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1 Inledning 
Det finns en stark koppling mellan historisk markanvändning och biologisk mångfald. Flera 

ängs- och betesmarksarter gynnas eller är beroende av traditionell hävd såsom slåtter och 

bete. Den traditionella markanvändningen medför nämligen en jämn konkurrens mellan och 

inom arterna vilket leder till ökad biologisk mångfald.  Den moderna markanvändningens 

metoder missgynnar många ängs- och betesmarksarter då exempelvis foderväxter sås in eller 

skog planteras, vilket ger en homogen vegetation och främmande arter. Ett annat problem 

med det moderna åkerbruket är att kväve frigörs i samband med att konstgödsel tillförs åkern. 

Detta missgynnar flera konkurrenssvaga ängs- och betesmarksarter då kvävegynnade och ofta 

storvuxna arter kommer att dominera. Ett utdöende av hävdberoende arter kan även ske i 

samband med att betesmark överges och växer igen. Eftersom traditionell hävd saknas i den 

moderna markanvändningen är många arter på väg att försvinna (Axelsson Linkowski & 

Lennartsson 2011; Bruun, Cousins & Eriksson 2002).  

Ängsmarker i allmänhet var en typ av ogödslad, gräs- och örtbärande fodermark där 

vinterfoder för djuren producerades (Jordbruksverket 1995). Definitionen av en 

naturbetesmark är att den förutom det pågående betets störningsregim inte har utsatts för 

kulturell påverkan i modern tid (Jordbruksverket 1994). En kultiverad betesmark å andra 

sidan är präglad av markförbättrade åtgärder där även gammal åkermark kan ha lagts om till 

betesmark (Jordbruksverket 1994).   

Figur 1. Ett par av de arter som observerats i fält och som indikerar lång beteskontinuitet är 
backsippa (Pulsatilla vulgaris) t.v. och vårklynne (Valerianella locusta) t.h.  

Foto Jakob Marktorp. 
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Växtinventeringarna genomfördes i Tjörnedala, Simrishamns kommun, Skåne län, och 

kopplades till arkivmaterial kring platsen. Vidare påvisar arkivmaterialet att 

markanvändningen efter laga skifte har övergått från strandäng till strandbetesmark i 

Tjörnedala. I den norra delen upphörde beteshävden då området odlades upp. I den södra 

delen fortgick betesregimen och numera är hela området strandbetesmark. 

För att kunna undersöka om olikheterna i den historiska markanvändningen har påverkat den 

biologiska mångfalden formulerade jag följande frågor: 

Hur har den historiska markanvändningen inom området i allmänhet och det tidiga 1900-talet 

i synnerhet sett ut? 

 

Har kontinuitetsbrott i form av odling och gödsling förändrat floran och vegetationen i en 

strandbetesmark? 

 

2 Bakgrund 
2.1 Undersökningsområdet 
Undersökningsområdet Tjörnedala ligger i det österlenska backlandskapet, norr om 

Baskemölla i Gladsax socken, Simrishamns kommun, Skåne län (Figur 2). De första skriftliga 

beläggen för Tjörnedalagården härrör från år 1470 (Riksarkivet Danmark1894-1939). År 

1525 omnämns Tjörnedala i en jordebok över det rörliga landgillet för Gladsax län. Det 

framgår att länets bönder i huvudsak betalade sitt arrende med korn, havre, höns, gäss och 

lamm. Somliga gårdar erlade även smör som landgilleavgift. Tjörnedala var en av få gårdar i 

Gladsax län som betalade arrendeavgiften med honung (Riksarkivet Danmark 1525).  

 

År 1621 betalade Tjörnedalagården en fjärdedel av fångsten från fisket till Gladsax säteri. 

Svinhållningen och ollonbetet var förutom fisket en viktig näring i närområdet till Tjörnedala 

(Laursen, Nygård & West 1890). I Decimantboken år 1651 benämns Tjörnedala som en 

ensamliggande frälsegård, med brukande rätt under Gladsax säteri (Skansjö & Tuvesson 

2007). Under senare delen av 1600-talet skall gården ha förvärvats och brukats av samma 

familj till år 1944 (Österlens Museums arkiv 1944).  

 

Fram till år 1750 utgjorde Tjörnedala en ensamgård. Vid en brand samma år då gården 

totalförstördes uppfördes istället en dubbelgård (Österlens Museums arkiv u.å). Under 
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perioden 1839-1841 och i samband med laga skifte genomdrevs en ny ägoindelning samt 

hemmansklyvning av Tjörnedalagårdens marker. En stor förändring var då även att den ena 

gårdsbyggnaden flyttades till sin nuvarande plats (Lantmäterimyndigheternas arkiv, 

Tjörnedala 1841).  

 

I samband med laga skiftet år 1839-1841 upprättades de första kartorna över 

Tjörnedalagårdens ägor. Markområdet närmast gården var åkermark, medan markområdet 

närmast kusten var ängsmark. En skogsbeklädd äng utgjorde en gräns mellan åkermarken och 

strandängsmarken i området. En stengärdsgård delade ängsmarken i en nordlig och en sydlig 

del (Figur 4). I skiftesbestämmelserna år 1841 beslutades att fri avhämtning och uppläggning 

av tång fick ske i ängsmarken för varje jordägare (Lantmäterimyndigheternas arkiv, 

Tjörnadala 1841). 

 

Samma ängsmark visar sig i häradsekonomiska kartan från 1926-1936 vara åker och 

betesmark (Rikets allmänna kartverks arkiv, Baskemölla 1934). I Häradsekonomiska kartan 

och ett flygfotografi från år 1939 (Figur 9) verkar stengärdsgården fungera som en geografisk 

avgränsning för olika typer av markanvändning (Figur 12). Norr om stengärdsgården tillkom 

en åkeryta i häradsekonomiska kartan medan markanvändningen i den södra delen fortfarande 

var betesmark. Numera är hela strandängen strandbetesmark men med olika vegetation i den 

norra och södra delen.  

 

År 1944 såldes Tjörnedalagården till fornminnesföreningens direktör Gösta Erhnberg. Syftet 

med köpet var att skydda gården och egendomen från framtida exploatering och 

kommersialisering (Österlens museums arkiv 1944; Skånes hembygdsförening 1945). År 

1946 kom Tjörnedala att skyddas som kulturhistoriskt märklig byggnad med 

skyddsföreskrifter även för tillhörande markområden (Länsstyrelsen i Skåne 1946).  

Hushållningssällskapet förvärvade fastigheten år 1955. Gården förvaltades då av Henry 

Henneryd, som bedrev försöksverksamheter av fruktodlingar och sandjordsväxter samt 

jordgubbar, hallon och svarta vinbär. Tjörnedala fungerade likaså under 

Hushållningssällskapets brukande som produktionsanstalt för grisar (Ystad Allehanda 1954). 

Detta följde den trend som fanns i området, Österlen var nämligen under senare delen av 

1900-talet i stort sätt självförsörjande med smågrisar (Marktorp Herbert 1990). 
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I samband med lagändringar i kulturminneslagen väcktes frågan år 1962 om att skydda 

Tjörnedala som byggnadsminne. Nya skyddsföreskrifter formulerades då av 

Riksantikvarieämbetet och godkändes därefter av Hushållningssällskapet som fastighetsägare 

(Riksantikvarieämbetet 1962). År 1989 sålde Hushållningssällskapet fastigheten som 

samtidigt delades upp och numera ägs markområdet av Stiftelsen för fritidsområden i Skåne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Skåne med Tjörnedala utmarkerat. 
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Årsnederbörden år 2012 var 700 mm och årsmedeltemperaturen 8°C (Sveriges 

meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI 2013). Bergarten utgörs av huvudsakligen 

sandsten och de dominerande jordarterna är sand-grus (Figur 3; Sveriges Geologiska 

Undersökning, SGU 2013). Närmast kusten och i storyta 2-4 dominerar postglacial 

mellansand-grovsand, men i området där storyta 1 ligger dominerar sedimentär bergart. 

