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Introduktion 
Under järnåldern ökade befolkningen och därmed även antalet betesdjur (Cserhalmi, 2008). 
Orsaken till detta kan ha varit en effekt av ett intensivare åkerbruk som i sin tur gav ökade 
skördar och en ökad befolkningstillväxt. Samtidigt blev klimatet i Sverige både kallare och 
fuktigare. Detta i sig kan ha bidragit till att man började stalla in sin boskap i större 
utsträckning än förut. Det försämrade klimatet kan också ha medfört till att vinterbetet blivit 
för dåligt och inte räckt till alla djuren. Fördelarna med att samla boskapen inne var att man 
lättare kunde ta till vara på gödseln som man sen kunde gödsla åkrarna med. Ytterligare en 
fördel med vinterstallningen var säkerligen att marken fick vila under vinterhalvåret. Djurens 
tramp och bete kunde annars vara förödande för återväxten på gräs och örter till sommarbetet 
(Cserhalmi, 2008).  

Under den yngre järnåldern (500 e Kr – 1050 e Kr), började det odlingslandskap, som varade 
fram till i början av 1800-talet, att ta form. För de flesta landsbygdsborna var det naturligt att 
leva i byar. Byns jordbruksmark var då indelad i inägor och utmarker (Emanuelsson et al., 
2002). Tomten samt åker- och ängsmarken hörde till inägorna och till utmarken hörde 
betesmarken. Inägorna inhägnades för att stänga ute boskapen som i stort sett kunde röra sig 
fritt på betesmarken. Utmarken inhägnades inte och kunde tillhöra den enskilda gården eller 
vara den gemensamma betesmarken för en eller flera byar (Cserhalmi, 2008). 

Inägor 

Ängen 
I samband med att man började stalla in boskapsdjuren kom det nya markslaget äng till. Av 
det som tidigare varit betesmark övergick en del av marken nu till att bli ängsmark i stället. 
Det var härifrån som man fick mycket av det vinterfoder som skulle gå till djuren. Ju mer 
foder man kunde få fram till djuren desto fler djur kunde man hålla, och det i sin tur 
genererade mer gödsel som man la på åkern. Därför var det ofta ängens storlek som bestämde 
hur stor åkern kunde vara (Cserhalmi, 2008). 

Ängsmarken kunde se ut på lite olika sätt. Vissa marker var trädbevuxna som t.ex. lövängar 
eller stubbskottsängar (Emanuelsson et al., 2002). På lövängarna togs även löven till vara som 
ett viktigt komplement till höet (Cserhalmi, 2008). I stubbskottsängen högg man träd och 
buskar nära markytan främst för att få fram virke och bränsle, men även här kunde man ta till 
vara på löven som vinterfoder (Emanuelsson et al., 2002). Beroende på om marken på ängen 
var torr eller fuktig benämndes den hårdvallsäng eller sidvallsäng. Sidvallsängen, även kallad 
fuktäng, var tidvis översvämmad oftast i samband med snösmältningen. Detta smältvatten 
kunde föra med sig näringsämnen och på så sätt bidra till extra gödning av marken (Eriksson 
& Nilsson, 2010).  

Efter slåttern släpptes oftast djuren på för att beta av det gräs som fanns kvar. På så vis hölls 
gräset kort och ökade förutsättningarna för frögrodd. Dessutom gjorde det att de redan 
etablerade växterna inte kvävdes av gammalt gräs som fanns kvar. Djurens tramp gjorde 
också att blottor skapades i grästäcket och ökade chanserna för nya individer att etablera sig. 
Ängsmarken blev på detta sätt mer artrik och gav ifrån sig mer hö per yta (Cserhalmi, 2008). 

Åkern 
Tack vare att man började kunna ta till vara på mycket av gödseln så medförde detta till 
möjligheter att omföra mer mark, som tidigare varit betesmark, till att bli spannmålsåker i 
stället. Gödslingen innebar att avkastningen på åkern förbättrades eftersom man kunde odla på 
åkern år efter år utan att den utarmades (Cserhalmi, 2008).  
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Inägomarken i Skåne delades in i så kallade vångar (Emanuelsson et al., 2002). Vångarna var 
områden med antingen ängsmark eller åkermark och odlingssystemen var olika beroende på 
var i landskapet man befann sig. Exempel på odlingssystem som man använde sig av var 
ensäde, tvåsäde och tresäde. Ensäde innebar att i stort sett all ängs- och åkermark låg inom 
samma vång. Detta krävde att tillräckligt med gödsel producerades så att åkermarken kunde 
utnyttjas till fullo år efter år. Systemet med ensäde användes främst i skogsbygderna medan 
man i slättbygderna mestadels använde sig av två- och tresäde. Dessa odlingssystem innebar, 
till skillnad från ensädet, att vångar växelvis fick ligga i träda för att samla kraft till nästa 
odlingssäsong. Tvåsäde hade två vångar och tresädessystemet hade tre vångar. På hösten lät 
man boskapen beta på vångarna (Emanuelsson et al., 2002). 

Odlingsrösen 
För att göra marken odlingsbar har man i alla tider rensat den från sten (Länsstyrelsen 
Blekinge län, u.å.). Detta gjordes för att bl.a. underlätta sådd och harvning. Stenarna 
placerades i utkanten av åkern eller i s.k. odlingsrösen inne på åkern. Idag kan man hitta dessa 
odlingsrösen i både skogsmark och betesmark och indikerar oftast på att marken under en viss 
tid blivit uppodlad. Finns de i nutida åkermark tyder odlingsrösena på ett mer kontinuerligt 
åkerbruk. De äldsta spåren av odlingsrösen har man daterat till yngre bronsåldern och äldre 
järnåldern. Utseendet på rösena har varierat genom århundradena och de byggdes ständigt på 
eftersom ny sten frös upp till ytan tack vare tjälprocessen (Länsstyrelsen Blekinge län, u.å.). 

Utmarken 
Utmarken tog vid där inägorna slutade och kunde bestå av varierande inslag av exempelvis 
skog, hedar, sjöar och bäckar. Marken användes först och främst som betesmark åt boskapen 
men även för att täcka in behovet av exempelvis byggnadsmaterial, hägnader och bränsle 
(Emanuelsson et al., 2002).  

Begreppet hage 
Begreppet hage, som oftast används med samma betydelse som betesmark, var mindre 
inhägnader på utmarken. I dessa hagar hade man de djur som man, av olika skäl, ville ha 
under extra uppsikt och som därför inte skulle röra sig fritt bland de andra betande djuren. Att 
bruka beteshagar blev vanligare med tiden, och allra vanligast då utmarken delades upp 
mellan gårdarna genom skiftesreformerna (Olsson, 2008). 

Kultiverad mark alternativt naturbetesmark 
Att en betesmark i nutid benämns som kultiverad betyder att marken under perioder antingen 
har plöjts, markbearbetats eller gödslats. Denna typ av betesmark kan ändå ha höga biologiska 
och kulturhistoriska värden även om det oftast är i naturbetesmarkerna som man hittar dessa 
(Eriksson & Nilsson, 2010). Med naturbetesmark menas naturliga, välhävdade gräsmarker 
som inte nämnvärt påverkats av gödsling. Naturtypen kännetecknas även av en variation i 
sammansättningen av olika vegetationstyper och bidrar i och med detta till ett rikt växt- och 
djurliv (Naturvårdsverket, 2014). 

