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FÖRORD 

Det nordiska projektet Biotopvem i Norden, som finansieras av Nordiska ministerrådet, startade 
1984 med ett seminarium om biotopskydd i Norden. En rapport från seminariet publicerades 1985 
av statens naturvårdsverk. Vid seminariet rådde enighet om att arbetet kring värdefulla biotoper i 
Norden i första hand bör inriktas på att ta fram kunskaper om vårdbiotoper, d v s livsmiljöer i od-
lingslandskapet. 

Målet för det uppföljande projektet Biotopvem i Norden är att sammanställa kunskaper 
om vårdbiotoper i det nordiska odlingslandskapet genom att 

(l) formulera kriterier för identifiering och urval av viktiga biotoper, 
(2) bevaka hotade arters och biotopers status, 
(3) utveckla skötselteknik för vårdbiotoper, 
(4) belysa olika hotbilders karaktär och förändring, främst för att mer 

i detalj kunna motivera behov av skydd, särskild hänsyn och vård, 
(5) redovisa och utvärdera juridiska medel, 
( 6) föreslå nya juridiska medel (bl a generella skydd), 
(7) föreslå insatser gentemot markägare/brukare för att uppmuntr naturvårdsarbete, 
(8) belysa de politiska beslutens betydelse och praktiska konsekvenser 

för olika biotopers fortlevnad, 
(9) föreslå åtgärder, t ex vad gäller personalrekrytering, information, utbildning och samverkan 

som kan förbättra myndighetsutövningen i naturvårdshänseende. 

Projektet har delats in i tre etapper med följande delmåL 

L Biotoper i det nordiska kulturlandskapet. Principer för bevarande. 

II. Vårdkrävande biotoper i Norden- exempel på representativa områden. 

III. Syntes: Biotopvärn i Norden - rekommendationer om biotop bevarande. 

Projektet påbörjades 1985 och planeras vara genomfört 1988. 

Arbetet i projektet utförs av en arbetsgrupp (A nedan) kompletterad med experter (E). 

Carl Erik Johansson, Statens naturvårdsverk, Sverige (projektansvarig, A) 
Tor-Björn Larsson, Statens naturvårdsverk, Sverige (projektsekreterare, A) 
Aulikki Alanen, Miljöministeriet, Finland (A) 
Eythor Einarsson, Naturvernrådet, Island (A) 
Urban Emanuelsson, Lunds universitet, Sverige (E) 
Carl-Adam Ha:ggström, Helsingfors universitet, Finland (A) 
Olof Johansson, Lunds universitet, Sverige (E) 
Bengt M P Larsson, Sveriges lantbruksuniversitet (E) 
Asbj~m Moen, Universitetet i Trondheim, Norge (E) 
Jens Muff Hansen, Bio consult, Danmark (E) 

, 

Ann Norderhaug, Nordiska Förbundet för kulturlandskap, Norge (E) 
Olav Nord-Varhaug, Direktoratet for naturforvaltning, Norge (A) fr o m 1986-06-01 
Claus Helweg Ovesen, Skov- og Naturstyrelsen, Danmark (A) 
Haavard 0sthagen, Miljövemdepartementet, Norge (A) t o m 1986-05-31. 
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Arbets- och expertgruppen utgör en samlad projektgrupp. 
litade 
1985 Urban Emanuelsson och Carl Erik Johansson har svarat för rapportens slutredigering. 
>per i Ansvarsfördelningen i övrigt framgår av innehållsförteckningen. Författarna svarar själva för 
i od- innehållet i resp kapitel. 

m 

Med föreliggande rapport redovisar projektgruppen det första delprojektet av Biotopvem i Norden. 

