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Sammanfattning  

Denna studie har undersökt möjligheten att kartlägga och identifiera historiska ekosystemtjänster 
från tidigt 1800-tal i fyra byar i Fränninge socken, Sjöbo kommun. Studien har även undersökt om 
det historiska materialet är av sådan kvalité att den kan användas till trade-off analys för nutida 
ekosystemtjänster inom samma område samt för arealförändring. Studien har främst genomförts 
som en GIS-studie där historiska kartor har digitaliserats och analyserat. Med hjälp av 
naturvårdsverkets ekosystemtjänstförteckning har ekosystemtjänster kopplats till diverse 
markslag, både historiska och nutida. Resultatet har sedan ställts emot varandra i syfte att 
tydliggöra eventuell förändring 

Resultatet visar en arealökning av ekosystemtjänsterna kopplade till åkrarna. Det har även skett 
en ökning av ekosystemtjänster kopplade till skogsmarken inklusive sumpskogen. Minskning av 
ekosystemtjänsternas areal har skett i markslagen betesmark, äng, våtmark, vattendrag, mosse 
och torvmosse. Trade-off bland ekosystemtjänsterna har ej skett, det har istället skett en 
förflyttning av ekosystemtjänsterna från den historiska ängen, främst till dagens ökande areal av 
skogsmarker. 

Det historiska materialet är av sådan kvalité att det är användbart för generell kartering och 
analys. Dock saknas det data för mer djupgående analyser. Det historiska materialet vittnar ej om 
ekologisk status varför studien ej bör ses som kvalitativ utan snarare kvantitativ vilket i nuläget 
visar en generell utveckling och avsaknad av trade-off. Hade ekologisk status tagits i beaktande 
hade också bilden klarnat över vilka ekosystemtjänster som faktiskt opererar inom ett givet 
markslag. Förslagsvis bör man därför studera de realiserade ekosystemtjänsterna i samband med 
historisk kartläggning för en noggrannare bild av förändringen.  
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1. Inledning 

Denna uppsats berör ämnet ekosystemtjänster och framförallt historiska ekosystemtjänster, ett 

för Sverige relativt outforskat ämne utan några faktiska studier upplagda på det Digitala 

Vetenskapliga Arkivet, DiVA.  Ekosystemtjänster är ett spännande område med många 

möjligheter till studier och tillämpningar för studenter, forskare och beslutsfattare inom 

kommuner och länsstyrelser. Lika spännande är vår landskapshistoria och utveckling. Då det 

saknas svensk forskning inom området historiska ekosystemtjänster kändes det därför som ett 

givet val av examensarbete. Förhoppningsvis kan denna studie bidra med ytterligare förståelse 

för den komplexa värld som ekosystemtjänster är samt bidra till att belysa svensk 

landskapshistoria och dess ekosystemtjänster.  

Bürgi, Silbernagel, Wu, Kienast (2015) skriver att den långvariga dynamiken mellan EST och 

landskapshistorik ofta förbises inom forskningen och menar att strukturerna i ett ekosystem 

förändras naturligt och av mänsklig påverkan, och därför också möjligheten för ett ekosystem 

att producera. Vidare menar Bürgi et al. (2015) att den forskning som har gjorts med historisk 

koppling alltid har utgått från de EST som idag anses vara viktiga och sedan studerat 

förändringen av dessa. Det har med andra ord börjat från nutid och gått bakåt i historien, inte 

tvärtom vilket denna uppsats ska försöka sig på. 
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2. Bakgrund 

Valet av undersökningsområde är dels baserat på den arbetsplats där jag genomförde 

verksamhetsförlagd utbildning, Sjöbo kommun, dels tillgängligt kartmaterial inom 

kommunen. Ämnet för uppsatsen har diskuterats i stora drag med Sjöbo kommun och till slut 

kom vi fram till att ekosystemtjänster lät intressant. Då jag personligen har fattat stort intresse 

för det historiska landskapet under utbildningens gång blev det uppenbart att denna uppsats 

kommer att behandlad historiska ekosystemtjänster. Byarna som undersöks i studien är 

Bjälkhult, Hårderup, Skumparp och Starrarp och är belägna i Sjöbo kommun. 

 

2.1  Ekosystemtjänster 

Ekosystemtjänster (EST) är ett relativt nytt begrepp, men tankesättet är inte nytt. Enligt Daily 

(1997) konstaterade Platon att avskogningarna ledde till både uttorkning av vattenkällor, men 

också erosion, alltså ett förlorande av EST. EST definieras olika, men snarlikt, 

Naturvårdsverket (2019) definierar EST som alla de produkter och tjänster som naturens 

ekosystem ger oss människor, direkt och indirekt. TEEB (2019) definierar EST till 

ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande.  

Några exempel på ekosystemtjänster är pollinering, spannmål, virke och naturupplevelser 

(Naturvårdsverket 2019). Produkterna och tjänsterna delas också in i olika kategorier för att 

man enklare ska kunna förstå och systematisera arbetet med EST. Alcamo et al. (2003) delar 

in EST i följande kategorier: 

• Försörjande: ex, spannmål, dricksvatten, virke, bränsle, genetiska resurser 

• Reglerande: ex vattenrening, pollinering, klimatreglering, vattenreglering, 

sjukdomsreglering 

• Kulturella: ex andliga och religiösa platser, rekreation, ekoturism, estetiskt 

tilltalande landskap, inspirerande, lärande, kulturarv 

• Stödjande: ex tjänster som är nödvändiga för ekosystemens förmåga att 

producera, exempelvis näringscykler och primärproduktion 

Då EST har en indirekt och direkt påverkan på människan anser Kareiva, Tallis, Ricketts, 

Daily & Polasky (2011) att kunskapen om, samt kartläggning av EST är ett nödvändigt 

verktyg för kommuner och beslutsfattare när det kommer till landskapsvård och 
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landskapsplanering. I Sverige ska EST som begrepp och dess värden vara en central del i att 

nå de satta miljökvalitetsmålen (Miljödepartementet 2010).  

Sveriges EST förlorar i allt snabbare takt sin förmåga att producera till oss människor 

(Miljödepartementet 2010). Vidare menar Miljödepartementet (2010) att den faktor som har 

starkast inverkan på ekosystemens förmågor att producera är markanvändningen. Detta stöds 

av Alcamo et al. (2003) som menar att det numera är en regel att det sker en ”trade-off” varje 

gång människan ska nyttja naturen, alltså att en EST får lämna plats för en annan. Uttalandet 

upplevs som generaliserande, undantag bör väl finnas beroende på vilken skala som studeras? 

Ett exempel på en trade-off är avskogning för att skapa jordbruksmark. Alcamo et al. (2003) 

skriver också att denna förändring i markanvändning minskar tillgången på EST som i många 

fall kan vara minst lika viktiga för människan än de som skapas, som exempelvis 

översvämningsskydd, rent vatten eller resmål för naturturism. Rodrìguez et al. (2006) menar 

också att denna trade-off kan ha negativ påverkan på andra EST i framtiden. Ett exempel är 

en trade-off där en EST som behöver lång tid på sig för att kunna nyttjas, exempelvis 

jordmånsbildning får ge plats för en monokultur-odling. 

 

2.2  Historiska ekosystemtjänster 

En anledning till att det sällan tittas på EST genom historien är opålitliga och icke-konsekvent 

data, samt att det inte finns några grundramar för att studera och rekonstruera historiska EST 

(Vellend, Brown, Kharouba, McCune, Myers-Smith 2013; Liss et al. 2013; Tomscha et al. 

2016). Den slutsatsen stämmer delvis gällande opålitlig och icke-konsekvent data. I Sverige 

har vi ett kartmaterial som sträcker sig från tidigt 1600-tal, och som enligt 

Riksantikvarieämbetet (2018) är både unikt och omfattande. Dock förekommer det i 

skrivande stund inte några ramar eller metoder för att rekonstruera historiska 

ekosystemtjänster. 

Tomscha et al. (2016) föreslår i arbetet med historiska EST att man skiljer på kapacitet, flöde 

och efterfrågan. EST-Kapacitet innebär landskapets förmåga att producera och är bestämt 

utifrån de biofysiska karaktärerna, vegetation, djur eller annan biota, medan EST-flöde är 

realiseringen av de fördelar som ett ekosystem kan ge. EST-efterfrågan är en måttenhet på 

den mängd tjänster som tas i anspråk av människan. Tomscha et al. (2016) förtydligar; 

Landskapets kapacitet att producera virke skulle kunna mätas i skogsareal. Flödet skulle då 

kunna mätas i volymen nedsågade träd och efterfrågan är således mängden sålda träd. 
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Resonemanget styrks även av Naturvårdsverket (2017) som också talar om vikten av att skilja 

mellan kapacitet, flöde och efterfrågan. 