Betesdjurens betydelse 
Tack vare djurens närvaro i en betesmark där bl.a. deras bete och tramp blir till en naturlig 
störning, hålls marken öppen. Hade inte denna störning funnits hade betesmarken med tiden 
vuxit igen och till slut blivit skogsmark i stället. Intensiteten på själva störningen, t.ex. hur 
hårt marken betas, är en del av det som styr hur artrikedomen ser ut i en betesmark. Även 
karaktären på störningen såsom vilka betesdjur som används, eller hur stor del som marken 
som betas, är av stor betydelse (Olsson, 2008). 
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De arter som lever i betesmarker måste på något sätt vara anpassade till de störningar som 
finns, annars slås de ut. Olika anpassningar hos växter för att inte bli uppätna kan t.ex. vara 
taggar eller att lagra in giftiga eller illasmakande ämnen som gör att djuren inte äter av dessa. 
Många arter har dock anpassats till bete genom att ha tillväxtpunkter närmre markytan 
(Olsson, 2008).  

Betesdjurens tramp kan i sig bidra till att växter trampas ned men de positiva effekterna är av 
stor betydelse i betesmarken. Öppna jordfläckar bildas här och där eftersom grässvålen 
trampas sönder. Dessa fläckar gör att små och konkurrenssvaga arter får en ökad chans att 
etablera sig där. Dessutom gör betet att de arter som klarar konkurrens bättre, hålls tillbaka 
och hindras från att breda ut sig (Olsson, 2008).  

Storskifte, enskifte och laga skifte 
I och med en befolkningsökning på 1500-talet hade gårdarna i byn ökat till antalet (Cserhalmi, 
2008). Gårdarna delades mellan flera brukare vilket i sin tur gjorde att marken på inägorna 
splittrades i allt smalare tegar som var svåra att bruka. För att få ett slut på splittringen av 
bondens ägor och i stället samla varje individs mark till ett sammanhängande stycke 
genomfördes en skiftesreform. Reformen kallades storskifte och utfördes i olika omfattning 
runt om i landet i mitten på 1700-talet. Detta påverkade mestadels åker- och ängsmark medan 
skog och betesmark inte omfattades av denna reform (Cserhalmi, 2008).  

År 1803 var det dags för nästa reform som inledningsvis genomfördes av godsägaren Rutger 
Macklean på Svaneholms slott. Hans stora förändringar på den mark som tillhörde slottet 
gjorde honom därmed till en föregångare av skiftet som kallas enskifte (Cserhalmi, 2008). 
Denna reform gick ut på att splittra byarna och flytta ut gårdarna utanför byarna. Varje gård 
tilldelades lika stora lotter. Tanken med enskiftet var att modernisera jordbruket genom odling 
av foderväxter och andra nyare grödor. Resultatet av enskiftet på hans ägor gjorde att fler 
godsägare ville följa i hans spår och till sist utfärdades en enskiftesstadga för Skåne 
(Emanuelsson et al., 2002). 

År 1827 stadgades slutligen förordningen om laga skifte. Förordningen innebar att man ville 
samla varje bondes mark i så få skiften som möjligt. Fram till 1860 hade de flesta skånska 
byarna genomgått någon form av skifte (Emanuelsson et al., 2002).  

Landskapet i förändring efter reformerna 
I och med att jordbruksreformerna genomfördes började även synen på utmarken att 
förändras. Här började man nu plantera skog i stället eftersom det fanns ett ekonomiskt 
intresse av att kunna producera trä till olika industrier. Utmarken som varit betesmark blev 
istället skogsmark och djuren sågs nu som ett hot mot skogens föryngring i och med deras 
bete (Olsson, 2008). Detta i sin tur ledde till att många av de varierande utmarkerna försvann 
(Emanuelsson et al., 2002). 

Stora förändringar i landskapet skedde också då mycket av den mark som tidigare varit 
ängsmark, men även betesmark, omfördes till åker. Totalt sett ökade åkerarealen från ca tio 
till mer än femtio procent av den totala markarealen i Skåne under 1800-talet. Detta mycket 
tack vare konstgödseln som infördes omkring år 1850 och som höjde produktiviteten. 
(Emanuelsson et al., 2002). 

Alla dessa förändringar i jordbruket som skett sen åkermarken började ta över har slagit hårt 
mot en lång rad av de arter, inom både flora och fauna, som var vanliga i det gamla 
odlingslandskapet (Olsson, 2008). Denna omställning inom markanvändningen är en av 
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orsakerna till att många arters livsmiljöer har försämrats eftersom hela landskapet har 
förändrats. Förändringarna har lett till en fragmentering av landskapet som i sin tur har 
bidragit till att tillgången på lämpliga habitat har minskat. Detta kan slutligen orsaka till att 
arter utrotas (Cousins et al., 2007). Ända fram till i slutet på 1800-talet fanns det ca två 
miljoner hektar av naturbetesmarker och slåtterängar i Sverige men nu återstår det endast ca 
240 000 hektar (Jordbruksverket, 2014). Av de områden som var naturbetesmark övergavs en 
del och håller nu på att mer eller mindre växa igen. De flesta försvann dock helt till fördel för 
skogsmark eller odlingsmark (Olsson, 2008).  

Med anledning av den förändring som skett i många betesmarker har jag valt att studera två 
olika typer av betesmarker. Inom de båda betesmarkerna har en del av marken genomgått en 
mer intensiv störning. Denna störning var i form av uppodling på det ena området samt 
plantering av gran på det andra. Båda områdena övergick därefter till att återigen bli 
betesmark. Genom att studera historiska kartor kunde jag se att störningarna skett vid ungefär 
samma tidsperiod. 

Syftet med arbetet 
Syftet med mitt arbete är att studera om störningar i form av tillfällig uppodling och 
granplantering i betesmark har haft någon påverkan på dagens vegetation. 

Mina frågeställningar är: 

1. Hur ser det historiska kartmaterialet ut över de båda områdena? 
2. Har vegetationen i betesmarken påverkats av den tillfälliga störningen i form av 

uppodling? 
3. Har vegetationen i betesmarken påverkats av den tillfälliga störningen i form av 

granplantering? 

Material och metoder 

Studieområde 
För att hitta två lämpliga betesmarker begränsade jag mitt sökande till Hörby kommun. Detta 
för att Hörby är min hemkommun och för att jag delvis kom i kontakt med dessa områden då 
jag gjorde min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på kommunen. De två studieområdena 
som jag valde ut ligger i Fulltofta och Sniberup (Figur 1). Det positiva med dessa områden är 
att det finns bra historiska kartor med tillhörande protokoll. Kartorna sträcker sig dessutom 
långt tillbaka i tiden vilket gör att man får en god bild av hur markanvändningen sett ut 
historiskt. Andra områden som kunde varit aktuella för denna undersökning föll bort just på 
grund av det bristfälliga kartmaterialet.  

Ytan på Hörby kommun uppgår till 435km2 där ca 47 % av ytan är jordbruksmark och 11 % 
utgörs av ängs- och hagmark (Hörby kommun, 2005). Vegetationszonen, eller den 
biogeografiska regionen, för områdena faller inom den Nemorala zonen (Sjörs, 1967).  
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Figur 1. Hörby kommun med de båda studerade områdena.  
Kartan har omarbetats utifrån GSD-översiktskartan. ©Lantmäteriet   
Diarienr 2012/892. 

Fulltofta 
Det ena inventeringsområdet som ligger i Fulltofta, är mer av ett mellanting mellan kultiverad 
betesmark och naturbetesmark (Bilaga 1; Figur 27 och 28). Berggrunden utgörs av sandsten 
och gränsar i öster till Linderödsåsen som är uppbyggd av gnejs. Jordarten (Figur 2) består av 
en sandig morän (SGU, 1998). I området finns relativt gott om odlingsrösen. En del av 
betesmarken odlades upp och blev åkermark i slutet av 1800-talet till i början på 1900-talet. 
Inventeringsområdet är ca 1 ha (Figur 3) och marken i området är av frisk karaktär men har 
även inslag av lite torrare partier. Området bär spår av viss gödningspåverkan. Bl.a. finns det 
en del brännässlor som indikerar detta. 
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Figur 2. Jordartskarta över Hörby kommun. 
Jordartskartan © SGU. 

