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Resurser i form av medel och kunskap borde förläggas inom de områden där hamlade träd har
störst chans att leva kvar. Reservat ger den möjlighet som ett långsiktigt bevarandearbete kräver,
med en skötsel som gynnar de hamlade individerna, framhäver nyhamling samt det biologiska
kulturarvet.
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1. Inledning.
Lövängar och hamlade träd är till synes en idyll, de bidrar till en vacker landskapsbild
som kan föra ens tankar till olika sagoberättelser, ett smycke av ett biologiskt kulturarv.
Mängden arter som livnär sig och är knutna till områden med lövängskaraktär är stor men
i många fall hotade p.g.a. att dessa områden är på väg att försvinna, en utdöende epok
(Aronsson, Karlsson och Slotte 2001).

Som kulturhistoriskt arv är denna idyll en viktig del som kommande generationer har rätt
till både att förundras över samt möjlighet att ta del av. Kunskaper om hur jordbruket
bedrevs i äldre tider, hur människan förändrade sin närmiljö och natur i strävan efter en
förbättring kan vi erhålla genom de spår man idag påträffar i våra marker (Myrdal 1998).

2004 påbörjades en inventering av hamlade träd och lövängsrester i nordöstra Skåne.
Arbetet pågick fram till 2007 och var ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen i
Skåne, Osby kommun och Östra Göinge kommun (Fohrman, Stenberg och Svensson
2008). Jag fick upp ögonen för detta arbete då hamlade träd på olika sätt alltid förundrat
mig. Inventeringen ligger till grund för min uppsats.
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2. Syfte.
Syftet med denna studie är att genom återinventering undersöka vid vilka av fyra
områden hamlade individer har bäst förutsättningar att bli bevarade. Studien skall även
utröna om, och i så fall vilken skillnad en skötselplan har gjort för bevarandet av hamlade
individer och deras biologiska kulturarv.

2.1 Frågeställningar.
•

Vilken skillnad finns angående de bästa förutsättningarna för hamlade träd mellan
de fyra områdena?

•

Hur påverkar skötselplanerna bevarandet av hamlade träd?

3. Bakgrund.
Inom det äldre jord- och markbrukets många metoder och tekniker var hamling av träd i
och utanför lövängar en vanligt förekommande syssla. Detta gjorde bönderna för att
komplettera bl.a. vinterfoder åt sina kreatur. När jordbruket sakteligen förändrades från
mitten av 1800–talet började hamling utgå från det årliga arbetet. Möjligheter uppstod att
producera den mängd foder man behövde under ett år utan att ta till lövtäkt (Slotte 2000).
I dagens samhälle innebär det att hamling av träd har försvunnit och till största del
återfinns nu bara spår kvar i landskapet av detta bruk (Slotte 2000). Man kan dock
fortfarande finna träd som hamlats under återkommande perioder inom flera områden,
detta görs möjligen för att upprätthålla en tradition mer än att bruka dem för lövtäkt.
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3.1 Hamling och biologiskt kulturarv.
3.1.1 Hamling
Lövängskulturen och hamlade träd har under det senaste årtionde varit föremål för studier
ett fåtal gånger, t.ex. genom arbeten av Bergendorff och Emanuelsson (1996) och Curman
(1993). Håkan Slotte, vid Riksantikvarieämbetet skrev i sin avhandling (2000) att
intresset från forskare att äntra ämnet har varit relativt svalt. Han utgick ifrån det
begränsade material som fanns att ta del av inom litteraturen men även att spår av
lövbruket rent landskapsmässigt varit svåra att tyda. Hamlade individer har tagits bort ur
markerna, då de inte längre användes för lövbruk. Marken har varit mer värd för andra
ändamål såsom t.ex. åkermark, vilket ledde till att de flesta spåren efter lövbruket har
försvunnit.
Redan på 1930–talet skrev Mårten Sjöbeck, kulturhistoriker och pionjär inom
landskapsforskning, en rapport om Lövängskulturen i Sydsverige (Sjöbeck 1933) och
hans analyser är en god grund att stå på när man närmar sig forskningsområdet idag.
Sjöbeck (1933) diskuterar hur människans äldsta bygder har varit förlagda vid vattendrag
där bördiga jordar var ideala odlingsplatser. Vid dessa vattendrag rymdes det dessutom
lövskogar. På grund av stallningen av kreatur var vinterfoder viktigt, detta skedde både
genom slåtter och lövtäkt. Lövängen har uppkommit genom specifika former av hävd
från människan genom tiden. Det är genom det brukandet som vi idag kan se spår, vid
våra äldsta kulturmarker av bl.a. hamlade träd.

”Järnet ger betydligt ökade möjligheter att utnyttja lövskogens naturtillgångar.
Lövängskulturen uppstår, och bondbyarna grundas – där så kan ske – i lövskogen, som
nu formas till löväng. Lövängen blir bondbyns kärna, den centrala punkt, på vilken
gemenskapen och by samfundet består, och kring vilken bondbyn och bylandskapet
utvecklas” (Sjöbeck 1933 s. 47).
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Lövet som foderform försvann i och med skiftesreformerna. Jordbruket som hade en
utgångspunkt i boskapsskötsel övergick till jordbruk med allt större koncentration på
sädesproduktion (Sjöbeck 1933).
Sjöbeck (1933) anser att vissa svårigheter kan uppstå om man skall rädda och möjligen
återuppta lövängsbruket eftersom vi saknar den erfarenhet som krävs men även de
ekonomiska resurserna.

Enligt Slotte (2000) använde man de hamlade träden, som under slutet av 1800–talet och
in på 1900–talet togs bort ur markerna, till ved och virkesproduktion. Man ansåg
dessutom, att marker som erhöll en dålig skogsväxt hade en större och bredare potential
för produktion av virke, vilket kunde uppnås genom bl.a. barrskogsplantager. Marker som
detta först och främst gällde var hagar, vid f.d. inägor till gårdar och byar samt
betesmarker i skogsmiljöer. Detta var typiska marker där hamlade träd tidigare var vanligt
förekommande.
Hamling av träd började sakteligen
försvinna

i

samband

med

att

åkerarealen ökade, på bekostnad av
ängens

areal

då

det

moderna

jordbruket började äntra landet.
Omstruktureringar som gjordes var
t.ex. utdikningar av våtmarker och
sjösänkningar. När traktorn blev allt
mer vanlig inom jordbruket, efter
andra världskrigets slut, grävdes
och sprängdes många impediment
bort från åkermarkerna. I många fall
innehöll de hamlade träd (Slotte
2000). I Slottes (2000) avhandling
framgår att hamling eller annan
Fig. 1. Hamlad ask vid Sporrakulla naturreservat.
Foto: Morgan Hillethan 2019.
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form av lövtäkt på träd bedrevs på områden med en koncentrerad gruppering av lövträd.
Detta lövbruk förekom både på inägor och utmark. Oftast var det en större koncentration
av hamlade träd på inägorna än på utmarken. De hamlade träd som förekom på utmarken
var generellt lokaliserade närmare gårdarna och byarna vilket resulterade i att den största
delen av lövtäkten skördades på inägorna eller i dess direkta närhet. Att man tog större
mängd löv på utmarken ägde vanligen rum i skogsbygder där antalet träd var betydligt
fler. Genom beteshävd och hamling av träd på inägorna uppkom lövängsmiljöer som
sköttes kontinuerligt. Slotte (2000) anser att vi idag förmodligen endast finner en bråkdel
träd med hamlingsspår av vad som tidigare har förekommit.

Slotte (2000) tar dessutom upp ett antal olika tekniker att utföra lövtäkt på, samt vilka
verktyg som användes i arbetet. På vilket sätt man tog hand om och förvarade skörden till
den årstid den skulle föras in i djurens föda diskuteras också.

Emanuelsson och Bergendorff beskriver stubbskottsbruk och hamlade träd i History and
traces of coppicing and pollarding in Scania, south Sweden (Bergendorff och
Emanuelsson 1996). Denna artikel tar upp Skåne, där de nordöstra delarna av länet består
av det skandinaviska barrskogsområdet och de västra och södra delarna av länet ingår i
mellaneuropeiska lövskogsområdet. I de nordöstliga delarna varade vinterperioden något
längre än i de södra delarna. Detta bidrog till att mer löv skördades t.ex. genom hamling
av träd inom dessa områden. I länets södra delar kunde djuren gå ute på bete under längre
perioder av året vilket bidrog till att en mindre mängd lövtäkt behövdes. Eftersom
vintrarna inte var lika milda i Skånes norra delar gentemot dess södra delar, krävdes en
större andel av vinterfodret från alternativa källor såsom lövtäkt av olika slag och inte
endast ifrån hö (Bergendorff och Emanuelsson 1996). Enligt Bergendorff och
Emanuelsson (1996) var Skåne platsen där den skandinaviska lövtäktskulturen och
skottskogskulturen från Mellaneuropa möttes.
Skillnaden mellan dessa två skötsel- och skördeformer är att skottskogen sköts genom
avverkning av uppskjutande skott från stubbar. Genom att kontinuerligt avverka dessa så
sker en föryngring och nya skott ges möjligheten att slå ut. Detta var användbart på arter
som klibbal (Alnus glutinosa), avenbok (Carpinus betulus), hassel (Corylus avellana), ask
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(Fraxinus excelsior), lind (Tilia cordata) och sälg (Salix caprea), vilka alla är
snabbskjutande arter som främjas av störning som t.ex. röjning eller skörd. Det största
användningsområdet för skottskogen var brännved och byggnadsmaterial till hägnader,
men även som material till hantverk. Bergendorff och Emanuelsson (1996) menar att
skottskogen förekom både på gårdar och byars inägor såväl som på utmarken.
Skottskogar som var belägna på utmarken var tvungna att hållas betesfria under ett antal
år efter skörden, vilket var enklare att åstadkomma med skottskogar som var placerade på
inägomark. Lövbruket bedrevs bl.a. med hamling av träd. De träd som var mest
värdefulla att hamla var ask och lind. Vissa arter av buskar som nyttjades till
stubbskottsbruk hade även en kapacitet för lövbruk utöver sin virkespotential
(Bergendorff och Emanuelsson 1996).