Villamagna, Angermeier & Bennet (2013) menar att dessa kategorier måste studeras parallellt 

och inte ihop i syfte att underlätta för beslutsfattare samt öka förståelsen av EST och därmed 

också underlätta inkorporeringen av EST vid beslutsfattande i exempelvis kommuner. Genom 

att inte studera dessa tillsammans över ett givet område skapar man också bättre 

förutsättningar när man vill återskapa historiska EST enligt Bürgi et al. (2015). Vidare menar 

Tomscha et al. (2016) att trots avsaknaden av historiskt pålitliga och konsekventa data är 

arbetet med historiska EST fortfarande intressanta och viktiga för förståelsen av dynamiken 

av EST över tid. Författarna menar att insikterna som fås av arbetet med historiska data, 

styrkorna och begränsningarna, är användbara ur den synpunkt att arbetet med historiska EST 

blir mer koncist och därför också förståelsen för EST dynamik över tid. 

 

2.3  Biologisk mångfald och ekosystemtjänster 

Biodiversitet eller biologisk mångfald innebär variationsrikedomen bland levande organismer 

av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska 

ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar 

mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem (Convention on Biological Diversity: 

final text 1992). 

I en rapport från Millenium Ecosystem Assessment (MEA 2005) går det att bland annat utläsa 

att människan gynnas av biologisk mångfald, både materiellt via ekosystemtjänster samt 

exempelvis hälsoförmåner. MEA (2005) menar också att den biologiska mångfalden under de 

senaste 50 åren har genomgått förändringar av sällan skådat slag samt att förändringen på sikt 

inte kommer avta. Förändringen de talar om är att den biologiska mångfalden har minskat 

samt att habitat för djur och växter försvinner i alarmerande takt, detta på grund av att 

matproduktionen globalt sett har mer än mångdubblats. Denna intensiva ökning av 

matproduktion och kopplingen till förlusten av biologisk mångfald och habitat styrks av 

Tilman et al. (2001) vilket bör ge upphov till trade-off.   

 

2.4  Historisk ekologi och landskapshistoria 
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2.4.1 Ängar 

Ett av de markslag i ett jordbrukslandskap som kan kopplas ihop med biologisk mångfald är 

ängar. Ängar är slåttermark som inte gödslas eller sås med främmande arter. Ängar kan delas 

in i två grupper, hårdvallsäng och sidvallsäng och skillnaden mellan dessa är att en 

hårdvallsäng befinner sig på fast (torr) mark och en sidvallsäng befinner sig i fuktigare 

område. Upp emot 50 olika arter av växter och djur kan leva på en kvadratmeteryta på en 

hårdvallsäng och sidvallsängar kan i vissa fall nå upp till lika många arter (Svensson & 

Moreau 2012). 

Ängar har inte bara ett värde i form av biologisk mångfald utan ger också människan bland 

annat rent vatten, minskar näringsläckage från övriga jordbruksmarker samt fungerar som 

reglerande EST vid översvämningar (Acreman & Holden 2013; Norton et al. 2011). 

Ängsmarker har historiskt sett i Sydsverige varit ryggraden för jordbruket och nyttjades 

främst till att kunna utfodra boskap då de inte kunde vara på utmarken och beta under de 

kallare månaderna på året (Sjöbeck 1933).  

Reiter (2007) klassar undersökningsområdet som en mellanbygd och Emanuelsson (2002) gör 

tillägget risbygd. Klassningen bidrar till en av uppsatsens uppgifter; att kartlägga historiska 

EST. Vidare menar Emanuelsson (2002) att ängsmarken på risbygderna innehöll betydligt fler 

träd och buskar än exempelvis slättbygden vilket därför också bör påverka tilldelningen av 

EST bland de historiska markslagen. 

Ängar hade med andra ord en betydande roll för människan och många olika tjänster kunde 

nyttjas. Tidigare forskning har också placerat ängarna som en kulturell ekosystemtjänst, dock 

har detta skett när man bland annat undersökt om ängen är ett uppskattat inslag i stadsmiljö 

(Southon, Jorgensen, Dunnet, Hoyle & Evans 2017). 

2.4.2 Åkrar 

Myrdal & Gadd (2000) skriver att ängens betydelse för odlingslandskapet succesivt tappar sin 

status och att foderodlingen istället sker på åkrarna. Myrdal & Gadd (2000) skriver också att 

jordbruk och åker är två begrepp som vi idag sätter likhetstecken mellan, men att före 1900-

talet var jordbruk och åker inte synonymt med varandra. Åkern var före 1900-talet ett av 

många markslag i ett odlingslandskap. 

De grödor som kan förväntas finnas på en sydsvensk åker under 1800-talet avgör också vilken 

kategori och klass av ekosystemtjänster som åkern kan tilldelas. Enligt Myrdal & Gadd 
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(2000) odlades det till största del korn, följt av havre och blandsäd och grödan som det 

förekom minst av var råg. Detta styrks också av Cserhalmi (1998) som skriver att Sverige 

under den senare delen av 1800-talet går från att vara ett land som importerar spannmål till ett 

spannmålsexporterande land, framförallt av havre.  

Ingen av ovan nämnda källor tar upp potatisodlingens genombrottsperiod som enligt 

Emanuelsson (2002) sker under 1820-talet i Skåne. Huruvida det har skett potatisodling eller 

spannmålsodling i undersökta byar är svårt att säga. 

Av ovan nämnda anledning görs i denna studie ett antagande att den odling som sker på 

åkrarna är för mänskligt bruk under tidigt 1800-tal. Senare i uppsatsen presenteras de 

identifierade markslagen från tidigt 1800-tal och det är tydligt att ängar, utmark, hagar och 

våtmark är de dominerande markslagen. Det är av den anledning svårt att tro att utfodring av 

boskap sker på åkrarna då stora ytor i övrigt dedikerades till djuren. Emanuelsson (2002) 

skriver även att ris- eller mellanbygden fokuserade just på boskapsuppfödning samt att den 

uppodlade marken generellt gav dåliga skördar. 

Det råder en allmän uppfattning gällande ekologiska åkrar; att biodiversiteten är högre, 

näringsläckaget till vattendrag mindre, och att jordkvaliteten är bättre för att nämna några 

egenskaper. I en litteraturstudie av Persson (2015) påvisas att ekologisk odling runt om i 

Europa gynnar ekosystemtjänster, exempelvis pollinering, rening av vattendrag och 

ogräsbekämpning. Dock är inte ekologisk odling problemfritt. Studien av Persson (2015) 

visar också på mindre skördar jämfört med konventionell odling. Ekologisk odling behöver 

således mer mark i anspråk vilket bör innebära en trade-off där andra EST får ge vika. 

Anledningen att ekologisk åker tas upp är att det förekommer ekologiska åkrar i det nutida 

kartmaterialet. 

Ett antagande som görs i denna studie är att en nutida ekologisk åker rimligtvis fungerar på 

liknande sätt som en historisk åker. Den gödslas inte med konstgödsel utan med djurspillning 

samt det används inte bekämpningsmedel för att nämna några få likheter. Då det inte skett 

omfattande fältbesök utan en mindre genomkörning för bilddokumentation till 

landskapsanalysen blir det svårt att säga vad som odlas på dagens konventionella och 

ekologiska åkrar. Dock ses det på figur 13 och 15 i kommande landskapsanalys bilder på 

spannmål- och vallodling. 
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2.4.3 Utmarken 

Gällande de historiska utmarkerna menar Emanuelsson (2002) att under 1500-talet utgjordes 

stora delar av dessa utmarker i Skåne av skog. Under 1600- och 1700-talet förändras detta 

successivt och under 1800-talet är skogen i princip helt borta från utmarkerna på många ytor i 

Skåne. Resonemanget gäller regionalt och om det stämmer på just detta undersökningsområde 

är svårt att säga.  

2.4.4 Industrialiseringen 

Under 1800-talet och framförallt i slutet av 1800-talet pågår en radikal förändring av 

landskapet. Åkerarealen mer än tredubblas i Sverige, våtmarker utdikas och skogarna har fått 

ge vika för den tidigare ängsmarkexpansionen (Myrdal & Gadd 2000). I en rapport från 

Naturvårdsverket (Wesström, Hargeby & Tonderski 2017) menar författarna att dikningen av 

odlingslandskapet har medfört stora negativa effekter på miljön i form av förlust av habitat, 

minskad biodiversitet samt ett ökat läckage av bland annat fosfor, kväve och metaller. 