 

 
Figur 3. Inventeringsområdet i Fulltofta. Den östra delen av det inringade området  
har tidigare varit uppodlad. Ortofoto. ©Lantmäteriet Diarienr 2012/892. 
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Sniberup 
Det andra inventeringsområdet ligger i Sniberup och är en del av en enefälad (Bilaga 1; Figur 
29 och 30). Berggrunden här utgörs av lerskiffer. Jordarten (Figur 2) är även i detta område, 
en sandig morän (SGU, 1998). Inventeringsområdet är ca 0.9 ha (Figur 4). 

Runt år 1900 blev en del av betesmarken planterad med gran. Omgivningen runt fäladen 
utgörs av åkermark. Betesmarken är av karaktären ”naturbetesmark” och artrikedomen är stor 
inom både växt- och djurlivet. Marken är blockrik och näringsfattig och området har en stor 
variation i markfuktighet, från torrt och friskt till riktigt blöta partier. Markvattnet är både 
ytligt och rörligt. Denna variation i markfuktighet i kombination med näringstillgång samt att 
marken har betats kontinuerligt under lång tid, ger upphov till att många typiska och 
karaktäristiska arter trivs här (Länsstyrelsen Skåne län, 1972). 

 
Figur 4. Inventeringsområdet i Sniberup. En del av det inringade området  
har tidigare varit planterad med gran. Ortofoto. ©Lantmäteriet Diarienr 2012/892. 

Kartmaterial 
Kartmaterial från Lantmäteriets digitala arkiv har studerats. Kartorna jag har använt mig av 
är: storskifteskarta över Fulltofta från 1773, laga skifteskartor från 1841 (Fulltofta) och 1915 
(Sniberup), häradsekonomiska kartorna från 1910-15 samt olika flygfoton från 1940-talet och 
framåt. Genom att studera dessa kartor har jag också fått en bild av under hur lång tid som 
störningarna fanns i områdena. Till de historiska kartorna från storskiftes- samt laga 
skiftesreformerna finns tillhörande protokoll som jag också granskat. Dessa har gett 
kompletterande information om hur markanvändningen sett ut. 

Inventering 
Inventeringsarbetet pågick under totalt fyra dagar mellan den 29 juli 2014 och fram till och 
med 9 augusti samma år. Metoden som har använts beskrivs i Ekstam & Forshed (1996).  

Litteraturen som användes för att bestämma arterna som observerades under inventeringen var 
Den nya nordiska floran (Mossberg & Stenberg, 2010).  

Storytornas placering 
Totalt inventerades fältskiktet i åtta storytor á 100 m2 varav fyra i Fulltofta och fyra i 
Sniberup. Av de fyra storytorna i ett område placerades två i den delen som antingen varit 
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uppodlad eller planterad med gran, medan de andra två placerades i den mark som betats 
kontinuerligt. Fortsättningsvis har jag valt att kalla marken som genomgått störning för 
”uppodlad” alternativt ”granplanterad”, och den mark som haft beteskontinuitet för ”ostörd 
mark”. 

Storytorna placerades ut subjektivt i båda områdena. I båda fallen placerades de där 
vegetationen var representativ för området. Den störda marken i Fulltofta är ca 0,35 ha, 
medan motsvarande yta i Sniberup är ca 0,17 ha (Figur 5 och Tabell 1 för Fulltofta samt Figur 
6 och Tabell 2 för Sniberup). 

 
Figur 5. Storytor i Fulltofta. Storyta 1 och 2 är placerade i det område som tidigare varit uppodlad. 
Storyta 3 och 4 är placerade i den ostörda marken. Ortofoto. ©Lantmäteriet Diarienr 2012/892. 

Tabell 1. Positionerna för mittpunkterna av storytorna i Fulltofta 

Position Namn SWEREF99 TM Marktyp 
1 Storyta 1 N6192060 E413930 Uppodlad 
2 Storyta 2 N6192082 E413908 Uppodlad 
3 Storyta 3 N6192039 E413788 Ostörd 
4 Storyta 4 N6192069 E413823 Ostörd 
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Figur 6. Storytor i Sniberup. Storyta 1 och 2 är placerade i det område som tidigare varit planterad 
med gran. Storyta 3 och 4 är placerade i den ostörda marken. Ortofoto ©Lantmäteriet Diarienr 
2012/892. 

Tabell 2. Positionerna för mittpunkterna av storytorna i Sniberup 

Position Namn SWEREF99 TM Marktyp 
1 Storyta 1 N6192060 E413930 Granplanterad 
2 Storyta 2 N6192082 E413908 Granplanterad 
3 Storyta 3 N6192039 E413788 Ostörd 
4 Storyta 4 N6192069 E413823 Ostörd 

 
Fältarbete 
En storyta representerades av en cirkel med en radie av 5,64 meter och area 100 m2 (Ekstam 
& Forshed, 1996). Med hjälp av kompass togs sen fem punkter ut där småytorna hamnade i 
form av kvadrater med diagonalen i nord-sydlig riktning. Småytorna placerades enligt 
modellen i figur 7. En central-, en norr-, en söder-, en väster-, och en österyta. 

   
Figur 7. Fem småytor i en storyta (Ekstam & Forshed, 1996, s. 171).

Med hjälp av en kvadratisk rutram på 1m2 och elastiska snören som kunde spännas över 
ramen kunde sen inventeringen utföras. Eftersom denna studie inte är tänkt att följas upp har 
inga fasta markeringar placerats ut i fält. 
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Figur 8. Rutram för arttäthetsanalys (Ekstam & Forshed, 1996, s. 173). 

I centralytan användes rutramen där snörena var uppspända som i Figur 8. Detta för att senare 
kunna använda resultaten till olika analyser. Med hjälp av de uppspända snörena noterades de 
arter som fanns i den första dm2. Efter det antecknades endast de nya arter som tillkom då 
ytan ökades på. Om inga nya arter påträffades i en yta fick artantalet från föregående yta gälla 
även för denna. Ytan ökades stegvis diagonalt till 2, 4, 9, 16, 25, 49 och 100 dm2. När denna 
småyta var klar vändes rutramen tre gånger totalt (Figur 9), och för varje ny 100 dm2 så 
antecknades de arter som tillkom (Ekstam & Forshed, 1996).  

 
Figur 9. Hur rutramen vänds runt vid art/area analys (Ekstam & Forshed, 1996, s. 218). 
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Artinnehåll 
Resultatet från inventeringen listades i två tabeller. En tabell över Fulltoftas arter och en över 
Sniberups arter. Tabellerna visar hur fördelningen av arter ser ut mellan den uppodlade 
respektive granplanterade marken samt den ostörda marken. 

För att få ett mått på hur stor likheten är i artsammansättningen mellan dels den uppodlade 
och den ostörda marken samt den granplanterade och den ostörda marken, beräknades 
Sörensens index (Sörensen, 1948).   

Sörensens index: S=2Sab/Sa+Sb.  
Sa= antalet arter i yta a 
Sb= antalet arter i yta b  
Sab= antalet gemensamma arter för a och b  

Likheten mellan arterna ligger på en skala mellan 0-1, där 1 betyder att alla arter är samma i 
de jämförda ytorna. 

 
Artdiversitet 
Medelvärde och standardavvikelse beräknades på antalet arter utifrån totalantalet i varje 
småyta. En beräkning gjordes för marken som genomgått störning och en gjordes för den 
ostörda marken. 

Ett t-test utfördes för att testa om skillnaden i artantalet var signifikant. Testen gjordes mellan 
den uppodlade och den ostörda marken i Fulltofta, samt mellan den granplanterade och den 
ostörda marken i Sniberup. Den valda signifikansnivån är 0,05. 

