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1. Inledning

I centrala Bromölla, i närheten av Ifö Sanitär, ligger en bro som kallas för Skansbron (Fig. 1). När jag var
yngre undrade jag alltid varför det låg en bro där, mitt uppe på land. Det var inte förrän långt senare som jag
lärde mig att bron fram tills år 1874 hade gått över Skräbeåns mynning ut i Ivösjön, som det året flyttades i
samband med sänkningen av sjön. Sjösänkningar var vid denna tid en vanlig metod att utvinna ny odlingsbar
mark, och att förbättra den redan använda jorden.

Fig 1. Skansbron, som tidigare gick över Skräbeåns mynning, ligger nu i Bromölla centrum. Foto: Erik Kling

2. Syfte och frågeställning
Syftet med denna uppsats är i första hand att undersöka den nyvunna marken och försöka utröna hur
markanvändningen där såg ut från tiden direkt efter sänkningen fram till nutid och till hur stor del man uppnådde sitt
syfte att få fram ny odlingsbar mark åt bönderna i socknarna runt sjön. I andra hand är syftet även att försöka ta reda
på hur sänkningen kan ha påverkat sjön och landskapet runt den.
Frågeställningar:
Till vilken grad uppnådde sänkningen av Ivösjön syftet att utvinna ny odlingsbar mark för socknarna runt Ivösjön?
Hur användes den nyvunna marken, och hur och varför förändrades markanvändningen med tiden?
Vilka konsekvenser kan sänkningen ha haft på Ivösjön och naturen i det kringliggande landskapet
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3. Bakgrund
3.1 Ivösjön
Ivösjön är en huvudsakligen näringsfattig (oligotrof) sjö, som ligger inklämd mellan kommunerna
Kristianstad och Bromölla, i nordöstra Skåne (Fig. 2). Enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) är
sjöns totala area 52 km2, vilket gör den till Skånes största sjö. Medeldjupet är 10 meter och maxdjupet är 51
meter. Ivösjön ingår i Skräbeåns avrinningsområde (som omfattar ca 1000 km²), vilket innebär att dess
vatten kommer från skogarna i norr, via Holjeån, och från den näringsrika (eutrofa) Oppmannasjön i väster.
Vattnet går sedan via Skräbeån ut i Östersjön. Huvuddelen av avrinningsområdet består av skog, men
området runt sjön präglas av jordbruksmark. Skogen i söder består till största delen av lövskog som ligger i
närheten av stranden, men det finns även en del barrskog, varav det mesta förmodligen är planterat, som
exempelvis Tallskogen i Gualöv. I norr är barrskogen vanligare. De högsta punkterna i området är Ivö Klack
(ca 130 m.ö.h), Vångaberget och Kjugekull.

Fig. 2 Karta över Ivösjön och de kringliggande socknarna, baserat på fastighetskartan och höjddata från lantmäteriet
och RAÄ:s sockengränser. Källa: Lantmäteriet och Riksantikvarieämbetet
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3.1.1 Historia
Under slutet av kritperioden (83 – 66 miljoner år sedan) var Ivösjön en del av det hav som bredde ut sig över
den nuvarande Kristianstadsslätten, och vars sediment har bildat den kalkberggrund som finns i detta
område. I denna kalkberggrund har man hittat fossil efter de organismer som levde i detta kustområde, som
var fullt av öar och som mest var 40 meter djupt. Bland de mindre organismerna som levde i detta hav fanns
sjöborrar (Echinoidea), mossdjur (Bryozoa), armfotingar (Brachiopoda) och blötdjur (Mollusca), främst
belemniter (Belemnitida). Bland de större organismerna fanns svanhalsödlan Scanisaurus, och mosasaurier
(Mosasauroidea) som Platecarpus och Hainosaurus (Lindgren 1998).
Under slutet av den senaste istiden, när
inlandsisen drog sig tillbaka, var Ivösjön
återigen en del av havet. Efter flera
transgressioner och regressioner bildades
till slut den nuvarande Östersjön, och
Ivösjön blev en insjö. I denna process
blev en del organismer kvar i sjön som
tidigare hade levt i havet. Dessa kallas
för ishavsrelikter. I Ivösjön har man
hittat fyra sådana i form av kräftdjur
(Crustacea) som lever vid sjöns botten,
där temperaturerna är låga (Lorenzon
2008).
Under istiden avlagrades även de
jordarter som finns i området idag. Söder
om Ivösjön består jorden främst av
Fig. 3 Ivön sedd från Strandängen i Bromölla, Ivetofta socken. Foto:
postglacial finsand och
Erik Kling
isälvsavlagringar, vilket innebär att
området var täckt av vatten efter att inlandsisen hade dragit sig tillbaka. Den norra delen av området består
mest av sandig morän, vilket beror på att den låg över högsta kustlinjen och inte täcktes av havet. I de
centrala delarna av Näsum och Vånga finns dock även en del sand och isälvsavlagringar (Sveriges
Geologiska Undersökning, 2018).
Ivösjön ligger centralt i Villands härad, som förmodligen bildades under sen järnålder. Enligt Elof Hellqvist
(professor i nordiska språk vid Lunds universitet) i Svensk etymologisk ordbok, kommer ordet Villand
sannolikt från det danska ordet vætland, vilket förmodligen hänvisar till Ivösjön. I början av medeltiden, i
samband med Skånes kristnande, bildades socknar runt om i landskapet. Runt Ivösjön finns det sju olika
socknar: Näsum, Ivetofta och Gualöv ligger i det nuvarande Bromölla kommun, och Vånga, Kiaby, Ivö och
Trolle-Ljungby ligger i Kristianstads kommun. Iv- i början av ortnamn som Ivösjön, Ivö och Ivetofta
härstammar förmodligen från det gamla germanska ordet för idegran (Hellqvist 1922).
3.1.2 Hot och skydd
Enligt Brodde Almers uppsats Ivösjön under den senaste 100-årsperioden (Almer 1971) förorenades sjön
svårt av stärkelseindustrin som hade växt fram under slutet av 1800-talet. Denna industriverksamhet pågick
fram till 1960-talet, och år 1971 hade dessa föroreningar nästan helt upphört. Sjön hade även problem med
föroreningar från vattentoaletter, och fosfatrika tvättmedel, som bidrog till övergödning. Dessa problem
löstes 1970 när ett reningsverk byggdes i Olofström, som förväntades minska fosforhalten i sjön med 90 %
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(Almer 1971). Fosfortillskott sker dock även i nutid, tillsammans med kväve, i form av läckage från jordoch skogsbruket samt avloppsvatten (Glad 2010). Trots detta har Ivösjön i huvudsak god vattenkvalitet, och
är relativt förskonad från försurning och övergödning. Detta beror på att sjön har goda naturliga
förutsättningar för att undgå dessa problem (VISS 2018).
Ivösjön är enligt VISS (2018) ett nationellt särskilt värdefullt vatten och ingår tillsammans med
Oppmannasjön i Natura 2000, vilket innebär att staten enligt Miljöbalken har ett särskilt ansvar för att
skydda och vårda den. Åtgärder som påverkar de av bevarandeplanen specificerade naturtyperna eller
arterna behöver alltså tillstånd för att kunna utföras. Den naturtyp som specificeras för området i
bevarandeplanen är ”oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller annuell vegetation på
exponerade stränder”. Den art som specificeras är fisken nissöga (Cobitis taenia), men syftet är även att
skydda fåglar och andra arter i området. Åtgärder för att skydda Nissögats habitat prioriteras, och dessa
består bland annat av att man bekämpar näringstillförsel och invasiva växtarter som kan orsaka igenväxning,
då nissöga är känsligt för detta. Man genomför även löpande åtgärder för att avverka vass och långskott där
behov för detta finns (Collvin 2018).
3.1.3 Biologisk mångfald
Förutom Skånes största population av nissöga finns även andra rödlistade fiskarter som flodnejonöga
(Lampetra fluviatilis), lake (Lota lota) och den akut hotade ålen (Anguilla anguilla) (Collvin 2018). Totalt
finns 26 olika fiskarter (Glad 2010). Fram tills 1940-talet fanns även mal (Silurus glanis) i Skräbeåns
vattensystem, och i Ivösjön främst i de norra delarna. Den största kända malen som fångades i sjön var 3,1
meter lång och vägde 128 kg (Ivösjöns Fiskevårdsförening 2013). På botten finns hotade blötdjur som den
flata dammusslan (Pseudanodonta complanata), och den fridlysta tjockskaliga målarmusslan (Unio
crassus), som dock inte har påträffats sedan 1944 (Collvin 2018).
Vegetationen i sjön är relativt artrik och karaktäristisk för näringsfattiga sjöar. Vid inventering har man hittat
26 olika arter, huvudsakligen längs med botten. Bland dessa ingår de rödlistade arterna pilblad (Sagittaria
sagittifolia), rödlånke (Lythrum portula), uddnate (Potamogeton friesii) och den akut hotade Kärrnockan
(Tephroseris palustris) som senast påträffades år 2004. Ovanför ytan finns fridlysta fåglar som bland annat
Brunand (Aythya ferina), ejder (Somateria mollissima), havsörn (Haliaeetus albicilla), rördrom (Botaurus
stellaris) och stjärtand (Anas acuta). Den hotade algen spretsräfse (Chara rudis) finns också i sjön (Collvin
2018).