Rapporten redogör för delar av det nordiska kulturlandskapet som projektgruppen bedömt ha stor 
betydelse för biotopvård enligt projektets målsättning. Den gör inte anspråk på attfullständigt täcka 
de mångskiftande nordiska förhållandena. Rapporten tar bara upp vissa exempel på olika biotoper. 
Huvudvikten i de olika avsnitten har lagts på förhållandena i resp författares hemland. Övriga län-
der har bidragit främst med kompletterande uppgifter och referenser. 

Begränsningarna beror på tillgängliga resurser för projektet och på att kunskaperna om det nordiska 
kulturlandskapet är ojämna. De kunskapsbrister som råder i flera avseenden behöver täckas med 
forskning och undersökningar rörande biotoperna i odlings landskapet. Projektgruppen har sett det 
som angeläget att trots de ojämna kunskaperna genomföra projektet och markera behov av insatser 
både för breddning och fördjupning av kunskaperna och åtgärder för att rädda vårdkrävande biotoper. 

Rapporten ger en bakgrundsteckning av det nordiska odlingslandskapet Den tar också översiktligt 
upp sjöar och vattendrag och deras relationer till omgivande kulturlandskap främst i Danmark och 
Sydsverige. 

I anslutning till varje beskriven biotoptyp finns en eller flera utbredningskartor. U. Emanuelsson har 
i samråd med varje enskild kapitelförfattare utformat dessa kartor. Kartorna måste ses som ytterst 
preliminära produkter då det tillgängliga bakgrundsmaterialet för sammanställandet varit mycket 
ojämnt. Kartorna publiceras trots allt här, då vi hoppas att de kan stimulera till fortsatt debatt, 
forskning och undersökningar kring det äldre kulturlandskapets biotoptyper. 

I vissa kapitel återges vegetationstyper med sifferkoder enligt Vegetationstyper i Norden (Nordiska 
ministerrådet 1984 ). 

I projektets andra rapport beskrivs representativa områden för att ge belysande exempel på hävd av 

I vissa kapitel återges vegetationstyper med sifferkoder enligt Vegetationstyper i Norden 
(Nordiska ministerrådet 1984). 

I projektets andra rapport beskrivs representativa områden för att ge belysande exempel på hävd 
av biotoper. 

I den tredje rapporten behandlas biotopskydd och biotopvård i dagens - och framtidens -
nordiska kulturlandskap. 

Oslo i maj 1987 

Projektgruppen för biotopvem i Norden 
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SAMMANFATTNING 

Föreliggande rapport är den första i en rapportserie från det samnordiska projektet Biotopvem i 
Norden som finansieras av Nordiska ministerrådet. Den behandlar biotoper som bedöms vara 
mycket betydelsefulla i det nordiska kulturlandskapet inklusive dess sjöar och vattendrag. Dessa 
biotoper behöver skydd och vård - biotopvem. 

Målet för projektet är att sammanställa kunskaper om biotoper i behov av vård i det nordiska 
odlingslandskapet Delmålen är formulerade i förordet. Rapporten redogör för de delar av det 
nordiska kulturlandskapet som projektgruppen för Biotopvem i Norden bedömt ha stor betydelse 
enligt projektets målsättning. Den täcker bara en del av de mångskiftande nordiska förhållandena. 

Författarna svarar själva för innehållet i resp kapitel. 

I kapitel l ges en översikt över det nordiska kulturlandskapet. 

Inledningsvis återges de synsätt och erfarenheter som kommit fram inom naturskyddet och natur-
vården sedan 1900-talets början. Naturvårdare och kulturminnesvårdare samarbetar numera alltmer 
vad beträffar kunskaper om uppkomst och dynamik hos äldre tiders kulturlandskap, reliktema av så-
dana landskap och betydelsen av landskapselement/restmiljöer/restbiotoper från tidigare hävdfor-
mer. 