Arttäthet 
I denna analys fick centralytans arter vara representativa för hela storytans mångfald. Utifrån 
en sammanställning över hur många nya arter som tillkom för varje ny dm2 -ruta i 
inventeringen, enligt metod ovan, konstruerades kurvor i en art/area-analys. Formen på 
kurvan ger sen en indikation på hur arttätheten i området ser ut. Ju mera välvd en kurva är 
desto fler arter klarar av att tränga ihop sig och leva tillsammans. Den nivå som kurvan når 
spelar också en viktig roll. Registreras många arter på ett område (kurvan når högt) ökar 
sannolikheten att arttätheten är hög (Ekstam & Forshed, 1996). 
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Resultat 

Historiskt kartmaterial över området i Fulltofta 
De inringade områdena i blått visar var i kartan inventeringsområdet finns. 

 
Figur 10. Fulltofta. Storskifteskartan 1773. 
©Lantmäteriet. Lantmäterimyndigheternas 
arkiv. Akt nr:12-FUL-2. 

 

I storskifteskartan från 1773 (Figur 10) 
går det att läsa ”stenbundna enebackar” 
över mina inventeringsområden. Detta 
betyder att historiskt sett kan marken 
här varit ganska lik fäladen i Sniberup. 
Genom fäladsmarken finns ett stråk av 
fuktigare markslag. I tillhörande 
protokoll (Figur 11) kan man läsa att 
någon typ av kärr brer ut sig och att där 
växer både björk och albuskar.  De 
svartprickade ljusgula områdena är 
åkermark och det gröna tyder på 
ängsmark (Cserhalmi, 2008).

 
Figur 11. Fulltofta. Utdrag ur protokollet till storskifteskartan 1773.  
©Lantmäteriet. Lantmäterimyndigheternas arkiv. Akt nr:12-FUL-2. 

 
Figur 12. Fulltofta. Laga skifteskartan 1841. 
©Lantmäteriet. Lantmäterimyndigheternas 
arkiv. Akt nr:12-FUL-7. 

 

 

I protokollet (Figur 13) som hör till laga 
skifteskartan från 1841 (Figur 12) står det 
skrivet att området, benämnt som 165, 
”norr om Lagnehuset” är fäladsmark. 
Bokstäverna i kartbilden är 
ägarbeteckningar.  Markanvändningen är i 
stora drag lika mellan storskifteskartan och 
laga skifteskartan. Åkermarken är här ritad 
i svagt rosa färg och ängsmarken är 
grönaktig. Lite otydligt kan man se de 
fuktigare partierna utritade i betesmarken. 
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Figur 13. Fulltofta. Utdrag ur protokollet till laga skifteskartan 1841.  
©Lantmäteriet. Lantmäterimyndigheternas arkiv. Akt nr:12-FUL-7. 

 

Figur 14. Fulltofta. Häradsekonomiska kartan 
1910-15. ©Lantmäteriet. Rikets allmänna 
kartverks arkiv. Akt nr: Hörby J112-1-29. 

 

 

De gula fälten i den häradsekonomiska 
kartan visar på åkermark och de vita är 
betesmarker (Figur 14). Bokstäverna 
hänvisar till ägarna av markerna. En del av 
betesmarken på inventeringsområdet har 
nu, enligt kartan, blivit uppodlad. 
Markeringen i form av en stjärna tyder på 
att det finns någon typ av barrträd där. I 
kartbilden finns fortfarande våtmarken 
kvar i form av streckat område. 

 

 

 
Figur 15. Fulltofta. Flygfoto från 1947. 
Lantmäteriet. Digitalisering och distribution: 
GIS-centrum, Lunds universitet. 

 

 

 

På flygfotot från 1947 (Figur 15) kan man 
se att marken fortfarande brukas som åker. 
Färgnyansen på åkermark i fotot kan 
jämföras med den uppodlade delen längst 
ut till vänster i bild. 
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Figur 16. Fulltofta. Flygfoto från 1957. 
©Lantmäteriet. Diarienr 2012/892. 

 

 

 

På flygfotot som är taget tio år senare 
1957, har den tidigare åkermarken återgått 
till att brukas som betesmark (Figur 16). 
De mörkare fläckarna av grått i 
inventeringsområdet, är antingen större 
stenar eller odlingsrösen. 

 

 

 

Historiskt kartmaterial över området i Sniberup. 
De inringade områdena i blått visar var i kartan inventeringsområdet finns. 

 
Figur 17. Sniberup. Laga skifteskartan 1915-
1923. ©Lantmäteriet. Lantmäteristyrelsens 
arkiv. Akt nr: Östraby socken Sniberup nr 1-10. 

 

 

 

Det rosa området i fäladen (Figur 17) 
benämns i tillhörande protokoll (Figur 18), 
som ”Fäladsmark”. Den lilla rektangeln i 
inventeringsområdet står som 
”Fäladsmark, trädbeväxt”. Det gröna inom 
fäladen benämns ”Äng, betesmark” 

 

 

 
Figur 18. Sniberup. Utdrag ur protokollet till laga skifteskartan.  
©Lantmäteriet. Lantmäteristyrelsens arkiv. Akt nr: Östraby socken Sniberup nr 1-10. 



17 
 

 
Figur 19. Sniberup, Häradsekonomiska kartan 
1910-15. ©Lantmäteriet. Rikets allmänna 
kartverks arkiv. Akt nr: Långaröd J112-1-37. 

 

 

 

Inventeringsområdet, i den 
häradsekonomiska kartan, har symboler 
uppe i nordöstra hörnet som visar på 
barrträd (Figur 19). Vid denna tid är en stor 
del av marken runt fäladen uppodlad. Man 
kan se detta på de gulmarkerade fälten. 

 

 

 

 
Figur 20. Sniberup. Flygfoto 1947.  
Lantmäteriet. Digitalisering och distribution: 
GIS-centrum, Lunds universitet. 

 

 

 

 

Granplanteringen syns tydligt på flygfotot 
från 1947 (Figur 20). 
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Figur 21. Sniberup. Flygfoto från 1957. 
©Lantmäteriet.  Diarienr 2012/892. 

 

 

Granar finns fortfarande med på flygfotot 
från 1957 (Figur 21). Dock verkar de nu 
inte vara så många och de står ganska glest 
till skillnad från föregående foto.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22. Sniberup. Flygfoto från 1969. 
©Lantmäteriet. Diarienr 2012/892. 

 

 

 

Granplanteringen är på fotot från 1969 helt 
borta (Figur 22). Detta betyder att de sista 
granarna avverkades mellan åren 1957-
1969. 

 

 

 

Källkritik 
Det kan tilläggas, precis som i Cousins & Erikssons studie (2002), att de historiska kartorna 
kan tyckas vara en aning statiska. Detta eftersom det saknas information om områdena från 
tiden som fortgått mellan kartornas uppförande. Dock har jag antagit i mitt arbete att mina 
undersökningsområden har varit kontinuerlig betesmark/fäladsmark precis som kartmaterialet 
visat. Exakt när uppodlingen skedde eller när granarna planterades har jag inga uppgifter på. 
Detta gör att det kan slå på så mycket som decennier i antaganden. Trots detta anser jag ändå 
att jag fått en bra bild över markanvändningen på områdena. 
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En annan sak som rör de historiska kartorna är att det är svårt att veta hur dåtidens kartritare 
har sett på ett område. Exempelvis kan benämningen ”trädbeväxt” vara svårtolkad. Denna 
benämning finns med på den ena laga skifteskartan. Det är oklart om det handlar om ett stort 
träd eller upp till 10 träd och om det är lövträd eller barrträd. En annan lantmätare hade 
kanske inte ritat eller benämnt ett område exakt likadant eftersom man ser och tolkar på olika 
sätt. 