Curman (1993) har i praktiken utfört experiment som han sedan beskriver i uppsatsen
Lövfoder och skottskogar (Curman 1993). Han har gjort en undersökning om hur det
förhöll sig med lövfoder under neolitikum ca 4100–2300 f.Kr. Genom att titta på
lövbrukets historik ville han med sin studie se om det fanns något underlag som kunde
fastställa en mer renodlad och ensidig lövfoderkultur. Via olika tabeller över trädslag och
deras avkastning, foderanalyser angående olika lövsorter kom han fram till att för ca 6000
år sedan var ungefär ¼ av utfodringen till tamboskap bestående av löv.

Slotte och Göransson är redaktörer för två delar med samlade arbeten i, Lövtäkt och
stubbskottsbruk Del 1 och Del 2 (Slotte och Göransson. (red). 1996).
Dessa samlade arbeten innehåller en bred bild om lövbrukets historia. Människans
användning av landskapet där bl.a. hamling av träd och stubbskottsbruk nyttjades för att
hålla boskap.

Frid (2011) genomför i sitt examensarbete vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) en
litteraturstudie, en fältstudie och en enkätstudie med syfte att bedöma förhållanden för
hamlade träd i Småland. Efter en genomgång av generell hamlingshistorik i Sverige
beskriver Frid (2011) en mer lokal historia och praxis vid Bråbygden i Småland. Frid
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redogör för olika sätt som lövbruk och lövtäkt utfördes på, vilka tider på året som lövtäkt
genomfördes samt vilka olika trädslag som användes för hamling. I fältstudien användes
material från en tidigare genomförd inventering gjord av Länsstyrelsen i Kalmar där
hamlade individer ingick. Från detta material valdes fastigheter ut som hade fler än 10
hamlade individer varpå ägarna förfrågades om medverkan i studien. Sammanlagt valdes
och inventerades 72 fastigheter mellan december 2007 och januari 2008. Under
fältstudien togs dendrologiska prover från hamlade träd.
Årsringarna räknades på träd med hamlingsspår för att fastställa hur lång tid som passerat
sedan den senaste hamlingen ägt rum. Resultatet visade bl.a. att 46 % av dessa prover
kom från träd som aktivt hamlats under den senaste 5 års perioden.
Enligt den genomförda enkätstudien som gjordes i samband med inventeringen utförs
hamling i området till största del för bevarande Frid (2011).
3.1.2 Biologiskt kulturarv.
Ljung, Lennartsson och Westin (2015) skriver att det biologiska kulturarvet är i ständig
förändring. Biologiskt kulturarv uppfattats ibland som biologisk mångfald och vice versa,
fast det är två skilda saker. Den biologiska mångfalden innefattar alla levande organismer
medan biologiskt kulturarv är ett resultat av mänskligt brukande av naturen. Man kan
studera detta kulturarv ur olika vinklar. Från människans påverkan av arvsmassan hos
växt- och djurarter till enskilda individer som formats genom ett kontinuerligt brukande
eller hela landskap som är brukningspräglade.
Eftersom biologiskt kulturarv innefattar stor mångfald kan man inte bevara eller skydda
alla aspekter, istället tittar man på olika hotbilder. Det som existerar i en liten skala och
kan vara hotat att försvinna sätts emot det som finns i en större mängd och har en lägre
hotbild. Man behöver ett helhetstänk när det gäller biologiskt kulturarv, vilket innebär en
biologisk och en historisk del att ta hänsyn till. Detta övervägs och blir avgörande i vad
som skall bevaras och skyddas (Ljung, Lennartsson och Westin 2015).
Per definition skall ett biologiskt kulturarv ha formats av människan och bevarats genom
ett fortsatt bruk i den mån som gör det synligt idag. Denna aspekt är hjälpsam vid ett
fortsatt brukande och bevarandearbete. Kunskaper om hur man praktiskt använder
biologiskt kulturarv är och kommer att bli än mer viktigt för många olika instanser inom
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miljö- och kulturmiljövården. Det biologiska kulturarvet består av ett samspel mellan
natur och kultur. En antropogen påverkan måste varit en betydande del av dess historia
(Ljung, Lennartsson och Westin 2015).

Westin (2014) tar upp i tidskriften ”Vårda väl”, vilken innehåller praktiska råd om vård
av våra kulturarv, exempel på hur det fungerar att bedöma och tolka ett biologiskt
kulturarv. Bedömningen gör man genom observationer i naturen som sedan förtydligas i
ett antal frågor om biologi och historik. Oftast framkommer det tre typer av frågor, vilka
av de vanligaste är följande.
1. Vilka detaljer i brukandet har varit viktiga för att forma det biologiska kulturarvet? Har
bete och/eller lövtäkt format specifika skogsmiljöer?
2. Om antagandet är rätt. Vilka fler spår kan jag finna? Finns det hamlade träd vid lokalen
eller en flora som är gynnad av bete?
3. Är det något som avviker från det som är naturligt? Har t.ex. arter förts hit av
människan eller förekommer den här naturligt?

Enligt Mebus (2018) kan man förklara att biologiskt kulturarv ämnar bygga en bro mellan
natur och kultur. Denna förklaring skulle öppna upp synen mellan de olika
ansvarsområdena inom natur- och kulturmiljövården som skulle kunna leda till ett bättre
samarbete.

Ljung (2015) skriver i sin rapport som föreligger en inventering och består av ett
samarbetsprojekt mellan länsstyrelsen i Dalarna och Centrum för biologisk mångfald
(CBM) följande. Syftet med arbetet är att med hjälp av en inventering kartlägga
utbredningen av lövbruk på utmarken vid fäbodar i Dalarna. Andra kulturspår utöver
lövbruk som innefattar träd noteras också via inventeringen. Under studien skall
biologiskt kulturarv ingå.
Inventeringsdelen startade och pågick mellan juni till oktober 2011. Under inventeringen
blev samtliga trädindivider GPS-inmätta varpå ett 20-tal parametrar noterades.
10

Av deras resultat framgår det att 778 av 1426 träd visar spår av lövbruk, av dessa
förmodas att 538 st har hamlats. 70 % av de hamlade träden består av sälg (Salix caprea),
30 % rönn (Sorbus aucuparia) och 3 % består av björk (Betula pendula). 21 av de 538
hamlade träden är placerade på utmark medan resterande återfinns på inägomark. På
inägomarken står drygt hälften på öppen mark och 37 % står där skogbeklädd eller
igenvuxen mark återfinns. Vid princip varje fäbod och dess direkta omnejd fann man spår
av lövbruk av olika slag. Den mest utbredda tekniken består av höghamling, vilket
innebär att trädet kvistas från toppen (Slotte 1996), som även är den vanligaste
hamlingstekniken i Sydsverige.
Inga åtgärder eller rekommendationer om hur man bevarar hamlade träd förekommer i
rapporten. Mellan 2011–2013 har denna studie dessutom utmynnat i ett 30-tal
föreläsningar och exkursioner för allmänheten om biologiskt kulturarv.
3.1.3 hamling och lövängskulturen.

Kulturen och historien bakom lövbruket är en företeelse som går långt tillbaka i tiden och
bär med sig en tradition innehållande olika redskap, tidpunkter och metoder.

”I begreppet lövängskultur innefattar jag det mänskliga arbete, som erfordras för att
ombilda lövskog till äng, d.v.s. att inom de gränser, naturen utstakat, göra lövskogen
mera produktiv med hänsyn till höavkastningen under samtidigt gynnande av de för den
äldre naturahushållningen viktiga nyttigträden och gagnbuskarna.” (Sjöbeck 1933, s. 33)

I vårt landskap, som under årtusenden blivit påverkat i olika stadier, finns idag spår av ett
kulturpräglat landskap som bär på ledtrådar från en svunnen tid. Lövängskulturen är ett
sådant exempel. Idag finns goda möjligheter att förstå och tolka hur livet förehöll sig.
Lövbruket med dess olika tekniker är en primitiv metod att samla foder till sin boskap
som sträcker sig långt tillbaka (Sjöbeck 1933).
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Man kan i vissa avseenden spåra hamlingsträd genom pollendiagram till 200–talet f.Kr. i
delar av Skåne (Myrdal 1998). Har funnit ett stort antal verktyg som användes till lövbruk
i gravar, vilket indikerar att löv var ett fodermaterial under neolitikum ca 4100–2300 f.Kr.
(Myrdal 1998). Enligt Sjöbeck (1933) anser att lövtäkten till foder är ett äldre foder än hö,
vilket kan påvisas av just de redskap man återfunnit. Andra spår av lövtäckt i form av
hamlade träd syns i äldre målningar som finns i flera kyrktak i Sverige (Kardell 1996).
Dessa målningar visar ofta sidohuggna, sidohamlade träd vilket bör ha varit en vanlig syn
i landskapet (Myrdal 1999).
Träd som hamlades förekom först och främst på hårdvallsängar och det bedrevs en
återkommande skötsel av dessa vanligtvis var 6: e–7: e år (Gadd 2000). Vad bestod då
detta lövbruk utav?

