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Sammanfattning
Syftet med undersökningen var att undersöka markanvändning och skogshistoria i ett område i 

mellanskåne på gränsen mellan skog och slätt. Frågor som behandlas rör den medeltida 

agrarexpansionen och den senmedeltida agrarkrisen, samt förändringar i trädslagsammansättningen. 

För att besvara frågorna har vi använt paleoekologisk metodik, fr. a. pollenanalys och C14-datering, 

men också flygbilder, historiska kartor och skriftligt källmaterial. Våra resultat visar på en 

odlingskontinuitet i området från tidigmedeltid till 1600-tal med en tydlig expansion av åker och 

gräsmarker under tidig medeltid och en lika tydlig regression under senmedeltid. 

Trädslagssammansättningen har under lång tid dominerats av ek, bok och tall. Det är först under de 

senaste 200-300 åren som bok varit lika dominerande som i dag.
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1. Inledning
 Skåne är ett gränsland. Här möts magmatiska, metamorfa och sedimentära bergarter, 

lövskog och barrskog, fullåkersbygd och skogsbygd. Geologi, vegetation och människans 

markanvändning har samspelat  och skapat ett stort antal landskapstyper med olika utseende och 

med olika historia. I Skånska bygder under första hälften av 1700-talet, delar Campbell (1928) in 

Skåne i tre olika bygder, skogsbygd, slättbygd och risbygd (Bilaga 1). Skogsbygden sträcker sig 

från de mellersta delarna av Skåne till nordöstra Skåne. Området är näringsfattigt  och stenigt med 

urbergsmorän och karaktäriseras därför till stor del av skog idag. En betydande del av dessa skogar 

har dock sitt ursprung i öppna eller halvöppna betesmarker som fram till början av 1900-talet var av 

stor betydelse för skogsbygdens näringsekonomi (Länsstyrelsen, 2005). Beskrivningen av 

skogsbygd som Campbell (1928) ger karakteriseras i huvudsak av utägor med skog.

Slättbygden domineras av en mycket  bördigare moränlera som sträcker sig från sydvästra och 

sydligaste Skåne. Bygden är så gott som helt uppodlad och har varit  det under lång tid. I dessa 

slättbygder finns nästan ingen skog med en längre kontinuitet (Länsstyrelsen, 2005). Beskrivningen 

som Campbell (1928) ger över hur slättbygden karakteriseras, är att landskapstypen huvudsakligen 

haft inägor med åker och äng i hägnade vångar, men att slättbygden även har utmark i form av 

fälader. Campbells (1928) beskrivning av risbygden är att den karakteriseras av varierande 

landskapstyper. Bygderna kan karakteriseras av inägor med betydande ängar i vångarna samtidigt 

som utägorna huvudsakligen har fälader.

 Dessa tre övergripande bygder delar Campbell in i 15 olika enheter.  Endast i ett fåtal av 

dessa har det tidigare gjorts tvärvetenskapliga landskapsstudier, som går bortom 1700-talet tillbaka 

till förhistorisk tid. I skogsbygden i nordvästra Skåne gjordes en omfattande undersökning i 

samband med utbyggnaden av E4 (Lagerås, 2007) och en undersökning gjordes på slättbygden i ett 

område från sydkusten till Romeleåsens södra delar, det s.k. Ystadsprojektet i sydligaste Skåne 

(Berglund, 1991). Ett exempel på mindre studier är en undersökning i mellanskåne (Lindbladh et al. 

2007). I samband med ett restaureringsprogram, i Fulltofta-området, gjordes en detaljerad 

tvärvetenskaplig landskapsstudie, som visar skog- och markanvändningshistoria under de senaste 

2000 åren. Men det finns således många kunskapsluckor att fylla, och goda möjligheter även för 

mindre landskapsvetenskapliga studier att generera ny kunskap.

Vi har valt att  studera ett område mellan slätt och skog som, det som Campbell kallar för ”Nedre 

Skogsbygden” i mellersta Skåne. Det ligger geografiskt skiljt från de två större undersökningarna, 

men i närhet av Fulltofta-området, vilket medför möljigheter till jämförelser med Lindbladhs m. fl. 

studie. 
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Vi formulerade  följande frågor:

• Hur ser markanvändningens historia ut i området?

• Vilka är de första spåren av odling i området?

• Kan en tidigmedeltida agrar expansion och en senmedeltida agrarkris spåras?

• Hur ser skogshistorien ut i området?

• När etableras dagens bokskog i området?

• Vilken skogstyp fanns tidigare?

1.1 Områdesbeskrivning

 Vårt undersökningsområde ligger i Hörby kommun på Linderödsåsens sluttning mot 

Ringsjöbygden. Områdets berggrund är gnejs, och jordarten är huvudsakligen morän med 

kringliggande torvmarker (Fredén, 2009). Landskapet är kuperat  och bok är det dominerande 

trädslaget. Dagens markanvändning formar ett  ganska varierat landskap där lövskog och 

barrplanteringar omväxlar med betesmark och åker.

Området ligger i Södra Rörum socken i Frosta Härad. Det första skriftliga belägget av Södra Rörum 

är från år 1360, skrivet som Rytherum Syndra. Efterledet -rum finns huvudsakligen i östra Skåne 

och är en namngrupp  som härstammar från vikingatid och äldre medeltid (år 700-1000) (SOFI, 

2012). Efterledens betydelse är ”öppen plats”. Förledet ryth-, som oftare ingår som efterled i ryd-

namn betyder i huvudsak ”röjning” (Pamp, 1983). Den nuvarande kyrkan i Södra Rörum är från 

1800-talet, men det finns spår kvar från den tidigare kyrkan innan renovering, ett  triumfkrucifix 

från 1400-talet och en medeltida dopfunt (Hörby församling, Svenska kyrkan). Det första skriftliga 

belägget från Södra Rörums kyrka är från år 1624, Sønnder Rørum Kierke (SOFI, 2012). Ortnamnet 

förefaller alltså vara äldre än kyrkan.

 Campbells indelning av bygderna i Skåne delas in efter hushållningssystem samt bruknings- 

och odlingssystem. Inom denna indelning är Södra Rörum beläget i nedre skogsbygden. 

Skogsbygden karakteriseras på olika sätt. Hushållningssystemet i skogsbygden grundar sin ekonomi 

på skog. Pengar till skatter och inköp av säd och andra slättbygdsprodukter tjänas genom försäljning 

av skogsprodukter. Bruknings- eller odlingssystem inom skogsbygden är främst ensäde samt 

tvåsäde eller annan speciell brukningsmetod. Beskrivning av den nedre skogsbygden sker i olika 

indelningar, där vår lokal ligger i en av de socknar som ligger norr och öster om Ringsjön. Dessa 

socknar har enligt Campbell inte den typiska skogsbygdskaraktären. Detta beror främst på den 

närhet som dessa socknar har till risbygd och slättbygd, vilket har påverkat hushållningen. 
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Jordbruket och boskapsskötseln var förhållandevis lika inom hela området med ensädesåkrar och 

utsäde, då jorden oftast är sumpig och moränjord.