Även hur välbevarade kartorna är spelar en viss roll. Åldern på kartorna kan t.ex. ha gjort att 
färgnyanser kan vara svåra att tolka. Det kan t.ex. handla om nyanserna som använts för att 
illustrera ”ängsmark” samt ”betesmark”. Till båda dessa har ofta grön färg använts, från 
ljusare nyanser till mörkare. 

Artinnehåll  
Artlistorna visar med ett x i vilken typ av mark som de inventerade arterna fanns i (Tabell 3 
och Tabell 4). 

 Tabell 3. Total artlista över den ostörda samt den uppodlade marken i Fulltofta

Arter  Ostörd mark Uppodlad mark 
Blodrot Potentilla erecta x  
Fyrkantig johannesört Hypericum maculatum x  
Gökärt Lathyrus linifolius x  
Harstarr Carex leporina x  
Vanlig gråfibbla Pilosella officinarum x  
Vårbrodd Anthoxanthum odoratum x  
Ängsfryle Luzula multiflora x  
Blåklocka Campanula rotundifolia x x 
Grässtjärnblomma Stellaria graminea x x 
Gulmåra Galium verum x x 
Hundäxing Dactylis glomerata x x 
Hönsarv Cerastium fontanum x x 
Piggstarr Carex spicata x x 
Rödven Agrostis capillaris x x 
Röllika Achillea millefolium x x 
Stenmåra Galium saxatile x x 
Teveronika Veronica chamaedrys x x 
Vanlig smörblomma Ranunculus acris x x 
Vitklöver Trifolium repens x x 
Ängsgröe Poa pratensis x x 
Ängssvingel Festuca pratensis x x 
Ängssyra Rumex acetosa x x 
Brännässla Urtica dioica  x 
Höstfibbla Leontodon autumnalis  x 
Ogräsmaskros Taraxacum sect. Ruderalia  x 
Timotej Phleum pratense  x 
 

Totalt påträffades 26 olika arter i inventeringen i Fulltofta. Av dessa var 15 gemensamma för 
den uppodlade samt den ostörda marken (Figur 23). Brännässla (Urtica dioica), ogräsmaskros 
(Taraxacum sect. Ruderalia), timotej (Phleum pratense) och höstfibbla (Leontodon 
autumnalis) var de fyra arter som var unika för den mark som tidigare varit uppodlad. Dessa 
arter är dessutom kvävegynnade. De sju arter som var unika för den ostörda delen enligt 
artlistan ovan, är av det slag som är vanligt förekommande i gräsmarker (Ekstam & Forshed, 
1992). 
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Enligt Sörensens index uppgick den procentuella likheten i artsammansättningen, mellan den 
ostörda och den uppodlade marken i Fulltofta, till 73 %. 

Tabell 4. Total artlista över den ostörda samt den granplanterade marken i Sniberup

Arter Ostörd mark  Granplanterad mark 
Alsikeklöver Trifolium hybridum x  
Blodrot Potentilla erecta x  
Blåbär Vaccinium myrtillus x  
Blåsuga Ajuga pyramidalis x  
Borsttåg Juncus squarrosus x  
Brunört Prunella vulgaris x  
Darrgräs Briza media x  
Fyrkantig johannesört Hypericum maculatum x  
Jordtistel Cirsium acaule x  
Jungfrulin Polygala vulgaris x  
Knägräs Danthonia decumbens x  
Kruståtel Deschampsia flexuosa x  
Käringtand Lotus corniculatus x  
Lingon Vaccinium vitis-idaea x  
Ljung Calluna vulgaris x  
Luddtåtel Holcus lanatus x  
Nyponros Rosa dumalis x  
Nysört Achillea ptarmica x  
Pillerstarr Carex pilulifera x  
Rödklöver Trifolium pratense x  
Späddaggkåpa Alchemilla filicaulis x  
Stagg Nardus stricta x  
Sumpmåra Galium uliginosum x  
Vildlin Linum catharticum x  
Vårbrodd Anthoxanthum odoratum x  
Vägtistel Cirsium vulgare x  
Ängsgröe Poa pratensis x  
Ängsviol Viola canina x  
Blåklocka Campanula rotundifolia x x 
Grusstarr Carex hirta x x 
Grässtjärnblomma Stellaria graminea x x 
Höstfibbla Leontodon autumnalis x x 
Kamäxing Cynosurus cristatus x x 
Ogräsmaskros Taraxacum sect. Ruderalia x x 
Rödven Agrostis capillaris x x 
Röllika Achillea millefolium x x 
Stenmåra Galium saxatile x x 
Svartkämpar Plantago lanceolata x x 
Teveronika Veronica chamaedrys x x 
Vanlig gråfibbla Pilosella officinarum x x 
Vanlig smörblomma Ranunculus acris x x 
Vitklöver Trifolium repens x x 
Ängsfryle Luzula multiflora x x 
Ängssvingel Festuca pratensis x x 
Ängssyra Rumex acetosa x x 
Ärenpris Veronica officinalis x x 
Hönsarv Cerastium fontanum  x 
Piggstarr Carex spicata  x 
Vitgröe Poa annua  x 
 

Totalt inventerades 49 olika arter i Sniberup. 18 av dessa var gemensamma och påträffades 
både i den ostörda och i den granplanterade marken (Figur 23). 28 arter var unika för den 
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ostörda delen. Arter som påträffades här var bl.a. jordtistel (Cirsium acaule), ljung (Calluna 
vulgaris), knägräs (Danthonia decumbens) och pillerstarr (Carex pilulifera). Dessa arter är av 
det slag som ofta påträffas i gamla typer av betesmarker och de anses mer gynnade av bete, av 
typen ”traditionellt nötkreatursbete”, än av slåtter (Ekstam & Forshed, 1992). Endast tre arter 
var unika för den granplanterade marken. De tre arterna var hönsarv (Cerastium fontanum), 
piggstarr (Carex spicata) och vitgröe (Poa annua).   

Enligt Sörensens index uppgick den procentuella likheten i artsammansättningen, mellan den 
ostörda samt den granplanterade marken i Sniberup, till 54 %.  

 
Figur 23. Hur fördelningen av det totala antalet arter i de båda områdena ser ut. 

Artdiversitet 
Testen som gjordes visade att det inte fanns någon skillnad i antalet arter/m2 mellan den 
ostörda samt den uppodlade marken i Fulltofta (t-test: t=0,254, p=0,802, n1=n2=10). Som man 
kan se hamnar medelvärdet på samma nivå för de båda markerna medan standardavvikelsen 
är något mindre för den uppodlade marken (Figur 24). 

Testen som gjordes i Sniberup visade däremot att det fanns en signifikant skillnad i antalet 
arter/m2 mellan den ostörda samt den granplanterade marken (t-test: t=3,742, p=0,003, 
n1=n2=10). Både medelvärdet och standardavvikelsen är betydligt högre för den ostörda 
marken än för den granplanterade marken (Figur 24).  
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Figur 24. Medelvärdena över antalet arter (±SD) per kvadratmeter i respektive område. 

Arttäthet 
Antalet arter som inventerades i områdenas respektive fyra storytor är representerade i Tabell 
5 och Tabell 6. Undersökningsytorna är från 1 dm2 – 400 dm2. I Fulltofta är artantalen i den 
största undersökningsytan (400 dm2), för samtliga storytor, väldigt lika. Ser man till artantalen 
för samma ytor i Sniberup, skiljer sig dessa ganska stort åt mellan den granplanterade samt 
ostörda marken. 

Tabellerna har sedan legat till grund för art/area-analyser. Samtliga kurvor i diagrammen för 
både Fulltofta och Sniberup, visar en välvd form som sen planar ut åt höger. Med hjälp av 
art/area kurvornas lutning har sedan en arttäthetsanalys gjorts (Figur 25 och Figur 26). 
Kurvornas välvda form visar på arttäta ytor i samtliga storytor. I Fulltofta skiljer sig inte 
kurvorna åt nämnvärt. De följs åt och i slutet av kurvorna skiljer det tre arter mellan den undre 
och den övre kurvan. I Sniberup däremot, stiger kurvorna för den ostörda marken betydligt 
mer än för den granplanterade marken där dessa två följs åt på en lägre nivå. 