Glacial grovlera förekommer fläckvis och en koncentration ligger i närheten av storyta 1 

(SGU 2013). Fältobservationer tyder på att erosion har bildat ett jordlager av lera ovanpå 

sandstenen där storyta 1 ligger. Koncentrationen av näringsämnen i jorden influeras av 

naturliga och organiska processer samt beroende på bergart som jordarten har bildas ur; 

sandsten innehåller i princip inget naturligt kväve (Whitehead 2000). 

 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 3. Utsnitt ur SGU - jordartskartan. I storyta 1, i söder, dominerar sedimentär bergart 
medan sand-grus dominerar i övriga storytor. 
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2.2 Kunskapsläget ängs- och betesmarker 
Det finns flera definitioner av och skillnader mellan en äng, en naturbetesmark och en 

kultiverad betesmark. Jordbruksverkets definition av äng är: en naturlig slåttermark i den 

bemärkelsen att den inte har gödslats, kultiverats, uppodlats eller såtts in med främmande 

arter i modern tid (Jordbruksverket 1995). Definitionen av en naturbetesmark är att den 

förutom det pågående betets störningsregim inte har kultiverats, gödslats, kalkats, stenröjts, 

dränerats eller såtts in med vallväxter i modern tid (Jordbruksverket 1994). En kultiverad 

betesmark å andra sidan är präglad av markförbättrade åtgärder där även gammal åkermark 

kan ha lagts om till betesmark (Jordbruksverket 1994).  

 

Floravärde är ett begrepp som Länsstyrelsen använder för att värdesätta olika växtarter vid 

bedömningen av värdefulla ängs- och betesmarker. Då en ängs- eller betesmark har ett högt 

floravärde går det att finna minst tre signalarter i markområdet. Exempel på sådana arter är: 

gulmåra (Galium verum), ängsvädd (Succisa pratensis), darrgräs (Briza media), brudbröd 

(Filipendula vulgaris), backsippa (Pulsatilla vulgaris), gullviva (Primula veris), ängsfryle 

(Luzula multiflora), hirsstarr (Carex panicea) och Sankte Pers nycklar (Orchis mascula) 

(Länsstyrelsen Skåne 2007).  

 

Generellt sett har floravärdet i de skånska ängs- och betesmarkerna minskat (Länsstyrelsen 

Skåne 2007). Detta kan bero på att kvävenedfallet sedan mitten av 1950-talet har ökat. Kväve 

som är ett nödvändigt näringsämne för växter, förekommer naturligt i jorden. Idag har 

mänskliga aktiviteter så som gödsling och fossila bränslen bidragit till förhöjda kvävehalter i 

marken (Whitehead 2000; Länsstyrelsen Skåne 2007; Ekstam & Forshed 1996). Detta leder 

till att kvävegynnade växtarter främjas, som konkurrerar ut missgynnade och ofta 

konkurrenssvaga växtarter. Sandiga jordarter magasinerar näringsämnen betydligt sämre än 

jordarter som består av finare partiklar såsom lera (Whitehead 2000).    

 

Succession i en ekologisk terminologi innebär ”förändring inom ett ekosystem vilken leder 

till att ett nytt växt- och djursamhälle uppkommer eller ersätter ett tidigare” 

(Nationalencyklopedin 2013). I en betesmark med kontinuitet förhindras successioner genom 

betesdjurens störning i form av i synnerhet tramp och avbetning. Störningen präglar 

växtsamhällenas sammansättning samt arttäthet. Ett för lågt betestryck kan leda till 

artfattigdom men likaså då hävden är för intensiv i framförallt strandängar (Diekmann & 
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Dupré 2001). Om hävden helt uteblir tar skogliga arter successivt över (Bruun, Cousins & 

Eriksson 2002).  

 

Betets effekt är att det minskar konkurrensen inom och mellan arter (Adler, Lauenroth & Raff 

2001). Beroende på betesintensiteten och därmed artkonkurrensen skapas markytor med 

varierande arttäthet och artrikedom. Antingen kan markytan vara finkornig och jämnlik – där 

många olika arter växer tätt och individerna är jämnt fördelade; finkornig och ojämnlik – där 

arterna växer tätt men individerna är ojämnt fördelade; eller fläckig och ojämnlik – där ett 

fåtal arter dominerar, individerna är ojämnt fördelade och växer mindre tätt. Att vissa arter 

kan komma att dominera kan bero på att resurserna är bristfälliga eller övermättade. Äldre 

fodermarker som under lång tid har hävdats innehar en art- och populationsstruktur som 

generellt är finkornig och jämlik (Ekstam & Forshed 1996). 

 

Många gräsmarker har genomgått en lång utveckling av olika markanvändning (Cousins & 

Eriksson 2002). Det har visat sig att ett högt antal arter finns i markområden som med 

kontinuitet har varit gräsbärande sedan 1800-talet (Cousins & Eriksson 2002). Den marktypen 

har dock successivt minskat sedan 1700-talet och allt mer sedan jordbruksreformerna kom på 

1800-talet (Gustavsson 2011).  

 

I flera markområden är det kulturella inflytandet tydligt och synligt i den biologiska 

mångfalden, men ofta är markhistorien dåligt dokumenterad (Lindbladh 1999). Studier av 

traditionellt brukade landskap, det agrara landskapet, visar att de artrikaste områdena är de 

som hävdats traditionsenligt med kontinuitet (Bruun, Cousins & Eriksson 2002). De hotade 

arternas livsmiljöer skulle kunna gå att finna i historiska brukningsformer såsom slåtter, 

skottskogsbruk, trädesbruk och sent bete i åkergärden (Axelsson Linkowski & Lennartsson 

2011; Gustavsson 2011).  

 

Förändrad markanvändning eller hävdbrott kan leda till att artfattiga monokulturer uppstår, 

vilka utarmar en artrik kärlväxtflora i landskapet (Bruun, Cousins & Eriksson 2002; Axelsson 

Linkowski & Lennartsson 2011). En betesmark med lång kontinuitet av slåtter eller bete kan 

hysa kärlväxtarter som exempelvis slåttergubbe (Arnica montana), svinrot (Scorzonera 

humilis), orkidéer (Orchidaceae), brudbröd, jungfrulin (Polygala vulgaris L.) och darrgräs 

(Länsstyrelsen Skåne 2007). Ett utdöende av hävdberoende arter skulle kunna ske i samband 
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med att betesmark överges eller att markanvändningen förändras (Bruun, Cousins & Eriksson 

2002; Axelsson Linkowski & Lennartsson 2011). 

 

Många betesmarker har arter som har formats av markanvändningen sedan järnåldern (Bruun, 

Fritzbøger, Lund Hansen & Rindel 2001). Det är därför en viktig uppgift att förstå sig på 

sambanden mellan artrikedom, landskapstyp och historisk, nutida och framtida 

markanvändning (Cousins & Eriksson 2002). För att lyckas med bevarandet av artrikedomen 

krävs även analyser av hur växt- och djurarter svarar på skötselåtgärder respektive utebliven 

skötsel och hävd (Ekstam & Forshed 1992). För att försäkra oss om att biotoper med hög 

biologisk mångfald inte försvinner krävs naturvårdsinsatser som att exempelvis återinföra 

traditionella brukningsmetoder som ofta saknas i dagens markanvändning (Axelsson 

Linkowski & Lennartsson 2011). 