Hamlade träd är den benämning man använder för träd som blir återkommande
beskurna. Träd som blivit hamlade på ett sådant sätt att deras topp har avlägsnast eller
blivit kvistade från toppen går under benämning topphamling eller höghamling. Träd
som blivit beskurna på dess sidogrenar, vilket innefattar en annan teknik, benämns då
som sidohamlade träd (Slotte 1996).

Stubbskottsbruk/ Stubbskottsäng innebär att man kontinuerligt avlägsnar de utväxande
skotten från en stam eller stubbe. Man beskär träden vid marknivå och kvar lämnas låga
stubbar. Man förvärvade trädprodukter från denna lövtäkt av olika slag som t.ex. material
för tillverkning av rep eller material till olika sorters hägnader (Bergendorff och
Emanuelsson 1996).

Löväng är benämningen för den mark som formades när man hamlade en grupp träd i
samma område (Emanuelsson 2002). Enligt Emanuelsson (1996) kan lövängen ses som
en slåtteräng, som förutom den vanliga slåttern också producerade träd och buskar i
egenskapen av att gallra lövfoder. I många avseenden kunde lövängen vara placerad på
platser som hade en yta med besvärliga impediment, vilket kunde hindra ett annat
markbruk. En vanlig företeelse på områden som användes till lövängar var de
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förekommande högre och äldre träden som gynnade lövängen, dessa träd titulerades
överståndare (Slotte 1996).

Fig. 2. Löväng med hamlade askar vid Sporrekulla naturreservat. Foto: Morgan Hillethan 2019.

Gårdens lövbruk var en självklar del av bondens vardag. Enligt Carlsson (1996) bröt
bonden löv med samma vana som han slog gräset på sina marker, vilket visade att
lövbruket inte bestod av ett nödfoder utan tillhörde en årlig skörd som bidrog till
vinterfodret.
Bergendorff och Emanuelsson (1996) menar att de år en större torka drabbade landet och
bidrog till bl.a. foderbrist, användes och hamlades även björkar på löv i utmarken. Detta
gjordes i större utsträckning än under år utan torka. Björkarna i utmarken blev en viktig
del av foderreserven.
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Den vanligaste tiden för hamling var under sensommaren och på förhösten.
Hamlingsintervallen för träd varierade mellan 2–8 år beroende på art, behov och lokal
tradition. När man avverkade utskjutande skott under skörden gjordes det så pass högt
upp på trädet där betesdjuren inte kom åt att beta (Ljung 2015). Hamling gjordes, förutom
tillgången av lövfoder, även i syfte för att få bättre ljusinsläpp till marken. Detta innebar
att tillsammans med slåttern och betet så förbättrades grässvålen (Sjöbeck 1973).
Röjgödslingmetoden, som är en av våra första gödslingsmodeller, inträffade inte enbart
när man fällde träd till marknivå utan även vid lövuttag. Ungefär hälften av individens
trädkrona bör avlägsnas för att rätt mängd rötter skall förmultna och avge näring till
omkringliggande mark (Ekstam, Aronsson och Forshed 1988).

”I det ”äldre” jordbruket betades och slogs ängen och dess träd skattades på löv.”
(Morell 2001, s.193)

På grund av en arealökning av åkermarken vände det stora behovet av lövbruk inom
jordbruket, vilket ledde till att mindre tid ägnades åt denna syssla. Ängsarealen minskade
från ca 2,5 miljoner hektar i mitten av 1800–talet till under 500 000 hektar i mitten av
1900–talet. Stora delar av denna minskning skedde under mellankrigstiden i syd- och
mellan Sverige (Morell 2001).
Samtidigt som ängsarealen minskade så ökade åkerarealen under samma tidsintervall från
ungefär 2 miljoner hektar till ca 4 miljoner hektar. Höproduktion blev större på
åkermarken vilket innebar att behov av löv som foder minskade. Rent resursmässigt, för
de arbetande människorna, var det både enklare och lättare att arbeta med slåtter på stora
åker- och ängsytor än med det mer krävande arbetet som lövbruket innebar (Slotte 2000).
Genom den agrara revolutionen och mängden olika tekniker som uppkom därmed,
mekaniserades till slut höskörden. Detta var något man inte kunde göra med lövbruket
(Carlsson 1996).

Idag har vi stora, symmetriskt formade åkermarker som producera stora mängder
produkter. Ängens betydelse har gått förlorad, och de flesta människor idag skulle
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identifiera de kvarvarande ängarna endast som gräsbärande marker. Dessa marker kan en
gång i tiden varit bevuxna med hamlade träd. Dessutom upptog ängen en stor och viktig
del av jordbrukarens årliga arbete. Delar av vårt äldre odlingslandskap förekommer som
bortglömda och ofta igenväxta ytor idag. Vid dessa ytor kan vi finna många kvarlevande
träd som bär spår efter hamling. Bortglömda äldre hamlade individer som inte blivit
beskurna på årtionden är utsatte vid bl.a. stora mängder snö och vid stormar. (Carlsson
1996).
Aronsson och Hultgren (1994) menar att med den hävd och mänskliga påverkan som t.ex.
lövbruket innebar uppkom det ett biologiskt kulturarv. Den struktur, innehåll och stora
mängd arter som i många fall finns bland de hamlade träden, gör att vi idag bör skydda
dessa individer och det biologiska kulturarvet.

3.2 Inventeringar och skötselplaner.
3.2.1 Inventeringar.
Inventering av Örnanäs i Örkeneds socken.
Jönsson (2001) utförde en fornminnesinventering av gården Örnanäs vid Örkeneds
socken, Östra Göinge härad för etablerandet av ett kulturreservat av området. Syftet var
att finna och dokumentera spår i landskapet efter mänsklig aktivitet. En genomgång av
arkiv, litteratur och äldre fornminnesinventeringar gjordes varefter ett fältarbete
påbörjades. På hösten 2001 ägnades 15 arbetsdagar i fält åt inventeringsarbetet.
Inventeringens resultat belyser olika lämningar, jordbruksmarker såsom åker, äng och
svedjeland. Ett hundratal meter stenmurar, diken, kvarnar och sågverk. Olika vägar,
kolplatser, milor och områdets hamlade träd tas upp och beskrivs.

Inventering av Bråbygden med omnejd.
Mellan åren 2001–2007 gjorde Länsstyrelsen i Kalmar län en inventering av skyddsvärda
träd där träd med hamlingsspår ingick. Inventeringen ägde rum vid Bråbygden och dess
närområde vilket ligger i Oskarshamns kommun. Ett av syftena med inventeringen var att
kunna ge råd till fastighetsägare som har träd med hamlingsspår eller som har träd under
pågående hamling om fortsatt bevarande. Under dessa år inventerades det sammanlagt
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4478 träd, vilka alla hade spår efter hamling eller var under pågående hamling. Man
tittade på parametrarna trädslag, omkrets och i vilken naturtyp träden befann sig. Trädets
vitalitet och slutenheten i förhållande till sin omgivning. Befintlig skötsel i området
såsom bete, slåtter och röjning samt vilken hamlingsdiameter de senaste utväxta grenarna
erhöll. Även hålstadie har uppmätts och noterats när de funnits. Pågående, förstagångs
eller restaureringshamling och höjden på trädet noterades.

Man tittade även efter

rödlistade arter och signalarter på trädets stammar (Lindvall och Kloth 2009).
3.2.2 Skötselplaner.
Skötselplan för kulturreservatet Örnanäs.
Skötselplanen för kulturreservatet Örnanäs togs fram och presenterades vid beslutet för
bildandet av samma reservat den 10 maj 2006. Syftet med reservatet är att med en
pedagogisk framtoning visa de spår av historien från olika tider, bevara och förmedla
kunskaper från ett socialt och tekniskt perspektiv till allmänheten. För att möjliggöra detta
syfte krävs en specifik skötsel av området. Med denna skötsel medkommer ett bevarande
och en utveckling av diverse naturvärden som är knutna till lokalen. Dessa naturvärden
anger en landskapsbild av något klassisk karaktär där man finner hamlade träd. I
markerna som tillhör Örnanäs finns spår av mänsklig påverkan som utifrån olika
verksamheter har varit aktiva i området. Enligt skötselplanen finns det åtgärder som skall
genomföras både i bevarandesyfte av äldre hamlade individer och i syfte för nyhamling
av träd. Återkommande genom skötselplanen är att nyhamling av lind och björk skall
tillämpas om lämpliga individer finns. Nyhamlade träd skall sedan återhamlas
kontinuerligt med tidsperiod på mellan 3 till 8 år. Skötselplanen tar även upp att man inte
bör restaurera äldre hamlade individer innan en kontakt har tagits med experter, såsom
arborister, på det givna området (Aurelius och Berglund 2006).