Tabell 5. Fulltoftas storytor med antalet arter som inventerades i respektive undersökningsyta 

Undersökningsyta 
(dm2) 

Storyta 1 
Uppodlad 

mark 

Storyta 2 
Uppodlad 

mark 

Storyta 3 
Ostörd 
mark 

Storyta 4 
Ostörd 
mark 

1 5 6 6 3 
2 5 8 8 3 
4 6 10 8 4 
9 8 10 8 4 

16 9 10 9 7 
25 10 11 11 7 
49 11 12 12 10 

100 12 13 13 11 
200 13 15 13 12 
400 15 17 16 14 
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Figur 25. Art/area kurvor för Fulltoftas ostörda samt uppodlade mark. Samtliga kurvor följs åt och har 
en välvd form som visar på arttäta ytor. 

Tabell 6. Sniberups storytor med antalet arter som inventerades i respektive undersökningsyta 

Undersökningsyta 
(dm2) 

Storyta 1 
Granplanterad 

mark 

Storyta 2 
Granplanterad 

mark 

Storyta 3 
Ostörd  
mark 

Storyta 4 
Ostörd  
mark 

1 5 3 6 5 
2 6 4 7 5 
4 7 5 9 7 
9 7 6 11 9 

16 8 8 13 11 
25 8 8 14 13 
49 10 10 16 18 

100 11 11 17 21 
200 12 11 21 29 
400 15 15 24 31 
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Figur 26. Art/area kurvor för Sniberups ostörda samt granplanterade mark. Samtliga kurvor har, även 
här, en välvd form men kurvorna för den granplanterade marken planar ut snabbare än kurvorna för 
den ostörda marken. De sistnämnda visar dessutom på ett högt artantal eftersom kurvorna når högre 
upp.

Diskussion  

Kartmaterialet över det uppodlade området i Fulltofta 
Det är intressant att tänka sig att området där uppodling skett eventuellt har sett ut som 
fäladsmarken där granplanteringen senare fanns. I kartmaterialet från storskiftestiden beskrivs 
betesmarken som stenbunden och att det fanns enebuskar på området. Detta i sig kan tyda på 
att marken här har varit artrik. Eftersom det även fanns beskrivet någon typ av våtmark där 
det växte björk och al har detta, tillsammans med övrig vegetation, också bidragit till en högre 
artdiversitet. Första gången man kan se i kartmaterialet att en del av området blivit uppodlad 
åkermark, är i Häradsekonomiska kartan från 1910-15. Därefter förblir sen marken åkermark 
ända in på 1940-talet.  

Uppodlingens effekter på vegetationen 
Det är sannolikt att man under 1940-talet tillförde gödning till marken för att höja 
produktiviteten på åkern. Även efter det att marken sen omfördes till betesmark kan 
markägaren valt att fortsätta gödsla området. Åtminstone finns det studier som visar på att 
många markägare runt 1960-talet valde att antingen tillföra konstgödning till betesmarken 
eller att helt enkelt överge den (Gustavsson et al., 2007). Dock ska området inte ha gödslats 
sen de nuvarande ägarna tog över marken 1996 (muntligt fr. markägaren). 

Artinnehåll 
Mer än hälften av de arter som inventerades i Fulltofta är gemensamma för både den 
uppodlade samt den ostörda marken. Att likheten i artsammansättningen är hög kan man 
också utläsa av Sörensens index (73 %). De kvävegynnade arterna som påträffades i den mark 
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som varit uppodlad är typiska indikatorarter för gödslade marker. Brännässla, ogräsmaskros 
och timotej påträffas ofta på kväverika växtplatser medan höstfibbla växer på platser med 
måttlig kvävenivå (Ekstam & Forshed, 1992). Dessa arters närvaro i betesmarken hänger 
troligtvis ihop med att det fortfarande finns en viss gödningseffekt i området från tidigare 
markgödsling. I så fall är det högst troligt att denna bidrar till en fördröjningseffekt hos vissa 
andra arter som gör det svårt för dessa att etablera sig. Detta skulle följaktligen kunna vara en 
anledning till att de unika arterna för den ostörda marken inte finns i den uppodlade marken. 
Dessa arter borde annars finnas även här då de är vanligt förekommande i betesmarker.  

Trots att det finns arter på den uppodlade marken, som indikerar på att gödning har tillförts, 
finns här ändå en hel del arter som inte trivs i gödslade marker. Ett exempel är gulmåra 
(Galium verum) som var tämligen vanlig. Denna art är en av de arter som är knuten till 
ogödslad betesmark (Ekstam & Forshed, 1992, 1996). Även rödven (Agrostis capillaris), 
samt blåklocka (Campanula rotundifolia) fanns på den uppodlade marken och trivs inte heller 
på gödslade marker (Ekstam & Forshed, 1992). 

Bland de arter jag inventerade i Fulltofta är ca hälften ”gräsmarksarter”, anpassade för att 
klara välbetade förhållande. De anses även ha varit vanligast i gamla typer av betesmarker 
under lång tid (Ekstam & Forshed, 1992). Exempel på arter som passar in under denna 
kategori är bl.a. harstarr (Carex leporina) och vanlig gråfibbla (Pilosella officinarum). Dessa 
två arter är i övrigt unika för den ostörda marken. Ytterligare arter som enligt Ekstam och 
Forshed (1992) hör hemma i välbetade gräsmarker är exempelvis röllika (Achillea 
millefolium) samt stenmåra (Galium saxatile). Dessa arter påträffades i både den ostörda samt 
den uppodlade marken. 

Artdiversitet 
Ser man till artdiversiteten i området visar resultaten av testerna på att det inte finns någon 
skillnad mellan den uppodlade och den ostörda marken. Ca 60 år har gått sen området 
återigen blev betesmark. Med detta kan man anta att tiden som gått har varit tillräcklig för att 
den uppodlade marken skulle komma upp i motsvarande artantal som för den ostörda marken.  

Att tidsaspekten har betydelse styrks av Cousins och Lindborgs (2008) studie. Ju längre 
period som en mark har betats desto större är artdiversiteten. Studien visade också att likheten 
i artsammansättningen mellan en mark som tidigare varit uppodlad, samt en kontinuerligt 
betad mark blev mer lika ju längre tiden gick (Cousins & Lindborg, 2008). 

Ytterligare en faktor till att artdiversiteten är god på den del som varit uppodlad, är sannolikt 
de närliggande betesmarkerna. De kan fungera som en ”källa” och ha en positiv verkan på 
spridningen av arter. Även när det kommer till detta kunde Cousins och Lindborgs (2008) visa 
på goda effekter på artdiversiteten då gammal åkermark, som precis blivit betesmark, låg i 
anknytning till andra artrika gräsmarksområden. I studien visade sig arter spridas gradvis och 
diversiteten bland gräsmarksarter minskade ju länge bort från ”källan” man kom (Cousins & 
Lindborg, 2008). 