3.2 Historik över sjösänkning i Sverige
Enligt SMHI:s rapport Sänkta och torrlagda sjöar (Tiderman, Nilsson, Wallin & Lindkvist 1995) har
människan påverkat sjöar och vattendrag ända sedan vikingatiden, då främst genom kanalgrävningar med
syfte att utöka kommunikationslederna. I landskapslagarna från medeltiden nämns även dikningar och
strömrensningar som kan ha använts för att avleda vatten från sjöar. Kenneth Persson (2011) skriver i sin
artikel Om drivkrafter bakom några sjösänkningar i Sverige – exempel från Näsbyholmssjön (Skåne) och
Hjälmaren (Närke-Södermanland-Västmanland) i Tidsskriften Vatten att munkarna i Alvastra kloster i
Östergötland förmodligen genomfört dränering och avsänkning av sjön Tåkern.
Det var dock inte förrän början av 1800-talet som man på allvar började få ett intresse av att sänka sjöar.
Anledningen till det var att befolkningen hade börjat öka i högre takt, vilket gjorde att behovet av ny
odlingsbar mark blev större än behovet av energi, som utvanns med hjälp av vattenkvarnar. Detta behov
stillades till en början av nyodling, som senare ersattes av olika metoder att öka jordens bördighet, som
exempelvis konstgödsel, men även sjösänkningar. Vattenkraften började vid denna tid även ersättas av
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ångmaskiner, vilket gjorde att vattenkvarnarnas betydelse minskade, och att jordbruksföretagen prioriterades
högre (Tiderman, Nilsson, Wallin & Lindkvist 1995).
Från och med mitten av 1800-talet började man alltså i högre grad rikta in sig på att sänka sjöars vattennivå.
Staten hade från 1840-talet och framåt börjat stödja sådana företag med hjälp av lån och bidrag, vilket
hjälpte till att öka intresset. Sedan 1824 hade det även funnits en förordning som gjorde det möjligt att i
samband med ett företag tvinga eventuella vattenverk att rivas eller förändras. En annan stor anledning till
ökningen av sjösänkningar var den tekniska utvecklingen, som gjorde dem enklare att utföra (Tiderman et
al. 1995). Vattenytan sänktes genom att man dränerade och dikade ut åkermarken, samt reglerade utflödet så
att en större mängd vatten rann ut än vad som kom in i sjön (Persson 2011). Intresset för sjösänkningar
fortsatte att vara stort fram tills 1940-talet då grävmaskinen kom i bruk, vilket möjliggjorde andra metoder,
som vallbyggnader och invallning av marker. På 1950-talet hade intresset för sjösänkningar i princip
försvunnit på grund av att den avtagande befolkningsökningen, och nya metoder att förbättra markens
avkastning hade eliminerat behovet av ny odlingsbar mark (Tiderman et al. 1995). Enligt Sten Selander
(1955) hade dessutom bara en mycket liten del av sjösänkningarna under den senare perioden fått statsanslag
om de enligt lagen var tvungna att ”kalkyleras så som en sund ekonomi eljest anses kräva”, vilket ledde till
att de i de flesta fall inte uppnådde den beräknade vinsten och blev ekonomiska misslyckanden (Selander
1955).
En annan anledning till sjösänkningsföretagens minskande var att man började förstå att deras följder inte
var enbart positiva. Det räckte inte med att bara torrlägga marken, utan man var även tvungen att använda
gödsel, kalk och andra tillsatser. Man hade även sett hur sänkningarna påverkade naturvärden, som
fiskbestånd, häckningsplatser och vackra miljöer. Vid många sjöar hade man även misslyckats med sitt syfte
att få ut tillräckligt med ny odlingsbar mark för att kunna kompensera för förlusten av dessa naturvärden
(Persson 2011).
Totalt genomfördes sjösänkningsföretag i 2449 sjöar i Sverige, vilket motsvarar cirka 2,5 % av landets sjöar.
623 av de sjöarna torrlades helt. I Uppsala län påverkades cirka 35 % av alla sjöar, vilket är den högsta
andelen i Sverige. Även i Stockholms län (cirka 28 %), Södermanlands län (cirka 25 %) och Kronobergs län
(cirka 25 %) var andelarna höga. I Kristianstads län (cirka 6 %), och Malmöhus län (cirka 11 %) var
andelarna lägre. Totalt genomfördes 22 sänkningsföretag i Kristianstads län och 15 i Malmöhus län. De
flesta av sänkningsföretagen i Sverige ägde rum under 1920-talet (446 stycken) och 1930-talet (400
stycken). Under 1870-talet var Ivösjöns sänkning en utav bara 133 företag som genomfördes det decenniet.
Det var en knapp minskning från det föregående decenniet, men under det nästkommande skulle antalet öka
igen (Tiderman et al. 1995).

3.3 Konsekvenser av sjösänkningar
En sjö har stor betydelse för hydrologin i ett vattensystem eftersom den har en utjämnande effekt på
avrinningen, och om man sänker flera sjöar i ett system så kan detta ge märkbara konsekvenser. Sjöar
hjälper till att dämpa avrinningen vid höga vattenflöden, och under torrperioder ger många sjöar en god
vattenframrinning i vattensystemet. Om en sjö torrläggs helt försvinner denna utjämnande effekt, men om
ytan bara sänks till en viss nivå, så bevaras den till viss del (Tiderman et al. 1995).
En märkbar effekt av utdikning är att strömhastigheten ökar, vilket kan leda till ökad erosion i de vattendrag
som rinner ut i sjön, vilket i sin tur kan leda till ökad tillförsel av näringsämnen i sjön. Effekterna av detta är
ökad grumling och primärproduktion, vilket ger ett mindre siktdjup. Detta kan påverka fiskbeståndet
negativt. Även vattnets kapacitet att ta emot avloppsvatten kan bli sämre vilket kan leda till syrebrist och
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därmed fiskdöd. Om vattendjupet efter sänkningen är lägre än en halv meter påverkas växter och djur
negativt, detta på grund av att botten då ofta fryser till på vintern (Tiderman et al. 1995).
När en sjö sänks accelereras dess igenväxning, och den åldras snabbare. Detta beror på att näringsämnen
som kväve och fosfor läcker ut från den sänkta delen av sjön, och koncentreras när vattenvolymen minskas.
Ju mer näringsrik en sjö är desto snabbare växer den igen. Denna process är mer allvarlig ju grundare sjön
är, och en sjö kan växa igen inom årtionden om djupet har minskat till under en meter. Detta är allvarligt för
de fåglar som lever vid sjöarna (Tiderman et al. 1995).
Sjösänkningarna har även haft en betydelse för hur stor mängd kväve som har kunnat nå ut till havet.
Kväveläckaget från åkrarna måste på sin väg dit passera sjöar, våtmarker och vattendrag, där en del fångas
upp. Detta kallas för kväverening. När antalet sjösänkningar ökade minskade samtidigt
kvävereningskapaciteten med cirka 30 000 ton, vilket ledde till att en större del av kvävet kunde nå ut till
havet (Hoffman, Johnsson, Gustafsson & Grimvall 1999).
Den odlingsbara mark som utvunnits tack vare sjösänkningen har gett ett varaktigt värde där den bestått av
mineralrika mulljordar. Där den bestått av organogena jordar, det vill säga torv- och gyttjejordar, har den
dock i många fall sjunkit och åter blivit vattensjuk. Ett problem med organogena jordar är den kontinuerliga
marksättningen, vilket innebär att jorden sjunker ihop då olika lager kommer i kontakt med luften och
oxideras bort, men även att de pressas samman (Tiderman et al.1995). När torv torrläggs försvinner vattnet
som tidigare fanns i dess porer och dess organiska komponenter packas ihop, vilket leder till att den blir
starkare och styvare. Denna kompression leder med tiden till att torvens tjocklek minskar och att dess
densitet ökar (Koster, K, Erkens, G, Zwanenburg, Z 2016).
Enligt Sten Selander (1955) kan en utdikad torvjord minska med 3-4 centimeter om året, och om jorden
under torvlagret inte går att odla eller torrläggas utan extra kostnader så ”ramlar alla båtnadsberäkningar
sönder” (Selander 1955). Efter sänkningen av sjön Hula i Israel ledde marksättningen till att marken sänktes
med mer än så, ca 8 cm per år under perioden 1958-1988. Några anledningar till detta var jordens
kompaktering av tunga jordbruksredskap, erosion orsakad av starka vindar, yterosion orsakad av ytavrinning
och regnvatten samt oxidering av organiskt material som huvudsakligen utgjordes av torv (Inbar 2002). I
många fall har man utfört ytterligare vattenföretag vid sjöarna, vilket ibland har lett till att sjön helt har
torrlagts. Marksättningen har alltså gjort att den nyvunna marken i de flesta fall bara har kunnat odlas under
en kortare period efter sjösänkningen (Tiderman et al. 1995).