Kreatur och hästar hålls i ett rimligt  antal. I områden där det fanns gott om hö och fälads- eller 

betesmarker mottogs en mängd boskap på drift från slättbygden. Bok- och ekskog användes under 

ollonår till svinen (Campbell, 1928).

1.2 Lokalbeskrivning

 V i v a l d e H j ä l l e n s 

n a t u r r e s e r v a t  f ö r v å r 

undersökning. Här fanns en 

l ä m p l i g t o r v m a r k f ö r 

pollenanalys i nära anslutning till 

fossil åkermark. Där finns enligt 

skötselplanen röjningsrösen som 

är både av äldre och yngre typ 

samt i tre olika storlekar. På 

Riksantikvarieämbetets databas 

Fornsök dateras den fossila 

åkermarken med odlingsrösen 

(RAÄ Södra Rörum 50:1) till 

bronsålder, järnålder, medeltid 

eller nyare tid. Det finns även en 

stensättning som dateras till 

bronsålder eller järnålder.

 Naturreservatet bildades 

den 30 juni 2011. Åldrig bok, den döda veden och den biologiska mångfalden är några av de 

faktorer som haft stor betydelse för naturreservatets bildande samt de fossila lämningar som syns i 

landskapet. Det har tillsammans skapat förutsättningar för flera växt- och djurarter som numera är 

hotade på grund av bristen på lämpliga livsmiljöer. I området har det  påträffats 13 rödlistade 

kryptogamer, exempelvis: havstulpanlav Thelotrema lepadinum, bokvårtlav Pyrenula nitida, 

stiftklotterlav Opegrapha vermicellifera och savlundlav Bacidia incompta. De gamla, murkna 

bokarna ger livsmiljö för ett stort antal rödlistade insektsarter varav 13 är upptagna på rödlistan. Till 

de mest sällsynta av vedlevande insekter hör Carphacis striatus, Eucnemis capucina och Platycis 

Figur 1. 
Naturreservatet Hjällen.  Reservatet är gränsmarkerat med svart. Röd prick 

visar reservatets läge i Skåne och Hörby kommun. (Länsstyrelsen i Skåne, 
2011). Skala 1:10 000.

Skala: 1:10000
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cosnardi. Gemensamt för dessa är att de har en begränsad utbredning och indikerar olika ekologiska 

förhållanden, exempelvis att det finns en kontinuitet av död ved i området (Länsstyrelsen i Skåne, 

2011).

 Mossen är belägen ca 1 km sydväst om Södra Rörum och den centrala delen av mossplanet 

ligger ca 80 m ut från bokskogen i öster. Mossplanet är ca 45 m x 60 m. I laggkärret kring mossen 

har borrprovskärnor tagits. Där växer björk, al, pors och några enstaka granar.

Arter som idag finns på mossen och i laggkärret:

Bottenskikt: Renlav Cladina sp., syllav Cladonia cornuta, trattlav Cladonia sp, husmossa 

Hylocomium splendens, praktvitmossa Plagiomnium undulatum, väggmossa Pleurozium schreberi, 

björnmossa Polytrichum commune.

Fältskikt: Starr Carex sp., ljung Calluna vulgaris, blåbär Vaccinium myrtillus, lingon Vaccinium 

vitis-idaea, tranbär Vaccinium oxycoccos.

Busk- och trädskikt: Klibball Alnus glutinosa, glasbjörk Betula pubescens, bok Fagus sylvatica, 

pors Myrica gale, tall Pinus sylvestris, ek Quercus sp.

Lena Ottosson & Malin Widén 
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2. Arbetets avgränsningar
 På grund av tidsbegränsning har vi valt  att endast  analysera den översta metern i 

torvmarken. Detta beror på att framställning och analys var tidskrävande, men också på att vår 

ambition var att framför allt studera medeltid och modern tid.

 Vi valde att  framför allt bestämma vanligt förekommande pollentyper från träd och buskar, 

samt några karakteristiska pollentyper från ris, gräs och örter, t.ex. ljung, spannmål och ogräs som 

avspeglar landskapets odlingshistoria. De pollenkorn vi inte kunde artbestämma satte vi i kolumnen 

för obestämda arter. 

 Vi hade bara ekonomiska möjligheter att göra en C14-datering. Vi valde att lägga denna på 

en nivå som motsvarades av en kraftig ökning av kulturindikatorer i diagrammet.

2.1 Val av område

 Fossil åkermark är tecken på varaktigt övergiven åkermark och en indikator på ett område 

där markanvändningen förändrats över tid. För valet av undersökningslokal, var det därmed viktigt 

att  hitta en torvmark som ligger i nära anslutning till fossil åkermark. Vi gjorde därför en förstudie 

över områden med hjälp av jordartskartan (Uppsala, SGU) och fornsök (Rikantikvarietämbetet, 

2012) som bearbetades i ArcGIS, för att hitta lämpliga undersökningslokaler.

 Vi var ute i fält under två dagar och undersökte 12 lokaler på Linderödsåsen (bilaga 2 och 

3). Vi sållade bort  de lokaler som inte hade de kriterier som krävdes, t.ex. att torvmarken  inte var 

tillräckligt djup eller låg för långt ifrån den fossila åkermarken.

Slutligen hittade vi ett område som uppfyllde de som krävdes, torvmark i anslutning till fossil 

åkermark, Hjällens naturreservat.
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3. Metod och material
3.1 Fältarbete

 Fältarbetet gjordes genom att borra flera profiler längs en sektion från mossens laggkärr och 

ut på mosseplanet. Två parallella borrningar gjordes för att få en överlappning mellan borrkärnorna. 

Vi använde en s.k. ryssborr, en torvprovtagare som ger 1 m långa borrkärnor. Kammaren av en 

ryssborr roterar 180° och kanten på halvcylindern skär runt det material som ska provtas, samtidigt 

som ryssborren håller sitt ursprungliga läge. Detta innebär att störningen på sedimenten minimeras 

och kommer upp i sitt ursprungliga skick. Fördelen med att använda sig av en ryssborr är att när 

provet är taget kan man redan i fält exponera provet och se stratigrafi, humifiering, färg etc. i detalj 

(Aaby och Digerfeldt, 1986).