Att fröbanken i marken har bidragit till artdiversiteten är nog mindre troligt. Marken var 
uppodlad i åtminstone 40 år men vissa frön kan ligga i marken under flera decennier och ändå 
börja gro när de rätta förutsättningarna finns. Dock kan plöjning av åkermark göra att fröerna 
rörs om och då kan dessa hamna på ett större djup. Om frön från en fröbank ska överleva och 
kunna gro kan även bero på hur klimat och nederbörd ser ut, samt hur själva strukturen på 
jorden ser ut (Rosef, 2008). 
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Det kan tyckas att det ändå borde finnas en större skillnad i artdiversiteten mellan den 
uppodlade och den ostörda marken. Enligt Gustavsson et al. (2007) har man kunnat visa på att 
marker som har betats kontinuerligt sen 1700-talet har en större artdiversitet än de markerna 
med kortare kontinuitet. I den ostörda marken finns odlingsrösen som indikerar på att marken 
även här kan ha varit föremål för uppodling. Det kan vara möjligt att en uppodling skett över 
endast några år för att sen övergå till betesmark igen. En uppodling på låt säga 5 år, skulle 
kunna skett under exempelvis 1800-talet utan att kartmaterialet visar på detta. Går man på vad 
kartmaterialet visar, så bör en uppodling skett på betesmarken innan 1770-talet. Att en 
eventuell åkermark på 1700-talet, inom det ostörda området, kan ha gjort att artdiversiteten 
inte är högre verkar dock inte så troligt. Den ostörda marken har trots allt varit betesmark i 
nästan 250 år, vilket i sig borde kunna visa på en högre artdiversitet.  

Om inte odlingsrösena indikerar på möjlig åkermark så kan en annan tänkbar förklaring vara 
att man använt marken till slåtter. För att inte skada sina redskap har man därför samlat ihop 
stenarna i rösen. 

Arttäthet 
Även arttäthetsanalysen visar på att området inte påverkats av den tillfälliga uppodlingen. 
Samtliga kurvor i arttäthetsanalysen följs åt och planar ut åt höger. Alla kurvorna följer 
samma välvda form och detta är en indikation på att arttätheten i området, för både den 
uppodlade samt den ostörda marken, är god. Detta tyder på ett bra samspel mellan arterna och 
individerna och ger i sin tur täta växtsamhällen (Ekstam & Forshed, 1996). Även den nivå 
som kurvorna når spelar in. Når kurvorna högt innebär det ett högt artantal vilket i sin tur ökar 
möjligheten till ett samhälle med hög arttäthet (Ekstam & Forshed, 1996). Skillnaden i antalet 
arter i analysen är endast tre, vilket också visar på att arttätheten är väldigt lika mellan den 
uppodlade samt den ostörda marken. 

Enligt mina egna observationer i området tycker jag att det verkade vara ett svagt betestryck 
vid tillfället. Området betades vid inventeringstillfället av åtta kor. Kanske var det tack vare 
en inte alltför intensiv betning som gulmåran fanns i relativt riklig mängd. Detta är annars en 
typisk betesmarksart som trycks tillbaka då betningen blir alltför intensiv eller då 
betespåsläppet är tidigt (Ekstam & Forshed, 1996). 

Kartmaterialet över det granplanterade området i Sniberup 
Mitt valda område där inventeringen gjordes, i det granplanterade samt den ostörda delen, 
ligger på dåvarande utmark. Mycket av det historiska kartmaterialet som jag studerat berör 
därför inte denna mark. Utmarken genomgick dock ett enskifte år 1794 eftersom utmarken 
tillhörde mer än en by. Enligt Cserhalmi (2008), var lantmätaren ofta tvungen att börja själva 
”skiftesprocessen” med att dela upp utmarken mellan de berörda byarna. Själva ”Sniberup by” 
storskiftades vid ungefär samma årtal, runt 1795. Oftast var det endast inägorna som berördes 
av storskifte (Cserhalmi, 2008). Eftersom kartmaterialet från denna tid inte innehöll något 
relevant för arbetet valde jag att inte ta med dessa. Nästa gång områdena i Sniberup skiftades 
var då laga skifte ägde rum. Detta skedde vid två tillfällen. Vid första skiftet, runt 1828, var 
det Sniberups by som berördes. Knappt 100 år senare, mellan åren 1915-1922, skiftades 
resten av Sniberup. Även fäladsmarken i mitt område berördes av denna skiftesreform.  

I beskrivningen till laga skifte (1923), antar jag att ”trädbeväxt” betyder att det vid tillfället 
växte granar på området. I den Häradsekonomiska kartan från 1910-15 kan man nämligen se 
symboler som indikerar gran. Om det är samma granplantering som finns med på dessa båda 
kartor och som även finns med på flygfotot från 1947 vet jag inte, men jag antar att det är så.  
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Granplanteringens effekter på vegetationen 
Artinnehåll 
Andelen gemensamma arter i Sniberups marker är mindre än hälften och Sörensens index 
visar också på en lägre procentuell likhet i artsammansättningen, än om man jämför med 
resultatet i Fulltofta. En anledning till att likheten inte är större här har förmodligen att göra 
med att storyta 4 ligger ganska långt bort från de andra tre rutorna. Artinnehållet i denna 
skiljer sig en del om man jämför med storyta 3. Detta har bl.a. att göra med att det finns ett 
tätare buskskikt här och att marken är mer blockrik vilket bidrar till ett annat mikroklimat. 
Sammantaget blir då artantalet högre för den ostörda marken än om jag valt att lägga storyta 4 
i anknytning till de andra tre. Hade storyta 4 lagts ut längre norrut hade förmodligen 
Sörensens index visat på en större likhet i artsammansättningen mellan de båda markerna. 

Två av de tre arter som var unika för den granplanterade marken, hönsarv och vitgröe, är arter 
som gynnas om marken utsatts för antingen relativt hårt eller mycket hårt tramp från betesdjur 
under den föregående betessäsongen (Ekstam & Forshed, 1992). Detta kan i så fall vara en 
bidragande anledning till att dessa arter lyckats etablera sig på området då marken återigen 
blev betesmark. 

I en studie gjord av Lindborg & Eriksson (2004), visade deras undersökning på att bl.a. 
jungfrulin (Polygala vulgaris) och kamäxing (Cynosurus cristatus) var arter som enbart 
förekom i kontinuerligt betade gräsmarker. I mitt område finns båda arter representerade i den 
ostörda marken. Det som däremot talar mot Lindborg & Erikssons studie (2004), är att 
kamäxing även förekommer i den granplanterade marken. Detta tyder på att förutsättningarna 
för spridning av arten varit gynnsam i området.  

Artdiversitet 
När man ser till inventeringsresultatet i Sniberup visar det sig att det finns en signifikant 
skillnad mellan den granplanterade och den ostörda marken. Mer än 50 år har förflutit sen de 
sista granarna avverkades, men tiden för återkolonisation verkar ändå varit för kort för många 
av arterna.  

Anledningen till att nya arter inte lyckats etablera sig på den granplanterade marken, är 
förmodligen att det varit just granar på området. Granens barr har i sig en försurande effekt på 
marken och det tar längre tid för organismer att bryta ned dessa. Om man antar att 
granplanteringen fanns här i ca 60 år så är det rimligtvis så att detta påverkat markens pH-
värde. Beträffande de arter som inventerades på den granplanterade marken så har merparten 
av dessa ett svagt indikatorvärde gällande växtplatsens surhetsgrad (Ekstam & Forshed, 
1992). Därför är det svårt att göra några bedömningar om marken utifrån dessa. 

Det som skulle kunna styrka ett antagande om att granplanteringen inte har påverkat till en 
försurning av marken, är en undersökning som har gjorts på en fossil åkermark i Östergötland. 
Den provgrävning som gjordes där, i en granskog som var ca 50 år gammal, visade på att det 
fortfarande fanns ett relativt tjockt lager av brunjord med gott om daggmask (Ternström et al., 
2008). Detta betyder att försurningseffekten från barrträden inte hade gått så långt. Dock kan 
man inte generalisera två områden rakt över eftersom jordarterna spelar stor roll i detta. Man 
kan däremot få en uppfattning om jordarters buffrande effekt och att det inte behöver betyda 
att marken försuras märkbart efter en granplantering. Eftersom det i mitt arbete varken tagits 
jordprover eller gjorts några markprofiler så kan man inte veta med säkerhet hur marken här 
ser ut.  