3.4 Andra sjösänkningar, i Skåne och resten av Sverige.
3.4.1 Hjälmaren och Kvismaren
Hjälmaren är en stor slättsjö som ligger på gränsen mellan Närke, Södermanland och Västmanland.
Hjälmaren avvattnas av Eskilstunaån som sedan rinner ut i Mälaren. Sjöns medeldjup är sex meter, men där
den är som djupast är den tjugo meter. Kvismaren var ytterligare en grund sjö som låg strax söder om
Hjälmaren. Sjöarnas grundhet innebar att de kringliggande slättmarkerna årligen svämmades över, vilket gav
näringsrika och produktiva mulljordar. De näringsämnen som läcker ut från dessa jordar har gjort sjöarna
eutrofa (näringsrika) (Nordin 2007).
När befolkningsökningen under den andra halvan av 1800-talet gjorde det nödvändigt att öka
livsmedelproduktionen, bestämde man sig för att sänka sjöarna, med syfte att torrlägga de vattensjuka
markerna och utvinna ny åkermark. Sänkningen av Hjälmaren påbörjades 1878 och genomfördes med hjälp
av dikning och dränering av åkermarken, samt reglering av vattentillflödet så att mer vatten rann ut än vad
som kom in. För att åstadkomma detta fick man gräva ur och bredda Svartån och Eskilstunaån. Kvismaren
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sänktes genom att Täljeån ersattes av en kanal. År 1888 avslutades arbetet, och sjöarna hade sänkts med 1,5
meter. Man hade uppnått målet att torrlägga de vattensjuka markerna, och dessutom utvunnit 19 000 hektar
ny mark åt jordbruket. Kvismaren torrlagdes nästan helt och bildade det som idag kallas för Kvismaredalen,
vilket är ett av länets mest produktiva jordbruksområden (Nordin 2007).
Enligt Kenneth Persson (2011) var sänkningen av Hjälmaren en av de mest lyckade sjösänkningarna i
Europa, men kostnaderna blev dubbelt så stora som man hade planerat. Ängsbruket längs Hjälmarens
stränder ersattes av vallodling på de gamla ängarna och den nyvunna marken. Det dröjde dock inte mer än
något år innan problem uppstod i form av våröversvämningar, framför allt i Kvismaredalen. Man ville
åtgärda detta genom ytterligare en sänkning, men detta förslag avslogs av riksdagen med hänsyn till
sjöfarten i sjön. Man slapp heller inte undan de problem som brukar uppstå i samband med sjösänkningar. I
kontakt med luft bröts det organiska markskiktet ner och runt år 1900 hade marken sänkts med flera
decimeter. År 1962 stoppades översvämningarna i Kvismaredalen nästan helt med hjälp av invallning
(Persson 2011).
3.4.2 Hornborgasjön
Hornborgasjön är en sjö som ligger på Falbygden i närheten av Skara, mest känd för sitt fågelliv. Sjöns
totala area är ca 28 km² och medeldjupet ca 1 meter. Sedan 1999 ingår sjön i ett naturreservat. Enligt
reservatets skötselplan (Fält 1997) genomfördes den första sänkningen av sjön år 1802. Med syfte att
snabbare avvattna de sanka ängsmarkerna runt sjön sänktes vattenytan med ca 20 cm genom att man rensade
och grävde i utloppet av ån Flian. Under perioden 1848-1852 sänktes sjön ytterligare 50 cm genom att sjöns
utlopp grävdes om. Dessa två sänkningar förändrade inte sjöns utseende nämnvärt. År 1871 bildades ett
sjösänkningsbolag, och ytterligare en sjösänkning ägde rum mellan åren 1874-77. Målet var att sjön skulle
sänkas 1,5 meter för att utvinna ny odlingsbar mark. Sänkningen misslyckades dock på grund av penningbrist, och
resultatet blev en sänkning med 15 cm och en kanalisering av sjöns utlopp. Efter detta började man märka av en
påverkan på sjöns vegetation, som ökade, och på fågellivet. Den mark som torrlagts odlades upp (Fält 1997).
År 1904 påbörjades den fjärde sänkningen, efter att översvämningar av åkrarna hade ökat och åter gjort en del av den
torrlagda marken till sjöbotten. Med hjälp av kanalisering sänktes sjön med 130 cm. Effekterna av denna sänkning
blev att den södra delen av sjön började torrläggas under somrarna, och att den torrlagda marken började växa igen.
Braxen (Abramis brama), som tidigare var vanlig i sjön, försvann 1912, och fågelarter som bland annat vigg (Aythya
fuligula) och skäggdopping (Podiceps cristatus) försvann eller minskade. Den torrlagda marken började med tiden
användas som slåtter och bete, snarare än åkermark. Efter en femte och sista sjösänkning 1933-35, som innebar en
sänkning med ytterligare 50 cm, försvann sjön nästan helt (Fält 1997).

Enligt Selander (1955) är ”utplånandet” av Hornborgasjön det mest ”groteska” exemplet på misslyckade
sjösänkningar. Företaget skulle enligt beräkningarna kosta 335 000 kronor, men kostade i slutändan mellan
1,6 och 2 miljoner. Av detta belopp fick staten betala över en miljon, samtidigt som hela bygden runt sjön
blev ruinerad. Den vunna markens värde beräknades till 500 000 kronor, vilket innebar en förlust på minst
1,1 miljoner.
År 1964 begärde invånarna runt Hornborgasjön en statlig utredning om dess förvaltning, och året därpå fick
Statens Naturvårdsnämnd (nuvarande Naturvårdsverket) i uppdrag att utreda möjligheterna till en
restaurering av sjön. År 1973 godkändes ett restaureringsförslag, som var resultatet av flera års
undersökningar, av riksdagen. Enligt detta skulle man bland annat röja vass, höja vattenståndet med 1.5
meter och bygga skyddsvallar för jordbruket. Detta förslag genomfördes dock inte eftersom det nya
Naturvårdsverket ansåg att det kunde förbättras, och år 1988 godkändes en ny plan, som började genomföras
två år senare. Vattenståndet höjdes med ca 20 cm per år upp till totalt 0,85 meter år 1995. Fågellivet var det
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som prioriterades högst i restaureringen, och man anlade bland annat fyra häckningsöar i sjön för att
tillfredsställa detta. År 1995 häckade ca 50 våtmarksberoende fågelarter i sjön och ytterligare 80 i
närområdet (Fält 1997). Numera finns det enligt länsstyrelsen 124 fågelarter som häckar i Hornborgasjön
varje eller nästan varje år.
3.4.3 Tåkern
En annan fågelsjö som drabbats av sjösänkningsföretag är Tåkern, som ligger i västra Östergöland, i
närheten av Vättern. Sjön, som anses vara en av Nordeuropas mest betydelsefulla fågelsjöar, är sedan 1975
ett naturreservat. Totalt har 278 olika fågelarter, som exempelvis rördrom (Botaurus stellaris) och skäggmes
(Panurus biarmicus) observerats, varav 130 häckar vid sjön. På strandängarna finns orkideér som
flugblomster (Ophrys insectifera), ängsnycklar (Dactylorhiza incarnata) och honungsblomster (Herminium
monorchis) (Länsstyrelsen Östergötland 2018).
Mellan 1842 och 1844 sänktes Tåkern med 1,7 meter till det nuvarande snittdjupet på 0,8 meter. Från den
gamla sjöbottnen vann man cirka 1600 hektar ny odlingsbar mark, samtidigt som 500 hektar av den
befintliga marken förbättrades. Trots detta var markvinsten en missräkning (Tiderman et al. 1995).
Anledningen till detta var att den nya marken till stor del bestod av ”dyjord” och ”grusjord”. Grusjorden
verkar inte ha gett någon avkastning överhuvudtaget trots många försök. På andra ställen bedrev man dock
jordbruk åtminstone tio år efter sänkningen. Största delen av den nya marken fick användas som
betesmarker, och en liten del som slåtterängar. En positiv effekt av sänkningen var att sjöns vassar
genomgick en tillväxt, vilket gav ett stort tillskott av vinterfoder åt kreaturen. Denna vasslåtter fortsatte ända
in på 1900-talet, och var betydande under andra världskriget. År 1987 bestod 30 % av sjöns yta av vassar.
Den kanske mest positiva effekten var dock Tåkerns utökade betydelse som fågelsjö. De flesta av sjöns
viktigaste fågelarter förekom förmodligen inte där innan sjösänkningen (Wadstein 1988).
3.4.4 Näsbyholmssjön
Näsbyholmssjön var enligt Kenneth Persson (2011) en 475 hektar stor sjö som låg på Näsbyholms slotts
ägor i närheten av Skurup. I slutet av 1700-talet genomfördes en första sänkning av sjön av baronerna
Christian Blixen och Rutger Macklean, men det är oklart hur mycket sjön sänktes. Sänkningen ledde dock
till att vassar bildades på sjöns stränder, och till slut täckte 50 hektar av dess yta. Denna vass blev en viktig
inkomstkälla, då husbyggena i Skånes städer hade ett stort behov av denna vara. Vid denna tid hade sjön
även ett rikt fågelliv med många häckande arter, vilket även det gav en inkomst i form av fågeljakt. Under
perioden 1866-69 sänktes sjön återigen, denna gång med 2,1 meter, så att endast 115 hektar kvarstod. Under
1870-talet torrlades även denna lilla sjö, vilket gjorde att vasskördarna och fågeljakten upphörde (Persson
2011).
Den torrlagda marken användes i början som åkermark, betesmark och vallodling. Redan efter ett år kunde
man dock konstatera att gyttjejorden på den gamla sjöbottnen hade sjunkit med 6-9 decimeter efter att man
hade börjat bruka jorden. Detta ledde till översvämningar och behov av ytterligare dränering (Persson 2011).
På häradsekonomiska kartan från 1910-talet kan man se att majoriteten av den gamla sjöbottnen används
som betesmark, men även att en liten del fortfarande används som åker. År 1952 dränerades den gamla
sjöbottnen genom kanalisering och invallning. Vattnet pumpades över vallarna och ut i Dybäcksån. Vid
denna tid odlades en del spannmål, men det mesta av marken användes fortfarande till betesmark och
vallodling. Marknivån fortsatte att sjunka, och mellan 1952 och 1998 sjönk den med ytterligare 50-60
centimeter (Persson 2011).
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Spannmålsodlingen på Näsbyholms gods upphörde 1985 och under 90-talet började man utreda
möjligheterna att återskapa sjön. En av de viktigaste anledningarna till återskapandet var att det skulle
förhöja den biologiska mångfalden i området. Till slut fattades beslutet att återskapa en del av sjöns sydöstra
del, vilket blev den nuvarande 45 hektar stora och 1,2-1,6 meter djupa Svenstorpassjön, som invigdes av
kungen år 2004. Sjön är nu återigen en populär häckplats för många fågelarter, som bland annat gravand
(Tadorna tadorna), gråhakedopping (Podiceps grisegena) och skärfläcka (Recurvirostra avosetta). Till följd
av detta har även rovfågelstammen blivit starkare och man kan utöver de vanliga arterna även se de båda
örnarterna, havsörn (Haliaeetus albicilla) och kungsörn (Aquila chrysaetos) (Persson 2011).