3.2 Pollenanalys

 I den översta borrkärnan togs 16 prover ut för pollenanalys. Det översta togs på 10 cm djup, 

2 cm under den recenta levande vitmossan. Därunder provtogs med 5 cm intervall ner till 85 cm 

djup. Vid uttaget av materialet användes en spatel, för att få ut ca 1 cm3 material. Materialet lades i 

provrör och destillerat vatten tillsattes. Pollenprepareringen följde sedan i stora drag arbetsgången 

för organogena avlagringar (Berglund & Ralska–Jasiewiczowa, 1986).

De viktigaste stegen var:

• 10% NaOH tillsattes proverna i vattenbad för att dispergera materialet  och avlägsna humussyror.

• Silning av materialet genom nät med stor maskvidd (0,254 mm) för att avlägsna organiskt 

material som var mycket större än pollen. 

• Acetolysvätska tillsattes i proverna som stod i vattenbad, dvs. 9 delar koncentrerad 

ättiksyraanhydrid och 1 del koncentrerad svavelsyra för att bryta ner fast organiskt material 

förutom pollen.

Figur 2. Ryssborr med exponerat prov från den undersökta sektionen. Här syns övergången mellan 
organiska jordarter (torv och gyttja) och lera. Foto: Lena Ottosson
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• Materialet silades genom nät med liten maskvidd (10 mikrometer) för att avlägsna organsiskt 

material mindre än pollenkornen.

• Förvaring av de färdiga pollenproverna i glycerol.

Pollenmaterialet lades på ett objektglas tillsammans med en droppe glycerol och därefter lades ett 

täckglas på. För varje prov vi framställde gjorde vi två preparat. Vi räknade var sitt prov och lade 

sedan ihop våra resultat. I varje pollenprov räknades sammanlagt 400 pollen, det vill säga vi 

räknade 200 pollen var. Det gjorde främst för att vi skulle kunna jämföra våra resultat  och 

kontrollera om vi räknat ungefär lika. 

 När alla prover var analyserade, fördes data in i kalkylprogrammet TILIA och 

diagramkonstruktionsprogrammet TILIA – GRAPH. Valet av vilka pollenslag som bör ingå i 

pollensumman baseras på vilket syfte pollendiagrammet ska ha. Om syftet är att  se hur skogens 

historia har förändrats så bör pollensumman bestå av trädpollen. Ska man däremot göra en 

vegetationsutveckling i historiskt perspektiv bör man använda sig också av andra komponenter i 

pollensumman, som t.ex. örter och gräs (Birks & Birks, 1980). Med utgångspunkt från vårt 

diagram har vi analyserat hur vegetationen har förändrats. För att underlätta läsningen av 

diagrammet har vi delat in det i perioder. Periodgränserna har vi placerat där vi har sett en 

förändring i diagrammet. 

Med utgångspunkt från C14-datering och nutid har en tidsskala räknats ut med hjälp  av TILIA-

GRAPH.

3.3 Varför pollenanalys?

 En av de viktigaste och mest välutvecklade paleoekologiska metoderna är pollenanalys. 

Pollendiagram bidrar till kunskapen om biostratigrafi och kronologi samt om lokala och regionala 

miljöer (Berglund & Ralska–Jasiewiczowa, 1986). Genom pollenanalys har vi kunnat få fram 

kunskap om hur våra skogar har utvecklats genom tiderna. Av den mängd pollen som växterna 

producerar, är det en del som hamnar i mossar och kärr, där det  sedan bevaras i torv och sediment. 

Man kan använda sig av pollen eftersom pollenkornets yttre skal består av sporopollenin. 

Sporopolleninet gör att pollenkornet kan stå emot nedbrytning och gör att det kan bevaras som s.k. 

subfossil (Lindbladh, 2005). För att kunna bestämma pollen, tittar man på dess form, antalet 

öppningar, ytstruktur och storlek. Olika arters pollen skiljer sig åt  vad gäller hur stor mängd pollen 

de producerar och hur de sprids. 

 Det största landskapshistoriska informationsvärdet ligger i de relativa förändringar som kan 

iakttas i diagrammet. Hur varierar trädpollen och kulturindikatorer i diagrammet och hur kan dessa 
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förändringar tolkas till vegetationshistoria? Tolkningen bygger på kunskaper om växters ekologi 

och uppträdande i nutida ekosystem, och att arternas ekologiska krav och preferenser i stort sett 

varit  de samma då som nu. Regnéll (1989, s. 14-28) har gjort en genomgång av hur olika 

pollentyper kan tolkas i landskapshistoriska sammanhang Som exempel indikerar pollen från mållor 

gödslad näringsrik jord.

3.4 Datering

 Med hjälp av en C14-datering kan man göra en ungefärlig tidsperiodsindelning. Genom 

dateringen kunde vi tidsfästa olika händelser i diagrammet. Metoden bygger på att levande 

organismer tar upp kol som finns i atmosfären i form av koldioxid medan de lever. Kol förekommer 

i tre olika isotoper: C12, C13 och C14. Både C12 och C13 är båda stabila, medan C14 är radioaktiv 

och sönderfaller till N14. Halveringstiden för C14 är ungefär 5730 år. Hur mycket C14 som finns 

kvar i förhållande till C12 blir därför ett mått på hur lång tid som har förflutit  sedan det organiska 

materialet var levande. Metoden kan användas för åldersbestämning av allt  material som innehåller 

kol, i vår undersökning är det torvmaterial som ska åldersbestämmas. Med AMS-metoden 

(Accelerator Mass Spectrometer) räcker det med några få mg för att prov ska kunna dateras 

(Andréasson, 2006).

 Vi valde ut ett prov på 52,5 cm djup, då vi i vårt diagram kunde se att odlade växter och 

andra odlingsindikatorer ökade kraftigt. Provet torkades i ett dygn på 105°C. Därefter vägde provet 

0,3663 g. Provet packades sedan enligt  anvisningar från företaget Beta Analytic, och skickades iväg 

till London för datering.

3.5 Kartstudier

 Pollenanalysen har kompletterats med kartstudier (Lantmäteriet, 2012) för att få oberoende 

uppgifter om vegetationsutvecklingen under de senaste fyrahundra åren.

Kartorna som har använts är:

• Gerhard von Buhrman, Skånekartan 1684

• Skånska rekognosceringskartan, 1812-1829

• Enskifteskarta över Södra Rörum, 1823, 1:10 000

• Generalstabskartan, 1860, 1:100 000

• Ortofoto, 1940-talet

• Flygfoto, 1997-2005

• Jordartskartan, 2D NV Tomelilla 9C
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• FMIS, Fornlämningskarta
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4. Resultat
4.1 Stratigrafi

Djup (cm) Material

10-15 Vitmossa

15-262 Lövkärrtorv

262-263 Kolhorisont

263-338 Lövkärrtorv

Tabell 1. Provtagningspunktens stratigrafi

Provtagningspunkten togs 3 m ut från fast mark. Torvlagerföljden har bildats genom försumpning. 