Myrdal & Morell (2001) menar att under industrialiseringen av Sverige kunde jordbrukarna 

nu fokusera på att producera livsmedel till den växande befolkningen samt att det sker en 

specialisering inom jordbruket med inriktning på antingen djurskötsel eller växtodling. 

Åkerarealen vid denna tidpunkt är också som störst sett ur ett historiskt perspektiv. 

Det går också att vända på resonemanget, att ökningen av matproduktion göder 

befolkningstillväxten. Hur man väljer att se på det är dock mindre relevant för syftet. Det 

viktiga är om denna utveckling har bidragit till mer än arealförändringar av markslagen från 

historisk tid till nutid, ergo trade-off bland EST. 

2.4.5 Skiften i Sverige 

Laga skifte är ett skiftessystem som infördes i Sverige 1827 och innebar ägor i så få skiften 

som möjligt för markägaren. Jorden skulle fördelas så rättvist som det gick och graderades av 

en lantmätare (Inger 2011). Detsamma gäller för enskiftet som infördes i Sverige under 1700-

talet (Cserhalmi 1998). Resultatet från laga skifte samt enskifte resulterade i kartor, men 

också ett taxeringsprotokoll, se fig. 1 nedan. I taxeringsprotokollet återfinns som tidigare 

nämnt en gradering, men också namn på alla de markslag som graderades.  

I många fall förekommer det också en indelning; åker, äng och utmark (se fig. 1). Denna typ 

av information om marken, dess placering och utbredning ligger som grund för 
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metodframställningen och bör kunna vara användbart för identifiering, kartläggning och 

tilldelning av historiska ekosystemtjänster. 

 

 

 

Fig 1. Ett utdrag ur taxeringsprotokollet vilket visar vilka jordlotter med tillhörande nummer som är 

åkrar. Källa Taxeringsprotokoll för lagaskiftes kartan över Hårderup, aktbeteckning 12-frä-22 © 

Lantmäteriet 2019 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att i första hand undersöka om det är möjligt att kartlägga EST 

utifrån det historiska kartmaterialet. Är resultatet sedan användbart för att kunna jämföra 

EST-kapaciteten över tid och rum i de utvalda byarna i Fränninge socken samt finns det 

tendenser till trade-off över tid?  

• Med hjälp av skifteskartor från tidigt 1800-tal, hur ser EST-kapaciteten ut bland de 

historiska markslagen? 

• Hur ser arealförändringen ut mellan historisk EST-kapacitet och nutid? 

• Finns det tendenser till trade-off över tid mellan olika EST i undersökningsområdet, d 

v s att ökningen av vissa EST inom UO är kopplad till förlusten av andra EST? 

4. Metod och material 

Nedan presenteras metoden för att identifiera och kartlägga historiska EST-tjänster samt det 

berörda kartmaterialet för undersökningen. Kort kan nämnas att i detta arbete används 

Naturvårdsverkets förteckning av ekosystemtjänster. Förteckningen är baserad på den 

internationella listan (CICES), men är anpassad efter svenska naturtyper (Naturvårdsverket 

2017) och återfinns som bilaga 1. 
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4.1  Historiska kartor, material och metod 

Det historiska kartmaterialet som använts i arbetet med att kartlägga de historiska 

ekosystemtjänsterna är följande:  

- Enskifteskarta (1834) över Bjälkhult 

- Lagaskifteskarta (1832) över Hårderup 

- Lagaskifteskarta (1829) över Skumpap 

- Lagaskifteskarta (1835) över Starrarp 

Skifteskartor över byarna Starrarp, Bjälkhult, Skumparp, och Hårderup valdes utifrån ett 

gemensamt årtal, från vilket det förekommer en skifteskarta från enskiftet. Att enskifteskartan 

är daterad till 1834 väcker frågor. Laga skifte som tidigare nämnt infördes 1827 och ersatte de 

tidigare skiftessystemen. Dock bedöms det inte påverka studien att den ena kartan heter 

enskifte och är daterad 1834.  

Dessa kartor har rektifierats, blivit koordinatsatta, i ArcGIS Desktop version 10.6.1.9270. Ett 

nytt vektorlager (ritbord) skapades och därefter ritades de olika markslagen in med hjälp av de 

historiska kartorna och taxeringsprotokollen, med andra ord har kartorna kalkerats.  

I taxeringsprotokollet har rubrikerna för åker, äng och utmark följts vid ritning i kombination 

med kartans färgsättning. Ofta är kartornas färg av mindre bra kvalité och då har namnet på 

jordlotten fått styra. I de fall där namnet haft en avvikande karaktär, exempelvis ”södra 

kärret” inom rubriken ”Äng” har marken klassat som ett kärr, inte en äng. I de fall där det inte 

går att avgöra om jordlotten tillhör ängen, utmarken eller åkern har lotten klassats som okänd. 

Både färgsättning och taxeringsprotokoll måste brista i sin information för att en lott ska ha 

klassats som okänd.  

Ett antal olika markslag slagits ihop till ett gemensamt markslag. Namn på jordlotter såsom 

”siläng”, ”mossäng”, ”mad” och ”-kärret” har alla landat i kategorin ”våtmark”. Utmark och 

hagar har sammanslagits till betesmark.  
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Samtliga jordlotter av samma karaktär (våtmarker, åkrar, betesmark etcetera) har med hjälp av 

verktyget ”Merge” i ArcGIS slagits ihop till en och samma polygon. Därefter har verktyget 

”Calculate geometry” använts för att räkna fram arean i ha för samtliga karaktärsområden. 

Arean har sedan ställt mot uppgifterna från det nutida kartmaterialet.  

Genom att använda mig av Naturvårdsverkets förteckningar av ekosystemtjänster har 

markanvändningen kopplats till en eller flera tjänster, se bilaga 1 för Naturvårdsverkets 

förteckning av ekosystemtjänster. Exempelvis har de historiska åkrarna blivit tilldelade EST 

kategori ”Försörjande” samt ”Stödjande” medan ängen har blivit tilldelad ”Stödjande”, 

”Reglerande och upprätthållande” samt ”Försörjande”. Även uppgifter från Emanuelsson 

(2002) har använts i syfte att pricka in EST till markanvändning. 

4.2  Nutida kartor, material och metod 

Det nutida kartmaterialet som använts i arbetet med att kartlägga ekosystemtjänsterna är 

följande: 

- Terrängkartan Vektor 

- Naturvårdsplan Vektor (Från Sjöbo kommun) 

- Ortofoto Raster 

- Ekojordbruk Vektor (Från Sjöbo kommun) 

Terrängkartan vektor är det huvudsakliga källmaterialet för kartläggningen av de nutida 

ekosystemtjänsterna. Kartan har tillhandahållits av Lantmäteriet och har med hjälp av ArcGIS 

klippts ut för att matcha det historiska undersökningsområdet. Samma process som ovan av 

det historiska kartmaterialet har redan gjorts av lantmäteriet sedan tidigare, och uppgifter om 

markanvändning finns inprogrammerade i tillhörande attributtabeller, vilket följer med själva 

kartan. Verktyget ”Calculate geometry” har använts för att räkna ut arean. 

För att inte överlappande områden ska räknas in flera gånger har verktyget ”Merge” använts 

för de olika lagren. En enkel frisering har gjorts i attributtabellerna i syfte att undvika en 

alltför stor sammanslagning av värdena från de olika tabellerna. Resultatet har blivit ett 

vektorlager med en notering från polygonerna om vad det är för typ av markslag. På så vis har 

det vid geometriräkningen gått att urskilja de olika typerna så att områden som av olika 

anledningar skär in i varandra ej dubbelräknats. 

Data från det historiska resultatet samt det nutida har behandlats och analyserats med hjälp av 

Microsoft Excel. Markslagen har blivit tilldelade en EST-kategori samt klass. Med kategori 
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menas om tjänsten är kulturell, stödjande, försörjande etcetera. Klasser är diverse indelningar 

inom kategorierna, exempelvis sjukdomsreglering eller reglering av temperatur. Resultaten 

presenteras längre ned under ”Resultat”. 

 

 

 

 

5. Landskapsanalys 

Nedan presenteras en landskapsanalys över undersökningsområdet. Landskapsanalysen bidrar 

förhoppningsvis till ökad förståelse av områdets utveckling hos läsaren från historisk tid till 

nutid. 