3.5 Sänkningen av Ivösjön
3.5.1 Förberedelser
Uno Palade skriver i boken Bromölla: Samhälle och industri vid Ivösjöns strand (Palade 1979), om hur
sänkningen av Ivösjön gick till. Redan på 1830-talet skickade ett stort antal av bönderna runt Ivösjön in en
ansökan om att en förrättningsman skulle utses för att undersöka den skada som vattenuppdämningen vid
kvarnen Bromölla (som har gett namn åt orten) orsakade på deras ägor. Det som ledde till denna skada var
att skillnaden mellan högsta och lägsta vattenstånd var 5 fot (148 cm). I början av 1840-talet utsåg
landshövdingen i Kristianstads län lantmätarna B.J. Herbst och P.S. Herbst som förättningsmän. Baserat på
deras rapport, ansökte man om en sjösänkning av Ivösjön med 3 alnar (178 cm), som skulle ge en
landvinning på 673 tunnland (332 hektar), med en årlig avkastning på 7.415 Riksdaler Banco (Palade 1979).
År 1851 fick M.A. Grill, löjtnant vid Kungliga
Väg-och Vattenbyggnadskåren, i uppdrag att ta
fram ett detaljerat och kostnadsberäknat
sjösänkningsförslag. I april 1853 avgav han sitt
betänkande. Enligt förslaget skulle man offra
Skräbeåns övre fall, där kvarnen och sågverket
Bromölla låg, för att sänka medelvattenståndet
till samma nivå som i floddammen i nästa fall,
som låg vid Collins mölla. Detta skulle ge en
sänkning av vattenståndet vid skansbron med
3.89 fot (116 cm). För att genomföra detta hade
man varit tvungna att riva Bromölla och bygga
om skansbron, samtidigt som man muddrade
1000 fot (297 meter) av åfåran från Collins
mölla och ut i sjön. Genom dammluckor i den
Fig. 4 Skräbeåns gamla åfåra som den ser ut nu. Foto: Erik
nya skansbron skulle man reglera vattnet så att
Kling
skillnaden mellan högsta och lägsta vattenstånd
minskade till 2 fot (61 cm), och att sjön sänktes med cirka 180 cm. Grills förslag genomfördes aldrig, men
det var till stor hjälp i arbetet med nästa förslag (Palade 1979).
I januari 1871 lämnades ett nytt betänkande in av Anton Remmer. Enligt hans förslag skulle man istället
torrlägga den gamla åfåran (Fig. 4 och 7) och bygga en ”aftappningskanal” (Fig. 5 och 8) förbi Bromölla. Då
skulle man slippa bygga om skansbron och muddra åfåran, som var full av stora stenblock, holmar och
ålfisken. Man skulle då även kunna hålla kvarnen och sågverket öppet under tiden man arbetade med
kanalen. Remmers förslag beräknades kosta 84 000 riksdaler, vilket var 200 riksdaler billigare än Grills
förslag. Enligt arbetsplanen skulle kanalen påbörjas vid en punkt i sjön där djupet var 7,5 fot (223 cm) under
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Ivösjöns dåvarande lägsta yta. Kanalens totala längd beräknades bli 2000 fot (594 meter) och bottenbredden
bottenbredden 53 fot (15,7 meter). Schaktmassorna som måste forslas undan beräknades bli 1 467, 375
kubikstänger, vilket Palade räknar om till ”i runt tal 77 000 ton” (Palade 1979).
3.5.2 Genomförande
Enligt Palade (1979) vet vi mycket lite om hur arbetet genomfördes, men det tog förmodligen tre år. Den
genomsnittliga daglönen för arbetarna uppges ha varit 1 riksdaler, vilket var högre än vad jordbruket kunde
erbjuda. Detta ledde till att många arbetare övergav gårdarna för kanalbygget. Bönderna tjänade dock också
på kanalbygget, då de kunde hjälpa till med transporterna. Samtidigt med kanalbygget pågick byggandet av
järnvägen genom området, vilket enligt Palade ledde till att Bromölla vid denna tid var ett
”guldgrävarcentrum”. Man började även bygga på den bro som skulle leda landsvägen över kanalen, och de
dammluckor som skulle reglera vattenståndet. Bron blev den första i landet som byggdes i betong (Palade
1979).
I slutet var det dock nära att hela arbetet tillintetgjordes, vilket Per Persson i Norreskog (född 1859) berättar
för Palade (1979): Medans arbetet med kanalen pågick fick man köra på en bank vid en fördämning av sjön.
En natt tryckte sjön på så hårt att fördämningen brast, och bron var nära att sköljas med när vattnet forsade
fram. Man fick kasta ner tusentals sandsäckar för att rädda den, vilket man till slut lyckades med. Sen,
berättar Per, ”sjönk vattnet i Ivösjön dag för dag och stora stycken blev barlagda”. Han tyckte att det såg
egendomligt ut (Palade 1979).
3.5.3 Slutförande
Den 12 juni 1874 var alla viktiga arbeten
färdiga, då Remmer undertecknade ett
”Besigtningsinstrument”, som gav
omdömet att alla arbeten var ”synnerligen
väl och omsorgsfullt utförda”. Samtidigt
som man genomförde sänkningen av
Ivösjön sänktes även Väjlasjö i Kiaby
socken med hjälp av en mindre kanal,
och båda dessa sänkningsföretag
godkändes av inspektionen år 1874.
Kanalen invigdes samma år av Kung
Oscar II, och i samband med det invigdes
även järnvägen (Palade 1979).
I landsövdingeberättelsen från åren
1871-1875 kan man läsa att sjön sänkte
med 6 fot (183 cm), och att ”tämligen
Fig. 5 Skräbeåns nya utlopp, "aftappningskanalen". Foto: Erik Kling
stora” landvinningar skaffades i de sex
socknarna runt Ivösjön. Den nya jorden visade sig dock vara ”av ringa värde”, men många sumpmarker hade
blivit försatta i odlingsbart skick. Enligt landshövdingen antas företaget ha kostat över 200 000 kronor
(kronan hade ersatt riksdalern 1873), men det gick inte att avgöra om det var vinstgivande, då delningen av
marken inte var avslutad ännu (Trolle-Wactmeister 1875).
Enligt handlingarna till kartan över båtnadsområdet (båtnaden är den vunna och förbättrade marken) från
1877 (Lantmäteriet) höll man den 13 maj 1875 möte i Bromölla skjutsstation för att bestämma om de
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göromål som behövde utföras efter sänkningen. Dessa göromål bestod av mätning, gradering och delning av
marken. Den 10 augusti 1876, då både den nyvunna och den förbättrade marken hade blivit uppmätta och
kartlagda, samlades man igen för att besluta vilka som skulle närvara vid graderingen av marken, som
slutfördes den 22 augusti samma år. Den 12 oktober hölls nästa möte, där man skulle fastställa fördelningen
av marken. Man beslutade enhälligt att de olika byarnas ägor skulle skiljas från varandra ”på det sätt att de
förut varande rågångarne skulle fortsättas rätt ut i sjön”. Inom byarna fick man i byalagen själva bestämma
hur marken skulle fördelas, och dessa metoder finns noggrant beskrivna i handlingarna. Den 6 april 1877
hölls ett sista möte för att avsluta förrättningen där man beslutade ”att de nya skiftena genast skulle tagas i
bruk” (Lantmäteriet 1877).
3.5.4 Konsekvenser
En konsekvens av sänkningen är att
man på många ställen kan se rester av
de gamla strandlinjerna (Fig. 6).
Enligt Brodde Almer var sänkningen
ett allvarligt ingrepp i sjöns naturliga
åldringsprocess. Han uppskattar att
Ivösjöns vattenvolym minskade med
15 %, och därmed minskade även dess
syrereserv i djupområdena med lika
stor andel (Almer 1971).
Sjösänkningen bedöms även ha haft
en negativ påverkan på nissögat och
den naturtyp som skyddas av Natura2000 (Collvin 2018). De senaste 70
åren har sjöns yta minskat ytterligare,
på grund av igenväxning, och år 1964
sänkte man sjön med ytterligare 17
centimeter för att justera den övre
Fig. 6 Den här branten i Gualövs socken utgör den gamla strandlinjen.
Foto: Erik Kling
dämningsgränsen. Sedan 1940 har
sjöns areal minskat med 1,4 %, från 5231 ha till 5160 ha år 2009. En stor del av den mark som torrlagts
sedan 40-talet består idag av vass (Glad 2010).
Porslin och plasttillverkningsföretaget Ifö Sanitär AB har en tillverkningsenhet i Bromölla, som ligger på
mark som innan sjösänkningen var sjöbotten. Orten Bromölla växte fram kring denna industri, som startade
år 1887 när man började bryta kaolin på Ivö klack. En stor del av den mark som industriområdet nu ligger på
består av sand, som var en biprodukt i den produktion av kaolinlera som pågick vid platsen fram till 1934
(Glad 2010).
Enligt en artikel i Kristianstadsbladet från 2001 brukades fortfarande jord som vanns vid sjösänkningen i
området vid Klagstorp och Västanå i närheten av Näsum. Marken i området delades då av åtta lantbrukare,
som tillsammans bildade Klagstorp och Västanå Invallningsföretag. Med hjälp av två vattenpumpar kunde
man bruka marken, som består av ”svart och porös mossjord”, vars innehåll av förmultnade växter skiljer
den från mineraljordarna i området, och får den att sjunka ju mer den brukas. Enligt bonden Dahn Börjesson
var hö och ensilage de mest passande grödorna att odla på denna jord, men vårspannmål, korn och
fabrikspotatis fungerade också (Holmestig 2001).