Om man ser till fröbankens möjlighet att påverka artdiversiteten i området känns detta mindre 
troligt eftersom granplanteringen fanns i detta område i åtminstone 60 år. Detta faktum i sig 
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har säkerligen försvårat villkoren för fröbankens överlevnad. Vidare kan man tänka sig att om 
det fanns livsdugliga fröer i fröbanken då granarna skulle tas bort, har deras förmåga att 
överleva troligen försvårats i och med avverkningen. Eftersom stubbar har grävts upp för att 
återställa marken har detta bidragit till att jorden kraftigt rörts om. 

I en studie som gjordes av Bossuyt och Honnay (2008), undersökte man möjligheterna att 
använda sig av fröbanken för restaureringsprojekt i olika naturtyper, bl.a. gräsmarker. Det de 
kom fram till var att chansen minskade för en framgångsrik restaurering med hjälp av 
fröbanken efter en längre tidsperiod. De kom även fram till att de arter som faktiskt etablerade 
sig berodde på fröspridning. Ytterligare visade deras resultat på att fröbanken dominerades av 
ett litet antal arter där släktena var likartade i de olika naturtyperna (Bossuyt & Honnay, 
2008). Av de släktena som var vanligast förekommande i fröbanken i gräsmarker enligt 
Bossuyt och Honnay (2008), tillhörde fem av arterna i min inventering dessa släkten. Om 
dessa arter finns på den granplanterade marken tack vare fröbanken är osäkert. Som sagts 
ovan så har många år gått från dess att granarna planterades till dess att de avverkades. Dessa 
arters överlevnadskapacitet i en fröbank har jag ingen kunskap om. 

 För vissa arter är spridningsförmågan en begränsande faktor (Olsson, 2008). Även om det 
skapades en ny potentiell växtplats efter granavverkningen, så kan arter haft svårt att sprida 
sig hit. Trots detta verkar denna teori mindre sannolik. Runt den yta som varit granplanterad 
finns det gott om annan betesmark i nära anknytning där många olika arter skulle kunna 
sprida sig från. Även om vissa arter är svårspridda så borde ändå många andra arter lyckas 
med det. Det kan vara så att en del av de arter som inventerades på den granplanterade 
marken, har lyckats etablera sig tack vare betesdjuren. Många arters frön är utformade så att 
de kan häfta fast vid djurens päls och på så vis ”få hjälp” att sprida sig. 

Trots att det granplanterade området inte visar på en större artdiversitet kan man anta att den 
ständigt förbättras. Blåklockan (Campanula rotundifolia) som finns inom detta område är en 
art som det gjorts studier på och som svarar väl på habitatsförändringar, både positiva och 
negativa (Lindborg et al., 2005). Tack vare detta anses den enligt Lindborg et al. (2005) vara 
en bra art för att värdera kvalitén på både habitatet och artsammansättningen inom en 
naturbetesmark. Detta gör den även lämplig som indikatorart vid olika restaureringsarbeten i 
betesmarker då man försöker få tillbaka arter som försvunnit vid exempelvis igenväxning 
(Lindborg & Eriksson, 2004). I mitt fall ger arten förhoppningsvis en indikation på att den 
granplanterade marken håller på att återhämta sig och att diversiteten i området kommer att 
öka inom sinom tid. 

Arttäthet 
Även i arttäthetsanalysen kan man se en stor skillnad mellan den granplanterade samt den 
ostörda marken. De båda kurvorna för den granplanterade marken har en välvd form som 
visar på en relativt hög arttäthet. De kommer dock inte alls upp i nivå med kurvorna för den 
ostörda marken. Här är artantalet betydligt högre på lika stor yta, vilket visar på en hög 
arttäthet där många arter lever i samexistens inom en begränsad yta (Ekstam & Forshed, 
1996).  

Nivån som de fyra kurvorna når har också betydelse för arttätheten. Ju fler arter desto större 
möjlighet till en hög arttäthet (Ekstam & Forshed, 1996). Man kan också se att i slutet av 
kurvorna för den granplanterade marken, så planar dessa ut mer än för den ostörda marken. 
Detta betyder att artantalet inte skulle öka nämnvärt för en ännu större yta. Jämför man 
exempelvis med kurvan för storyta 4, så fortsätter denna uppåt och visar därmed på ett högre 
artantal ju större ytan blir.  
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Kurvorna i arttäthetsanalysen ger i övrigt också en indikation på hur hävden i ett område ser 
ut. Om kurvan ”buktar upp” kraftigt och stiger till en hög nivå, som för storyta 3 och 4, är 
hävden god (Ekstam & Forshed, 1996). Hela fäladen betades vid inventeringstillfället av ca 
15-20 ungnötdjur, vilket enligt mig verkade ge ett lagom betestryck. 

Slutsatser 
Slutligen kan man konstatera att det är många faktorer som spelar in på hur vegetationen 
utvecklas i ett område. Precis som Ekstam och Forshed (1992) menar så kan man inte förutse 
en händelseutveckling eftersom många, både kända och okända faktorer samverkar. Det går 
inte heller att dra allmänna slutsatser över olika områden eftersom exempelvis markkemin kan 
skilja stort.  

En viktig faktor är att både den uppodlade samt den granplanterade marken har angränsande 
betesmarker som underlättar när det kommer till själva spridningen av arter. Den uppodlade 
marken hade sannolikt inte haft det artinnehållet och den diversitet den har, om de angränsade 
omgivningarna hade utgjorts av exempelvis åkermark. 

Med avseende på den granplanterade marken talar resultatet mest för att det låga artantalet 
beror på försurningseffekten från granarna. För att säkert veta hade det varit positivt att mäta 
pH-värdet i alla storytor för att kunna jämföra dem emellan.  

Ytterligare en anledning till att artdiversiteten ser ut som den gör i dels den uppodlade marken 
och dels den granplanterade marken, är att marken faktiskt betas. Att det är just nötkreatur 
som betar och inte exempelvis hästar eller får medverkar också till hur vegetationen 
utvecklas. Även hur betestrycket ser ut på de båda områdena, kan avgöra hur 
konkurrensförmågan blir hos de enskilda växtarterna (Ekstam & Forshed, 1992). 

Felkällor 
Eventuella felkällor i detta arbete kan vara att de arter som påträffades i inventeringen har 
blivit felbestämda. Exempelvis kan gräsarter vara svåra att artbestämma eftersom eventuella 
ax kan vara avbetade och då försvåra ytterligare. Även det faktum att många arter blommar 
tidigt på växtsäsongen kan ha gjort att jag missat dessa. En fördel hade varit om man spridit ut 
inventeringen under en längre tidsperiod för att i större utsträckning undvika att missa arter. 

Till min hjälp för att ta ut positionerna på storytorna använde jag min mobiltelefon. Kanske är 
inte mobiltelefonen lika exakt som en handhållen GPS så det är möjligt att man får räkna med 
att felmarginaler kan förekomma. Eventuella felkällor beträffande kartmaterialet har 
diskuterats på sidan 17. 

Tackord 
Vill rikta ett stort tack till mina båda handledare Magnus och Johanna, för deras vägledning 
och uppmuntran genom arbetets gång! Vill också tacka Hörbys kommunekolog Mikael 
Ulvholt för hjälp och material till bl.a. det historiska kartmaterialet.  
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Bilaga 1 

 
Figur 27. Vy över den mark som tidigare varit uppodlad i Fulltofta. Foto: Johanna Risberg. 

 
Figur 28. Vy över den ostörda marken i Fulltofta. Foto: Johanna Risberg. 
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Figur 29. Vy över den mark som tidigare varit granplanterad i Sniberup. Foto Johanna Risberg. 

 
Figur 30. Vy över den ostörda marken i Sniberup. Foto: Johanna Risberg. 