5.1  Introduktion  

De undersökta byarna i Fränninge socken ligger i Sjöbo kommun, ca 11km norr om Sjöbo, se 

figur 2 nedan för lokalisering. Undersökningsområdet (UO) tillhör karaktärsområdet södra 

mellanbygden / risbygden (Emanuelsson 2002) och kan vidare karakteriseras som ett odlat 

mosaik- och backlandskap (Reiter 2007). UO befinner sig i den nemorala zonen vilket 

innefattar bland annat lövskog, men också barrskog (Helmfrid. Red. 1994). Dessa skogar 

lyser dock med sin frånvaro i UO, utan återfinns norr om området, på Linderödsåsen, även om 

det förekommer mindre skogspartier i UO. Landskapet karakteriseras bland annat av många 

kullar, och tillsammans med Linderödsåsen norr om UO skapar de små enskilda rum i 

landskapet. De enskilda rummen upplevs som rogivande och det infinner sig en tystnad av 

sällan skådat slag i ett så pass intensivt jordbrukslandskap som övriga Skåne är. Övriga starka 

inslag som bidrar till områdets karaktär är det småskaliga jordbruket med mindre åkrar än 

exempelvis på den skånska slätten samt djurhållningen.  
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Fig.2. Översiktskarta som visar undersökningsområdets läge inom Sjöbo kommun. De fyra byarna 

som undersöks är inom markerat område. Vallarum och Fränninge är utsatta för att öka förståelsen för 

UO:s lokalisering. Bakgrundskarta: GDS-Ortofoto © Lantmäteriet 2012/892 (2016) 
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5.2  Mål 

Syftet med landskapsanalysen är dels att vara ett komplement till ekosystemtjänstanalysen, 

dels att bidra till förståelsen av UO för läsaren. Landskapsanalysen hjälper också läsaren att 

förstå hur området byggts upp samt förändrats över tid. 

5.3  Strategi och underlag 

Denna landskapsanalys kommer inte att använda sig av LiLP, en metod som bedömer och 

värderar landskapet för framtida utvecklig då detta inte är relevant för syftet (Trafikverket 

2013). Istället kommer jag att använda mig av två metoder; LCA, Landscape Character 

Assessment samt HLC, Using Historic Landscape Characterisation. Genom att använda dessa 

två metoder får jag inte bara fram det visuella, utan också förståelsen om hur landskapet har 

växt fram, samt även helheten, inte bara enskilda objekt. 

För att förstå utvecklingen till dagens landskap använder jag mig av historiska kartor över UO 

från 1800-talet. För att kunna dela in landskapet i dess karaktärer har jag under förarbetet 

använt mig av jordartskartan, berggrundskartan samt terrängkartan. Vidare gjordes ett mindre 

fältbesök i syfte att bekräfta / revidera den initiala karaktärsindelningen. 

5.4  Presentation av undersökningsområdet 

Undersökningsområdet är beläget i Frännige socken, Sjöbo kommun och utgörs av byarna 

Bjälkhult, Hårderup, Skumparp och Starrarp. Namnen på byarna återfinns ej i svenskts 

ortnamnslexikon, däremot Fränninge by som kan dateras tillbaka till 1291 (Wahlberg 2003). 

Eggert (2006) har i sin doktorsavhandling första skriftliga belägg för Bjälkhult år 1611. 

Skumparp tidigaste skriftliga källa kan dateras till 1569 (Ljunggren & Ejder 1950) och 

återfinns i Lunds stifts landebok. Även här nämns Hårderup. Att hitta information gällande 

Starrarp har visat sig vara svårare, dock finns byn utmarkerad på Gerhard von Buhrmans karta 

över Skåne från 1684. Se figur 3 nedan för ett utdrag ur Buhrmans karta. 
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Fig. 3. Utdrag från Buhrmans karta över Skåne visar att etableringen av byarna går att dateras till före 
1684.  Källa: Gerhard von Buhrmans karta över Skåne från 1684. 

 

  

Det är svårt att säga när i tiden byarna har uppstått, troligtvis tidigare än vad de skriftliga 

källorna vittnar om. Det är dock inte omöjligt att föreställa sig att marken har nyttjats på ett 

eller annat sätt av befolkningen i 1200-talets Fränninge eller av tidigmedeltida byar från 

Linderödsåsen. Institutet för språk och folkminnen, ISOF (2016) menar att efterleden -torp 

utvecklats till -arp eller -orp i södra Sverige och härstammar från nuvarande Danmark. ISOF 

menar även att efterleden på ortnamnen fanns redan under vikingatiden vilket också styrks av 

Pamp (1988). 

Enligt FMIS register förekommer det en rad variation av fornlämningar i 

undersökningsområdet, se figur 4 nedan, vilket vittnar om markanvändning från historisk tid. 

Inom undersökningsområdet finns det enligt fornminnesregistret spår av bosättningar, fossila 

åkrar, begravningsplatser med mera. 
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Fig. 4. Fornlämningsvariation i UO. Källa: Fornminnesregistret FMIS 2019, GDS-Ortofoto © 

Lantmäteriet 2012/892 (2016) 
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De historiska kartorna visar på en variation av markslag bestående bland annat av ängar, 

åkrar, våtmarker och mindre skogsområden, se figur 5. 

 

 

 

Fig. 5. Digitalisering av de historiska kartorna i UO. Notera mängden våtmark samt variation av 

markslag. Notera även att kartan är en generalisering av markslagen. Under kategorin våtmark 

förekommer det bland annat kärr och andra fuktiga markslag. Ovanför den sydligaste mossen ser man 

vad som kan uppfattas som ett ej kategoriserat markslag, så är inte fallet. Det är en brist från 

rektifieringen där kartbladen inte har kunnat slås ihop och det är alltså bakgrundsfärgen från de 

historiska kartorna som lyser igenom. Samma gäller för det ytterst raka strecket i mitten av kartan 

söder om hagarna och som skär igenom våtmarken. Källa: Enskifteskarta Bjälkhult 1834. 

Lantmäterimyndighetens arkiv. Skåne län, Fränninge socken, Aktb: 12-frä-26. Lagaskifteskarta 



 

21 

 

Hårderup 1832. Lantmäterimyndighetens akriv. Skåne län, Fränninge socken, Aktb: 12-frä-22. 

Lagaskifteskarta Skumparp 1829. Lantmäterimyndighetens arkiv. Skåne län, Fränninge socken, Aktb: 

12-frä-25. Lagaskifteskartan Starrarp 1835. Lantmäterimyndighetens arkiv. Skåne län, Fränninge 

socken, Aktb: 12-frä-47. 

Dagens markslag i UO är aningen färre än de historiska. Området har tydligt påverkats av den 

agrara revolutionen med tydlig utbredning av åkrar och minskandet av bland annat våtmarker. 

Figur 6 nedan visar nutida markslag. 

 

 

 

Fig. 6. Karta över den nutida markanvändningen. Uppenbart är den stora förändringen sedan 1800-

talet. Området har genomgått en omfattande förändring och även om variationen finns kvar av 

markslag så ligger den största skillnaden i area. Undersökningsområdet utgörs till största del av åkrar 
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och minnet från våtmarkens utbredning klamrar sig med nöd och näppe fast. Källa: GDS-

Terrängkartan vektor, GDS-Ortofoto © Lantmäteriet 2012/892 (2016).  

 

 

Fig. 7. Av arbetsmaterialet som tillhandahållits av Sjöbo kommun visar att en del av åkrarna i figur 6 är 

ekologiska åkrar. Källa: Sjöbo kommun (UÅ) GDS-Ortofoto © Lantmäteriet 2019/892 (2016) 
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5.5  Geologi 

Undersökningsområdets jordarter utgörs till allra största del av sandig morän med ett litet 

inslag av moränlera. Kalksten och sandsten är de bergarter som dominerar 

undersökningsområdet. Se figur 8 & 9 nedan för jordarterna och berggrundens utbredning i 

undersökningsområdet. 

 

 

 

Fig. 8. Jordarterna i undersökningsområdet. Observera den dominerande och svårodlade sandiga 

moränen vilket troligtvis bidragit till dagens småskaliga jordbruk. Källa: Jordarter 1:25 000–1:100 000 

© SGU 2019 
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Fig. 9. Berggrunden i området utgörs till största del av metamorfa bergarter. Källa: Berggrund 1:50 

000–250 000 © SGU 2019 
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5.6  Utpekade värden 

Inom undersökningsområdet förekommer det riksintresse för naturvård. Dock förekommer det 

inget riksintresse för vare sig kulturvård eller friluftsliv. Information från Sjöbo kommuns 

diverse inventeringar visar dock på ett varierat landskap med inslag av bland annat 

sumpskogar och naturbetesmarker. En av sumpskogarna i UO innehar ett biotopskydd. Även 

om vattendragen har minskat i UO sedan 1800-talet återfinns det ett mindre parti meandrande 

vattendrag i de sydöstra delarna av UO. 