Skötselplan för naturreservatet Sporrakulla.
Naturreservatet Sporrakullas skötselplan dateras till reservatets bildande den 17 februari
2010. Syftet med naturreservatet är att restaurera och bevara det kulturlandskap och den
biologiska mångfald som är knuten till området. Ett bevarande och återskapande av den
ädellövskog samt gynnande av rödlistade arter och naturtyper genom en korrekt skötsel.
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Inom Sporrakullas inägomark finns lövträd som är passande för lövbruk och området har
spår efter en mänsklig verksamhet genom tiden.
En restaurering av en löväng bestående av hamlade askar och slåtteräng har gjorts.
Vid området har skogsstyrelsen pekat på en nyckelbiotop som består av 1,3 hektar löväng
innehållande hamlade träd.
Ett av de bevarandemål som skötselplanen innehåller är att restaurera och bevara det
landskap med den kultur som är förbunden till t.ex. lövängen där hamling ingår som en av
de åtgärder som beskrivs. Nyhamling av lind och ask nämns i skötselåtgärden, detta för
att höja upplevelsen av den historik som området erbjuder (Johnmark 2010).

3.3 Varför är den här studien viktig?

Studien är en inventering av hamlade träd, med hamling som har pågått under en längre
tid samt nyhamling. Genom att inventera och undersöka ett antal aspekter samt jämföra
dessa med andra inventeringar kan detta leda till en rekommendation hur man bör fördela
de resurser som krävs för att långsiktigt bevara hamlade träd och det tillhörande
biologiska kulturarvet.

Fig. 3. Äldre hamlad lind vid Rävakulla. Foto: Morgan Hillethan 2019.
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4. Metod, material och avgränsning.
4.1 Metod och material.
Genom fältstudier gjordes en inventering vilken ligger till grund för en jämförelse med
andra inventeringar. Inventeringen som användes som underlag för jämförelsen, bestod av
en projektrapport av Naturskyddsföreningen Skåne ”Inventering av lövängsrester i
nordöstra Skåne” (Fohrman, Stenberg och Svensson 2008). Vid lokalen Örnanäs
kulturreservat gjordes det dessutom en jämförelse med ytterligare en inventering inom
vissa aspekter. Denna inventering är gjord 2001 av Länsstyrelsen i Skåne län ”Örnanäs i
Örkeneds socken en kulturhistorisk dokumentation” (Jönsson 2001).

Här nedan sammanfattas kort den studie som är grundmaterialet för denna uppsats.
Inventeringen utfördes i kommunerna Osby och Östra Göinge i nordöstra Skåne. 133 byar
har blivit genomsökta och 1554 hamlade individer blivit inventerade.
Arbetet inleddes 2004 genom litteraturstudier över de aktuella områdena varefter
inventeringsarbetet utfördes mellan 2006–2007. Syftet med inventeringen var att
lokalisera lövängsrester i ovanstående kommuner, att nå ut med kunskaper om de värden
som lövängar och lövängsrester består av samt verka för ett bevarande och
utvecklingsarbete.
Inventerade områden med lövängsrester placerades i fyra olika klasser och beskrivs mer
utförligt i rapporten (Fohrman, Stenberg och Svensson 2008).
Klass 1: En välbevarad lövängstruktur finns.
Klass 2: Områden som bedöms behöva restaurering.
Klass 3: Enstaka hamlade träd och avsaknad av lövängskaraktär.
Klass 4: Områden som helt saknar hamlade individer.
Inventeringsmetoden som användes var KHG 05–metoden som är framtagen genom ett
samarbete mellan länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.
I fält fick alla hamlade träd en GPS koordinat. Ett antal parametrar som beskriver det
enskilda trädets status noterades. Dessa parametrar bestod av hackspetthål, vitalitet,
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exponerad ved, biotop, pågående skötsel, vårdbehov, trädform, områdesskydd, hamling,
grengrovlek på hamlade träd och exponering. Datum, by och kommun markerades
dessutom vid varje inventeringstillfälle.
Resultatet av inventeringen visade att 22 byar hamnade inom klass 1, dessa borde
prioriteras med åtgärder för ett bevarandesyfte. 47 byar hamnade inom klass 2, här
behöver en restaurering genomföras vilket anses ha goda förutsättningar. Klass 3
innefattade 50 byar där det fanns enstaka hamlade träd men inga lövängsrester.
Rådgivning om hur man bör gå till väga vid skötsel anses vara aktuell. Resterade 14 byar
hamnade i klass 4 och diskuteras inte i rapporten.
Det totala antalet övergivna hamlade individer vart 731 st. Det fanns en pågående
hamling av 441 träd och 249 nyhamlade träd. Hålträd stod för det största antalet med 863
träd. De dominerande naturtyperna där hamlade individer återfanns var betesmark,
lövskog och lövängar (Fohrman, Stenberg och Svensson 2008).

Inventeringsmetoden som användes under följande fältstudie var KHG 05–metoden vilket
var samma metod som grundmaterialet i studiens jämförelse använde sig utav. Den valda
metoden gör att datainsamlingen blir jämförbar, då samma aspekter granskades vid de
olika inventeringstillfällena.

Resultatet av inventeringen lades in i programmet Excel och resultaten jämfördes med de
andra inventeringarna. Dessutom producerades enklare översiktskartor av trädens
lokalisering genom programmet Arcmap 10.0.

Fältbesöken och inventeringen pågick sammanlagt fyra dagar under perioden 29/1-2019–
11/2-2019 då fyra olika lokaler inventerades. De som ingick var naturreservatet
Sporrakulla, kulturreservatet Örnanäs samt Nyteboda och Rävakulla.
I fält medtogs en mindre utrustning bestående av följande.
•

1 st Garmin GPSmap 62s (handhållen gps)

•

Skrivmaterial
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•

Inventerings underlag

•

Lathund över ”uppgifter om enskilda träd” (ingår i KHG 05–metoden)

Under inventeringen har följande aspekter studerats. Trädets vitalitet, dess biotop och
pågående skötsel. Hur deras slutenhet ser ut mot omgivningen. Vilken skala som trädets
hamling består av och vilket trädslag. Alla träd som är med i inventeringen har fått en
GPS punkt innehållande deras koordinater i systemet WGS 84.
I studien används ett par termer som här får en bredare förklaring vad de innebär.
Nyhamlade träd: Med nyhamlade träd menas att den specifika individen hamlas för första
gången och går då från att vara ett allmänt träd till att bli ett hamlat träd.
Återhamlade träd: Individer som har genomgått en återhamling, består av träd som under
något tillfälle har varit hamlade och syftar till att hamlingen har återupptagits.
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4.2 Avgränsning.

Fig.4. Översiktskarta över Skåne län med de aktuella kommunerna,
undersökningsområden för denna studie är lokaliserade i länets nordöstra delar.

där

de

fyra

Avgränsningen består av två platser som har ett formellt skydd samt två platser utan
skydd. Lokalerna är placerade i Osby kommun och Östra Göinge kommun i nordöstra
Skåne.

Materialet ”Inventering av lövängsrester i nordöstra Skåne” som används i jämförelsen
har placerat in områden i fyra olika klasser. Indelningar som gjorts enligt dessa klasser
består av olika grader av lövängskaraktär de inventerade områdena innehar. Dessa klasser
kommer inventeringen 2019 att förbise och jämförelsen kommer koncentrera sig på hur
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lokalerna

och

de

hamlade

individerna

har

förändrats

mellan

de

olika

inventeringstillfällena.

Tab. 1. Tabell över lokaler som inventerades 2019.
Kommun

Områden med formellt

Områden utan formellt

skydd

Kommun

skydd

Örnanäs kulturreservat

ÖstraGöinge

Rävakulla

Osby

Sporrakulla naturreservat

Osby

Nyteboda

Osby

4.2.1 Skyddsformer.
Kulturreservat består av ett område där man vill säkerställa en speciell miljö. Den
mänskliga påverkan och brukandet av marken kan vara synligt och skall återupptas samt
vidhållas inom reservatets rammar. Landskapet skall vara präglat av en kultur som anses
vara värdefull att bevara, som t.ex. en gårdsmiljö där inägo och utmark går att spåra.
Allmänheten skall få möjlighet att ta del av denna kultur. Kulturreservat får i samband
med bildandet en specifik skötselplan med de åtgärder som den beskriver. Kulturreservat
bildas med stöd av miljöbalken 7 kap (Sveriges riksdag 2018).

Naturreservat är enligt miljöbalken 7 kap. (1998:808), Förordning (1998:1252) om
områdesskydd, ett område som skall skyddas för att bevara och säkerställa naturmiljöer
som anses vara värdefulla, den biologiska mångfalden samt ge möjlighet till områden för
friluftsliv. När beslut om naturreservat aktualiseras antas en skötselplan för det specifika
området (Sveriges riksdag 2018).
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4.3 Generell landskapsbeskrivning över aktuellt område.