Lagerföljden utgörs av lövkärrtorv. Bottenskiktets vegetation på platsen utgörs av vitmossa.

4.2 Tidsskala

Lokal Lab. nummer Djup (cm) C14-datering
(C14-år BP)

Kalibrerat värde 
(kalenderår AD)

Södra Rörum Beta-317944 52,5 860 +/- 30 1160 - 1220

Tabell 2. C14-datering.

Med hjälp av två dateringar i diagrammet, nutid (2012) och C14 -dateringen har en tidsskala kunnat 

göras i pollendiagrammet med hjälp av TILIA- GRAPH. Med dessa utgångspunkter har vi genom 

interpolation i den övre delen och extrapolation i den nedre delen bildat en tidsskala. Åldern är 

därmed säkrast i närheten av de två dateringarna. I lagerföljdens övre del medför förändringar i 

jordartens humifieringsgrad en ökad osäkerhet i kronologin.
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4.3 Vegetationshistoria

Figur 3. Pollendiagram på djupskala från torvmark i Hjällens naturreservat, Skåne
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Figur 4. Pollendiagram på tids- och djupskala från torvmark i Hjällens naturreservat, Skåne.
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Period 1

Djup: 85-52,5 cm

Ålder: Ca 550-1200 e Kr

 Summakurvan för träd och buskar karakteriseras av höga procentvärden under denna 

perioden. Tall, Pinus, ek, Quercus, al, Alnus, lind, Tilia, och hassel, Corylus, når här sina högsta 

värden. Björk, Betula, bok, Fagus, alm, Ulmus, och avenbok, Carpinus, har i förhållande till andra 

perioder förhållandevis låga värden. De sammanlagda värdena för ris, örter och gräs är lägre och 

dominerande taxa är starr, Carex, och gräs, Poaceae. Taxa som ljung, Calluna vulgaris, gråbo/

malört, Artemisia, och  mållor, Chenopodiaceae, förekommer i lägre halter.

 Landskapet vid denna tid karakteriserades av en förhållandevis ljus och öppen skog, vilket 

stöds av den starka ställningen för de relativt ljuskrävande trädslagen ek och tall på fastmarken. 

Förekomsten av ljung, gråbo/malört och mållor tyder på att landskapet betats, men också att mindre 

ytor odlats. I kärret växte enstaka alar och björkar, men även detta har varit förhållandevis öppet 

med ett rikt fältskikt av starr.

Period 2

Djup: 52,5 - 42,5 cm

Ålder: ca 1200-1350

 Gränsen mot landskapsperiod 2 markeras av en kraftig ökning i summakurvan för ris, örter 

och gräs. Gräs, korn, Hordeum typ, och svartkämpar, Plantago lanceolata, når här sina högsta 

värden. Taxa som ljung förekommer i lägre halter. Motsvarande ökningen av ris, örter och gräs 

minskar summakurvan för träd och buskar. Det sker en generell minskning av träd och buskar, 

framför allt tall, ek och björk.

 Perioden inleds med en odlingsexpansion i området under tidig medeltid. Det ökande värdet 

av kornpollen är ett  tydligt tecken på detta. Men också de kraftigt  ökande värdena av gräspollen och 

svartkämpar kan tyda på en förändrad markanvändning, en övergång från betesmark till äng. I 

ängen har gräs och svartkämpar kunnat  blomma och sprida pollen fram till slåtter, medan 

betesmarkens pollenproduktion kan ha hämtas av betet. Möjligen kan något av de höga gräsvärdena 

förklaras av en eutrofiering av kärret som orsakats av de näringsämnen som kommit ut med ökad 

ytavrinning i samband med att  området öppnats upp (borrpunkten är belägen 3 m från fastmarken). 

En odlingsregression syns i diagrammet under 1300-talet, som en minskning av värdena av 

svartkämpe och korn. Detta tyder på en förändring av markanvändningen och odlingen.

Period 3
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Djup: 42,5 - 22,5 cm

År: Ca 1350 - 1750

 I denna period minskar kornet, vilket  kan tyda på att odlingen minskar och avtar i betydelse 

än tidigare. Generellt i period 3 är det en svag ökning av summakurvan för träd och buskar. 

Motsvarande sker en svag minskning för ris, örter och gräs. Dominerande taxa för kurvan över träd 

och buskar är tall och ek, men även starr och ljung, som når sina högsta värden under denna 

perioden. De ökande värdena av träd och buskar kan tyda på en förändring, då en igenväxning sker 

på fastmarken. De höga värdena av starr tyder på att  även en igenväxning sker i kärret  vilket kan 

bero på att näringsämnen har kommit dit med ytavrinning.

Period 4

Djup: 22,5- 10 cm 

År: Ca 1750 - idag

 Summakurvan för träd och buskar karakteriseras av höga värden under denna period. Björk, 

bok och gran, Picea, når här sina högsta värden. Medan tall, ek, al, hassel har i förhållande till andra 

perioder förhållandevis låga värden. De sammanlagda värdena för ris, örter och gräs är lägre. 

Halterna av starrpollen minskar kraftigt och nästintill avtar helt.

 Perioden inleds med en igenväxningen av fastmarken, som tyder på att markanvändningen 

kraftigt har förändrats. Skogen sluter sig och boken blir det helt dominerande trädslaget. Den 

vegetation vi har idag i naturreservatet Hjällen etableras. Den kraftiga minskningen av starr tyder på 

att  vegetationen ändras i laggkärret från ett starrdominerat  kärr till ett kärr med mycket vitmossa i 

bottenskiktet.

4.4 Analys av historiska kartor och flygfoton

 När Skåne blev svenskt efter freden i Roskilde 1658 började en omfattande kartläggning av 

den nya provinsen. En översiktlig bild av hur skogarna fördelade sig ges av Gerhard Buhrmans 

karta från 1684 (bilaga 4). Där finns detaljerad information om skogarnas utbredning. Kartan visar 

utbredning av fyra olika skogstyper: Bökeskog (bokskog), en s.k. utmarkskog eller allmänning för 

skånska skogsbygder, (Campbell, 1928). Ekeskog (ekskog), som troligtvis finns i mindre grupper 

eller stråk i direkt anslutning till större eller mindre odlingsbygder (Campbell, 1928). Suurskog 

(klibbal och björk) och furuskog (barrskog).
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 Buhrmans karta från 1684 visar att bok 

dominerade  under 1600-talet i Skåne, framför allt på 

urbergshorstarna. Enligt Troedssons (1966) tolkning av 

Buhrman; ”Bokskogens utbredning är här starkt 

generaliserad, vilket innebär att den i verkligheten torde 

haft en något  mindre areal än vad kartan antyder”. Vid en 

närmare granskning av området i Buhrmans karta, ser 

man en utbredning av andra vegetationstyper. År 1684 är 

det främst ek som dominerar i vår lokal. De närliggande 

områdena har en varierande vegetationstyp. Söder om 

lokalen är det en s.k. suurskog, i öst s.k. bökeskog, som 

karakteriseras av bok och inslag av ek. I norr växer ljung 

och en och i väst suurskog (bilaga 4).