I avsnittet Principer för kulturlandskapets utveckling framhålls behovet av modeller för förståelsen 
av det äldre kulturlandskapet. Enligt marknäringsämnesmodellen hade tillgången till kväve- och fos-
fornäring samt fodertillgång i äng, åker och betesmarker avgörande betydelse för folkhushållet. 
Biotoptyper och markanvändningstyper belyses mot bakgrund av det förindustriella landskapet med 
dess åkrar, öppna ängar, artificiella silängar, trädrika ·ängar, lövtäkt, skottskogar, högskogar, 
hagar, betad barr-blandskog, bränna, fjällskogsbete, buskrika utmarker, alvar, ljunghedar, 
gräshedar och fukthedar, havsstrandängar, fäbodvallar och vatten. 

Det nordiska kulturlandskapet belyses också i europeiskt perspektiv. 
Dess utveckling beskrivs och analyseras. 

Människan ingrep tidigt i landskapet. I och med introduktionen av boskapsskötsel och jordbruk un-
der stenåldern i Norden kom landskapet att bli mer och mer kulturpräglat särskilt efter etablering av 
fasta åkrar och ängsbruk. Åkern expanderade under senare delen av järnåldern och tidiga medel-
tiden. Under senmedeltiden inträffade en tillbakagång av åkerbruket. Nya landområden kolonise-
rades under 1600-talets migrationsvågor. 

Vid slutet av 1600-talet och början av 1800-talet dominerades markanvändningen i Norden av ett 
system som byggde på stora gödselavkastande ängs- och betesmarksarealer och små åkerytor. 
Utvecklingen föjde något varierande mönster i de spannmålsdominerade slättbygderna, mellan-
bygderna i Sydskandinavien, skogsbygderna i södra och norra Skandinavien och Finland, Lapp-
markerna, Island och Färöarna med olika betydelse av fodermarker för den animaliska produk-
tionen. 

Introduktionen av handelsgödselgrundat jordbruk jämsides med industrialiseringen på 1800-talet 
innebar en revolution i markanvändning och landskapsprägeL Åkerarealen mångdubblades medan 
de naturligt gräsbärande markerna minskade i omfång och betydelse. 

I och med allt större industrialisering kom skogsprodukter att få ett reellt marknadsvärde under 
1800-talet. Skogsbruket expanderade. Mer och mer jordpruksmark har tagits i anspråk för 
skogsbruk. Rationellt jord- och skogsbruk har lett till omfattande monokulturer och landskaps-
monotoni. De värdefulla biotoper som bildats av äldre tiders markanvändning bildar numera 
restbiotoper i ett alltmer fragmenterat äldre odlingslandskap. 
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anläggs några principer för bevarande av biotopöar, som utgör restbiotoper - föga eller 
""<'""'n utnyttjade områden i eller i anslutning till produktionslandskapet - frdn det äldre 

Kanteffekter vid minskad storlek av växt- och djurpopulationer belyses liksom 
bio,topöar och konsekvenserna därav. Spridningsproblem och betydelsen av en viss 

bic)tO]Jtät:het liksom migrationen mellan biotopö och omgivning samt betydelsen av 
hicttovöns närmaste omgivning och populationsgenetiska effekter. 

1 kapitel 3 ges en översikt över några kulturbetingade biotoper i Island med den nuvarande 
vegetationen, betesmarker och slåttermarker, den yppiga vegetationen på gårdstunen, de fuktiga 
ogödslade utmarkerna och lövutma;kerna. 

Kapitel4 -Il innehåller en mer eller mindre grundlig genomgång av biotoptyperna löväng, hage, 
träd- och buskrik utmark ( enefälad, skogsbeten, svedjeröjning och svedjebruk, 
fjällskogsbete/säterbruk, skärgdrdsbete), ldglandshed, havsstrandäng, sldttermyr, sjöar och 
vattendrag i kulturlandskapet. 

Även sjöar och vattendrag influeras mer eller mindre av mark- och vattenanvändningen som 
. belastar vattnet med näringsämnen främst från samhällen och åkermark. De och deras relation till 

omgivande kulturlandskap främst i Danmark och Sydsverige behandlas översiktligt. 