12

Fig. 7 Skräbeåns utlopp som det såg ut innan sänkningen, enligt en karta från 1753. Vid åns mynning ut i sjön låg
Skansbron. Källa Lantmäteriet

Fig. 8 Skräbeåns nya utlopp efter sänkningen, enligt Häradsekonomiska kartan (1926-1934). Källa: Lantmäteriet.
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4. Material och metod
För att skriva bakgrunden användes ett antal vetenskapliga skrifter, rapporter och historiska källor. För
information om sjösänkningarnas historik, konsekvenser och exempel på sjösänkningar var SMHI:s rapport
(Tiderman et al. 1995) av stor vikt. Exemplen på sjösänkningar kompletterades även av enskilda rapporter
som handlade om dessa sjöar. För ytterligare information om sjösänkningarnas historik och konsekvenser
samt information om sänkningarn av Hjälmaren och Näsbyholmssjön, användes Kenneth Perssons artikel i
Tidsskriften vatten (Persson 2011).
För information om hur sänkningen av Ivösjön
gick till användes boken Bromölla: Samhälle
och industri vid Ivösjöns strand av Uno Palade
(1979), som i sin tur använder sig av
förstahandskällor från tiden för sjösänkningen.
Landshövdingens femårsberättelse för 18711875 och handlingarna till lantmäteriets karta
över båtnadsområdet (1877) används som källor
för vad som hände de närmsta åren efter
sjösänkningen. För information om sänkningens
konsekvenser användes en vetenskaplig rapport
om Ivösjön av Brodde Almer från 1971, Lina
Glads uppsats om sjöns strandlinjer (2010) och
en artikel i Kristianstadsbladet (Holmestig 2001)
som beskriver hur den torrlagda marken
användes i Klagstorp och Västanå i Näsums
socken. Vid två tillfällen genomfördes fältarbete
vid den nyvunna marken i närheten av Bromölla
(Ivetofta socken) och Gualöv, där sumpskogen
undersöktes.
För att få fram ett resultat användes handlingarna
Fig. 9 "Aftappningskanalen" i Ivetofta socken på kartan över
till kartan över båtnadsområdet (Lantmäteriet
båtnadsområdet från 1877. Det gröna på kartan är nyvunnen
1877), där varje delägares andel av marken finns mark.
nedtecknade sockenvis, för att räkna ut den totala
arealen av vunnen och förbättrad mark. Själva kartbladen (Fig. 9) användes för att identifiera den nyvunna
marken. I vattenarkivet fanns en shapefil över båtnadområdet som användes för att rektifiera dessa kartblad
och Häradsekonomiska kartan, som hämtades från lantmäteriets arkiv. Kartbladen och shapefilen är dock
inte helt pålitliga då kartan består av ett stort antal ihopsatta mindre kartor, och shapefilen är gjord utefter
denna, vilket är en uppenbar felkälla. I ArcMap lades sedan de rektifierade kartorna över båtnadsområdet
under Häradsekonomiska kartan (vars kartblad även de behövde rektifieras) och Fastighetskartan (som redan
var rektifierad när den hämtades) med ökad transparens för att se hur markanvändningen på den torrlagda
marken såg ut. ArcMaps mätinstrument användes sedan för att mäta hur stora arealer som användes till åker,
betesmark, skog, etc. Dessa arealer räknades sedan ihop och sattes in i diagram med hjälp av Excel. Med
hjälp av ArcMap tillverkades även en karta över socknarna runt Ivösjön (se figur 2), vilken bestod av
fastighetskartans markdata, höjddata och ett lager med sockengränser som hämtades från Fornsök. I
diskussionen användes sedan bakgrundsinformationen och resultatet för att försöka besvara de frågor som
ställs i inledningen.
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5. Resultat
Efter sjösänkningen hade man enligt kartan över båtnadsområdets handlingar (Lantmäteriet 1877) vunnit
totalt 6 880,69 kvadratrev (1228 tunnland), vilket omvandlat till moderna ytmått blir 607 hektar. Av denna
areal kom 533 hektar från Ivösjön och 74 från Väjlasjö.
Enligt samma källa förbättrades 5 860,09 kvadratrev (1046 tunnland), eller 517 hektar mark efter
sänkningen.
Det totala båtnadsområdet uppgick till 12 740,78 kvadratrev (2274 tunnland) eller 1 124 hektar
Tab. 1 Den efter sänkningen av Ivösjön och Väjlesjön vunna och förbättrade marken i de kringliggande socknarna. Källa:
Handlingarna till Lantmäteriets karta över båtnadsområdet (1877).

Socken
Gualöv
Ivetofta
Ivö
Kiaby
Näsum
Trolle-Ljungby
Vånga

Vunnen mark (hektar)
85
145
126
109
75
19
44

Förbättrad mark (hektar)
1
30
82
147
166
23
67

Från Ivösjön vann man störst andel ny mark i Ivetofta socken med 145 hektar, följt av Ivö (126 hektar),
Gualöv (85 hektar), Näsum (75 hektar), Kiaby (46 hektar), Vånga (44 hektar) och Trolle-Ljungby (8 hektar)
(Fig. 10).

Fig. 10 Areal av vunnen mark från Ivösjön i de sju socknarna runt denna sjö.

Den socken där man fick störst andel förbättrad mark var Näsum med 166 hektar, följt av Kiaby (147
hektar), Ivö (82 hektar), Vånga (67 hektar), Ivetofta (30 hektar), Trolle-Ljungby (23 hektar) och Gualöv (1
hektar) (Fig. 11).
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Fig. 11 Areal av förbättrad mark i socknarna runt Ivösjön.