Nordöstra Skåne består till stora delar av skogsbygd vars berggrund domineras av granit
och gnejs. Bergarterna i området är 1,87–1,44 miljarder år. Jordarten morän dominerar
och urberget tittar fram på vissa lokaler (SGU 2019). Området ingår i den nemorala zonen
och gränsar till boreo-nemorala zonen på dess norra sida. I nemorala zonen breder
ädellövskog ut sig med alm (Ulmus glabra), ask, lönn (Acer pseudoplatanus), lind, ek
(Quercus robur) och den som på området är skogsbindande, boken (Fagus sylvatica).
Barrskog har spridit sig i området (Sjörs 1999).
Örnanäs kulturreservat ligger insprängt i ett barrskogsdominerat område. Reservatet
består av en äldre gårdsmiljö som innefattar åkrar samt blockrika betesmarker. Inslaget av
hamlade träd, som till största delen består av ask och lind, bildar i många avseenden
gränser inom gårdsmiljön. Ädellövträd som agera överståndare samsas med hamlade träd
i ett till synes välbevarat odlingslandskap. Ett antal större och mindre sjöar finns i
närheten där den mindre Gårdssjön gränsar till markens västra sida.
Sporrakulla naturreservat består av en gårdsmiljö med ett utbrett landskap innehållande
betesmarker och lövängsmarker. Ett stort antal hamlade träd finns inom närområdet.
Reservatet ligger i något sluttande läge från en höjdrygg och har på sina ställen en stor
blockighet. Hela området är omringat av skogslandskap med barrskog som det
dominerande inslaget, dock återfinns lövskog närmast gårdsmiljön.
Rävakulla är en lantlig idyll där fåtal gårdar förekommer. Äldre lövskog samsas med
yngre barrskogsplanteringar och öppna betesmarker. Likt en solitär ö i omkringliggande
marker finner man en mindre något upphöjd yta som med sitt tämligen glesa trädbestånd
uppvisar ett antal hamlade individer.
De landskapsstrukturer som kan ses i omgivningen vid Nyteboda är tidigare uppodlade
ytor som kantas av odlingsrösen, stenmurar och hamlade träd. Många av de hamlade
individerna står intill ett äldre vägsystem. En mindre brant sluttar mot Nytebodaån på
områdets östra sida där ett stort antal lågor ligger.
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5. Resultat.
”Naturen och särskilt den rikt utbildade lövträdsväxtligheten har exploaterats av
människan i vårt land i alla tider, av alla kulturepoker.” (Sjöbeck 1933, s. 38)
Tabellerna i resultatdelen är uppdelade i fyra kategorier. Dessa består i fallande ordning
av trädslag, slutenhet, vitalitet och hamlingsfrekvens. Varje kategori innehåller en
parameter som förklarar tillståndet vid inventeringstillfället. Trädslag beskriver vilken art
trädet har. Slutenhet visar på om individen står nära eller längre ifrån andra individer.
Vitaliteten skildrar om trädet lever eller om det är dött. Hamlingsfrekvens beskriver om
och när en hamling utfördes på trädet.

Fig. 5. Äldre hamlat träd som brutits, Örnanäs kulturreservat. Foto: Morgan Hillethan 2019.
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5.1 Örnanäs.
Tab. 2. En sammanfattning av jämförelsen mellan inventeringarna av samtliga aspekter. Ett antal
av 57 individer 2019, 40 individer 2006 och 41 individer 2001.
Örnanäs

Örnanäs

Örnanäs

2019

2006

2001

Ask

25

26

20

Lind

24

11

8

Vårtbjörk

4

3

13

Skogslönn

3

0

0

Sälg

1

0

0

Fristående/Öppet

24

11

Halvöppet

27

24

Slutet

6

5

Dött liggande (låga)

3

7

1

Dött stående

3

1

5

Högstubbe

1

5

0

Levande

50

27

35

Minst 10 år/Övergiven

19

22

Hamling pågående

10

3

Nyhamlig/Första gångs hamling

21

2

Man kan se i tabell 2 att ask och lind är de två dominerande trädslagen i de tre
inventeringarna. Vårtbjörken har varit vanlig vid 2001 års inventering men sedan minskat
i antal vid de andra två inventeringarna.
Det är fler individer som står öppet i landskapet 2019 än 2006 (tab. 2) även halvöppet
stående träd har en liten överrepresentation 2019. Levande individer som har
hamlingsspår är under 2019 femtio stycken, vilket är det högsta registrerade antalet vid de
tre inventeringarna.
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Örnanäs 2019

Örnanäs 2006

50

50
Lövskog

40

40

30

30

Antal

Antal

BetesmarkBete

20

Ohävd

20

Tomt Röjning

10

10

Lövskog Ohävd

0

0

Fig. 6 och 7. Markslag och hävd under inventeringarna 2019 och 2006.

Samtliga hamlade träd stod enligt fig. 7 i lövskog 2006 vilken var i ohävd. Marken är vid
2019 uppdelad i betesmark, tomtmark och lövskog var den dominerande delen består av
betesmark (fig. 6).

Antal hamlade individer

25

22

21

19

20
15

Örnanäs 2019

10

10

Örnanäs 2006

5

3

2

0
Minst 10
år/Övergiven

Hamling pågående

Nyhamlig/Första
gångs hamling

Fig. 8. Nyhamling har ökat vid inventeringen 2019 mot inventering 2006.

Intresset för nyhamling av individer ökar markant 2019 mot den inventering som gjordes
2006 se fig. 8.
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Sammanlagt antal hamlade träd vid tre olika
inventeringstillfällen
60

57

50
40

41

Örnanäs 2006

Örnanäs 2001

Antal

40
30
20
10
0

Örnanäs 2019

Fig. 9. Antalet hamlade individer under de tre olika inventeringsåren.

Ett större antal träd som har hamlingsspår uppmärksammas vid 2019 års inventering
jämfört med de föregående inventeringarna (fig. 9).
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Fig. 10. Visar en översiktsbild av kulturreservatet Örnanäs och de hamlade individer som
inventerats under 2019. Den Inflikade bilden i vänstra hörnet föreställer Trollatropet med sina
hamlade individer som tillhör Örnanäs kulturreservat. Ortofoto raster RGB 0,25 m © Lantmäteriet
(2019).
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5.2 Sporrakulla.

Tab. 3. En sammanfattning av jämförelsen mellan inventeringarna i området på samtliga
aspekter. Ett antal av 78 individer 2019 och 71 individer 2006.
Sporrakulla

Sporrakulla

2019

2006

Ask

51

67

Lind

27

4

Fristående/öppet

43

64

Halvöppet

16

7

Slutet

19

0

Dött liggande träd (låga)

12

3

Dött stående träd

8

1

Högstubbe

5

0

53

67

3

0

Hamling pågående

31

64

Nyhamling/Första gångs hamling

19

7

Levande
Minst 10 år/Övergiven

De trädslag som består av hamlade individer är ask och lind, där ask är betydligt mer
representerad än lind vid 2006. Skillnaden mellan ask och lind är inte lika stor 2019 men
är dominerad av ask. I båda inventeringarna är de flesta individer fristående. Under 2019
står ett större antal halvöppet och slutet i förhållande till 2006. Fler lågor finns på området
2019 än vad det gjorde 2006, även stående döda träd och några högstubbar noteras 2019.
64 individer hade pågående hamling som status under 2006 mot 31 individer 2019. 2019
har 19 individer nyhamling/första gångs hamling som status, 2006 har 7 individer samma
status. Ett stort antal stubbar och döda träd finns i markerna 2019 (tab. 3).
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Sporrakulla 2019
60

Betesmark

Sporrakulla 2006

50

Bete

60

30

Tomt

Antal

40

Antal

Betesmar
k

80

Bete

Röjning

20

40
20

10

0

0

Fig. 11 och 12. De olika markslagen och skötseln vid de två investeringarna.

2006 ansågs hela området bestå av betesmark med bete som hävdform (fig. 12). 2019
består den största delen av området av betesmark, en mindre del består av tomtyta där det
används en annan skötsel än bete (fig. 11).
70

64

Antal hamlade individer

60
50
40
31

Sporrekulla 2019

30

Sporrekulla 2006
19

20

7

10

3

0
Minst 10
år/Övergiven

Hamling pågående Nyhamling/Första
gångs hamling

Fig. 13. Nyhamlade individer har ökat från 2006 till 2019. Pågående hamling har minskat och tre
individer är övergivna.

Utvecklingen visar på en ökning av nyhamling av träd vid Sporrakulla naturreservat
2019. Aspekterna ”hamling pågående” och ”minst 10 år” har minskat i antal från 2006 till
2019 (fig. 13).

30

Fig. 14. Översikten vid Sporrakulla naturreservat visar de hamlade träd som under 2019
inventerades i området. Ortofoto raster RGB 0,25 © Lantmäteriet (2019).
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5.3 Rävakulla.

Tab. 4. En sammanfattning av jämförelsen mellan inventeringarna vid Rävakulla av samtliga
aspekter. Ett antal av 20 individer 2019 och 24 individer 2006.