 Likheter mel lan den t redje per ioden i 

pollendiagrammet som bl.a. omfattar 1600-talet och 

Buhrmans karta, är att båda identifierar ekskog i området 

under denna tid (se pollendiagram och bilaga 4). Att eken dominerade under denna period kan bero 

på att området låg i eller nära Södra Rörums inmark. En annan anledning kan vara den 

skogsordning som antogs av riksdagen år 1647. Den innebar bland annat förbud mot fällning av ek. 

Varför trädslaget inte fick huggas ned berodde främst på att det var ett viktigt  material till 

krigsfartygen men även för att ekollon användes till svinbete (Eliasson, 2000). I kartan syns inga 

spår av odling i området, men det är knappast att förvänta i en så småskalig karta.

 Summakurvan av trädpollen ökar, vilket troligtvis visar på att en igenväxning sker i 

området, med bok och björk. Markanvändningen i området förändrades under den här tiden. 

Skogspolitiken och lagarna om ek hade stor inverkan. Ek innebar problem för bönderna, då träden 

skuggade och löven var svårförmultnade, vilket gjorde att produktionen av säd eller hö minskade. 

Konflikter mellan staten och bönderna blev ett faktum, som resulterade till en dramatisk nedgång av 

antalet ekar under 1700- och början av 1800-talet (Eliasson, 2000). Enligt enskifteskartan från 1823 

har en förändring av marken skett i området. Tolkar man kartan ser man att vårt område ligger i 

inmarken (bilaga 5). Vi kan dock inte utläsa om det är ekskog eller bokskog. I diagrammet (fjärde 

perioden) kan man däremot se att värdena av ek är låga och värdena av bok är höga. Ur protokollet 

för enskifteskartan kan vårt område kopplas ihop med lotterna 294, 295 och 387. Lotterna 294 och 

295 beskrivs som ”Backe, skog”, medan lott 387 beskrivs som ”Måse”, mosse. Läser man 

Figur 5. Generalisering av bokskog, 1684: Här 
ställer Troedsson, 1960 sig emot Buhrmans 

generalisering av bokskog under 1600-talet. 
Han menar på att det inte funnits den 

utsträckningen av bok under denna tid. 
Troedsson (1966).
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beskrivningen är området ”afrösningsjord” och skog.  Avrösningsjord innebär ”…den jord, som vid 

skifte afrösas eller afskiljes från inegor, derför att den ej är odlad eller ej anses kunna med fördel 

odlas till åker eller äng” (Nordisk familjebok, 1876). 

Figur 6. Utsnitt ur beskrivningen till enskifteskartan, 1823. Torvmarken är numrerad 387 och 

närliggande terräng 294 och 295.
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 Ortofoto från 1940-talet visar på en viss förändring i skogsutvecklingen. Området domineras 

fortfarande av lövskog, i synnerhet bok, men inslag av barrskog har nu etablerats i området. Små 

partier och stråk med barrskog ligger i anslutning till området. I diagrammet kan man utläsa att det 

är gran, vilket vi kan se spår av redan från tidigt 1800-tal.  Beståndet av gran under 40-talet har 

förändrats om man ser på flygfotot från nutid (1997-2005). Området domineras idag av bok men ett 

större bestånd av gran har kommit in i området. Formen på dessa områden är räta, vilket tyder på att 

det är planterad granskog.

Figur 7. Ortofoto från 1940-talet över Hjällen. Området domineras fortfarande av lövskog, men 

inslag av barrskog har etablerats i området. 
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5. Diskussion
Odlingshistoria

 Eftersom vår torvmark ligger i direkt anslutning till ett fornlämningsområde (RAÄ Södra 

Rörum 50:1) kan pollendiagrammets information jämföras med fornlämningsbilden. I 

fornlämningsområdet ingår ett antal olika fornlämningar med varierande ålder och storlek.

Spår av odling finns idag kvar i form av ett stort antal röjningsrösen, vilket lett till att området 

klassas som fossil åkermark. Rösen anges vara av både äldre och yngre typ. De äldre röjningsrösena 

tolkas vara från äldre järnåldern och de yngre röjningsrösena tolkas vara från 1700-1800- talet. De 

yngre röjningsrösena kan ha blivit påbyggda under 1700- eller 1800-talet.

Under våren 2012 gjordes en detaljerad kartering av den fossila åkermarken på fastigheten Södra 

Rörum 50:1 (Dahlbom och Eklund 2012). Dahlboms och Eklunds kartering visar att 

fornminnesregistrets uppgifter om antalet röjningsrösen i området är kraftigt  underskattade och att 

även andra typer av fornlämningar förekommer. Deras kartering verifierar inte en indelning av 

rösena i distinkta grupper baserat på storlek, form och stenmaterial. Därmed faller också antagandet 

om en datering av rösena, och därmed odlingsperioder, på morfologiska grunder. Att det 

förekommit odling under en längre tid i området är rimligt att  anta då det finns en stor förekomst av 

rösen. Men odlingen kan inte ha varit av någon större areell omfattning under de senaste 400 åren, 

eftersom den inte syns i kartmaterialet. Då det inte går att genom rösenas utseende bestämma 

åldern, kan inte heller frågor om odlingskontinuitet  i området besvaras enbart genom kartering. I 

vårt resultat har vi fått fram att det sker en odlingsexpansion under tidig medeltid, då vi har spår av 

korn. Genom C14-dateringen fick vi ett intervall på år 1160-1220, vilket är tidig medeltid. En del av 

dessa röjningsrösen kan ha kommit till under denna tid, men troligtvis har ett  flertal av de 

fornlämningar uppkommit då området blev återuppodlat. Dessa röjningsrösen tillsammans med 

resultat av korn under tidig medeltid kopplar samman historian om den agrara utvecklingen med 

markanvändningen och dess utveckling under tiden. Inslaget av korn vid denna tid förtydligar att en 

expansion inom odling har inträffat.