 

 

 

Fig. 10. Riksintresse för naturvård i UO. Källa: GDS-Ortofoto © Lantmäteriet 2012/892 (2016), 

Miljödataportalen © Naturvårdsverket 
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Fig. 11. Sumpskogar i undersökningsområdet som är viktiga för biologisk mångfald. Notera att de 

flesta skogar ingår i riksintresse för naturvård. Källa: Sjöbo kommun (UÅ), GDS-Ortofoto © 

Lantmäteriet 2019/892 (2016) 
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Fig. 12. Det enda området i UO med biotopskydd. Källa: Sjöbo Kommun (UÅ), GDS-Ortofoto © 

Lantmäteriet 2019/892 (2016) 
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5.7  Landskapskaraktär 

Inom undersökningsområdet förekommer det egentligen en typ av karaktär, nämligen odlat 

mosaik- och backlandskap. Det förekommer inga större åkerarealer som på slätten, ej heller 

några större partier med skog. På sina håll förekommer det betesmarker och hagar. De mindre 

åkrarna och betesmarker ramas vackert in med stenmurar. Intill stenmurarna växer det träd 

och buskar omlott med varandra vilket bidrar till skapandet av mindre enskilda rum i 

landskapet samt varierande biotoper. I UO förekommer det ingen större bebyggd yta. 

Gårdarna är utspridda i landskapet, ibland på höjderna men också i sänkorna. 

Geologiska förutsättningar anses vara orsaken till landskapskaraktären. Morän är svårodlat 

och har med största sannolikhet påverkat naturen men också de kulturella förhållanden som 

råder där mindre åkrar och djurhållning delar på ytorna. Som helhetsbild med 

omkringliggande landskap är mosaik- och backlandskapet ett mellanting av slätten i söder och 

skogsområdet som befinner sig norr om UO på Linderödsåsen. 

 

 

 

Fig. 13. Bilden illustrerar ett av många liknande områden i UO med mindre åkertyper vackert inramat 

med stengärden. Även mosaiken av olika typer av markanvändningen är synlig. Foto: Niclas Eneberg. 
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Fig. 14. Betande kor intill körbanan i anslutning till bostadshus visar att djurhållningen fortfarande är 

ett inslag i UO trots åkerutbredningen. Foto: Niclas Eneberg. 

 

 

 

Fig. 15. En av de många backar som karakteriserar UO. Samma mönster med backar och sänkor 

följer var du än står i undersökningsområdet. Foto: Niclas Eneberg. 
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Fig. 16. Korsvirkeshus vilket vittnar om större tillgång till sten än till skog då det en gång byggdes. 

Tydligt syns trädridåer i bakgrunden vilket ramar in landskapet i enskilda rum. Foto: Niclas Eneberg. 

 

 

5.8  Landskapsutveckling 

Området har behållit sin småskaliga karaktär sedan tidigt 1800-tal. Den största förändringen 

som skett är att våtmarkerna i området har minskat avsevärt och att åkerarealerna har ökat. En 

trolig bidragande faktor vid upprätthållandet samt bibehållandet av det småskaliga är 

jordarten morän vilket dominerar området. Det har troligtvis krävts för mycket arbete att röja 

marken från sten vilken har resulterat i mindre odlingsområden. Det har heller inte skett 

någon större utveckling gällande bebyggelsen. Det har visserligen byggts om och förbättrats 

men det finns ingen antydan till något större samhälle utan gårdarna befinner sig enskilt ute i 

landskapet än idag och på sina håll även lite tätare. 
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6. Resultat 

Resultatet gällande EST kapacitet kopplade till de historiska och nutida markslagen 

markslagen presenteras nedan i form av tabeller. En sammanslagning har gjorts för markslag 

vilket identifieras som snarlika (kärr, mad, sankmark) Detta har gjorts eftersom jordlotterna 

från det historiska materialet ej har epiteten våtmark vilket förekommer i Naturvårdsverkets 

EST förteckning. För de nutida markslagen har liknande sammanslagning gjorts bland 

skogstyperna då dessa enbart benämns ”Skogsmark” i EST förteckningen. Ytterligare en 

sammanslagning har gjorts gällande betesmark, hagen och utmarken med samma motivation 

som ovan. 

Utifrån figur 17 nedan kan det utläsas en ökande area av åkermarken från 1800-tal till nutid, 

tillkommit har även den ekologiska åkern. Detsamma gäller för skogsarealen samt den okända 

markanvändningen. Betesmarken visar en tydlig nedgång tillsammans med våtmarken, och 

vattendragen. Ängen har försvunnit helt från undersökningsområdet tillsammans med mossen 

och torvmossen. Undersökningsområdet har utifrån förlusten av historiska markslagen även 

fått tillökning i form av bland annat sumpskogar och ekologisk åker vilket nämndes ovan. 

Den totala ytan för de historiska markslagen var 1369,3 ha och de nutida uppgår till 1369,5 

ha.  

Resultatet angående trade-off presenteras i det sista stycket under resultatdelen i form av två 

tabeller. Den ena visar samtliga EST och deras kategoriindelning för de historiska 

markslagen, och den andre för de nutida markslagen. 
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Fig. 17. Figuren visar markslagens areaförändring från 1800-tal till nutid. Delar av figuren presenteras 

ihop med ekosystemtjänstkartläggning nedan för förtydligande. 

 

 

I tabell 1 nedan redovisas de ekosystemtjänster som kunde kopplas till 1800-talets och de 

nutida ekologiska åkrarna. Dessa två åkertyper har likställts som tidigare nämnt. I 

kombination med figur 17 kan det utläsas en tydlig ökning av ytan som dessa 

ekosystemtjänster är knutna till från tidigt 1800-tal till nutid. I tabell 2 ges en kategorisering 

av ekosystemtjänster från de nutida konventionella åkrarna. Utifrån tabellerna kan det utläsas 

en tydlig skillnad i antalet ekosystemtjänster kopplade till markslag med olika 

tillvägagångsätt gällande bruket där ekologiska/historiska åkrar har åtta unika klasser fördelat 

inom tre kategorier, medan nutida konventionella åkrar enbart har två unika klasser inom en 
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kategori av ekosystemtjänster. Åkerarealen från 1800-talet var 140,8 ha medan åkerarealen i 

nutid för de ekologiska åkrarna 255,2 ha och 647,3 ha för konventionella åkrar. 

 

 

Tab. 1. Tabellen visar kategorisering av ekosystemtjänster från 1800-talets åkrar samt de nutida 

ekologiska åkrarna utifrån Naturvårdsverkets förteckning över ekosystemtjänster. 

Markslag  Kategori Klass 

Åker  Försörjande Livsmedel från odlade landväxter och svampar 

  Genetiska material 

  Mekanisk energi från djur 

 Stödjande Primärproduktion 

  Upprätthållande av biogeokemiska kretslopp 

  Jordmånsbildning 

  Upprätthållande av biologisk mångfald 

 

Reglerande och 
upprätthållande Reglering av skadedjur och skadeväxter 

Unika 3 8 

 

 

Tab. 2. Tabellen visar kategorisering av ekosystemtjänster från nutidens konventionella åkrar utifrån 

Naturvårdsverkets förteckning över ekosystemtjänster. 

Markslag  Kategori Klass 

Åker  Försörjande Livsmedel från odlade landväxter och svampar 

  Genetiska material 

Unika 1 2 
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Resultatet gällande betesmarkerna visar en minskning av ytan som ekosystemtjänsterna 

verkar på från 327,1 ha till 63,4 ha. Markslagen som ingår i betesmark är utmark, hagar och 

betesmark. De historiska markslagen och deras unika namn likställs på samma vis som de 

historiska åkrarna och de ekologiska åkrarna. Detta på grund av avsaknad av historiska 

markslag i Naturvårdsverkets förteckning över ekosystemtjänster. För betesmarkerna kunde 

23 klasser fördelat inom tre kategorier av ekosystemtjänster kopplas (Tabell 3). 

 

 

Tab. 3. Tabellen visar kategorisering av betesmarker utifrån Naturvårdsverkets förteckning över 

ekosystemtjänster.  