För varje biotoptyp ges en inledande historik. Förekomst (särskilt viktigare skyddade områden) 
, och hotbild anges översiktligt. Ekosystemen (naturtyperna) beskrivs med växtsamhällen och 
· karaktärsarter av växter och djur, markförhållanden och successionsförlopp. Hotade arter 
redovisas. 

Biotophävd i olika former rekommenderas, såväl vad beträffar kontinuerlig skötsel som 
restaurering och nyanläggning. Uppföljning av utvecklingen med fotografisk dokumentation, 
artförteckningar, kartering, analys av vegetation och djurliv, markstudier, produktionsstudier 
och föroreningsstudier tas upp, mest ingående för lövängen. 

9 
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YHTEENVETO 
Käsillä oleva raportti on ensimmäinen osa raporttismjasta, jota valrnistelee Pohjoismaiden ministeri-
neuvoston rahoittama yhteispohjoismainen projekti "Biotopvern i Norden - Luonnontyyppien 
suojelu Pohjolassa". Raportti käsittelee Pohjolan perinteisen maatalousympäristön arvokkaim-
miksi arvioituja luonnonympäristöjä, mukaanlukien vesistöt. Nämä luonnontyypit tarvitsevat 
säilyäkseen erityistä suojelua ja hoitoa. 

Projektin tavoitteena on koota yhteen tiedot Pohjolan perinteiseen maatalousympäristöön 
kuuluvista erilaisista, hoitoa vaativista luonnontyypeistä. Osatavoitteet on lueteltu esipuheessa. 
Rapartissa esitellään niitä puolia Pohjolan maatalousympäristöstä, joita projektiryhmä on pitänyt 
tavoitteensa kannalta tärkeimpinä. Tämä kattaa luonnollisesti vain osan pohjoismaisen maaseudun 
monipuolisista olosuhteista. 

Luvussa l luodaan yleiskatsaus Pohjolan maatalousympäristöön. 

Johdantona esitellään niitä näkökulrnia ja kokemuksia, joita luonnonsuojelutyössä on 1900-luvun 
aikana tull ut esiin. Luonnonsuojelijat ja kultuurihistoriallisten muistomerkkien vaalijat tekevät yhä 
tiiviimmin yhteistyötä selvitellessään perinteisen maataluosympäristön syntyä ja dynamikkaa, 
harvoja säilyneitä perinnemaisema-alueiden ripl'eitä sekä varhaisempien maankäyttömuotojen 
muovaamien maisemaelementtien ja näiden jäänte1den merkitystä. 

Kappaleessa Maatalousympäristön kehittymisen periaatteet tuodaan esiin tarve kehittää malleja 
perinteisen maatalousympäristön ymmärtärniseksi. Maaperän ravinnemalli osoittaa, että typpi- ja 
fosforiravinteiden sekä rehukasvien käyttö niityillä, pelloilla ja laidunmailla vaikutti ratkaisevasti 
väestön elintasoon. Maatalousympäristön luonnontyyppejä ja maankäyttömuotoja selvitettäessä 
taustana on esiteollinen maaseutu, johon kuuluivat pellot, avoimet niityt, keinotekoiset tulvaniityt, 
puita kasvavat niityt, lehdesniityt, vesametsät, varttuneet metsät, laidunnetut sekametsät, 
kaskialueet, tunturilaitumet, pensaikkoiset laiduntakamaat, alvarit, kanervanummet, ruohoiset 
nummet, kosteat nummet, merenrantaniityt, kmjamajalaitumet ja vesistöt. 

Pohjolan maatalousympäristöä esitellään myös eurooppalaisesta näkökulmasta, ja sen kehitystä 
kuvataan ja analysoidaan. 