 Vår teori är att det skett en odlingsexpansion i området vid denna tid, kan det ha inneburit 

att  en förstagångsröjning och bränning av tät skog har inträffat (Dahl, 1989). Troligtvis är inte fallet 

så i detta område, då det finns äldre spår av fornlämningar i området. En faktor till varför en 

odlingsexpansion har inträffat  i ett marginalområde vid Linderödsåsen kan främst bero på en 

förändring av klimatet. Klimatet blev gynnsammare för spannmål, vilket  i sin tur ledde till en 

befolkningsökning från slutet av 900-talet fram till slutet av 1200-talet (Skansjö, 1997).
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Gårdar och byar som anlades under vikingatid och äldre medeltid, har fått namn med efterlederna - 

röd, - rum och - hult. Efterleder som antyder att en röjning har skett  för bebyggelse och odling i 

tidigare sammanhängande skogsområden (Skansjö, 1997). Hjällen är beläget på Linderödsåsen och 

i Södra Rörum, vilket kan betyda att området har varit med i expansionsvågen under äldre medeltid. 

 Jämför man våra resultat med de höga procentvärdena av korn med E4-projektet vid Östra 

Ringarp  och Grisavad ser man flera likheter mellan norra och mellersta Skåne under tidig medeltid. 

Enligt Per Lagrås och undersökningen i norra Skåne har även här en expansion av sädesslag, av 

bl.a. korn, inträffat  under 1000-1100-tal (Lagerås, 2007). Vilket  faller inom ungefär samma tid som 

spåret av korn i vårt diagram. Varför en odlingsexpansion ägde rum kan främst bero på en 

kolonisation under tidig medeltid (Lagerås, 2007).

En tidigare undersökningen som gjordes i Fulltofta, visar även en form av mänsklig påverkan under 

ungefär samma tid. I Agerödsmosse och Häggenäs kan man se spår av sädesslag, från 1000-1200- 

tal. I förhållande till värden mellan vårt diagram och Fulltofta ser man en skillnad. Värden i vårt 

område är betydligt högre, vilket kan visa på att odlingen vid tidig medeltid har haft större 

utsträckning än i Fulltofta området (Lindbladh, 2007).

Figur 8: De svarta områdena i diagrammet utgör pollenhalten för sädesslag. Vi har här fokuserat på lokalerna 
Agerödsmosse och Häggenäs. Lindbladh et al. (2007)
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 Enligt våra resultat, från ca 1100-talet och fram till mitten av 1300-talet, inträffade en 

expansion av odling i de tidigare mer marginella områdena, upp  mot åsarna och i urbergsmoränens 

skogar (Skansjö, 1997). En förändring som syns i diagrammet är att kornet minskar, vilket  är den 

s.k. agrarkrisen, (1350-1500-talet). Denna kris ledde till att gårdarna i området övergavs. Det finns 

dokumenterat att mer än 50 % av gårdarna övergavs i skogsregionerna och därmed troligtvis även 

Södra Rörum (Skansjö, 1997). Orsakerna till att gårdarna övergavs kan bero på olika faktorer, som 

missväxt och digerdöd. På grund av förändringen till ett kallare klimat under 1300-talet, 

missgynnades spannmålsodlingen och missväxt blev ett faktum. Det är en faktor till varför kornet 

minskade under denna period i vårt  resultat. Klimatförändringen och digerdöden som inträffade 

1350 är två faktorer som kan ha orsakat att gårdarna övergavs och att spannmålsodlingen minskade. 

Det var först och främst gårdarna i marginella områdena som övergavs i det tidiga stadiet, då 

jordarna här var mindre attraktiva (Lagerås, 2007).

 Enligt Lagerås ser man en minskning av korn i Grisavad, vilket kan indikera på att gårdarna 

även här övergavs (Lagerås, 2007). Jämför man Hjällen med Grisavad finns det likheter när det 

gäller utvecklingen av odlingsexpansionen och minskningen av sädesslag, som i sin tur ledde till att 

gårdarna övergavs. I en period på ca 300 år ser man att  korn har odlats i de båda områdena, sedan 

sker en minskning. Lagerås menar att minskningen och övergivelsen främst beror på 

befolkningsminskning och digerdöd (Lagerås, 2007).

Jämför vi Hjällen med Lagerås studie över Östra Ringarp, ser utvecklingen annorlunda ut  i Östra 

Ringarp. Till skillnad från Hjällen, har Östra Ringarp  en kontinuitet på odling av råg i området. 

Vilket ökar långsamt från odlingsexpansionen på 1100-1200- talet och håller i sig fram tills 1900-

talet. I vårt område är det främst korn som odlades, vilket är ett sädesslag som är betydligt 

känsligare för klimatförändring. Råg, däremot, tål klimatförändringar och betydligt kallare och 

blötare klimat. Detta kan vara en anledning till varför Östra Ringarp inte följde med i 

odlingsregressionen som Hjällen och Grisavad. 

 Efter agrarkrisen, 1500-talet, sker en expansion i Europa och Sverige, och även i vissa 

regioner i Skåne. En långsam återhämtning från den negativa tiden inleddes, vilket  innebar att 

befolkningen och den agrara utvecklingen förbättrades. Utvecklingen är helt beroende på vilken 

region man talar om. Kolonisationen som inträffade under 1500-talet i de marginella områdena och 

expansionen av kulturlandskap var beroende av befolkningsökningen. Om en hög 

befolkningsökning skulle inträffa var det viktigt att utvecklingen av redskap förbättrades. 

I Grisavad var området igenväxt av gräs och användes troligtvis för bete fram till 1500-talet, då 

sädesslagen börja komma in i området igen (Lagerås, 2007). Den utvecklingen skiljer sig från 
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Hjällen där sädesslag inte kommer tillbaka efter agrarkrisen. Här dominerar i stället starr, vilket kan 

betyda att de gårdar som låg i området, använde området för bete.

 På enskifteskartan från 1823 kan man se att det finns ett antal gårdar i S. Rörum (bilaga. 5). 

Vår lokal brukades som inmark fram till 1823 och omklassades sedan till avröjningsjord och skog. 

Det innebar att marken i området inte var lika betydelsefull och att det troligtvis inte gav någon bra 

produktion. I protokollet över området kan man läsa beskrivningen om de lotter där området ingår. 

Två av lotterna beskrivs som backe, skog och den tredje som mosse. Detta tolkar vi som att marken 

inte var i bruk under den tiden enskifteskartan karterades.

Skogshistoria

 Skogslandskapet i Skåne har förändrat sig sedan skogen började täcka markytan. Den har 

påverkats av bland annat  klimatet, jordmånsprocesser, växter och djur, men framför allt av 

människan. Människan har genom jordbruk och boskapsskötsel förändrat skog och landskap.