Markslag Kategori Klass 

Betesmark  Försörjande Livsmedel från uppfödda landdjur 

  Genetiska material 

  Material från uppfödda djur 

 Stödjande Primärproduktion 

  Upprätthållande av biogeokemiska kretslopp 

  Jordmånsbildning 

  Upprättningshållande av näringsvävarnas dynamik 

  Upprätthållande av biologisk mångfald 

  Upprätthållande av livsmiljöer 

 

Reglerande och 
upprätthållande 

Filtrering/inkapsling/bindning, genomförda av mikroorganismer, 
alger, växter och djur 

  Erosionskontroll och stabilisering av massor 

  Bullerdämpning 

  Naturlig vattenreglering (inklusive översvämningskontroll 

  Brandskydd 

  Pollinering 

  Fröspridning 

  Upprätthållande av barnkammare och uppväxtmiljöer 

  Reglering av skadedjur och skadeväxter 

  Sjukdomsreglering 

  Vittringsprocesser och dess påverkan på markens kvalitet 

  Nedbrytning/fixering och dess effekt på markens kvalitet 

  Reglering av färskvattenkemi genom levande processer 

  Reglering av atmosfärens kemiska sammansättning (kolbildning) 

Unika 3 23 
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Den totala arealen för ängen uppgick under 1800-talet till 326,2 ha. I dagens 

undersökningsområde förekommer det inga ängsmarker enligt det nutida kartmaterialet. 

Således har de 24 klasserna fördelat på tre kategorier försvunnit från undersökningsområdet 

som presenteras nedan i tabell 4. 

 

 

Tab. 4. Tabellen visar kategorisering av ekosystemtjänster av 1800-talets ängar inom UO utifrån 

Naturvårdsverkets förteckning över ekosystemtjänster. 

Markslag Kategori Klass 

Äng Försörjande 
Fibrer och andra material från vilda växter, svampar, alger och bakterier för 
direkt användning eller för bearbetning 

  Genetiska material 

  Livsmedel från uppfödda landdjur 

  Material från uppfödda djur 

 Stödjande Primärproduktion 

  Upprätthållande av biogeokemiska kretslopp 

  Jordmånsbildning 

  Upprätthållande av biologisk mångfald 

  Upprättningshållande av näringsvävarnas dynamik 

  Upprätthållande av livsmiljöer 

 

Reglerande och 
upprätthållande  

Filtrering/inkapsling/bindning, genomförda av mikroorganismer, alger, 
växter och djur 

  Erosionskontroll och stabilisering av massor 

  Bullerdämpning 

  Naturlig vattenreglering (inklusive översvämningskontroll) 

  Brandskydd 

  Pollinering 

  Fröspridning 

  Upprätthållande av barnkammare och uppväxtmiljöer 

  Reglering av skadedjur och skadeväxter 

  Sjukdomsreglering 

  Vittringsprocesser och dess påverkan på markens kvalitet 

  Nedbrytning/fixering och dess effekt på markens kvalitet 

  Reglering av färskvattenkemi genom levande processer 

  Reglering av atmosfärens kemiska sammansättning (kolbildning) 

Unika 3 24 
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Våtmarkerna i undersökningsområdet har enligt areaberäkningen från figur 17 ovan minskat 

från 429,7 ha ned till 3,5 ha. Ekosystemtjänsterna kopplade till våtmarkerna har därför inte 

försvunnit från området, utan enbart minskat i ytan de verkar på. Totalt kunde 24 unika 

klasser fördelat på tre kategorier tilldelas våtmarkerna, dessa redovisas nedan i tabell 5.  

 

 

Tab. 5. Tabellen visar kategorisering av ekosystemtjänster från 1800-talets våtmarker samt de nutida 

utifrån Naturvårdsverkets förteckning över ekosystemtjänster.  

Markslag Kategori Klass 

Våtmark Försörjande 
Fibrer och andra material från vilda växter, svampar, alger och bakterier för 
direkt användning eller för bearbetning 

  Genetiska material 

  Livsmedel från uppfödda landdjur 

  Material från uppfödda djur 

 Stödjande Primärproduktion 

  Upprätthållande av biogeokemiska kretslopp 

  Jordmånsbildning 

  Upprätthållande av biologisk mångfald 

  Upprättningshållande av näringsvävarnas dynamik 

  Upprätthållande av livsmiljöer 

 

Reglerande och 
stödjande 

Filtrering/inkapsling/bindning, genomförda av mikroorganismer, alger, växter 
och djur 

  Erosionskontroll och stabilisering av massor 

  Bullerdämpning 

  Naturlig vattenreglering (inklusive översvämningskontroll) 

  Brandskydd 

  Pollinering 

  Fröspridning 

  Upprätthållande av barnkammare och uppväxtmiljöer 

  Reglering av skadedjur och skadeväxter 

  Sjukdomsreglering 

  Vittringsprocesser och dess påverkan på markens kvalitet 

  Nedbrytning/fixering och dess effekt på markens kvalitet 

  Reglering av färskvattenkemi genom levande processer 

  Reglering av atmosfärens kemiska sammansättning (kolbildning) 

  Reglering av temperatur och luftfuktighet 

Unika 3 24 
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Naturvårdsverkets ekosystemtjänstförteckning särskiljer inte på barr- och blandskog samt 

sumpskog, det skiljs ej heller på skogstyper från den historiska inventeringen. Därför har 

skogskarteringen slagits ihop likt tidigare liknande markslag. Totalt kunde 26 klasser fördelat 

inom tre kategorier av ekosystemtjänster tilldelas skogsmarken enligt tabell 6 nedan. Arealen 

som ekosystemtjänsterna verkar på har sedan 1800-talet ökat från 40 ha till 244,9 ha.  

 

 

Tab. 6. Tabellen visar kategorisering av ekosystemtjänster från 1800-talets skogsmarker samt de 

nutida utifrån Naturvårdsverkets förteckning över ekosystemtjänster. 

Markslag Kategori Klass 

Skog Försörjande Livsmedel från vilda växter, svampar och alger (både från land och vatten) 

  

Fibrer och andra material från vilda växter, svampar, alger och bakterier för 
direkt användning eller för bearbetning 

 Stödjande Primärproduktion 

  Upprätthållande av biogeokemiska kretslopp 

  Upprätthållande av biologisk mångfald 

  Jordmånsbildning 

  Upprättningshållande av näringsvävarnas dynamik 

  Upprätthållande av livsmiljöer 

 

Reglerande och 
upprätthållande 

Filtrering/inkapsling/bindning, genomförda av mikroorganismer, alger, 
växter och djur 

  Erosionskontroll och stabilisering av massor 

  Reducering av lukter 

  Bullerdämpning 

  Dämpning av massflöden 

  Sjukdomsreglering 

  Nedbrytning / fixering och dess effekt på markens kvalitet 

  Reglering av färskvattenkemi genom levande processer 

  Reglering av atmosfärens kemiska sammansättning (kolbildning) 

  Reglering av temperatur och luftfuktighet 

  Vittringsprocesser och dess påverkan på markens kvalitet 

  Naturlig vattenreglering (inklusive översvämningskontroll) 

  Stormskydd 

  Brandskydd 

  Pollinering 

  Fröspridning 

  Upprätthållande av barnkammare och uppväxtmiljöer 

  Reglering av skadedjur och skadeväxter 

Unika 3 26 
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Vid jämförelse av klasserna av EST kopplade till betesmarkerna (tabell 3), ängen (tabell 4) 

och våtmarkerna (tabell 5) återfinns dessa i den ökade skogsarealen (tabell 6). Med andra ord 

har EST inte försvunnit från området som tidigare nämnt då de återfinns bland skogsmarken. 

Sjöarna och dammarna har sedan 1800-talet enligt areaberäkningen förändrats från 2,9 ha till 

3 ha. De ekosystemtjänsterna kopplade till markslaget presenteras nedan i tabell 7. Återigen 

har inget försvinnande av EST förekommit, däremot ytan de verkar på har genomgått en 

mindre ökning. 

 

  

Tab. 7. Tabellen visar kategorisering av ekosystemtjänster från 1800-talets sjöar/dammar samt de 

nutida utifrån Naturvårdsverkets förteckning över ekosystemtjänster. 