 

3 Material och metod 
3.1 Arkiv- och kartstudier kring markanvändningens historia 
För att ta del av Tjörnedalas historia och historiska markanvändning genomfördes 

arkivstudier och kartstudier. Förutom att kartor med tillhörande protokoll ur lantmäteriets 

digitala kartarkiv studerades gjordes även arkivstudier vid Riksarkivet i Danmark, Lunds 

universitetsbibliotek, Hushållningssällskapet, Österlens museums arkiv och i Länsstyrelsen 

Skånes arkiv. Genom att studera kartor från olika tidsperioder kan förändringar i landskapet 

tydas. Detta är en viktig del i jämförelsen för att exempelvis se var det har varit åker och var 

det har varit äng. Arkivstudier kan kopplas till kartorna och komplettera de historieluckor som 

kartorna inte visar. Resultatet kan sedan jämföras med växtstudierna. 

!
3.2 Analys av åkermarken 
Kartor ur lantmäteriets digitala kartarkiv studerades. Med hjälp av geografiska 

informationssystem (GIS) beräknades åkermarkens utbredning i Tjörnedala under tre 

tidsperioder. Detta redovisas i en modell som togs fram för att visa hur åkermarkens 

förändring gått till (Figur 12).  
!
3.3 Växtinventering 
Den andra delen av denna rapport består av växtinventeringar. Inventeringsarbetet fokuserar 

endast på fältskiktet. Jag har valt att använda mig av Ekstam och Forsheds (1996) 

växtinventeringsmetod eftersom den är effektiv och enkel att utföra och ger ett tydligt resultat 
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som lätt går att koppla till arkiv- och kartstudierna. Ekstam och Forsheds (1992) 

kategoriindelning av arter användes vad gäller arters indikation på kväve och hävdgynnade 

arter. 

 

3.3.1 Fältarbete 
Fältarbetet bestod av tre växtinventeringstillfällen: 23 maj, 23 juni och 14 juli 2013. Fyra 

storytor (á 100 m2) placerades ut i Tjörnedalas strandbetesmark (Figur 4). Jag valde att 

använda en cirkelyta med en radie av 5,64 meter (Ekstam & Forshed 1996). Med hjälp av 

kompass mättes fem provpunkter ut – en central-, norr-, söder-, öst- och västyta enligt 

modellen i Figur 5. Det är rekommenderat med stationära provpunkter av metall som enkelt 

kan sökas upp med metalldetektor. Av olika skäl användes dock tillfälliga provpunkter under 

inventeringsperioderna, som numera inte finns. Vid varje provpunkt lades en småyta ut. Dessa 

bestod av 1 m2 kvadratisk rutram med färdigställda mätlinor. Vid utläggningen lades 

småytorna i nord-sydlig riktning med sydspetsen mot provpunkten.  

 

Jag valde att inte lägga ut storytorna slumpmässigt eftersom resultatet riskerade att bli 

missvisande om exempelvis en för stor andel buskar, sly och skogliga arter kom med i 

inventeringen. Istället valdes öppna områden subjektivt i norr respektive söder. I förhållande 

till 3 dagars dagsverke för en person, ansåg jag att 4 storytor var lämpligt att placera ut för att 

täcka in så stor del av strandbetesmarken som möjligt.  

 

En stengärdsgård som tidigare separerade åker och betesmark separerar nu 

strandbetesmarkens norra och södra del. Två av storytorna placerades i den del av 

strandbetesmarken som tidigare var äng och senare åker, norra delen. Två storytor placerades 

även i den del som har varit äng och senare betesmark, södra delen (Figur 4). 
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Figur 4. Tjörnedala med utmarkerade storytor i strandbetesmarken. 
 

I varje storyta inventerades fem småytor på alla arter som gick att finna. Först noterades 

samtliga arter på 1 dm!. Därefter noterades endast de arter som tillkom i efterkommande dm!. 

För varje nytt steg slogs ytorna samman i större enheter: 2 dm!, följt av 4 dm!, 9 dm!, 16 dm!, 

25 dm!, 49 dm! och 100 dm!. Därefter vändes småytan till 200 dm! och 400 dm! för att täcka 

in tillkomna arter (Figur 5). Slutligen gick jag runt i varje storyta och noterade arter som inte 
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kommit med i småytorna. Samtal med markarrendatorn gjordes för att kontrollera att samma 

antal betesdjur betade samtliga storytor.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Uppe till vänster - en storyta ovanifrån med fem småytor i. Nere till vänster - en 
småyta med mätlinjer. Till höger visas en vändning av småytan upp till 400 dm!  

(från Ekstam & Forshed 1996). 
 

 
Storyta 1, N6161666, E456420 SWEREF99 TM (Figur 4 och 6), i den södra delen av 

strandbetesmarken placerades utifrån tolkning av kartmaterial – där betesdriften verkar ha 

haft längst kontinuitet. Erosion verkar ha bildat ett lager av lera ovanpå den sedimentära 

bergarten som var den dominerade jordarten (SGU 2013). Storyta 2, N6161959, E456209 

SWEREF99 TM (Figur 4), i den södra delen av strandbetesmarken placerades ett fåtal meter 

söder om den stengärdsgård som skiljer den norra och södra delen av strandbetesmarken. 

Platsen valdes därför att den enligt kartmaterial verkar ha haft samma historiska 

markanvändning som storyta 1 men där sand-grus dominerar jordarten (SGU 2013). En annan 

skillnad är att foderväxter såddes in på denna plats under en säsong på1950-talet, vilket jag 

inte kände till då storytornas placering valdes. 
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Figur 6. Storyta 1 i den södra delen av strandbetesmarken. Uppe till vänster inventering i maj 
och uppe till höger teveronica (Veronica chamaedrys), ängsviol (Viola canina spp), ängsfryle 
(Luzula multiflora) och nyponros (Rosa dumalis) i juni. Nere till vänster inventering i juni och 

nere till höger inventering i juli. Foto Jakob Marktorp. 
 

Storyta 3, N6162042, E456128 SWEREF99 TM (Figur 4), i den norra delen av 

strandbetesmarken placerades mitt i den del som enligt kartmaterialet skulle ha varit åkermark 

under 1900-talet. Även här dominerade sand-grus jordarten (SGU 2013). Storyta 4, 

N6162100, E456072 SWEREF99 TM (Figur 4 och 7), i den norra delen av strandbetesmarken 

placerades där eftersom vegetationen i området var representativ för markanvändningen under 

1900-talet. Även här dominerades jordarten av sand-grus (SGU 2013). 

 

 



*$!
!

Figur 7. Storyta 4 i den norra delen av strandbetesmarken. Uppe till vänster inventering i maj 
och uppe till höger mandelblomma (Saxifraga granulata), ängssyra (Rumex acetosa), 

smörblomma (Ranunculus acris) och maskrosor (Taraxacum gr. Vulgaria) i maj. Nere till 
vänster inventering i juni och nere till höger inventering i juli. Foto Jakob Marktorp. 

 
3.3.2 Artinnehåll 
Resultatet från växtinventeringen sammanställdes i totallistor över strandbetesmarkens arter. 

En totallista redogör för vilka arter som påträffades i respektive storyta i både den norra och 

södra delen (Bilaga 1). Arter utanför storytorna är inte medräknade i resultatet, då exempelvis 

skogliga arter skulle kunna ge en stor påverkan på resultatet. Artinnehållet presenteras även i 

en tabell som visar vilka arter som finns i och vilka som är unika för storyta 1 och 4. 

 

För att jämföra likheten mellan artinnehållet i storytorna, använder jag Sörensens index: S= 

2Sab/Sa+Sb. Där Sa= antalet arter i yta a, och Sb= antalet arter i yta b. Sab= antalet 

gemensamma arter för a och b. Likheten ligger på en skala mellan 0-1, där 1 anger att alla 

arter är samma i de jämförda ytorna. 
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3.3.3 Artrikedom 
För att mäta den biologiska mångfalden beräknades artrikedomen. Värdet erhålls då 

artantalet/m! beräknas. Utifrån växtinventeringsresultatet beräknades artrikedomen för 

respektive storyta. Den centrala småytan, centralytan, i varje storyta representerar 

artrikedomen för hela storytan. Värdet baseras på det totala antalet arter under säsongen. 