 För ca 1500 år (500-tal) sedan dominerade bok i Skåne. Klimatet var lite kyligare vilket 

gynnade boken. Runt tidig medeltid (1000-1100- tal) försvann i princip all skog på slättbygden. 

Dock fanns bokskog på de högre belägna åkrarna som övergetts. Runt 1200-talet skedde en 

tillbakagång av ädellövskog på grund av den odlingsexpansion som inträffade, men boken fortsatte 

att  sprida ut sig lokalt utanför slättbygden. Runt 1400-1500-talet växte ett  godslandskap fram 

mellan slättbygd och skogsbygd där stora betesmarker och bokskogar växte fram (Björkman, 1997). 

Enligt Björkman nådde boken sin största areal runt om olika områden på 1500-talet.

På 1500-talets andra hälft infördes ett förbud om att fälla bärande träd, dvs bok, ek, hassel, oxel, 

rönn, hägg och apel, och 1647 antogs en skogsförordning som stärkte förbudet. Endast 

landshövdingen kunde bevilja avverkning av bärande träd på skatte - och kronojord och 

allmänningen. Man var dessutom skyldig att plantera två nya träd av samma sort. Dessa skulle även 

skyddas mot betesdjur. Adel hade rätt att använda sina bärande träd med även de måste plantera nya 

träd (Eliasson, 2000).

 På 1600-talet gjordes en omfattande kartläggning av Skåne. Buhrmans karta från 1687 visar 

en översiktlig bild över skogens utbredning. Den visar att  det dominerande trädet var bok. Ekskog 

och skottskog (klibbalskog) låg oftast mellan slätterna och skogsbygden. 

Tallskog fanns det mot smålandsgränsen samt vid Hanöbukten söder om Åhus. Det fanns även 

mindre lokala tallskogsområden i mellersta Skåne som vid Lyngby mosse vid Hörby (Emanuelsson, 

et al. 2002). På 1700-talet framställdes ett stort antal Lantmäterikartor och skattläggningsdokumet. 
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De innehåller information om dåtidens landskap och man kan se tydliga skillnader mellan slättbygd, 

skogsbygd och risbygd.

 Generellt sett ökade exploateringen av Skånes skogar under 1700-talet och skogen blev 

relativt gles. Det berodde främst på att man använde sig stora partier av ved och timmer inom olika 

typer av industriverksamheter. Skogen hindrades även från att  föryngra sig på grund av skogsbetet. 

Det fanns dock lokala skillnader. Medvetenheten om att hushålla med skogen hade ökat, framför 

allt på godsens. På vissa gods restaurerade man skogsområden och framför allt boken fick chans att 

föryngra sig (Länsstyrelsen, 2005).

 Skånes Rekognosceringskartan är en kartering av hela Skåne och gjordes mellan 1812-1829. 

Syftet med kartan var att visa topografin över landskapet och gjordes främst för militären. 1860 

utkom Generalstabskartan i vilken man kan utläsa att den totala skogsytan i Skåne var som minst 

runt 1860. Det fanns stora områden med förhuggen och nyhuggen skog där djuren betade och 

skogsbetet var den stora orsaken till att  skogen inte föryngrades. Enligt länsjägmästare af Petersens 

(1933) var Skånes skogar i början av 1800-talet kalavverkade, skogsmarken bränd och endast ljung, 

enbuskar och ett fåtal träd växte på skogsmarken. Det fanns även några områden i inlandet som 

bestod av flygsand. (Länsstyrelsen, 2005) Redan på 1700- talet hade man planterat tall på 

Ängelholmsfältet och på sandmarken på Vombsänkan. Runt 1800-talets första hälft började man 

plantera tall även på andra gods i Skåne. Runt andra hälften av 1800-talet började en omfattande 

skogsodling ta fart  i Skåne. Det var framför allt  gran som planterades på de glesa hagmarkskogarna 

och fäladsmarkerna. Granen ersatte delvis ek och bok (Länsstyrelsen, 2005).

 Under 1900-talet fortsatte man att plantera gran och ersatte många bokskogar.

På grund av första världskriget avverkades stora skogsytor. Efter kriget försämrades ekonomin  och 

det gjorde att kol ersatte bokved, vilket gjorde att gran planteras istället för bok.

Man börjar även söka efter andra trädslag som alternativ och man planterade i viss mån ask och ek 

fram till mitten av 1900-talet. 1949 gjorde skogsvårdsstyrelsen en utredning som visade att ”så 

mycket som 68% av skogsmarken var i behov av betesfred”.

Under 1960-talet börjar industriskogen ta fart och man börjar kalaverka och granplantering blir 

enväldigt. Ca 75% av avverkningsytan planterades med gran. Detta resulterade i att Statens 

Naturvårdnämnd och regeringen gjorde en utredning av landets bokskogar och 1974 tillkom 

bokskogslagen. Den innebar ett förbud om att omföra bokskog till annat  träslag. Samtidigt bildades 

ett  antal naturreservat. 1984 ersatte ädellövskogslagen bokskogslagen och den omfattade även alm, 

ek, ask, lönn, lind och fågelbär. Genom den lagen minskade granplanteringens övertagande över 

ädellövsskogen.
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 Idag består Skåne av ca 1/3 skogsmark och det är planterad gran som är den vanligaste 

skogstypen (Länsstyrelsen, 2005).

Hjällen, Södra Rörum

 Till skillnad från Skåne i allmänhet dominerade tall i Hjällenområdet under 600-800 talet. 

Där växte även al, björk, ek. Det finns även lind och hassel i omgivningen samt ett  litet almbestånd. 

Tall, som trivs på så gott som all slags mark, växte runt omkring i området. Al och björk växte 

troligtvis i kärret runt om myren och på fastmarken växte ek. Tall liksom ek är ljuskrävande så 

området var troligtvis relativt öppet. Bokbeståndet på Hjällen har inte varit särskilt utbrett jämfört 

med resten av Skåne. Det är först runt 1700-talet som bok börjar få riktigt fäste och tillväxten ökar. 

Tallbeståndet på Hjällen håller sig kraftigt fram till 1000-tal då det sedan avtar. Tallen avtar dock i 

samband med att ek starkt ökar fram till 1100-tal då den sedan avtar drastiskt. Att tall och ek avtar 

kan bero på den befolkningsökning och nyodling som sker. Genom befolkningsökningen behövdes 

virke till diverse material, så som byggnader, bränsle, hägnader och verktyg.

 Mellan 1200-1500-tal har Hjällen sin lägsta areal av skog men ökar i mitten på 1500-talet. 