Markslag Kategori Klass 

Sjö/damm Försörjande Livsmedel från vilda djur 

  Dricksvatten från ytvatten 

 Stödjande Primärproduktion 

  Upprätthållande av biogeokemiska kretslopp 

  Upprättande av biologisk mångfald 

  Upprättningshållande av näringsvävarnas dynamik 

  Upprättande av livsmiljöer 

 

Reglerande och 
upprätthållande  

Filtrering/inkapsling/bindning, genomförda av mikroorganismer, 
alger, växter och djur 

  Sjukdomsreglering 

  Reglering av färskvattenkemi genom levande processer 

  Reglering av atmosfärens kemiska sammansättning (kolbildning) 

  Brandskydd 

  Fröspridning 

  Upprätthållande av barnkammare och uppväxtmiljöer 

  Naturlig vattenreglering (inklusive översvämningskontroll) 

Unika 3 15 
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Fig. 18. Förtydligande av arealen på sjöarna/dammarna i undersökningsområdet från figur 17 på 

grund av bristande plats. 
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Även vattendragen i undersökningsområdet har genomgått förändring. Från 1800-talet kunde 

12,5 ha tilldelas vattendrag och 4,3 ha i dagens landskap. Det har med andra ord skett en 

minskning av vattendrag i undersökningsområdet gällande yta, dock ingen förlust av EST 

kopplade till dessa. 

 

 

Tab. 8. Tabellen visar kategorisering av ekosystemtjänster från 1800-talets vattendrag samt de nutida 

utifrån Naturvårdsverkets förteckning över ekosystemtjänster. 

Markslag Kategori Klass 

Vattendrag Försörjande Livsmedel från vilda djur 

  Dricksvatten från ytvatten 

 Stödjande Primärproduktion 

  Upprätthållande av biogeokemiska kretslopp 

  Upprättande av biologisk mångfald 

  Upprättningshållande av näringsvävarnas dynamik 

  Upprättande av livsmiljöer 

 

Reglerande och 
upprätthållande 

Filtrering/inkapsling/bindning, genomförda av mikroorganismer, 
alger, växter och djur 

  Sjukdomsreglering 

  Reglering av färskvattenkemi genom levande processer 

  Reglering av atmosfärens kemiska sammansättning (kolbildning) 

  Brandskydd 

  Fröspridning 

  Upprätthållande av barnkammare och uppväxtmiljöer 

  Naturlig vattenreglering (inklusive översvämningskontroll) 

Unika 3 15 

 

 

 

Fig. 19. Förtydligande gällande areaminskningen för vattendragen i undersökningsområdet från figur 

17. 
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Även mossen har, likt ängen sedan 1800-talet försvunnit från undersökningsområdet och 

således även EST kopplade till mossen som presenteras nedan i tabell 9. 

 

 

Tab. 9. Tabellen visar kategorisering av ekosystemtjänster från 1800-talets mosse utifrån 

Naturvårdsverkets förteckning över ekosystemtjänster.  

Markslag Kategori Klass 

Mosse Stödjande Primärproduktion 

  Upprätthållande av biogeokemiska kretslopp 

  Upprätthållande av biologisk mångfald 

  Upprätthållande av livsmiljöer 

  Upprättningshållande av näringsvävarnas dynamik 

 

Reglerande och 
upprätthållande 

Filtrering/inkapsling/bindning, genomförda av mikroorganismer, alger, 
växter och djur 

  Naturlig vattenreglering (inklusive översvämningskontroll) 

  Brandskydd 

  Pollinering 

  Upprätthållande av barnkammare och uppväxtmiljöer 

Unika 2 10 

 

 

Likt mossen och ängsmarken har även torvmossen försvunnit från någonstans mellan 1800-

talet och nutid. Således har även EST kopplade till torvmossen gått förlorade. 

 

 

Tab. 10. Tabellen visar kategorisering av ekosystemtjänster från 1800-talets torvmosse utifrån 

Naturvårdsverkets förteckning över ekosystemtjänster. Torvmossen återfinns ej på det nutida 

kartmaterialet vilket innebär att EST försvunnit. 

Markslag Kategori Klass 

Torvmosse Försörjande 
Fibrer och andra material från vilda växter, svampar, alger och bakterier för 
direkt användning eller för bearbetning 

 

Reglerande och 
upprätthållande Reglering av atmosfärens kemiska sammansättning (kolbildning) 

Unika 2 2 
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I syfte att enklare förstå vilka EST som fanns under tidigt 1800 presenteras nedan två tabeller 

med samtliga EST som identifierats, en för tidigt 1800-tal och en för nutid. Noterna antalet 

unika klasser för de två nedslagen. 

 

 

Tab. 11. Ekosystemtjänster tidigt 1800-tal 

Markslag Kategori Klass 

Samtliga Försörjande Livsmedel från odlade landväxter och svampar 

  Genetiska material 

  Mekanisk energi från djur 

  Livsmedel från uppfödda landdjur 

  Material från uppfödda djur 

  

Fibrer och andra material från vilda växter, svampar, alger och 
bakterier för direkt användning eller för bearbetning 
Livsmedel från vilda djur 
Dricksvatten från ytvatten 

 Stödjande Primärproduktion 

  Upprätthållande av biogeokemiska kretslopp 

  Jordmånsbildning 

  Upprätthållande av biologisk mångfald 

  Upprättningshållande av näringsvävarnas dynamik 

  Upprätthållande av livsmiljöer 

 

Reglerande och 
upprätthållande 

Filtrering/inkapsling/bindning, genomförda av mikroorganismer, 
alger, växter och djur 

  Erosionskontroll och stabilisering av massor 

  Bullerdämpning 

  Naturlig vattenreglering (inklusive översvämningskontroll 

  Brandskydd 

  Pollinering 

  Fröspridning 

  Upprätthållande av barnkammare och uppväxtmiljöer 

  Reglering av skadedjur och skadeväxter 

  Sjukdomsreglering 

  Vittringsprocesser och dess påverkan på markens kvalitet 

  Nedbrytning/fixering och dess effekt på markens kvalitet 

  Reglering av färskvattenkemi genom levande processer 

  

Reglering av atmosfärens kemiska sammansättning (kolbildning) 
Reglering av temperatur och luftfuktighet 
Reducering av lukter 
Dämpning av massflöden 
Naturlig vattenreglering (inklusive översvämningskontroll) 

Unika 3 32 
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Tab. 12. Ekosystemtjänster nutid 

Markslag Kategori Klass 

Samtliga Försörjande Livsmedel från odlade landväxter och svampar 

  

Genetiska material 
Mekanisk energi från djur 

  Material från uppfödda djur 

  

Livsmedel från uppfödda landdjur 
Livsmedel från vilda djur 
Dricksvatten från ytvatten 

  
Fibrer och andra material från vilda växter, svampar, alger och 
bakterier för direkt användning eller för bearbetning 

 Stödjande Primärproduktion 

  Upprätthållande av biogeokemiska kretslopp 

  Jordmånsbildning 

  Upprätthållande av biologisk mångfald 

  Upprättningshållande av näringsvävarnas dynamik 

  Upprätthållande av livsmiljöer 

 

Reglerande och 
upprätthållande 

Filtrering/inkapsling/bindning, genomförda av mikroorganismer, 
alger, växter och djur 

  Erosionskontroll och stabilisering av massor 

  Bullerdämpning 

  Naturlig vattenreglering (inklusive översvämningskontroll 

  Brandskydd 

  Pollinering 

  Fröspridning 

  Upprätthållande av barnkammare och uppväxtmiljöer 

  Reglering av skadedjur och skadeväxter 

  Sjukdomsreglering 

  Vittringsprocesser och dess påverkan på markens kvalitet 

  Nedbrytning/fixering och dess effekt på markens kvalitet 

  Reglering av färskvattenkemi genom levande processer 

  

Reglering av atmosfärens kemiska sammansättning (kolbildning) 
Reglering av temperatur och luftfuktighet 
Reducering av lukter 
Dämpning av massflöden 
Naturlig vattenreglering (inklusive översvämningskontroll) 
 

Unika 3 32 
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7. Diskussion 

7.1 Identifiering av historiska ekosystemtjänster 

EST-kapaciteten bland de historiska markslagen visar en variation och mångfald bland 

diverse ekosystemtjänster fördelat över olika markslag. Även om det har visat sig att vara 

möjligt att identifiera, kategorisera samt jämföra det historiska materialet med de nutida är det 

inte helt problemfritt. I många fall har det varit omöjligt att avgöra vad för typ av markslag 

det handlar om. Dock är det inte kartan som står för den huvudsakliga problematiken, utan 

taxeringsprotokollet. Avsaknad av rubriker för markslagen i kombination med färgsättning 

som inte kunnat motstå tidens gång har spelat roll. Vellend et al. (2013), Liss et al. (2013), 

och Tomscha et al. (2016) har därför delvis rätt i sina uttalanden om att kartmaterialet är 

inkonsekvent och opålitligt, men jag vill hävda att det är omfattningen med undersökningen 

som kan ge dem rätt eller fel. I detta fall är det mer en tråkig företeelse när 

taxeringsprotokollet brister än avgörande då resultaten ändå visar tydligt på vilka EST 

kopplade till markslag som har fått ge vika till de som tillkommit. Den andel som klassats 

som okänd på grund av inkonsekvent och ej pålitliga data spelar inte någon större roll utifrån 

de generella dragen. Skulle man däremot enbart undersöka en by hade det kunnat vara 

avgörande med opålitliga data. 