Artrikedomen går att utläsa ur art/area-kurvan (Figur 13) men presenteras i resultatdelen som 

en egen tabell (Tabell 3).  

 

3.3.4 Arttäthetsanalys 
Ett sätt att se om en betesmark har hävdats under lång tid är att mäta arttätheten. En sådan 

analys består av art/area-kurvor som bygger på hur många arter som tillkommer för varje dm!, 

i en småyta på 1 m!. Det är den sammanlagda arttätheten i centralytan som representerar 

arttätheten för hela storytan. Resultatet redovisas i ett diagram (Figur 13) med en kurva som 

motsvarar hur hög konkurrensen är i respektive småyta och därmed hur intensivt betestrycket 

är. En välvd kurva indikerar att markytan har ett lagom betestryck. Om artantalet är högt 

redan vid den första dm! och få arter därefter tillkommer, så skapas en välvd kurva.  

 

Eftersom en jämn individtäthet och artkonkurrens tar lång tid att etablera så indikerar en välvd 

kurva även att markytan hävdats under lång tid utan kontinuitetsbrott. Skulle kurvan däremot 

te sig mer rak visar den att området inte är lika arttätt och därmed inte har hävdats under lika 

lång tid. Höjden på kurvan anger artrikedomen och ju högre kurvan är desto artrikare är ytan 

(Ekstam & Forshed 1996).  

 
3.3.5 Arters indikation på kväve 
Kärlväxtarter har olika levnadskriterier. Arternas förekomst indikerar hur 

levnadsförhållandena ser ut på växtplatsen (Ekstam & Forshed 1996). I studien valde jag 

därför att använda den kategoriindelning som Ekstam och Forshed (1992) använder för att 

kategorisera växtarterna. Det går därmed att dra slutsatser om hur den historiska 

markanvändningen har påverkat växtplatsen genom att studera olika arters indikation på 

kväve. Exempelvis finns det arter som gynnas av kväverika växtplatser, vilket skulle kunna 

påvisa att platsen har utsatts för gödsling. I resultatet presenteras det sammanlagda antalet 

arter under hela säsongen i respektive storyta. Vidare presenteras arternas egenskaper 

procentuellt i förhållande till det totala antalet arter i varje storyta (Tabell 4). 
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Kvävetal:   

1 = Kvävefattiga växtplatser 

2 = Måttlig kvävenivå 

3 = Kväverika växtplatser 

x = Svagt indikatorvärde beträffande växtplatsens kväveförhållanden 

 

3.3.6 Hävdgynnade arter 
Eftersom olika arter indikerar vilken typ av hävd de gynnas av, valde jag att använda mig av 

Ekstam och Forsheds (1992) kategoriindelning, som är användbar för att se om det finns arter 

som gynnas av traditionella metoder så som slåtter.  

!
S = Gräsmarksart som i lång tid har haft sin populationstyngdpunkt i äldre typer av 

vinterfodermarker. Arterna i denna grupp klarar ängshävd (slåtter och efterbete) bra och anses 

vara mer gynnade av slåtter än av bete. Arterna i denna grupp missgynnas av försommarbete 

men kan gynnas om betespåsläppet sker vid den normala tiden för slåtter.  

B = Gräsmarksart som i lång tid haft sin populationstyngdpunkt i äldre typer av betesmarker. 

Arterna i denna grupp klarar välbetade förhållanden bra och anses mer gynnade av bete än av 

slåtter.  

G = Allmän gräsmarksart med populationstyngdpunkt på betes- och slåttermarker.  

S* = Slåttergynnad art på silikatmark, allmän gräsmarksart på kalkmark.  

s = Art som förekommer i gamla typer av fodermarker, företrädesvis slåttermarker, men som 

ofta är lika vanlig eller vanligare på annan mark.  

b = Art som förekommer i gamla typer av fodermarker, företrädesvis betesmarker, men som 

ofta är lika vanlig eller vanligare på annan mark.  

g = Art som förekommer i gamla typer av fodermarker men som ofta är lika vanlig eller 

vanligare på annan mark.  
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4 Resultat 
4.1. Arkivstudier kring markanvändningens historia 
Markanvändningen i Tjörnedala har förändrats sedan gården kom till. Den första 

beskrivningen av markområdet gjordes redan av Carl Linnaeus år 1749 då han reste runt i det 

skånska landskapet. I sin detaljerade beskrivning av Tjörnedalas omgivning återger Linnaeus 

växtsammansättningen och hur de olika växtsamhällena avlöser varandra.  

Havet låg på den östra sidan, den steniga stranden var utsirad med den röda Centaurium minus, 

varpå stranden var omvallad med en vit, fin klar sand. Här ovanföre växte den blåbladiga 

Elymus såsom säd i en åker. I denna Neptuni åker var Arenaria maritima ogräs. När stranden 

således var slutad, kom ett horisontellt fält av tvenne bösseskotts diamter, täckt med den 

skönaste blomster, orchides, Silene nutans, Veronica spicata, Trifolium lupulinum. Härpå 

uppsteg en hög backe utan sten, så brant avskuren, att man med möda kunde arbeta sig 

däruppföre. Denna bergväggen var täckt med buskar, att icke minsta plats stod bar. Vid roten av 

berget växte Ossea, Rhamnus, Prunus spinosa, Rosa; men bättre upp växte buskar av ek, hassel, 

lind ibland vilka stod Orobus vernus, Galeobdolon, Mercurialis, Alsine scanica, Polygonatum 

verticillatum, Pulmonaria, som alle fordra skugga. Överst på berget där det gick i fält, voro 

buskarne mer åtskilde, och en stor ekeskog gjorde denna lund, uti vilken växte Scorzonera, 

Polygonatum multiflorum, Astralagus major, så att lövbuskar med lövträn och de fagraste 

blomster av de raraste örter gjorde denna lund mer än angenäm. Oreoselinum är en ört, som jag 

aldrig själv tillförne fått plocka i Sverige, den jag fant här ovanpå detta berg och i denna lund 

såsom den allmännaste (Linnaeus 1751). 

Vid det första växtinventeringstillfället för denna uppsats, den 25 maj 2013, mötte jag en 

äldre man som var född i närheten av Tjörnedala. Han talade om för mig hur han sedan 

barnsben följt utvecklingen på gården. Vidare berättade han att det i början av 1940-talet 

odlades potatis (Solanum tuberosum) och korn (Hordeum vulgare) på den norra delen av det 

som numera är strandbetesmark, storyta 3 och 4. Under krigsåren var det nödvändigt att odla i 

områden som tidigare varit betesmark; det tillfördes då gödsel1 (Figur 8). Innan marken 

började användas som åker hade hela strandbetesmarken hävdats av betesdjur.  

 

I början av 1950-talet besåddes den södra delen, storyta 2, bakom stengärdsgården i 

strandbetesmarken med foderväxter.  Detta pågick endast under en säsong, då det ansågs 

bestrida byggnadsminnets föreskrifter, menar Anonym1.  
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Figur 8. Gödselkörning på 1940-talet vid gården Elverslösa, Kläckeberga socken, Kalmar län. 
Vid sidan om vagnen står Herbert Marktorp med brodern Sigurd sittandes på lasset. 

 

I Häradsekonomiska kartan från år 1926-1939 återges odlingen i strandbetesmarken för första 

gången (Figur 12). En flygbild från år 1939 (Figur 9) över Tjörnedala visar att partier av 

lövskog fanns i branten mellan åkermarken i nordväst och den norra delen av 

strandbetesmarken. Förekomsten av träd i de södra delarna var gles och verkade närmare 

utgöra partier av sly och buskage. Den norra delen av strandbetesmarken visade sig vara 

åkermark under år 1939 medan den södra delen utgjordes av betesmark (Figur 9 och 10). 
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Figur 9. Flygfotografi över Tjörnedala från år 1939. I norra delen syns en åkeryta i 

strandängen. Den södra delen hävdas som betesmark. 
 