Ihrnisen vaikutus maisemaan alkoi jo varhain. Kivikaudella käynnistyneen kmjanhoidon ja 
maatalouden myötä maaseutu on muuttunut yhä kulttuurivaikutteisemmaksi, etenkin sen jälkeen 
kun kiinteä pelto- ja niittytalous alkoi. Peltoviljely levisi rautakauden lopulla ja keskiajan alussa. 
Keskiajan lopulla se väheni. Uusia maa-alueita asutettiin 1600-luvun siirtolaisaaltojen aikana. 

1600-luvun lopulta 1800-luvun alkupuolelle asti yleisimpänä maankäyttömuotona Pohjolassa oli 
järjestelmä, johon kuuluivat suuret niitty- ja laidunmaat sekä pienet peltoalueet. Kehitys johti 
hieman erilaisiin malleihin toisaalta viljantuotantoon keskittyneillä tasankoalueillaja toisaaltaEtelä-
Skandinavian keskiosissa, eteläisen ja pohjoisen Skandinavian ja Suomen metsäalueilla sekä 
Lapis sa, Islannissa ja Fär-saarilla, joissa kussakin laidunmaan merkitys on eläintuotannon kannalta 
erilainen. 

Siirtyrninen keinolannoitteisiin perustuvaan maatalouteen samanaikaisesti teollistumisen kanssa 
1800-luvulla merkitsi vallankumousta maankäytössä ja maisemakuvassa. Peltoalat monin-
kertaistuivat samalla kun niittymaiden laajuus ja merkitys väheni. 

Teollisturnisen kasvu aiheutti metsätaloustuotteiden markkinahintojen nousun 1800-luvulla. 
Metsätalous voirnistui. Yhä enemmän maatalousmaita on otettu metsätalouskäyttöön. 
Rationalisoitu maa- ja metsätalous on johtanut laajojen IDQf!Okulttuurialueiden sekä yksipuolisen 
maiseman muodosturniseen. Arvokkaat perinteisten maankäyttömuotojen muovaamat 
luonnontyypit ovat säilyneet nykyisin vain pieninä jäännöslaikkuina yhä pirstoutuneemmassa 
perinteissä maatalousympäristössä. 
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Luvussa 2 käsitellään joitakin periaatteita perinteisen maatalousympäristön rippeistä koostuvien 
teri- saarekkeiden suojelemiseksi. Nämä saarekkeet ovat maatalouden tehotuotantoalueiden keskellä 
Jien olevia tai niihin liittyviä vähemmän intensiivisesti hyödynnettyjä alueita. Luvussa esitellään 
tim- reunavaikutuksen aiheuttamaa kasvi- ja eläinpopulaatioiden pienenemistä ja lajien häviämistä 
!vat biotooppisaarekkeista sekä näistä aiheutuvia seurauksia. Lajien leviämisongelmat ja sovellaiden 

elinympäristöjden esiintymistiheys tuodaan esiin. Lisäksi käsitellään lajien siirtymistä 
biotooppisaarekkeen ja sitä ympäröivan alueen välillä ja tarkastellaan biotooppisaarekkeen 

:>ön välittömän ympäristön sekä popul~ogeneettisten vaikutusten merkitystä. 
>sa. 
nyt Luvussa 3 esitellään yleiskatsauksena Islannin kulttuurivaikutteisia luonnontyyppejä, niiden 
iun kasvillisuuden nykytilaa, laidun- ja niittyalueita, pihapiirien rehevää kasvillisuutta, kosteita 

lannoittamattomia takamaita sekä lehtipuita kasvavia takamaita. 

