräglad utmarksekonomi och åkerbruket var begränsat till
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ensäde (Dahl 1941). Förklaringsmodeller till att det var just här ängsarealen var som störst
i förhållande till åker är rimligen grundade i de naturliga förutsättningar som givits. Inte
minst med den höga andelen moränjordar. Införandet av foderväxter på ensäden krävde
stor uppodling då åker primärt behövdes till brödsäd. De svårodlade moränjordarna
krävde mödosamma arbetsinsatser av stenröjning för att möjliggöra denna uppodling,
något som idag indikeras av moränområdens milslånga stenmurar (Gadd 2000, s. 310311). Norra Skånes uppodling av betesmarken beskrivs av Dahl (1941) som
problematiskt, vilket även skulle kunna vara fallet för ängsmarken. Den mödosamma
arbetsinsatsen blev följaktligen en förskjutning av nya växtföljder och ängen dröjde sig
här kvar längst.
Osvald (1962) menar att ängsförbättrande åtgärder var intåget för en primitiv vallodling
i ett tidigt stadium av växelbruket, då ängen gravis plöjdes upp, gödslades och såddes
med foderväxter. En rad ängsförbättrande åtgärder beskrivs även av Arrhenius (1862, s.
106-130) som gödsling, upplöjning och insådd. En spekulation är att häraderna Norra
Åsbo, Västra och Östra Göinge med ensädesbruk och en stor inriktning på
animalieproduktion gavs en riklig tillgång på gödsel som även kunde avvaras till ängens
förbättring. Ängen skulle därav kunnat behålla avkastningen över tid. God äng har enligt
Arrhenius en förmåga att ge både billigare och säkrare skördar, vilket rimligtvis även
bidrog till ängens kvardröjande. Visserligen var detta kanske mer en artificiell äng, men
var gränsen gick mellan artificiell äng och naturlig äng var säkerligen inte helt enkel,
något även Emanuelsson och Möller (1990) noterar. För övriga skånska härader hade
ängens betydelse försvunnit redan innan undersökningsperioden, vilket även resultatet
antyder. Säkerligen hade skiftets genomförande varit en bidragande orsak, då det drev
fram en inriktad spannmålsproduktion när marknadens efterfrågan ökade, något som mer
eller mindre erbjöd möjligheter för vallodling och växelbruk.

Slutsatser
Sammanfattningsvis har perioden 1865-1920 sannolikt redan föregåtts av en långtgående
jordbruksomvandling och ängen har för stora delar av Skåne mist sin betydelse som
foderproducerande marker. Ängens arealer och dess betydelse har troligen också varierat
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mellan delar av Skåne till följd av kulturella betingelser men framför allt av naturen givna
ekonomiska inriktningar. Således blir de tendenser som syns i statistiken inte endast löst
grundade spekulationer. Den höga andelen äng som syns i de tre nordliga häraderna Norra
Åsbo, Västra och Östra Göinge ger en inblick i den skånska periferin. Säkerligen har delar
av dessa härader haft bättre förutsättningar än andra. Dock har rimligtvis nya
odlingstekniska lösningar som införts med ett rationellt jordbruk inte varit lika
tillämpbara utan krävande arbetsinsatser. Möjligtvis har ängens stora betydelse varit den
som skapade förutsättningar i dessa skogsbygder. Arrhenius (1862, s.106-108) beskriver
vikten av den naturliga ängen, då den gav både säkrare och billigare skördar. Ängens
betydelse och skogsbygdens inriktning mot boskapsskötsel har troligt lett till
ängsförbättrande åtgärder med gödsling och isådd (Osvald 1962, s. 31-37). Det kan tänkas
att gränsen mellan vallodling och naturlig äng således blir en tolkningsfråga som utgörs
av det statistiska underlaget. Intressant är även hur Skånes gods och säterier påverkat
ängens försvinnande. Enligt Möller (1998) var gods föregångare till nya metoder som
vallodling. Dessa metoder var på godsens stora och sammanhängande marker enklare att
genomföra. Samtidigt var godsstrukturen inte lika utbredd i Skånes nordligaste del vilket
kan ha bidragit till en förskjutning av de nya odlingsmetoderna.
Utifrån en fallstudie på bynivå skulle närmre studier kunna förankra den höga andelen
äng för de tre häraderna. Därmed skulle även närmre förklaringar om ängsarealen och
dess kvardröjande vara möjliga. Eventuellt kan topologiska studier och markens
blockighet ge en antydning om orsakssamband gentemot övriga skånska skogsbygder.
Att statistiken används och tolkas på rätt sätt är också en förutsättning i en välgrundad
slutsats. Ett fortsatt nystande bland siffror och arealuppgifter med mera, kommer
möjligen ge grund till nya uppfattningar, eller hur statistiken kan spegla verkliga
förhållanden.
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Appendix
I bilagan presenteras de diagram och resultat som tagit fram i undersökningen om den
skånska ängsarealens förändring, men som inte anses kunna besvara studiens
frågeställning. De kan dock utgöra intressanta utgångspunkter för vidare frågor.

Andel äng och risbygd
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

R² = 0,0249
0%

50%

100%

150%

200%

Fig. 1. X-axeln visar andelen äng i förhållande till åkern och y-axeln visar hur stor andel av
häraden som ligger i risbygden utifrån Campbells (1928) bygdeindelning. Diagrammet visar
därmed inte någon korrelation mellan andel äng och risbygd med ett r-värde på -0,157.
Korrelationen påverkas dock kraftigt av Norra Åsbo, Västra- och Östra Göinge vilket utan dem
ger ett r-värde på 0,510 vilket ger en positivt signifikant korrelation (BiSOS N; Campbell 1928).

Andel äng och torv
9%
8%

R² = 0,7191

7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
0%

50%

100%

150%

200%

Fig. 2. X-axeln visar andelen äng i förhållande till åkern och y-axeln visar hur stor andel av
häraden som ligger i områden med jordarten torv utifrån jordartskartan (SGU). Diagrammet visar
en positiv korrelation med ett r-värde på 0,847. (BiSOS N; SGU).
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Andel äng och sand/grus
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Fig. 3. X-axeln visar andelen äng i förhållande till åkern och y-axeln visar hur stor andel av
häraden som ligger i områden med postglacial sand/grus utifrån jordartskartan (SGU).
Diagrammet visar ingen korrelation med ett r-värde på 0,211 (BiSOS N; SGU).
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Fig. 4. X-axeln visar andelen äng i förhållande till åkern och y-axeln visar hur stor andel av
häraden som ligger i områden med lera/silt utifrån jordartskartan (SGU). Diagrammet visar ingen
korrelation med ett r-värde på -0,199 (BiSOS N; SGU).
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Fig. 5. X-axeln visar andelen äng i förhållande till åkern och y-axeln visar hur stor andel av
häraden som ligger i områden med isälvsediment utifrån jordartskartan (SGU). Diagrammet visar
ingen korrelation med ett r-värde på 0,226 (BiSOS N; SGU).
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Fig. 6. Diagrammet visar Skånes ängareal i hektar och hur den förändras under perioden 19651920
(BiSOS N; SOS).

37

Åker
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1911

Fig. 7. Diagrammet visar Skånes åkerareal i hektar och hur den förändras under perioden 19651920 (BiSOS N; SOS).
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