5.1 Markanvändningen på den nyvunna marken runt Ivösjön
Den mark som tidigare hade varit Ivösjöns botten täcktes vid den tid då Häradsekonomiska kartan ritades
(1926-1934) till 73 % (377 hektar) av skog. 76 hektar (14 %) användes som betesmark, 26 hektar (4 %) var
översvämmat och 22 hektar (4 %) hade odlats upp. 14 hektar (3 %) av marken var bebyggd och 13 hektar (2
%) bestod av ängsmark (Fig. 12).
Tab. 2 Tabell över markanvändningen på den nyvunna marken i socknarna runt Ivösjön enligt Häradsekonomiska kartan (19261934).

Socken

Skog (ha)

Översvämmat
(ha)
2
1
10
11
0

Åkermark
(ha)
2
7
1
0
7
1

Bebyggelse
(ha)
0
10
0
0
2
1

Äng (ha)

63
99
102
29
51
2

Betesmark
(ha)
24
21
10
8
5
2

Gualöv
Ivetofta
Ivö
Kiaby
Näsum
Trolle
Ljungby
Vånga
Totalt

31
377

6
76

2
26

4
22

1
14

0
13

16

0
4
0
0
9
0

Fig. 12 Den totala markanvändningen på den nyvunna marken runt
Ivösjön, enligt Häradsekonomiska kartan.

Enligt fastighetskartan är den totala skogsarealen på den nyvunna marken 352 hektar (66 %), och 94 hektar
(18 %) består av öppen mark. 46 hektar av marken är översvämmad. 13 hektar (3 %) används som
åkermark, 13 hektar är (3 %) bebyggda och ytterligare 6 (3 %) hektar består av sankmark (Fig. 13).
Tab. 3 Tabell över markanvändningen på den nyvunna marken i socknarna runt Ivösjön enligt Fastighetskartan (nutid). Källa:
Lantmäteriet

Socken

Skog (ha)

Översvämmat

66
93
92
26
44
3

Öppen mark
(ha)
16
35
11
9
12
3

Gualöv
Ivetofta
Ivö
Kiaby
Näsum
TrolleLjungby
Vånga
Totalt

2
4
17
11
6
1

Odlad mark
(ha)
0
0
2
1
6
1

Bebyggelse
(ha)
0
13
0
0
0
0

Sankmark
(ha)
0
0
1
1
4
0

28
352

8
94

5
46

3
13

0
13

0
6
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Fig. 13 Den totala markanvändningen på den nyvunna marken, enligt Fastighetskartan.

Under tiden mellan Häradsekonomiska kartan och Fastighetskartan hade skogsarealen minskat med totalt 25
hektar, samtidigt som ytterligare 20 hektar hade svämmats över. Arealen av uppodlad mark hade minskat
med 9 hektar, och andelen bebyggelse hade minskat med 1 hektar. Andelen övrigt, som innehåller den mark
som var betesmark och äng enligt Häradsekonomiska kartan och den mark som var öppen mark och
sankmark på Fastighetskartan, hade ökat med 11 hektar (Fig. 14).

Fig. 14 Skillnaderna i den sammanlagda markanvändningen på den nyvunna marken i socknarna runt Ivösjön mellan
Häradsekonomiska kartan och Fastighetskartan.

5.1.1 Gualövs socken
I Gualövs socken vann man 960,76 kvadratrev eller 85 hektar ny mark. 15,51 kvadratrev eller 1 hektar av
socknens mark förbättrades.
Av de totalt 85 hektar ny mark som vanns av bönderna i Gualövs socken var, enligt Häradsekonomiska
kartan, 63 hektar täckta av skog. 24 hektar användes som betesmark, och 2 hektar som åkermark. 2 hektar
hade svämmats över (Fig. 15).
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Fig. 15 Markanvändningen på den nyvunna marken i Gualövs socken enligt Häradsekonomiska kartan.

Enligt fastighetskartan (nutid) var 66 hektar täckt av skog. 16 hektar bestod av öppen mark och 2 hektar var
översvämmat (Fig. 16).

Fig. 16 Cirkeldiagram över markanvändningen på den nyvunna marken i Gualövs socken enligt Fastighetskartan.

I Gualövs socken hade andelen skog ökat med 3 hektar och all åker hade försvunnit. Andelen övrigt
(betesmark till öppen mark) hade minskat med 8 hektar. Gualöv visade sig vara den enda socknen där
skogsarealen hade ökat (Fig. 17).
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Fig. 17 Skillnaderna i markanvändningen på den nyvunna marken i Gualövs socken mellan Häradekonomiska kartann
och Fastighetskartan.

5.1.2 Ivetofta socken
Ivetofta var den socken där man vann mest ny mark, 1 641,69 kvadratrev eller 145 hektar. Av denna mark
fanns 49 hektar på Enön och 8 på Björnö. Socknen var dock även en av de där man fick minst andel
förbättrad mark, 338,35 kvadratrev eller 30 hektar.
99 hektar av den nyvunna marken täcktes, enligt Häradsekonomiska kartan av skog, 21 hektar användes som
betesmark, och 7 hektar användes som åker. 10 hektar var täckt av bebyggelse. I Leingaryd använde man 4
hektar som äng. 1 hektar hade svämmats över (Fig. 18).

Fig. 18 Markanvändningen på den nyvunna marken i Ivetofta socken enligt Häradsekonomiska kartan.

Enligt fastighetskartan uppgick skogsarealen på den nya marken till 93 hektar. 35 hektar bestod av öppen
mark, och 13 hektar var bebyggd. 4 hektar av marken var översvämmad (Fig. 19).
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Fig. 19 Markanvändningen på den nyvunna marken i Ivetofta socken enligt Fastighetskartan.

Under tiden mellan häradsekonomiska kartan och fastighetskartan hade andelen skog minskat med 6 hektar.
Bebyggelsen hade ökat med 3 hektar, all åker hade försvunnit och andelen översvämmad mark hade ökat
med 3 hektar. Övrig mark (betesmark och äng till öppen mark) hade ökat med 10 hektar (Fig. 20).

Fig. 20 Skillnaderna i markanvändningen på den nyvunna marken i Ivetofta socken mellan Häradsekonomiska kartan
och Fastighetskartan.

5.1.3 Ivö socken
Ivö var den socken där man vann näst mest ny mark, 1 423,14 kvadratrev eller 126 hektar. Man fick även
935,14 kavdratrev eller 82 hektar förbättrad mark.
Ivö var enligt Häradsekonomiska kartan den socken med störst andel skog, 102 hektar, vilket var 83 % av
den nya marken. 10 hektar användes som betesmark och ytterligare 10 hektar hade svämmats över. 1 hektar
användes som åker (Fig. 21).
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Fig. 21 Markanvändningen på den nyvunna marken i Ivö socken enligt Häradsekonomiska kartan. Källa: Lantmäteriet

På fastighetskartan hade andelen skog minskat till 92 hektar. 17 hektar var översvämmat, 11 hektar var
öppen mark och 2 hektar var uppodlat. 1 hektar bestod av sankmark (Fig. 22).

Fig. 22 Markanvändningen på den nyvunna marken i Ivö socken enligt Fastighetskartan.

Andelen skog hade minskat med 10 hektar och andelen åkermark hade ökat med 1 hektar. Ytterligare 7
hektar hade svämmats över. Andelen övrig mark (betesmark till öppen mark och sankmark) hade ökat med
2, hektar (Fig. 23).
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Fig.23 Skillnaderna i markanvändningen på den nyvunna marken i Ivö socken mellan Häradsekonomiska kartan och
Fastighetskartan.

5.1.4 Kiaby socken
I Kiaby socken vann man 1 232,33 kvadratrev eller 109 hektar ny mark. Av dessa kom 46 från Ivösjön, och
resten från Väjlasjö. Man fick även 1 661,67 kvadratrev eller 146,56 hektar av sin mark förbättrad, vilket var
näst mest av alla socknarna.
Av den mark som socknen vann från Ivösjön var 29 hektar, enligt Häradsekonomiska kartan täckt av skog.
Mindre än 1 procent användes som äng. 11 hektar var översvämmat och 8 hektar användes som betesmark
(Fig. 24).

Fig. 24 Markanvändningen på den nyvunna marken i Kiaby socken enligt Häradsekonomiska kartan.

På fastighetskartan kan man se att 26 hektar av den nya marken var täckt av skog. 11 hektar var
översvämmat och 9 hektar var öppen mark. 1 hektar hade odlats upp och ytterligare 1 hektar bestod av
sankmark (Fig. 25).
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Fig. 25 Markanvändningen på den nyvunna marken i Kiaby socken enligt Fastighetskartan.

Under tiden mellan de båda kartorna hade skogsarealen minskat med 3 hektar. Andelen åker hade ökat från
0 hektar till 1 hektar. Andelen övrig mark (betesmark och äng till öppen mark och sankmark) hade ökat med
2 hektar (Fig. 26).

Fig. 26 Skillnaderna i markanvändningen på den nyvunna marken i Kiaby socken mellan Häradsekonomiska kartan
och fastighetskartan.