Lind

Rävakulla

Rävakulla

2019

2006
20

24

0

5

16

15

Slutet

4

4

Dött liggande träd (låga)

0

0

Dött stående träd

1

0

Högstubbe

4

0

15

24

Minst 10 år/Övergiven

9

20

Hamling pågående

6

3

Nyhamlad/Första gångs hamling

0

1

Fristående/Öppet
Halvöppet

Levande

Vid Rävakulla finns endast lind som hamlade träd. Under 2019 års inventering stod de
flesta individer i slutet landskap. Samma antal från 2006 stod slutet, dessutom stod fem
individer öppet. Inga av träden med hamlingsspår var döda under 2006 års inventering
medan fem stycken var döda vid 2019. Den dominerande delen av träd under 2006 var
övergivna med några få med pågående hamling och nyhamlingar. Fler individer hade
pågående hamling under 2019, men även fler stubbar och döda träd uppmärksammades
(tab. 4).
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Rävakulla 2019
20

Rävakulla 2006
Ohävd

Lövskog

20

Ohävd

15
Antal
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15

Lövskog
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5

10

Betesmark

Bete

5
Betesmark Bete

Vägkant

0

0

Fig. 15 och 16. De olika markslagen och skötseln 2019 samt 2006.

Enligt fig. 16 är det 2006 ett större antal individer i betesmark jämfört med 2019.
Lövskog i ohävd är vid 2019 den dominerande andelen inom området (fig. 15).

Antal hamlade individer

25
20

20
15
10

Rävakulla 2019

9

Rävakulla 2006

6

5

3
1

0
Minst 10
år/Övergiven

Hamling pågående

Nyhamlad/Första
gångs hamling

Fig. 17. Figuren visar en nedåtgående trend av nyhamling i området. Ökning av pågående
hamling samt färre övergivna träd noterades.

Det finns ingen individ som är nyhamlad/förstagångshamlad i området vid inventeringen
2019. En individ 2006 var vid tillfället nyhamlad. Fler individer har en pågående hamling
vid 2019 än vid 2006. Ett större antal övergivna träd finns vid 2006 (fig. 17).
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Fig. 18. Rävakullas översikt av hamlade träd som är begränsade till ett solitärt område utan ett
formellt skydd. Ortofoto raster RGB 0,25 m © Lantmäteriet (2019).
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5.4 Nyteboda.

Tab. 5. En sammanfattning av jämförelsen mellan inventeringarna vid lokalen Nyteboda på
samtliga aspekter. Ett antal av 27 individer 2019 och 34 individer 2006.
Nyteboda

Nyteboda

2019

2006

Ask

12

26

Lind

13

7

Ek

0

1

Odefinierad

2

0

Fristående/Öppet

0

2

Halvöppet

0

30

Slutet

27

2

Dött liggande träd (låga)

10

5

Dött stående träd

0

8

Högstubbe

2

0

15

21

Minst 10 år/Övergiven

6

23

Hamling pågående

1

9

Nyhamling/Första gångs hamlat

8

1

Ej hamlat

0

1

Levande

Ask och lind dominerar i området. Ask har en mer framträdande del vid 2006 medan det
är mer jämnt fördelat mellan trädslagen 2019. Största delen av träden står halvöppet vid
2006 års inventering men de flesta står slutet under 2019 års inventering. Dubbelt antal
lågor hittades 2019 men inga döda stående träd. 2006 var det vanligt med döda stående
träd. De flesta individer är levande vid båda inventeringarna. En stor andel ”minst 10 år
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sedan hamling/övergivna” fanns 2006 samt ett stort antal som hade status pågående
hamling.

Vid

den

senare

inverteringen

påträffades

ett

antal

nyhamlade/förstagångshamlade träd och ett antal stubbar och döda träd (tab. 5).

Nyteboda 2019
Lövskog

30

Nyteboda 2006

Ohävd

40

Lövskog

Ohävd

30

20

Antal

Antal

25
15
10

20
10

5
0

0

Fig. 19 och 20. Hävd och markslag är samma på de båda inventeringarna och ingen förändring
har skett.

Det finns ingen skillnad mellan markslag och dess skötselform mellan de två
inventeringarna. Alla individer är placerade i lövskog och hela området står i ohävd (fig.
19 och 20).

Antal hamlade individer

25

23

20
15
Nyteboda 2019
9

10

8

Nyteboda 2006

6
5
1

1

0
Minst 10 år/Övergiven Hamling pågående

Nyhamling/Första
gångs hamlat

Fig. 21. Figuren visar att nyhamling har ökat 2019. Andel övergivna träd har minskat. Färre träd
med pågående hamling.
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Vid 2006 var det större andel träd med pågående hamling men också ett större antal träd
som var övergivna eller ”minst 10 år sedan senaste hamling”. 2019 är det färre antal
”övergivna” träd eller ”minst 10 år sedan senaste hamling” träd i området samt en ökning
av nyhamlade träd (fig. 21).

Fig. 22. Nyteboda hamlade individer på det område som ligger på gränsen till ett naturreservat
samt länsgränser mellan Skåne och Blekinge. Ortofoto raster RGB 0,25 m © Lantmäteriet (2019).
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6. Diskussion.

6.1 Örnanäs.
Inventeringen 2006 gjordes endast några dagar innan beslut togs om att bilda ett
kulturreservat vid Örnanäs. Genom denna inventering framgick att hela området bestod
av lövskog och att lokalen låg i ohävd se figur 7. Idag består hela området enligt den
nygjorda inventeringen 2019 av betesmark se figur 6.
Skillnad som uppkommit mellan de båda inventeringarna beror på att ett kulturreservat
har bildats. I beslutet om bildandet står det att man skall bevara och utvinna kunskap som
på ett pedagogiskt sätt visar bl.a. den agrara teknik som användes på gården under dess
aktiva brukningstid (Aurelius och Berglund 2006). Att man vid införandet av ett
kulturreservat började bruka marken och förändra dess innehåll är ett tänkbart
förhållningssätt för att återupprätta en äldre sammansättning på områdets marker.
Områdets struktur bör ha ändrats med återinförandet av betet som hävd, då detta gör det
mer öppet i landskapet än vid ohävd. Genom bete och ett öppnare landskap får fler växter
möjlighet att florera, en större andel solsken gynnar dessutom grässvålen såväl som
växterna (Sjöbeck 1933).
Jämförelsen mellan inventeringarna visar att det idag finns en större andel nyhamlade träd
vid Örnanäs, se figur 8. Dessa träd består till största del av lind. De lindar som har
genomgått en nyhamling står i mer öppna ytor och har en stamhöjd på ca 2-3 meter innan
dess krona börjar, vilket höjer längden ytterligare någon meter på individen. Träden har
beskurits så att nya skott skjuter ut och bildar ett karakteristiskt drag av hamlade träd.
Fortsatt skötsel med kontinuerlig hamling kommer att gynna deras hamlingsstatus (Slotte
2000). Idag har flera av dessa nyhamlade träd inte blivit återhamlade på ett antal år. Detta
har påverkat trädens grenar som därav blivit mycket grova. En återhamling av dessa
individer, innan deras kronor blir allt för stora och grova, hade rekommenderats som
åtgärd inom en snar framtid.
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I skötselplanen vid Örnanäs kulturreservat går det att läsa, att en kontinuitet av
återhamling bör göras inom loppet av 3-8 år (Aurelius och Berglund 2006). Trolig
anledning till att just dessa individer inte blivit återhamlade är att marken och därmed
ansvaret för deras skötsel faller på Lunds stift (svenska kyrkan 2019).
Jämför man resultatet av 2006- och 2019-års inventeringar mot en inventering som
gjordes 2001 av Jönsson, kan man 2001 se en överpresentation av vårtbjörk i markerna
vilket inte finns i samma utsträckning idag, se tabell 2.
Enligt Curman (1993) är björk ett träd som inte har samma levnadslängd som ask eller
lind men om det hamlas kontinuerligt kan björken få ett längre liv. Detta är något som
gäller generellt för träd som hamlas under en längre period.
I skötselplanen från Örnanäs kulturreservat står, att om möjlighet finns skall nyhamlingar
av just vårtbjörk ske. Detta är något som har påbörjats vilket kan ses enligt 2019 års
inventering men inte i den utsträckning som det tas upp i skötselplanen. En anledning till
att det inte har gjorts i den utsträckning som skötselplanen rekommenderar kan vara att
det inte finns några potentiella unga vårtbjörkar i området.
I jämförelse mellan inventeringarna så har en generell ökning av nyhamling markant stigit
sedan 2001, se tabell 2. Ett bevarandearbete och en kontinuitet av hamlade individer görs
på området, som framgår genom denna studie. En anledning till ökningen av hamlade träd
kan man härleda till ett införande av reservatet med en tillhörande skötselplan som
framhäver just träd med hamlingsspår.