Runt den här tiden ökar almbeståndet. Alm, som inte har varit så vanlig, började planteras i Skåne 

på 1600-talet, kanske även lite tidigare. Troligtvis planterades alm, då det dels var populärt att 

importera alm från Europa, men det planterades även alm på grund av den virkesbrist och 

bränslebrist som existerade. Detta efter ett påbud från kungen. Almbestånd har hållit sig ganska 

konstant fram till idag (Emanuelsson, et al. 2002).

 Under 1600-talet sattes det upp förbud att fälla ek. Det infördes även planteringsskyldighet 

på träd som fälldes. Ek ökar vid denna tidpunkt på Hjällen och när förbudet släpptes 1830 fick 

skattebönderna dispositionsrätten på den ek som växte på deras mark. Detta gjorde att ek 

avverkades i stor omfattning. Det skulle kunna vara en orsak till att ek drastiskt minskar på Hjällen 

för att näst intill försvinna fram till idag. Även tall minskar kraftigt och idag består tallbeståndet 

endast av en bråkdel av vad de tidigare har gjort. 

 Björk får ett kraftigt uppsving tillsammans med bok på 1700-talet. Björk är ett  pionjärträd 

och växer snabbt upp på överblivna åkrar och ängar. Bok kan snabbt växa upp som ”vassar”  i 

ljuslyckor. Björk och bok har troligtvis tagit över de växtplatser som tall och ek en gång växte på 

och idag domineras Hjällen av bok och björk.

 Under 1800-talet kom även gran in på området. Den planterades troligtvis dit och gran hade 

sin största utbredning runt 1900-talet då den sedan minskade. Idag är gran begränsat. 
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Fulltofta

 Endast några kilometer från Hjällen ligger Fulltofta, som även ingår i den nedre 

skogsbygden. I Fulltofta har en tidigare paleoekologisk undersökning (Lindbladh et al. 2007)  

Undersökning gjordes främst för att se hur skogen har förändrats genom människans påverkan. 

Skogens variation och utveckling skiljer sig mellan Hjällen och Fulltofta. 

 Bokbeståndet på Hjällen har inte varit särskilt utbrett  jämfört med resten av Skåne. Det är 

först runt 1700-talet som bok börjar få riktigt fäste och tillväxten ökar. Fram till på 1600-1700-talet 

var ek vanligare i Hjällen, vilket även har visat sig i Fulltofta. Bokbeståndet på Hjällen och Fulltofta 

var litet, i förhållande till de bokskogar som dominerade i övriga Skåne. Bok har funnits i Fulltofta i 

ca 2000 år, vilket även detta skulle kunna stämma in på Hjällen, då pollenanalysen visar att det 

finns ett litet bokbestånd från så långt bak i tiden som diagrammet omfattar, ca 550 e.Kr.

 Tallbeståndet på Hjällen håller sig ganska kraftigt fram till 1000-tal då det  sedan avtar. Tall 

avtar i samband med att ek ökar fram till 1100-tal då den sedan avtar drastiskt. Att tall och ek avtar 

kan bero på den befolkningsökning och nyodling som sker. Tallbeståndet från 600-talet är något 

som skiljer våra lokaler åt. Fulltofta visar låga värden av tall. Anledningen till varför pollenvärdet 

av tall är lågt i Fulltofta kan bero på att pollen kommit in från långflykt. Det talas främst om 

förekomsten av tall under 1600-talet i Skåne. I vår lokal kan man se att  tall förekommer redan under 

500 - talet e.Kr. Detta kan tolkas på olika sätt, antingen långflyktspollen eller som att tall faktiskt 

vuxit i området. Troligtvis är det de sistnämnda, då landskapet blir mer öppet, och om tallpollen då 

kom från långt håll, borde halterna stiga när trädsumman minskar, men tvärtom minskar halterna.

Man skulle då kunna tänka sig, att den låga summan av tallpollen i Fulltofta är långflyktiga pollen 

från vår lokal, som ligger några kilometer därifrån. 

 Gran är i båda områden ett träd som inte dyker upp  förrän under 1900-talet, då den 

planterats. 

Östra Ringarp - den övre skogsbygden

 Per Lagerås (2007) gjorde en vegetationsanalys i nordvästra Skåne i samband med ett E4 - 

projektet. I pollendiagram kan vi se att  bokbeståndet i Ö. Ringarp även här var lågt, men till 

skillnad från Hjällen ökade bok kraftig vid 650 e.Kr. Och beståndet håller sig kraftigt  fram mot 

slutet av 1800- talet då det minskar. Idag finns där ett mindre bokbestånd.

 I Ö. Ringarp som ligger i den övre skogsbygden, var även här tallbeståndet lågt. Tall har 

funnits i området under en längre period men det var inte förrän i mitten av 1800-talet som 
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beståndet ökade. Och hade under mitten av 1900-talet hade sin största utbredning. Kan det  låga 

beståndet av tall innan 1800-talet vara tallpollen som kommit in från långflykt?

 Ö. Ringarp ligger i granens ”sydligaste gräns”, och vi kan se spår av gran redan innan 500 

e.Kr. Gran förekommer fram till slutet av 1800-talet då den svagt ökar. Beståndet av gran är idag 

inte speciellt stort  och är troligtvis i stort sett planterad. Här skiljer sig våra områden åt, då vi inte 

kan se gran i vårt område förrän på 1800-talet, då den planterades dit.
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Bilaga 1.

Bilaga 1. Etnografisk karta från Campbell, 1928. Beskriver indelningen av bygderna i Skåne 
under första hälften av 1700-talet. Södra Rörum är beläget, strax öster om Ringsjön, i den nedre 
skogsbygden som på kartan symboliseras med nummer 14.
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Bilaga 2

Bilaga 2. Urvalsområde, Äsphult, Linderödsåsen.

Under första fältdagen undersökte vi dessa lokaler, men inga av dessa lokaler uppfyllde vårt 

krav 
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Bilaga 3.

Bilaga 3. Urvalsområden, Hörby kommun, Linderödsåsen. 

Under andra dagen ute i fält undersöktes dessa lokaler. Lokal nummer 2 är den lokal som vi 

har undersökts under detta arbete. 
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Bilaga 4.

Bilaga 4. Buhrman år 1684.

En karta som beskriver Skånes skogsutbredning under 1600-talet. Här har en inzoomning 

över Södra Rörum gjorts samt inzoomning av teckenförklaringen.
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Bilaga 5.
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Bilaga 5. Enskiftes kartan år 1823. Lotterna som ligger innanför den röda cirkeln är 

numerade med 294, 295 och 387. 294 och 295 beskrivs som ”Backe, skog” medan 

387 beskrivs som ”Måse” (Mosse).