5.1.5 Näsums socken
I Näsums socken vann man 851,34 kvadretrev eller 75 hektar ny mark. Det var även i Näsum man fick mest
förbättrad mark, 1 880,68 kvadratrev eller 166 hektar.
Näsum var enligt Häradsekonomiska kartan den socken som hade störst andel ängsmark med 9 hektar och
störst andel åker med 7 hektar. 51 hektar av den nya marken bestod av skogbeväxt mark. 5 hektar användes
som betesmark och 2 hektar var täckt av bebyggelse (Fig. 27).
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Fig. 27 Markanvändningen på den nyvunna marken i Näsums socken enligt Häradsekonomiska kartan.

Enligt fastighetskartan var 44 hektar täckta av skog. 12 hektar var öppen mark och 6 hektar användes som
åker. 6 hektar var översvämmat och 4 hektar bestod av sankmark (Fig. 28).

Fig. 28 Markanvändningen på den nyvunna marken i Näsums socken enligt Fastighetskartan.

Andelen skogbeväxt mark hade minskat med 7 hektar. Andelen åker hade minskat med 1 hektar, men var
fortfarande störst av alla socknarna. All bebyggelse hade försvunnit, och andelen övrig mark (äng och
betesmark till öppen mark och sankmark) hade ökat med 3,17 hektar (Fig. 29).
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Fig. 29 Skillnaderna i markanvändningen på den nyvunna marken i Näsums socken mellan Häradsekonomiska kartan
och Fastighetskartan.

5.1.6 Trolle-Ljungby socken
I Trolle-Ljungby socken vann man 218,37 kvadratrev eller 19 hektar. Av dessa kom dock enbart 8 hektar
från Ivösjön, och resten från Väjlasjö. 264,88 kvadratrev eller 23 hektar mark förbättrades efter sänkningen.
Av den nya marken täcktes, enligt Häradsekonomiska kartan, 2 hektar av skog, vilket är minst av alla
socknarna. Ytterligare 2 hektar användes som betesmark och 1 hektar användes som åker. 1 hektar var
bebyggt och mindre än 1 hektar var översvämmat (Fig. 30).

Fig. 30 Markanvändningen på den nyvunna marken i Trolle-Ljungby socken enligt Häradsekonomiska kartan.

Enligt fastighetskartan var 3 hektar öppen mark och ytterligare 3 hektar skogbeväxt mark, 1 hektar odlad
mark och ytterligare 1 hektar översvämmat (Fig. 31).
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Fig. 31 Markanvändningen på den nyvunna marken i Trolle-Ljungby socken enligt Fastighetskartan.

Andelen skog hade ökat med 1 hektar och all bebyggelse hade försvunnit. Andelen övrig mark (betesmark
till öppen mark) hade ökat med 1 hektar (Fig. 32).

Fig. 32 Skillnaderna i markanvändningen på den nyvunna marken i Trolle-Ljungby socken mellan Häradsekonomiska
kartan och Fastighetskartan.

5.1.7 Vånga socken
I Vånga socken hade man vunnit 498,92 kvadratrev eller 44 hektar ny mark. 763,86 kvadratrev eller 67
hektar av socknens mark hade förbättrats.
Av den nyvunna marken i Vånga socken var, enligt Häradsekonomiska kartan, 31 hektar skogbeväxt. 6
hektar användes som betesmark och 4 hektar var uppodlade. 2 hektar hade svämmats över och 1 hektar var
bebyggelse (Fig. 33).
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Fig. 33 Markanvändningen på den nyvunna marken i Vånga socken enligt Häradsekonomiska kartan.

På fastighetskartan var 28 hektar täckta av skog, 8 hektar var öppen mark och 6 hektar hade svämmats över.
Andelen odlad mark var 3 hektar och mindre än en hektar var sankmark (Fig. 34).

Fig. 34 Markanvändningen på den nyvunna marken i Vånga socken enligt Fastighetskartan.

Andelen skog hade minskat med 3 hektar, ytterligare 4 hektar hade svämmats över och all bebyggelse hade
försvunnit. Andelen övrig mark (betesmark till öppen mark och sankmark) hade ökat med 2 hektar (Fig. 35).
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Figur 35 Skillnaderna i markanvändningen på den nyvunna marken i Vånga socken mellan Häradsekonomiska kartan
och Fastighetskartan.
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6. Diskussion
6.1 Den nya odlingsbara marken i socknarna runt Ivösjön
Totalt vann man alltså 533 hektar ny mark runt Ivösjön (607 om man räknar med Väjlasjö) samt 519 hektar
förbättrad mark. Tåkern i Östergötland som är 11 km² mindre än Ivösjön, sänktes ungefär lika mycket (1,7
meter), och där vann man cirka 1600 hektar ny odlingsbar mark och 500 hektar förbättrad mark (Tiderman
et al. 1995). Denna skillnad beror förmodligen på att Tåkern är en mycket grundare sjö och att det
kringliggande landskapet är plattare. Ingen av dessa sjöar kom dock i närheten av Hjälmaren och Kvismaren
där man efter en sänkning på 1,5 meter fick fram 19 000 hektar ny mark (Nordin 2007). Hjälmaren är dock
nästan 9 gånger större än Ivösjön
Det är svårt att avgöra om det var den nya marken runt Ivösjön eller den förbättrade marken som man
förväntade sig mest av. Enligt landshövdingens femårsberättelse var vinsten av ny mark ”tämligen stor”,
men av ”ringa värde”. Den förbättrade marken nämns inte, förutom att många sumpmarker hade blivit
odlingsbara. Detta kan bero på att man inte hade beräknat markens förbättring ännu, men det tyder även på
att det var den nyvunna marken som man hade högst förväntningar på. Om sänkningsföretaget var
vinstgivande eller inte kunde inte femårsberättelsen avgöra, eftersom delningen av marken inte skett ännu
när den skrevs.
I handlingarna till kartan över båtnadsområdet
(Lantmäteriet 2007) kan man se hur den nyvunna
och förbättrade marken fördelades mellan
bönderna i socknarna runt Ivösjön (Fig. 36). Hur
stor del av den nyvunna marken som gick till varje
socken beror till största delen på hur stor del av
strandlinjen den hade. De socknar med längst
strandlinje, Ivetofta och Ivö, är även de som fått
mest ny mark. En annan påverkande faktor är hur
landskapet ser ut vid stranden, och hur djupt det är.
Vid sjöns nordvästra strand, nedanför
Vångaberget, vann man väldigt lite mark. Den
socken som fick största andel förbättrad mark,
Näsum, fick 165,88 hektar, samtidigt som den socken Fig. 36 Fördelning av den nya marken i Ivetofta socken.
Källa: Lantmäteriet
som fick minst, Gualöv, fick 1,37 hektar. I fyra
socknar (Kiaby, Näsum, Trolle-Ljungby och Vånga)
fick man mer förbättrad mark än nyvunnen mark. Detta innebär att den förbättrade marken troligtvis var
viktigare än den nyvunna marken i dessa socknar, speciellt med tanke på att denna mark ofta inte drabbas av
problematiken med marksättningen.
Enligt Häradsekonomiska kartan, som ritades cirka 50 år efter sänkningen, användes enbart 4 % av den nya
marken som åker. De socknar där man använde mest av den nyvunna marken som åker var de nordliga
socknarna, Näsum (10 %) och Vånga (9 %). Detta kan möjligtvis bero på att jorden på de ställen där denna
åkermark ligger består av mineralrika mulljordar istället för torv- eller gyttjejordar som till högre grad
drabbas av marksättningen. En annan anledning kan vara att dessa socknar hade ett större behov av sin
åkermark på grund av de förutsättningar som rådde där. Terrängen norr om Ivösjön är mycket mer höglänt
och skogbeväxt än i de övriga socknarna, som tillhör Kristianstadsslätten. Att man använde så lite av den
nya marken som åker i resten av socknarna kan bero på att man när befolkningsökningen avtog och
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odlingsteknikerna utvecklades inte längre behövde den, och koncentrerade sig på att bruka de bättre
odlingsjordarna. Mycket av den nyvunna marken blev förmodligen även besvärligare att bruka när man
började använda traktorer, vilket kan vara ytterligare en anledning till att marken övergavs.
Den största anledningen till att den nyvunna marken var svår att odla är förmodligen marksättningen, vilket
innebär att jorden efter att den brukats och kommit i kontakt med luften, sjunker och blir vattensjuk eller
översvämmad. Ytterligare faktorer som bidrar till marksättningen är påverkan av jordbruksredskap och vindoch vattenerosion (Inbar 2002). Det är svårt att veta om man visste att detta skulle ske innan man satte igång
med sänkningsföretaget. Det är möjligt att man hade sett vad som hände efter den andra sänkningen av
Näsbyholmssjön (1866-1869), där man redan efter ett år av brukning kunde se att den nya jorden hade
sänkts med 6-9 decimeter och sedan drabbats av översvämningar (Persson 2011). Detta skedde dock efter att
man hade börjat bruka jorden, vilket man förmodligen inte hade gjort vid Ivösjön innan delningen var klar.
Vid tiden för Häradsekonomiska kartan användes i likhet med Ivösjön enbart en liten del av
Näsbyholmssjöns gamla botten som åker (Persson 2011), vilket tyder på en liknande utveckling. Det är
alltså möjligt att man i början använde en mycket större del av den från Ivösjön vunna marken som åker,
men att odlandet avtog med tiden som jorden drabbades av marksättning. Om man ska tro Selander (1955)
så kan om inget annat bara marksättningen ha omkullkastat alla förhoppningar om ett vinstgivande företag,
även om det troligtvis inte var lika misslyckat som det vid Hornborgasjön.
Några av sänkningens konsekvenser var dock positiva för jordbruket. En av dessa var att sjöns yta
stabiliserades jämfört med på 1830-talet då skillnaden mellan högsta och lägsta vattenstånd var 148 cm
(Palade 1979). En annan positiv konsekvens för jordbruket var att många våtmarker, som tidigare nämnts,
torrlagdes och blev möjliga att odla upp. På vissa ställen längs med sjöns stränder fanns det troligtvis även
mark som brukades, men som nu blev enklare att bruka när vattnet drog sig tillbaka och gjorde marken
torrare, vilket ledde till att man enklare kunde använda sina tunga jordbruksredskap.