6.2 Sporrakulla.
Antalet ask som dominerar vid 2006-års inventering har genom sitt utseende och sina
hamlingsspår stått på markerna under en längre tid. Det stora antalet hamlade lindar som
idag finns på området har uppkommit genom nyhamling av träd, se tabell 3. Enligt
skötselplanen över Sporrakulla står, att nyhamling av bl.a. lind bör göras (Johnmark
2010). Den stora delen lågor som finns på området idag är ett tydligt tecken på att
nyhamling av träd är nödvändiga och ligger rätt i tiden, se tabell 3. Vid 2006-års
inventering fanns inga döda träd med hamlingsspår i markerna. På drygt 13 år har en del
av den hamlade populationen hamnat i förfall, se tabell 3. Individer som fallit omkull
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ligger kvar i markerna då de har en mycket hög biologisk mångfald. Man kan se i
resultaten att en viss nyhamling var igång vid 2006 års inventering och att en ökning har
skett till inventeringen 2019, se figur 13. Detta markerar en början på ett längre arbete där
en ny generation av hamlade individer uppkommit. Ett flertal hamlade träd på ett och
samma område i olika generationsskeden borde gynna inte bara området i sig utan varje
individ som då har en möjlighet att bli en pusselbit i ett större biologiskt kulturarv.
Man kan även utläsa att markerna har gått från enbart betesmarker med en hävd av bete
till att vissa partier ingår som tomtmark med röjning av olika slag, se figur 11 och 12.
Denna förändring beror helt och hållet på att förenkla besökanden av reservatet.

6.3 Rävakulla.
Vid det berörda området består alla individer som har hamlingsspår av arten lind.
Rävakulla har inget formellt skydd i form av något reservat vilket gör att skötseln av
hamlade individer handlar om ett personligt intresse från markägare. I dessa marker finns
det ett flertal individer där en pågående hamling utförs, se figur 17. Genom att lokalen är
relativt liten, ca 100 x 100 meter, och har en gles bevuxen mark underlättar till skötsel av
träd med hamlingsspår. Att det genomfördes en inventering av området 2006 kan vara en
möjlig anledning till att skötseln av individerna har återupptagits de senaste 13 åren. Detta
kan härledas till att färre individer är övergivna vid inventeringen 2019, se figur 17. Ingen
nyhamling av träd har skett på området, se tabell 4. Det förekommer en förändring i
markslag och hävd på lokalen i jämförelsen, se figur 15 och 16. Vid fältbesöket 2019
förekom ett mindre flyttbart elstängsel som vid behov snabbt kan förändra gränsen mellan
betesmark och lövskogsområde. Denna gräns är något diffus efter en okulär besiktning.

Eftersom de existerande hamlingsträden på området vid inventeringen 2019 ser ut att
trivas i sin omgivning kan det tänkas att en aspekt om nödvändigheten om nyhamling inte
infinner sig. Tankar om ett långvarigt bevarandearbete och att det medför behov av
hamlingsträd i olika åldersgenerationer och en kontinuerlig skötsel kan vara något som
måste implementeras. Fohrman, Stenberg och Svensson (2008) har förslag om att ta hjälp
av byalag och hembygdsföreningar för att starta upp olika projekt i mån att utveckla,
vårda och bevara områden som dessa.
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Praktiska genomgångar om hamling och dess skötsel från blivande naturvårdare, olika
vandringar i fält och information samt kurser av liknade projekt skulle kunna vara ett
startskott i rätt riktning.

6.4 Nyteboda.
Vid Nyteboda finns ett område med hamlade askar och lindar som står precis intill
gränsen för naturreservatet Lilla Nyteboda. Området ingår i en fornminnesplats som
innefattar en gårdstomt med en husgrund samt stengrunder. Lämningen går under namnet
Nyteboda gamla tomt och har RAÄ-nummer Örkened 45:1. Platsen har från
riksantikvarieämbetets sida haft ett fältbesök 1994 (fornsök 2019). Det står inget annat
beskrivet om omgivningen än att det består av skogsmark och i detta fall lövskog på
fornlämningens sida, inget om hamlade träd (fornsök 2019). Denna fornlämning får inte
skadas och har ett lagligt skydd genom kulturmiljölagen 2 kap (Sveriges riksdag 2019).
Inventeringarna 2006 och 2019 pekar på att hela lokalen ligger i ohävd, se figur 19 och
20. Noteras bör, att under 2006-års inventering stod 30 hamlade individer i ett halvöppet
område vilka inga individer gjorde under 2019, se tabell 5. Idag har platsen vuxit igen
efter att en succession fått arbeta fritt. Detta gynnar inte ett hållbart bevarande av träd
med hamlingsspår.
2019 hittades färre antal övergivna träd jämfört med 2006 vilket skulle kunna bero på att
en återhamling eller en pågående hamling har upptagits i området, se tabell 5. Men inga
resultat pekar åt det hållet, en mer trolig förklaring är att det ligger ett stort antal lågor i
landskapet. Dessa träd är rotvältor till största del som förmodligen har erfarit stormar,
många av dessa lågor har hamlingsspår.

Varför ligger detta område utanför ett naturreservats gränser? Hade inte de hamlade
träden gynnats av ett formellt skydd? I Lilla Nytebodas skötselplan (Erlandsson 2007)
kan man läsa om ett område som rymmer hamlade träd intill reservatet, vilket kan
uppfattas mer som en information. Skulle det vara möjligt att utöka reservatets gränser för
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denna yta? Intilliggande område har en beteshävd, vilket skulle kunna få en utökad yta
om så blev fallet. Att börja hävda området med hamlade träd skulle vara ett första steg
mot ett bevarade som sedan skulle kunna övergå till återhamlingar och nyhamlingar. Då
området har en fornlämning borde ses som något positivt för ett reservat.
Tittar man på skötselplaner från Sporrakulla naturreservat (Johnmark 2010) och Örnanäs
kulturreservat (Aurelius och Berglund 2006) så gynnar dessa ett bevarandearbete för
hamlade träd och nyhamlingar ses som ett måste för långsiktigheten.
Den anledning till att området med hamlade träd inte ingår i Lilla Nyteboda naturreservat
som är mest trolig är att gränsen till reservatet består av Nytebodaån som tillika utgör
länsgränsen mellan Skåne och Blekinge län. Lilla Nyteboda naturreservat tillfaller då
Olofströms kommun som faller under Länsstyrelsen i Blekinge län. En rekommendation
är att ta upp området till reservatet och utforma en del av skötselplanen till
bevarandeskötsel för hamlade träd, vilket hade haft mer gynnande omständigheter till
lokalen för framtiden.
Vid 2019-års inventering har det skett en ökning med nyhamlade träd i området se figur
21. En förklaring kan vara att markägare har lokaliserat lind vid gränser samt vid
odlingsrösen och valt att hamla dessa. Om detta har gjorts i syfte för tradition, ett
bevarandearbete eller bara ett intresse förblir ovisst, men ett gott tecken är det oavsett.
Varför är det en skillnad mellan nyhamling av träd mellan Rävakulla och Nyteboda? En
trolig anledning kan vara att det inte finns några träd som är potentiella för nyhamling vid
Rävakulla. Enligt Frid (2011) krävs det vid brösthöjd av en trädindivid att diametern är
mellan 5-12 cm för att vara ett potentiellt hamlingsbart träd, både grövre och klenare träd
än så klarar inte av att bli hamlade så att hamlingen blir tillfredsställande.

Som ett biologiskt kulturarv är detta område intressant men det finns en risk att området
kan försvinna, både i glömska och i ren förmultning och successionsskeden om man
väljer att inte titta närmare på dess möjliga rikedom i form av bland annat hamlade träd.
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6.5 Allmän diskussion.
Om man tittar till naturen som är formad av människan anser Slotte (2000), att det
biologiska

kulturarvet

under

1900–talet

inte

haft

så

märkbar

plats

inom

kulturmiljövården. Han menar, att inom kulturmiljövården och deras förvaltare såsom
biologer och jägmästare inte framhävts de principer och tekniker som ett äldre jordbruk
besatt. Istället har naturen fritt fått växa igen på många berörda områden, vilket kan bero
på att kunskapsläget inom dessa områden har varit eller är begränsade. Enligt Lennartsson
(2013) är ett par av de största hoten mot träd med ett biologiskt kulturarv igenväxning och
avverkning. Hamlade träd har som oftast fått sitt biologiska kulturarv i miljöer som har ett
större ljusinsläpp. Slotte (2000) anser, att en tillämpning av landskapsvården har
bekämpat träd som inte ansetts vara kulturhistoriskt korrekta. Både stubbskott och mindre
träd som varit krokväxta har tagits bort för en mer allmän tillämpning av raka och jämt
fördelade träd. Lennartsson (2013) skriver, att om vi skall skydda det biologiska kulturarv
som hamlade träd innefattar så måste de skyddas från avverkningen och från att markerna
blir igenväxta. Hamlade träd behöver i stor utsträckning återhamlas innan deras kronor
blir för stora och därmed för tunga för trädet.
Slotte (1996) menar att en början på att rädda lövängar, hamlade träd och stubbskott är att
de styrmedel, lagar och riktade bidrag som fasar ut det äldre odlingslandskap med
innehåll av hamlade träd bör avstanna (Göransson och Slotte 1996). Istället bör man
utveckla de bidrag som finns för att återskapa eller bevara områden med hamlade träd.
Man kan t.ex. genom skogsstyrelsen söka för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i
skogen (NOKÅS) vars syfte består bl.a. av bevarande och gynnande för kulturmiljöer och
biologiskt kulturarv (Naturvårdsverket 2012). Ersättning från jordbruksverket finns att få
om man uppfyller de kriterier som krävs för marker med särskilda värden. Om ett träd
skall nyhamlas så skall det göras år ett av ett 5-årsåtagande och lövtäkt skall utföras
senast den 30 september på det sista året av förbindelsen (jordbruksverket 2019). Dessa
styrmedel är praktiska exempel på åtgärder för att börja ett bevarandearbete.
Hur skall det bevaras? Räcker det att bevara och restaurera hamlade individer vid naturoch kulturreservat? Enligt Saltzman (2001) innebär att grunda ett reservat att en statlig
makt utövas i landskapet. Genom skyltar och gränser talar man om att ett landskap är
värdefullt, man styr sedan utvecklingen i detta landskap med upprättade skötselplaner.
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Detta kan låta drastiskt med tanke på att man avsätter mark som anses vara mer värdefull
än annan mark då detta görs på en högre nivå. Det finns mycket natur- och kultur värden
på alla ställen där människor har varit aktiva, men behöver det innebära att allt skall
skyddas? Enligt Emanuelsson (2005) bör vi anstränga oss i ett bevarandearbete då vi idag
har möjlighet att med vår makt och kompetens över naturen kunna välja en riktning så
biotoper och arter överlever.
Enligt Höjer och Hultengren (2004) anses att en avgörande del av det biologiska
kulturarvet som borde bevaras tillhör kategorin träd. Äldre hamlade träd består ofta av en
stor biologisk mångfald och därav även rödlistade arter (Aronsson 1996).
Hamlade träd är en av fem trädmiljöer som tas upp som prioriterad i åtgärdsprogrammet
av skyddsvärda träd som förekommer i vårt kulturlandskap (Höjer och Hultengren 2004).