Vad som är intressant är att mängden okänd mark har ökat. I det nutida materialet återfinns 

det marker som benämns som ”annan öppen mark”. Det går därför inte att helt utesluta 

fältbesök vid kartering för att undersöka vad för typ av mark det handlar om och vad den 

nyttjas till. I detta fall är det även brister i det nutida kartmaterialet, inte bara det historiska, 

beroende av begränsade möjligheter att göra fältbesök. 

7.2 Arealförändring 

Ett av denna studies syfte var att se om det historiska materialet av sådan kvalité att det går att 

jämföra olika nedslag i tiden. Resultatet upplevs av sådan kvalité att en jämförelse av 

markslag och ekosystemtjänster mellan 1800-tal och nutid är möjlig. Dock vill jag påpeka att 

det är viktigt att beakta resultatet som kvantitativt samt en aning generaliserande med tanke på 

hopslagningen av marktyper (kärr, mad, fuktäng etcetera). Detta diskuteras mer ingående 

framöver. 

Resultatet visar en ökning av de EST kopplade till åkrarna, nutida och historiska. Det har 

även skett en arealökning av EST kopplade till skogsmarken samt sjöarna och dammarna. 
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Minskning av arealen har skett i markslagen betesmark, äng, våtmark, vattendrag, mosse och 

torvmosse, och därmed också de EST som är kopplade till dessa. Resultatet tycks stämma 

överens med vad Alcamo et al. (2003) hävdar att det i regel sker en trade-off mellan EST över 

tid. EST kopplade till betesmarken, ängen och våtmarken har fått ge vika åt den stora 

utbredningen av åkrar och skogsmark, detta diskuteras dock djupare senare i diskussionen. 

Studien visar att det är möjligt att använda historiska kartor, i detta fall tidiga 1800-tals kartor, 

för kartering av historiska ekosystemtjänster trots tidigare påpekande (Vellend et al. 2013; 

Liss et al. 2013; Tomscha et al. 2016) angående inkonsekventa och ej pålitliga data. 

7.3 Tendenser till trade-off mellan EST över tiden 

Utifrån resultatet kan det uttydas att EST kopplade till våtmarkerna, betesmarkerna och ängen 

har fått ge vika främst till EST tillhörande åkrarna och en viss del till skogarna. Detta är inte 

oväntat med tanke på vad Myrdal & Gadd (2000) tar upp när de beskriver svensk 

jordbrukshistoria. Millenium Ecosystem Assessment (MEA 2005) beskriver samma fenomen 

med tillägget att möjligheterna för EST att producera försämras i takt med att åkermark tar 

upp mer och mer yta då habitat och biologisk mångfald minskar. 

Tabellen för EST kopplat till skogsmark visar dock att de EST som kunde kopplas till 

betesmarkerna, ängarna och våtmarkerna återfinns i skogen. Med tanke på att EST återfinns 

på annan plats kan det då hävdas att en trade-off har skett? Räknar man bara antal så är det 

inte ett rimligt antagande. Studerar man däremot arealförändringen blir det tydligt att även om 

skogsmarker har ökat kompenserar inte det för minskandet av de andra markslagen. Ytan som 

dessa EST verkar på har minskat kraftig och därför också tillgången till dessa. Alcamo et al. 

(2003) påpekade att denna förändring kan innebära förlust av viktiga EST för människan, 

exempelvis skydd mot abiotiska faktorer vilket bevisats i denna studie. 

I avsnittet Bakgrund togs det upp att dikning av landskapet har negativa effekter (Wesström, 

Hargeby & Tonderski 2017). I denna studie likställs de historiska vattendragen och de nutida. 

De har därför också tilldelats samma EST. Om nu dikningen har negativa effekter på 

vattendrag, förekommer det ens exempelvis fisk i de nutida vattendragen? Överlever de 

övergödning? Att bara använda sig av flygfoton och terrängkarta är också enligt mig en brist. 

De ger visserligen en generell överblick men om vi ponerar att de nutida vattendragen har 

försämrats och att fisk inte längre finns att hämta är det då rättvist att de får samma EST 

kopplade till sig som de historiska? Troligtvis ser trade-off:en mer negativ ut än vad resultatet 

ger sken av. 
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Samma resonemang kan föras gällande skogen. Då fältbesök inte gjorts utan arbetet har utgått 

från digital information, hur kan vi veta att den nutida och historiska skogen har alla de EST 

kopplade till sig? Det finns inget i det digitala materialet som skvallrar om skogens 

ekologiska status. 

Det talades även i bakgrunden om vikten av att skilja på kapacitet, flöde och efterfrågan 

(Tomscha et al. 2016). Problematiken som diskuteras ovan gällande tilldelning av EST pekar 

istället på att flödet, alltså de realiserade EST ett ekosystem kan ge är av yttersta vikt. Vi vet 

inget om kapaciteten om vi inte tittar på ekologisk status vilket i sin tur påverkar flödet. Även 

om jämförelsen har varit möjlig och data har kunnat utvinnas och visar på obefintlig trade-off 

gällande antalet unika klasser, utgår kartläggningen från att alla markslag har optimala 

ekologiska förhållanden. Har dem det? Flödet är med andra ord beroende av kapaciteten och 

bör därmed studeras med holistisk syn för noggrannare och kvalitativa studier. 

7.4 Förbättringsförslag till framtida studier  

Tomscha et al. (2016) påpekar att studier som exempelvis denna kan medföra insikter i 

arbetet med historiska EST, och visa på styrkor och svagheter. Jag vill tro att mitt bidrag har 

visat att det är möjligt med historisk EST-kartering och att den kan göras i större skala. 

Kartmaterialet lämnar dessutom möjligheter för andra typer av studier, exempelvis monetära 

studier för att undersöka om historiska markslag kan producera mer / mindre varor, om det 

finns ekonomiskt kännbara skillnader i att ha fler eller färre typer av unika EST inom ett givet 

område. Då kartmaterial från andra länder ej studerats gäller ovan nämnda resonemang för 

svenskt kartmaterial. En annan insikt är att det i min egen mening görs för många antaganden 

om exempelvis åkrarna, vad som produceras på dem. Kritik kan även föras mot 

naturvårdsverkets förteckning av EST.  

Som tidigare nämnts i bakgrunden så finns det inga grundramar för att kategorisera och 

kartlägga historiska ekosystemtjänster. Detta är troligtvis det största problemet denna uppsats 

har stött på. I vilken ände ska man börja? I den historiska data förekommer det markslag som 

tuväng, kärr, mad för att nämna några få. Tittar man på svensk ekosystemförteckning finns 

där förutom klasser och kategorier även en rubrik ”tjänsteskapande område”, alltså i vilket 

markslag du hittar en EST. Här förekommer det ingen finfördelning av markslag. Antingen 

heter det skog, jordbruksmark eller grönområden, för att nämna några få. Jag anser att detta är 

aningen problematiskt. Är det så att en tuväng kan likställas med ett kärr, som likställs med en 

våtmark? Det är möjligt att biologiska processer ser snarlika ut, att jordmånsbildning sker 
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eller att de dämpar massflöden. Men görs det likvärdigt? Kan en tuväng fånga upp lika 

mycket flöden som ett kärr kan? Gör ens en tuväng detta? Eller är namnet bara en indikation 

på att marken vid inmätt tillfälle är en aning fuktig? Detta upplevs som en svaghet och skulle 

försvåra ett kvalitativt arbete med historiska EST. Resultatet har dock visat att det är möjligt 

att studera generella drag. 

Förslagsvis kan nutida markslag med liknande tillvägagångsätt i brukandet som de historiska 

jämföras och studeras. Det är inte nödvändigt att begränsa sig till historiskt material, vilket 

enkelt kan ersättas med nutida kartmaterial för mer detaljerade studier. Däremot är det 

svenska historiska kartmaterialet en guldgruva gällande placering och utbredning av markslag 

i historien och kan på så viss bidra med data. 

Tomscha et al. (2016) har onekligen rätt i att studier likt denna ger många insikter, och visar 

på styrkor samt svagheter. Tidigare har det nämnts bristen på grundramar för kartläggning av 

historiska EST, förhoppningsvis har detta arbete kastat ett litet ljus på hur framtida arbeten 

kan gå tillväga i jämförelser och arbete med historiska EST. 
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