6.2 Markanvändningen på den nya marken
Att markanvändningen på den nya marken såg ut
som den gjorde på Häradsekonomiska kartan
berodde förmodligen till stor del på marksättningen.
Som nämnts ovan blev den nya marken fuktig och
ineffektiv att odla vilket ledde till att den övergavs
när man inte behövde den längre. En del av marken,
4 %, svämmades även över och blev helt obrukbar.
Man lät alltså den överväldigande majoriteten av
den nya marken växa igen och bli till sumpskog
(Fig. 38). Innan sänkningen hade man i socknarna
på slätten lidit av skogbrist, vilket den nya skogen
kan ha hjälpt till att lindra.
Den största delen, 14 %, av den mark som man inte Fig. 37 Strandängens IP i Bromölla ligger på mark som
lät växa igen användes som betesmark, vilket kan ha tidigare var sjöbotten. Foto: Erik Kling
inneburit att man kunde odla upp gamla betesmarker i socknarna. I Näsum använde man 12 % av den nya
marken som äng, vilket förmodligen passade bra på den fuktiga marken, men var ovanligt -vid den här tiden
då vallodlingen var det vanligaste sättet att skaffa foder till djuren. Förutom i Näsum förekom ängsmark
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bara på ett fåtal andra platser runt Ivösjön. En del av marken användes även för bebyggelse, framför allt i
Ivetofta socken, vilket beror på att orten Bromölla höll på att växa fram vid den här tiden (Fig. 37).
I likhet med Ivösjön hade man vid Tåkern svårt att utnyttja den nya marken som åker, vilket ledde till att den
till största delen användes som betesmark och till en mindre del som slåtteräng. Det verkar inte som att man
lät lika mycket mark bli skog vid Tåkern som vid Ivösjön. Även vid Näsbyholmssjön (Persson 2011) och
Hornborgasjön (Fält 1997) använde man, efter att marksättningen hade börjat, det mesta av den nya marken
som betesmark. Det verkar alltså, utifrån de här exemplen, som att Ivösjön skiljer sig från normen när det
gäller andelen skog på den nyvunna marken. Detta kan, utöver marksättningen, även bero på att man fick
mer mark än vad man behövde. De andra sjöarna var betydligt mindre, och låg i områden där jordbruket var
mer utbrett runt sjöarna. Befolkningsmängden runt sjöarna kan även ha haft något med saken att göra.
På fastighetskartan, alltså i nära nutid, hade skogsarealen minskat med 25,6 hektar eller sju procentenheter
till 66 %. Anledningen till detta är förmodligen att en del av den skogklädda marken svämmats över och att
en del huggits ner och blivit öppen mark. Andelen översvämmad mark hade mer än fördubblats under
tidsperioden mellan de båda kartorna. Utöver den översvämmade marken var andelen övrig mark, som på
Häradsekonomiska kartan bestod av betesmark och äng, den enda som ökade, och det med 23,85 hektar. På
fastighetskartan bestod denna del av öppen mark och sankmark. Den öppna marken består sannolikt till en
viss del av betesmark, vilket innebär att den nya marken förmodligen fortfarande har en större andel
betesmark än åker. Andelen åker hade minskat med 6,83 hektar, eller en procentenhet. I Vånga och Näsum
finns fortfarande de största andelarna av åker, vilka är nästan helt oförändrade, cirka en hektar mindre i
Näsum, och inte ens det i Vånga. Åkermarken som finns kvar i Näsum är förmodligen den som nämns i
artikeln i Kristianstadsbladet från 2001.

6.3 Konsekvenser för miljön
En konsekvens som sänkningen med största
sannolikhet har fått på Ivösjön, liksom alla andra
sänkta sjöar, är att dess igenväxning har skyndats
på och att den därmed åldras snabbare. Detta beror
på att kväve och fosfor läcker ut i sjön från jordoch skogsbruket samt den torrlagda marken och
koncentreras. Enligt Glad (2010) har denna
igenväxning lett till att sjöns areal har minskat med
1,4 % trots att sjön sänktes med ytterligare 17
centimeter år 1964. Sjön hade förmodligen växt
igen ännu snabbare om den inte till största delen
var en oligotrof sjö som ligger på kalkberggrund.
Om det inte var för sina goda naturliga
förutsättningar hade sjön enligt VISS (2018)
förmodligen haft ännu större problem med
försurning och övergödning. Sänkningen har
troligtvis även haft konsekvenser på Östersjön då
Fig. 38 Sumpskog på nyvunnen mark i Ivetofta socken.
en större del av kväveläckaget har kunnat nå ut dit
Foto: Erik Kling
via Skräbeån, vilket beror på att en mindre mängd
av det fångas upp på vägen (kväverening). Enligt SMHI (1995) kan en sjösänkning ha konsekvenser på den
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utjämnande effekten på avrinningen som en sjö kan ha på vattensystemet, detta kan ha varit fallet även i
Skräbeåns vattensystem där Ivösjön ingår.
Enligt Persson (2011) hade man efter sjösänkningarna sett hur de påverkade naturvärden, som bland annat
fiskbestånden i sjöarna. I Hornborgasjön försvann exempelvis Braxen. I Ivösjön påverkades förmodligen
Nissögat, som enligt Collvin (2018) är känsligt för näringstillförsel och igenväxning. Även malens utdöende
i sjön kan ha att göra med sänkningen, då den dog ut ca 60 år efter dess utförande, vilket korrelerar med dess
långa livslängd (en mal kan bli upp till 80 år gammal). I de andra sjöarna som nämnts i detta arbete har
fågelpopulationerna i hög grad påverkats av sänkningarna, men eftersom de till skillnad från Ivösjön är
grunda eutrofa sjöar så är det tveksamt om fåglarna påverkats på samma sätt här som i de sjöarna. Något
som dock kan ha påverkat fågelbestånden positivt är alla de nya öar som höjde sig ur djupet när
vattenståndet sänktes. Fågelbestånden och den övriga biologiska mångfalden kan även ha påverkats positivt
av de nya sumpskogar som växte fram på den nya marken runt sjön.

7. Slutsats
Det verkar alltså som att man till en ganska låg grad uppnådde syftet att utvinna ny odlingsbar mark åt
lantbrukarna runt Ivösjön. Det kan ha sett ganska lyckat ut i början, innan marksättningen satt igång
ordentligt, men totalt sett var det förmodligen ett misslyckande. Bara ca 50 år senare odlades en mycket liten
del av den nya marken fortfarande. Avkastningen på marken bör därför ha varit väldigt liten, om man inte
fick det från skogen som då växte där. Allt var dock inte negativt för jordbruket då sänkningen ledde till att
vattenståndet stabiliserades och att många blöta jordar blev torrare och enklare att odla upp.
Den torrlagda marken täcktes till största delen av skog, och av den mark som inte gjorde det användes det
mesta till betesmark, något som man förmodligen inte väntade sig innan sänkningen. Andelen betesmark var
tredubbelt så stor som andelen åkermark. Från Häradsekonomiska kartan till Fastighetskartan förändrades
inte markanvändningen på något avgörande sätt, utan den största förändringen skedde förmodligen, under
tiden mellan sänkningen och Häradsekonomiska kartan.
Sjösänkningen har av allt att döma haft negativa konsekvenser för sjöns åldringsprocess och accelererat dess
igenväxt, även om dess naturliga förutsättningar har lindrat effekterna. Troligen har även
avrinningsområdets utjämningsförmåga och den närliggande delen av Östersjön påverkats negativt.
Sänkningen kan dock gissningsvis ha haft positiva effekter för den biologiska mångfalden i form av nya
fågelöar och nya biotoper i form av sumpskog på den torrlagda marken.
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