I samband med ägarbytet år 1944 ansågs det nödvändigt att upprätta särskilda skydds- och 

bevarandeföreskrifter för markområdet (Burman 1987). Strandängen ansågs nämligen tinga 

det högsta värdet ur skönhetssynpunkt (Sydsvenskan 1944). Skyddsföreskrifterna kom dock 

att ändras i samband med att byggnadsminnesskyddet trädde i kraft år 1965 

(Riksantikvarieämbetet 1962). Inledande åtgärder var att röjningsarbeten skulle göras i 

strandbetesmarken, då harris (Cytisus scoparius) fått stark etablering i området. Resten av 

strandbetesmarken skulle lämnas orörd med endast bete och tramp som störning. 

 

Då Hushållningssällskapet köpte fastigheten skulle en mindre del av strandbetesmarken 

avsättas för gödslingsförsök (Ystad Allehanda 1954). I övrigt skulle Hushållningssällskapet 

bruka sandjordarna med odlingsförsök av potatis, lupiner (Lupinus), sockerbetor (Beta 

vulgaris), råg (Secale cerale) och lusern (Medicago). Produktionen skulle senare övergå till 

fruktodling med ekonomisk bärkraft. Midsommarfirandet skulle även få fortgå för 

allmänheten i strandbetesmarken (Ystad Allehanda 1954).  

 

Skyddsföreskrifterna som upprättades år 1965 är spårlöst försvunna. Eftersökningar har gjorts 

i Länsstyrelsen i Skånes arkiv, Österlens museums arkiv, Lunds Universitetsbiblioteks arkiv 

samt Hushållningssällskapets arkiv.  
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Från år 1964 till mitten av 1990-talet var Bo Christiansson Hushållningssällskapets 

driftsledare på Tjörnedalagården. Christiansson2 förklarar att en anställd på 1990-talet 

förväxlade en stor uppsättning förädlade plantor. Detta bidrog till att Hushållningssällskapet 

kom att göra enorma ekonomiska förluster och den anställde anklagades för hela incidenten. 

Den anställde blev då så förbannad att han eldade upp all dokumentation som fanns om 

försöksanstalten; bl.a. skyddsföreskrifterna och skötselplanen för markområdet. 

 

Christiansson" menar vidare att det som kallades för försöksodling i den norra delen av 

strandbetesmarken, storyta 3 och 4, i själva verket var en typ av försöksbevattning. 

Havsvatten togs direkt från havet som bevattning på strandbetesmarken. För att ytterligare 

höja foderproduktionen såddes även vallväxter in i den norra strandbetesmarken. Mer genuina 

försöksodlingar fanns i området på 1960-talet. Förädlade jordgubbsplantor (Fragaria 

ananassa), blåbär (Vaccinium myrtillus), vide (Salix), nypon (Rosa dumalis), hallon (Rubus 

idaeus) samt råg och raps (Brassica napus ssp) odlades på det som numera är åkermark. Det 

fanns även försöksodling med fröodling av ängsgröe (Poa pratensis ssp. pratensis) i det norra 

området. Där jorden var mer mullrik, storyta 4, odlades potatis - då det användes gödsel. 

Storyta 3 och 4 såddes med vall år 1968 och hävdades först därefter som betesmark.  

 

Den södra delen av strandbetesmarken, storyta 1 och 2, har löpande fortgått med traditionell 

beteshävd. Det var i jämförelse med idag ett mycket hårdare betestryck under andra hälften av 

1900-talet. Detta gav intrycket av ett mer öppet landskap än vad dagens strandbetesmark är 

(Figur 10). Under Hushållningssällskapets tid som ägare arrenderades betesmarkerna ut till 

privata jordbrukare med betesdjur av framförallt nötkreatur. På 1960-talet betade i huvudsak 

kvigor och någon enstaka häst på strandbetesmarken. P.g.a. det låga betestrycket kom stora 

delar av strandbetesmarken att växa igen på 1980-talet, vilket ledde till klagomål från 

allmänheten. Skogsvårdsstyrelsen gjorde då en röjningsinsats och öppnade upp området på 

nytt, förklarar Christiansson". Efter slåttern betas numera hela strandbetesmarken av nötdjur, 

berättar Kjell Nord3.  
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Tabell 1. En sammanfattning av den historiska markanvändningen. 
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Figur 10. Vy över strandbetesmarken i Tjörnedala vid mitten av 1900-talet 
(från Dagens nyheter 1953). 

 
 
4.2 Analys av åkermarken 
Fördelningen av åkerytor har förändrats i Tjörnedala efter laga skifte år 1841. År 1841 hade 

åkermarken störst utbredning på sammanlagt 15,4 ha (Figur 12). En tillbakagång av 

åkermarken sker fram till år 1926-1939 då istället 13,6 ha utgör den samlade åkerarealen. Vid 

tiden fanns det en åker i den norra delen som numera är strandbetesmark. Samma område 

domineras i synnerhet av jordarten sand-grus (SGU 2013). Sandjordar i allmänhet lämpar sig 

för exempelvis potatisodling (Marktorp H. 1989), vilket kan vara en anledning att beså den 

här delen av markområdet. Numera är 7,5 ha uppodlad åker inom markområdet där bl.a. raps 

odlas (Figur 11).  
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Figur 11. På åkermarken i Tjörnedala odlas numera raps. 
Foto Jakob Marktorp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Förändringen av åkermark i Tjörnedala. 
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4.3 Växtinventering 
4.3.1 Artinnehåll 
Tabell 2 visar de arter som påträffats under inventeringarna i storyta 1 och 4. Jag har valt att i 

endast redovisa de här storytorna eftersom de är representativa för vegetationen i de olika 

delarna av strandbetesmarken. Området vid storyta 2 besåddes med foderväxter på 1950-talet 

vilket jag inte visste innan inventeringen. Floran i storyta 2 har därmed inte ett representativt 

artinnehåll för den södra strandbetesmarken. Storyta 3 innehöll sandblottor och stigar vilket 

ger en missvisande bild av artinnehållet och artrikedomen för vad som är representativt i den 

norra strandbetesmarken. Vidare växer flera av arterna i storyta 3 normalt på ruderatmark. I 

tabellen går det att utläsa vilka arter som finns i respektive storyta samt vilka arter som finns i 

både storyta 1 och 4. Bilaga 1 visar arterna i samtliga storytor. Likheten mellan artinnehållet i 

norr respektive söder, storyta 1 och 4, är enligt Sörensens index 0,44. Samma jämförelse visar 

att storyta 2 och 3 är lika till 0,52; storyta 3 och 4 är lika till 0,59 samt storyta 1 och 2 är lika 

till 0,59 enligt Sörensens index. 

 

Tabell 2. Totallista storyta 1 och 4. Markeringarna visar vilka arter som finns i respektive 
storyta. 
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4.3.2 Artrikedom 
Centralytan representerar hela storytan. Storyta 1 hade högst artrikedom och storyta 4 hade 

lägst artrikedom (Tabell 3).  

 

Tabell 3. Artrikedomen i strandbetesmarkens olika storytor. 
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4.3.3 Arttäthetsanalys 
Arttäthetsanalysen för respektive storyta, där grön motsvarar storryta 1, blå storyta 2, röd 

storyta 3 och lila storyta 4. Notera att storyta 1 har en mer välvd kurva än storyta 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Art/area-analys över storytorna. Ju högre kurva desto fler arter. Ju mer välvd kurva 

desto arttätare yta. 
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4.3.4 Arters indikation på kväve 
Tabell 4.  Tabellen visar hur arterna i Tjörnedala indikerar olika på kväve och hur 
dominerande de är i de olika storytorna. Tabellen anger värdena i procent. 