Man kan inom de 16 miljömålen som riksdagen har beslutat, läsa om att människor skall
ha tillgång till natur- och kulturmiljö och att dess värden skall både bevaras och stärkas
(Naturvårdsverket 2018).
Vårt samhälle med våra tekniska kunskaper och innovationer går hela tiden framåt och
måste få lov att göra det om vi inte skall stanna i vår utveckling. Detta är en av
anledningarna till att det självklart inte går att skydda allt.
För att återskapa och bevara ett landskap med de element som utgör ett biologiskt
kulturarv som t.ex. hamlade träd kanske det är just detta avgränsade område som krävs.
Även om hamlade träd som befinner sig utanför ett formellt skyddsområde har ett visst
skydd genom skogsvårdslagen 30 § i 7 kap 7:8 (Ekstrand, Sparf och Svedberg 2017), så
kommer hamlade individer utanför dessa avgränsade områden hamna på de fåtal personer
som har ett egenintresse eller som äger en lokal med hamlade rester att bejaka och föra
stora delar av denna kunskap vidare. För naturvetare som hamnar inom dessa frågor är det
alltid ett starkt intresse och har man förmånen att jobba med forskning eller inom
miljövård finns det säkert en möjlighet att föra diskussioner på kommunnivå i dessa
frågor.
Att lägga resurser i form av pengar för ett återinförande av lövbruket är en ide som verkar
mindre möjlig utifrån dagens samhälle där en jakt på lägre kostnader styr. Men att vi skall
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agera för att bevara hamlade träd borde vara en högt uppsatt prioritet. Det skall kanske
göras på de platser som i framtiden lätt kan gynna ett sådant arbete?
Om man ser att de hamlade individer har störst möjlighet att överleva samt att bli
bevarade inom ett par skyddade områden såsom kulturreservat eller naturreservat, är det
på dessa ställen man bör lägga resurser både via kunskap och praktiskt agerande.
Enligt proposition 2008/09:214, Hållbart skydd av naturområden nämns det att den
biologiska mångfalden likväl som det biologiska kulturarvet kräver kunskaper om
kulturhistoria för att möjligheten till ett långsiktigt bevarande skall vara genomförbar.
Man anser att hos naturvården, vilka har arbetat med olika skötselmetoder av kulturskapta
miljöer finns det dock vissa brister i kunskapen som måste ses över. Man vill ha ett
närmare samarbete och utveckling mellan kulturmiljövården som i många fall besitter
dessa kunskaper och med naturvården. Detta skulle leda till att man tar tillvara på
varandras kunskaper vilket borde förenkla delar av arbetet med bevarande och vård
(Miljödepartementet 2008).
Utifrån detta är slutsatsen troligen att ett större samarbete mellan olika områden ger en
vidare möjlighet och kunskap att föra ett bevarandearbete i framtiden. Skall man avsätta
mer ekonomiska resurser är det rimligt att försätta dessa i nya kultur- och naturreservat
samt att vid översyn av redan befintliga reservat gå igenom och dokumentera skydds- och
skötselbehov av kulturmiljövärden. Man kan inom skyddade områden få möjlighet med
resurshjälp att bevara det biologiska kulturarvet genom ett traditionellt nyttjande av den
kunskap vi har ärvt.
Denna studies inventering över de områden som ligger under skydd som kulturreservatet
Örnanäs kan man se en ordentlig ökning av nyhamling av träd och en ökning av pågående
hamling av träd sedan 2006, se figur 8.

Även vid naturreservatet Sporrakulla har

nyhamling av individer ökat, se figur 13. Detta visar att det i skyddade områden finns
störst möjlighet att förvalta hamlade individer.
En inventering över Bråbygden (2009) visar att vid naturreservatet Krokshults 47
hamlade träd, var 43 under pågående hamling och 4 nyhamlade träd (Lindvall och Kloth
2009). Detta pekar på en uppgång i just skyddade områden. Samma inventering visar
också att utav drygt 4000 träd, är det 2635 träd som har en pågående hamlingsfrekvens
och att 521 träd är nyhamlade träd (Lindvall och Kloth 2009). Även om de flesta och
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största delarna av denna inventering inte innefattar något reservats område så är det ändå
en uppåtgående trend med både nyhamlingar och pågående hamlingsfaser.
Att skydda enskilda hamlade träd utanför reservatsgränser är viktigt både ur ett biologiskt
kulturarvs perspektiv samt den biologiska mångfaldens syfte. Det gäller dock att vidta
åtgärder vid de områden som hyser en grupp större eller mindre antal hamlade individer.
Vid en grupp av hamlade träd bör det anpassas en skyddsåtgärd som innefattar en skötsel
som gynnar både dagens och framtidens överlevnad.
Enligt inventeringen från denna studie på de två lokaler utan skydd finns en viss
uppåtgång av nyhamling men den stora delen består av övergivna träd, vilket kan bero på
olika anledningar men sammantaget visar det att intresset förmodligen är mindre då det
inte finns något formellt skydd i området, se tabell 4 och 5.

6.6 Slutsats.
Denna studie pekar på att det finns en skillnad i antalet nyhamlade träd på de inventerade
områdena. På de flesta lokaler har det varit en uppgång av nyhamling och den stora
anledningen är att det har funnits en skötselplan som förespråkar bevarande och
nyhamling. Skötselplaner med dessa föreskrifter är en av förutsättningarna för att behålla
ett långsiktigt bevarande och att nyhamling av träd fortskrider i framtiden, både på de
uttalade men även på andra liknande lokaler. Detta medför att det biologiska kulturarvet
som hamlade träd bistår med fortgår.
Alltså kan man med viss säkerhet säga att reservaten ger den möjlighet och resurs som
kan krävas vid ett långsiktigt bevarandearbete. Att rekommendera ett flertal nya kulturoch naturreservat och en översyn av befintliga som innefattar hamlade träd så att
skötselplanerna tar anspråk på både kulturhistorien och skötselmetoderna, är en slutsats
som denna studie förmedlar.
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6.7 Fortsatta studier och/eller forskning.
Med tanke på den torra sommaren 2018, vilket orsakade stor foderbrist för landets boskap
och var anledningen att det genomfördes en viss nödslakt, hade löv från hamlade träd och
lövbruket kanske varit ett gott komplementfoder och åstadkommit en förmildrande effekt.
Det kräver kunskaper och resurser för att skörda lövtäkt, likväl som det kräver kunskaper
att börja nyhamla träd. Kan man med riktade bidrag till bönder och andra jordbrukare
kunna åstadkomma hamlingsträd i diken, vägrenar och längs åkerfält? Enligt Slotte
(2000) finns det en otroligt stor möjlighet att topphugga tusentals klena träd istället för att
gallra eller röja bort dem just vid diken och vägrenar och detta utan att behöva hämma
åkerns areal och dess produktion.

Sverige hade 1941 en sommar med torka då många bönder gjorde en komplettering till
sitt vinterfoder som gick till nötkreatur, hästar samt får genom lövbruket. Andersson och
Wennerström (1941) förespråkar att de bästa träden för lövtäkt är rönn, asp, ask, alm och
till viss del sälg och vide, men även lind, lönn och yngre björk samt allöv. Däremot anses
både hassel, bok och ek ha för hög halt med garvsyra och bör då möjligen inte användas.
Man anser också att buskage som är lövtäckta bör genomgås av lövtäkt och att man
använder tekniker från repning till hamling av dessa träd.

Skulle man med liknande rekommendationer idag kunna få bönder och hästägare i
Sverige att ta sig an de äldre tekniker som att hamla för lövtäkt? Hur ser resurser ut för
att få en rekommendation som detta att ske? Vilka bidrag finns det? Vilka olika former av
styrmedel kan användas för att gynna en sådan rekommendation?
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