Kvävetal Fattig Måttlig Rik 

Svag /ingen 

indikator 

Storyta 1 (57 arter) 33% (19) 26% (15) 25% (14) 16% (9) 

Storyta 2 (38 arter) 26% (10) 24% (9) 29% (11) 21% (8) 

Storyta 3 (43 arter) 30% (13) 14%  (6) 30% (13) 26% (11) 

Storyta 4 (25 arter) 28% (7) 8% (2) 40% (10) 24% (6) 

 

4.3.5 Hävdgynnade arter 
Tabell 5. Tabellen visar hur stor andel av olika sorters hävdrelaterade arter respektive storyta 
har. Läs mer detaljerad beskrivning av hävdkategorierna i kap. 3.3.6 Hävdgynnade arter. 

Hävd 

Storyta 1 

(57 arter) 

Storyta 2 

(38 arter) 

Storyta 3 

(43 arter) 

Storyta 4  

(25 arter) 

S: Ängsmarksart 5% (3) 8% (3) 5% (2) 0% (0) 

B: Betesmarksart 37% (21) 34% (13) 40% (17) 44% (11) 

G: Allmän gräsmarksart 32% (18) 26% (11) 21% (9) 28% (7) 

S*: Slåttergynnad art 2% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 

s: Gammal fodermark 4% (2) 8% (3) 5% (2) 0% (0) 

b: Gammal fodermark 5% (3) 5% (2) 12% (5) 16% (4) 

g: Gammal fodermark 11% (6) 11% (4) 7% (3) 8% (2) 

Inget 5% (3) 5% (2) 12% (5) 4% (1) 

!
 

5 Diskussion 
Den artrikaste delen av strandbetesmarken i Tjörnedala är den södra delen. Storyta 3 höjer 

dock artantalet i norr eftersom många ruderatarter påträffades i sandblottor och stigar. Enligt 

arkivstudierna påminner markområdet vid storyta 2 mest om storyta 1 (Tabell 1). Under 

1950-talet skedde dock en förändring i markanvändningen i storyta 2 då foderväxter såddes in 

i strandbetesmarken1.  

Storyta 3 har enligt källmaterial genomgått i princip samma markanvändning som storyta 4. 

Utifrån växtinventeringen verkar det dock som att storyta 3 och 4 i praktiken har haft en 

annan markanvändning då de har olika artinnehåll, artrikedom och arttäthet. Enligt Ekstam 
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och Forsheds (1992) kategorier har storyta 4 även större andel kvävegynnade arter än storyta 

3.  

 

Storyta 2 har lägre artrikedom och ett annat artinnehåll än storyta 1 – avvikelser som gör att 

storyta 2 mer liknar storyta 3. Jag bedömer därför att endast storyta 1 och 4 är representativa 

för den södra och norra delen av strandbetesmarken och för den historiska markanvändningen 

som framgått utifrån källmaterial.  

 

Det går därmed att konstatera att förändringar i markanvändningen ger en stark påverkan på 

den biologiska mångfalden. Storyta 2, 3 och 4 skulle kunna rangordnas i samma 

nummerordning efter grad av insådd eller åkerrelaterad påverkan. Beroende på hur utsatt 

respektive område har varit så har en särskild flora etablerats i respektive storyta.  

 

5.1 Analys av åkermarken 
Behovet av äng verkar successivt ha minskat i Tjörnedala, då analysen visar att åkerns 

utbredning har tagit annan mark i anspråk under 1900-talet (Figur 12). Exempelvis under den 

mellersta perioden, år 1926-1939, fanns en åker som uppkom i den tidigare ängsmarken 

(Rikets allmänna kartverks arkiv, Baskemölla 1926-1934). En förklaring till att åkerarealen 

har minskat i Tjörnedala skulle kunna bero på att den sandiga jordarten har svårt att 

magasinera näringsämnen (Whitehead 2000), vilket tidigare tvingade jordbrukaren att i 

perioder träda delar av åkermarken. Nya metoder togs i bruk och jordbruket effektiviserades 

genom att bl.a. konstgödsel ersatte trädans effekt. Därmed var stora åkerarealer inte längre 

lika nödvändiga.  

 

Den åker som uppkom på strandängen under 1900-talet har fram till 2010-talet försvunnit 

helt. Kanske utarmades marken eller har havets påverkan varit för stark. Åkern täckte området 

där storyta 3 och 4 placerades. Storyta 1 och 2 i den södra delen av strandbetesmarken har 

således inte påverkats.  

 

Resultaten talar för att storyta 1 i den södra delen av strandbetesmarken inte har utsatts för 

någon odling sedan år 1841 och är den del av strandbetesmarken som har högst biologisk 

mångfald. Storyta 4 i den norra delen av strandbetesmarken är artfattigast och har haft längst 

kontinuitetsbrott och påverkan från åkerbruket.  

!



"(!
!

5.2 Artinnehåll 
Artantalet är betydligt högre i den södra delen av strandbetesmarken som kontinuerligt varit 

betesmark. Artinnehållet i storyta 1 och 4 är lika till 44% enligt Sörensens likhetsindex. Detta 

innebär att markanvändningen har förändrat den traditionellt hävdade vegetationen som 

tidigare fanns i hela strandbetesmarken.  

 

Det finns likaså många fler unika arter i söder jämfört med i norr (Tabell 2). Artskillnaden 

mellan storyta 1 och 4 är ett starkt belägg för att den historiska markanvändningen går att 

spåra i dagens flora och vegetation. Eftersom samtliga storytor ligger i ett område som 

tidigare var ängsmark (Lantmäterimyndigheternas arkiv, Tjörnedala 1841), är det mycket 

sannolikt att båda ytorna haft en snarlik flora och vegetation innan storyta 4 blev åker i början 

av 1900-talet.  

 

Storyta 1 innehåller arter som indikerar att platsen har haft en kontinuerlig hävd under lång tid 

(Ekstam & Forshed 1992; Länsstyrelsen Skåne 2007). Sådana arter är: brudbröd, darrgräs, 

gullviva, käringtand (Lotus corniculatus), revfibbla (Hieracium brachypetalum), rotfibbla 

(Hypochoeris radicata), Sankte Pers nycklar och strimklöver (Trifolium striatum). Storyta 1 

innehåller även arter som indikerar att betestrycket är för lågt och att markområdet är på väg 

att växa igen genom succession (Nationalencyklopedin 2013). Sådana arter är: björnbär 

(Rubus fruticosus), hagtorn (Crataegus spp) och nyponros. Andra noterade arter i den södra 

strandbetesmarken är backsippa och vårklynne (Valerianella locusta) - arter som har högt 

floravärde och indikerar lång beteskontinuitet (Ekstam & Forshed 1992; Länsstyrelsen Skåne 

2007).  

 

Arter som är typiska för storyta 4 och den norra strandbetesmarken är: getväppling (Anthyllis 

vulneraria), kvickrot (Elymus repens), majveronica (Veronica serphyllifolia), mjölkört 

(Epilobium Angustifolium), tomtskräppa (Rumex obtusifolius), tuvtåtel (Deschampsia 

cespitosa ssp) och vårarv (Cerastium semidecandrum). Det finns en stor olikhet i artinnehållet 

mellan storyta 1 och 4, och majoriteten av arterna i storyta 4 är storvuxna och/eller 

kvävegynnade enligt Ekstam och Forsheds (1992) kategorier. Förändringar i 

markanvändningen har förändrat den flora och vegetation som tidigare fanns. Detta är ett 

typexempel på att förändrad markanvändning kan leda till att en artrik kärlväxtflora utarmas 

(Axelsson Linkowski & Lennartsson 2011; Bruun, Cousins & Eriksson 2002).  
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Flera av arterna som växer i den norra delen är typiska vallväxter som sannolikt etablerats i 

samband med insådd av foderväxter. Det går dock att spåra den ängsmark som fanns i den 

norra strandbetesmarken. De kvävegynnade och storvuxna arterna i storyta 4 växer nämligen 

tillsammans med bl.a. mandelblomma (Figur 7) – en typisk trampberoende ängs- och 

betesmarksart och som kraftigt minskar och dör ut då hävden upphör (Ekstam & Forshed 

1992). Det verkar således som att hotade arter går att finna i traditionellt hävdade 

markområden och återhämtar sig i rätt miljöförhållanden (Axelsson Linkowski & Lennartsson 

2011; Bruun, Cousins & Eriksson 2002; Gustavsson 2011). Mandelblommans etablering 

påvisar även att det norra markområdet är på väg att återhämta sig. 

 

Storyta 2 liknar storyta 1 till 59% men borde vara mer lik eftersom de kontinuerligt har varit 

gräsbärande med betande djur. Samma sak gäller storyta 3 som liknar storyta 4 till 59% och 

eftersom de har haft samma historiska markanvändning och varit åker under samma perioder 

borde floran och vegetationen likna varandra mer.  

 

Den norra delen av strandbetesmarken har varit mer utsatt för åkerbruk än den södra. Trots 

det var artinnehållet i storyta 3 högre än i storyta 2. Enligt Sörensens index var artinnehållet i 

storyta 2 och 3 lika till 52%, vilket är ett tämligen olikt artinnehåll. Detta påvisar att insådd av 

foderväxter kan slå ut stora naturvärden och göra lika stor eller större påverkan på den 

biologiska mångfalden än den agrara påverkan. 

 

5.3 Artrikedom 
Artrikedomen (Tabell 3) förhåller sig till den beteskontinuitet som har funnits i respektive 

område av strandbetesmarken. Det finns även likheter mellan artrikedom och låg 

åkerrelaterad påverkan. Storyta 1 har dubbelt så hög artrikedom i jämförelse med storyta 4.  

 

Ju längre betet har pågått desto högre är artrikedomen. Storyta 1 har hävdats traditionsenligt 

sedan området var ängsmark år 1841. Storyta 4 odlades upp någon gång mellan år 1926-1939 

(Rikets allmänna kartverks arkiv, Baskemölla 1934) och förblev åkermark fram till år 1968 då 

betet åter tog vid2. Eftersom lägre artrikedom beror på betesuppehåll och förändrad 

markanvändning (Axelsson Linkowski & Lennartsson 2011), är detta en anledning till att 

höga naturvärden gått förlorade i storyta 3 och 4. Potatis- och rågodling samt andra 

försöksodlingar har därmed förändrat floran i storyta 3 och 4. Åkerbruket har nämligen 

introducerat nya arter medan äldre ängs- och betesmarksarter har försvunnit. Detta stämmer 
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överens med Bruun, Cousins och Erikssons (2002) iakttagelse att förändrad markanvändning 

kan leda till att andra arter formas.  

 
Att storyta 1 är artrikast och har högst floravärde av de inventerade storytorna beror på den 

kontinuerliga hävden som fortgått i strandbetesmarken. Det har inte funnits något betydande 

kontinuitetsbrott sedan området övergick till strandbetesmark (Figur 12). Cousins & Eriksson 

(2002) påstår att markområden med högt antal arter har kontinuerligt varit gräsbärande sedan 

1800-talet, vilket den stora skillnaden i artrikedomen mellan storyta 1 och 4 är ett bevis för.   

 

Artrikedomen i storyta 2 borde påminna mer om storyta 1. Bruun, Cousins och Eriksson 

(2002) menar att förändrad markanvändning kan leda till att kärlväxtfloran utarmas. Det finns 

därmed en lägre biologisk mångfald i storyta 2 eftersom foderväxter såddes in i det området 

på 1950-talet. Detta visar hur små förändringar i markanvändningen kan slå ut stora 

naturvärden. 

 

Vad gäller artrikedomen i storyta 3 har den liksom artinnehållet ökat i jämförelse med storyta 

4, vilket är tack vare den sandblotta och stig som finns i storytan. Detta är en effekt av 

störningen från betesdjuren, som har skapat markytor med varierande arttäthet och artrikedom 

(Ekstam & Forshed 1996).  

 

Det som är intressant är att storyta 2 och 3, trots olika historisk markanvändning, har samma 

artrikedom. Då artrikedomen jämförs i storya 2 och 3 går det att konstatera att betesstörningen 

gynnar den biologiska mångfalden och att det i storyta 3 genom betestramp har skapats 

spridningszoner för nya arter att etableras. Möjligheterna för återhämtning har således ökat i 

storyta 3. 

 
5.4 Arttäthetsanalys 
Arttätheten i Tjörnedala (Figur 13) ser olika ut i storytorna. Storyta 1 har en betydligt mer 

välvd kurva jämfört med övriga storytor och i synnerhet storyta 4. Detta indikerar att 

artkonkurrensen är mer jämlik och artsammansättningen mer finkornig i storyta 1. Det södra 

området har därmed hävdats under längre tid än det norra (Ekstam & Forshed 1996), vilket 

stämmer mycket väl överens med kartanalysen och arkivmaterialet.  
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Arttätheten i storyta 2 och 3 är mycket lika. Det går dock att ana en något mer välvd kurva i 

storyta 3 vilket indikerar att platsen är arttätare. Eftersom ytor som hävdats längre är mer 

arttäta än andra (Ekstam & Forshed 1996), kan skillnaden likväl indikera att storyta 3 har 

hävdats längre än storyta 2. Detta stämmer eftersom naturvärdena slogs ut senare i storyta 2, i 

samband med att foderväxter såddes in.  

 

5.5 Arters indikation på kväve 
De naturliga förutsättningarna såsom nederbörd, temperatur och kvävenedfall skulle i 

kombination med jordartens egenskaper kunna ge en annorlunda vegetation (Ekstam & 

Forshed 1996; Länsstyrelsen Skåne 2007; Whitehead 2000). Ingen av de här faktorerna verkar 

ha givit någon betydande effekt på floran och vegetationen i Tjörnedala. Växtinventeringarna 

indikerar nämligen att alla storytorna inte är lika kvävepåverkade. Därför är det rimligtvis 

kväveläckage från jordbruket som har påverkat floran i de områden som varit åker.  

 

Vår allmänna kunskap säger att jordarter med finare partiklar håller såväl vatten som 

näringsämnen bättre än jordarter av grova fraktioner (Whitehead 2000). Eftersom lera 

dominerar i söder skulle storyta 1 vid samma grad av kvävepåverkan hysa fler kvävegynnade 

och storvuxna arter än övriga storytor. Storyta 1 har dock minst antal kvävegynnade arter och 

högst antal kvävekänsliga arter, vilket är ett bevis för att gödsel är den betydande 

kvävepåverkande faktorn i storyta 3 och 4.  

 

Arternas indikation på kväve i storyta 1 påvisar att området inte är lika gödselpåverkat som 

övriga områden. Vidare indikerar resultatet att platsen är lite eller obetydligt påverkad av 

gödsel. Storyta 4 å andra sidan är den yta som hyser flest kvävegynnade arter enligt Ekstam 

och Forsheds kategorier (1992). Detta hänger med all sannolikhet ihop med att den delen av 

strandbetesmarken varit åker under längst tid och därmed haft störst gödselpåverkan. 

Resurserna är därmed övermättade i utsatta områden, vilket är orsaken till att en mer 

kvävegynnad flora är etablerad (Ekstam & Forshed 1996). Effekten av gödsel går därmed att 

spåra i dagens vegetation och flora. Exempel på konkurrenskraftiga, näringsgynnade och 

storväxta arter är: kvickrot, ogräsmaskrosor och tomtskräppa; vilka numera är allmänna i den 

norra strandbetesmarkens vegetation.  

 
I bestämmelserna vid laga skifte år 1841 beslutades det att fri avläggning av tång fick ske i 

strandängen (Lantmäterimyndigheternas arkiv, Tjörnedala 1841). Troligtvis användes tång till 
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gödsling för att öka höskörden eller besåddes mindre delar av strandängen tillfälligt. Det är 

med största sannolikhet inte tången som givit dagens kvävegynnade flora i den norra 

strandbetesmarken. Jag anser dock att det är en högst intressant kännedom. Vetskapen är 

nämligen viktig för att förstå sig på den traditionella markanvändningen. Kanske var 

tånggödsling en förutsättning för den biologiska mångfalden i Tjörnedala.  

 

5.6 Hävdgynnade arter 
Tabell 5 visar skillnaden mellan olika hävdberoende arter i storytorna. I samtliga storytor 

dominerar klass B och G, artklasser som är allmänna i betesmarker enligt Ekstam & Forsheds 

kategorier (1992). Gamla fodermarksarter är likaså dominerande i samtliga storytor.    

 

Ängsmarksarter utgör störst andel i storyta 2 medan slåttergynnade arter endast påträffades i 

storyta 1. Detta är sannolikt arter som lever kvar sedan området brukades som ängsmark.  

Eftersom storyta 4 har påverkats mest av åkerbruket, saknas där numera de ängs- och 

betesmarksarter som finns i den södra delen av strandbetesmarken. Några av de ängs- och 

betesmarksarter som finns i storyta 1 enligt Ekstam och Forshed (1992) samt Länsstyrelsen 

Skånes (2007) kriterier är: brudbröd, darrgräs, hirsstarr, gullviva, mandelblomma och Sankte 

Pers nycklar. Detta är arter med högt floravärde (Länsstyrelsen Skåne 2007). 

 

Även fast storyta 3 tidigare var åker verkar området vara på väg att återhämta sig eftersom 

flera ängs- och fodermarksarter har lyckats etablera sig på nytt. Det verkar ske en spridning av 

hävdgynnade arter från söder mot norr och successivt kan en större variation av arter även 

etablera sig i storyta 4.   

 

Storyta 1 fungerar därmed som en artbank med en mosaikartad artvariation och jämlik 

artkonkurrens. Detta beror på lång beteskontinuitet och att övergången från ängsmark till 

betesmark skett utan kontinuitetsbrott eller uppodling (Axelsson Linkowski & Lennartsson 

2011; Bruun, Cousins & Eriksson 2002; Cousins & Eriksson 2002; Diekman & Dupré 2001; 

Ekstam & Forshed 1996; Fritzbøger, Lund Hansen & Rindel 2001; Gustavsson 2011; 

Länsstyrelsen Skåne 2007).  
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6 Slutsatser 
Det går att konstatera att såväl åkermark som ängsmark har minskat på Tjörnedalagårdens 

marker. Betesmark verkar ha ersatt ängsmark medan åkermarken troligtvis har minskat i 

samband med rationaliseringar av jordbruksmetoder. Analysen visar att de största 

förändringarna i markanvändningen skedde under 1900-talets första hälft och att dessa har 

påverkat den kärlväxtflora som tidigare fanns. Sambanden mellan källmaterialet och 

växtinventeringarna indikerar att olika delar av strandbetesmarken har använts på olika sätt. 

Storyta 1 visade sig vara en naturbetesmark medan övriga områden definieras som kultiverade 

betesmarker (Jordbruksverket 1994).  

 

Den södra delen av Tjörnedalas strandbetesmark innehåller fler arter, har en högre 

artrikedom, arttäthet och en större variation av arter jämfört med den norra delen. Detta är 

skillnader som hänger ihop med hur områdena har använts historiskt. Flera av de äldre ängs- 

och betesmarksarter som växer i söder tyder på lång beteskontinuitet och högt floravärde 

(Ekstam & Forshed 1996; Länsstyrelsen 2007). En unik art för den södra delen är Sankte Pers 

nycklar, som är högst intressant då Linnaeus (1751) fann orkidéer i Tjörnedalas strandäng år 

1749.  

 

Av samtliga storytor var storyta 2 och 3 mest lika vad gäller arttäthet och artrikedom. De hade 

dock ett olikt artinnehåll som var mer likt det som var representativt i söder respektive norr. 

Storyta 2 var till 59% lik storyta 1 och storyta 3 var till 59% lik storyta 4. Att storyta 2 enligt 

vissa kriterier påminner mer om storyta 3 beror på den insådd av foderväxter som ägde rum 

på 1950-talet1. Att storyta 3 var mer lik storyta 2 än 4 beror på att störning från betesdjuren är 

mer påtaglig i storyta 3. Detta ökar möjligheter för arter att sprida och etablera sig (Diekmann 

& Dupré 2001). Insådd av foderväxter kan därmed slå ut stora naturvärden medan rätt 

störning och skötsel kan leda till återhämtning av naturvärden.  

 

Liksom Bruun, Cousins och Eriksson (2002) påstår visar även den här studien att förändrad 

markanvändning och hävdbrott kan leda till att monokulturer uppstår. Likaså kan områden 

med en artrik kärlväxtflora utarmas i samband med olikheter i markanvändningen. Vidare 

framgår det att gräsbärande markers kontinuitet har minskat sedan jordbruksreformerna kom 

på 1800-talet (Gustavsson 2011). Antagligen var det laga skiftets ägoförändringar som gjorde 

det angeläget att beså den norra delen av strandängen. Såväl stora som små förändringar i 
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markanvändningen har visat sig ge stor påverkan på den biologiska mångfalden. Detta är 

olikheter som går att spåra i dagens flora och vegetation. 

 

Att ängsväxten mandelblomma växer i den norra strandbetesmarken indikerar att den norra 

delen av markområdet är på väg att återhämta sig. För att bevara den biologiska mångfalden 

och försöka återfå förlorade naturvärden, krävs naturvårdsinsatser som att exempelvis 

återinföra traditionella brukningsmetoder (Lennartsson & Axelsson Linkowski 2011). 

Ängsväxter kan tas från den södra delen, storyta 1 och spridas till övriga ytor. Lämpligtvis tas 

allt hö bort efter slåttern i storyta 2, 3 och 4 och istället tillförs hö från storyta 1. På så vis sker 

en snabbare spridning av arterna från söder till norr. 

 

Ett intressant resultat är kännedomen kring tånggödsling (Lantmäterimyndigheternas arkiv, 

Tjörnedala 1841). Kanske besåddes mindre delar av hela strandängen innan laga skifte. 

Tånggödslingen kan ha varit en viktig förutsättning för floran som numera finns etablerad i 

Tjörnedalas strandbetesmark. Gödslingen med tång kan likaså ha varit viktig för den 

biologiska mångfalden. 

 

Arkivstudier och växtinventeringar kompletterar varandra bra för att spåra den historiska 

markanvändningen. Båda metoderna behövs för att få en rättvis beskrivning av hur ett område 

har brukats. Det behövs dock kunskapsuppbyggnad i ämnet. Det är inte uteslutet att det finns 

andra faktorer att studera för att undersöka om olikheter i den historiska markanvändningen 

har påverkat den biologiska mångfalden. 

 

Det finns en stark koppling mellan historisk markanvändning, kontinuerlig hävd och 

biologisk mångfald i Tjörnedalas strandbetesmark. Den biologiska mångfalden är därmed ett 

arv av den historiska markanvändningen. Ett arv jag vill kalla för ett biologiskt kulturarv.  
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Figur 14. T.v. Brudbröd och t.h. Sankte Pers nycklar – spåren av en ängsmark med lång 

beteskontinuitet och hög biologisk mångfald. Foto Jakob Marktorp. 
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