Lukuihin 4 - 11 sisältyy enemmän tai vähemmän perusteellinen katsaus seuraavista 
luonnontyypeistä: lehdesniityt, hakamaat, puita ja pensaita kasvavat laiduntakamaat (katajakedot, 

·un metsälaitumet, kaskialueet, tunturilaitumet, saaristolaitumet), alankonummet, merenrantaniityt, 
•hä suoniityt ja maatalousympäristön vesistöt. 
a a, 
i en 

Maan- ja vesienkäyttö vaikuttaa enemmän tai vähemmän myös vesistöihin mm. kuormittamalla 
vesiä yhdyskunnista ja pelloilta valuvilla ravinteilla. Vesistöjä ja niiden suhdetta ympäröivään * maatalousmaisemaan käsitellään yleisesti lähinnä Tanskanja Etelä-Ruotsin osalta. 

ja 
sti Joka kappaleessa on johdantona historiallinen osa. Luonnontyypin esiintyminen (etenkin 
:sä tärkeimmät suojellut alueet) sekä uhkatekijät esitellään yleiskatsauksellisesti. Eliöyhteisöjen 
yt, (luonnontyyppien) kuvauksiin sisältyvät olennaiset kasviyhdyskunnat, luonnehtijalajit sekä 
ät, kasveista että eläimistä, maaperän ominaisuudet ja sukkessiokehitys. Myös uhanalaisia lajeja 
:et luetellaan. 

Lisäksi suositellaan erilaisia hoitotoimia sekä luonnontyyppien jatkuvan hoidon, että entistämisen 
tä tai uudelleen muokkaamisen toteuttamiseksi. Lopuksi käsitellään tyyppien, etenkin lehdesniittyjen, 

kehityksen seuraamista valokuvaamalla, lajikohtaisin selvityksin, kartoituksin, kasvillisuutta ja 
eläimistöä analysoimalla, maaperä-, tuotanto- ja saastumistutkimuksin. 

ja 
:n 
a. 
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KAPITEL l. 

ÖVERSIKT ÖVER DET NORDISKA 
KULTURLANDSKAPET 

Av 
prban Emanuelsson 

l. INLEDNING 

Det tidiga 1900-talets naturvård var strikt inriktad på att 
' "skydda" naturen. Olika djur- och växtarter kom att 
.. fridlysas. Man bekämpade jakt på hotade djurarter. I viss 
mån kom man också att sträva efter au bevara hela 
ekosystem eller snarare vissa vegetationstyper. Det 
bästa skyddet ansågs allmänt vara att lämna naturen helt 
ifred från all mänsklig påverkan (Söderkvist 1986). 

; Denna typ av naturvård tillämpas fortfarande i Norden 
· 'och runt om i världen, och i många fall är den högst 

berättigad. 

En vanlig erfarenhet som kom att göras av många 
. naturvårdare under början av 1900-talet var att de 
onlråden man strikt kommit att skydda trots allt 
successivt kom att förlora många av sina djur- och 
växtarter (Emanuelsson et al 1985). I flera fall kunde 

·man efter vissa studier konstatera att många skyddsvärda 
naturtyper och ekosystem var ett resultat av mänsklig 
påverkan. Med andra ord förstod man att människan var 
en betydelsefull faktor för utformandet av många av våra 

. mest uppskattade naturtyper som t ex många ängs- och 
· hagmarker. 

Parallellt med att naturskyddet och naturvården 
utvecklats har intresset för kulturminnesvård också ut-
vecklats i Norden under 1900-talet. Kulturminnes-
intresset har dock huvudsakligen varit inriktat på 
bevarande av byggnader och gravmonument, och det är 
helt nyligen som kulturminnesvårdarna kommit att 
uppmärksamma naturen som en verklig del av kultur-
landskapet. 

Naturvårdare och kulturminnesvårdare har numera 
alltmer börjat samarbeta kring problem rörande 
uppkomsten och dynamiken hos äldre tiders kultur-
landskap och de kvarlevande reliktema av sådana 
landskap. Som synes kan det finnas flera skäl till att 
intressera sig för och försöka bevara olika typer av 
kulturlandskap. Vi har de rent biologiskt/vetenskapliga 
skälen. 

Vidare har vi kulturminnesvårdsskäl. Här kan vi 
innefatta vårt behov av att känna våra rötter, d v s vårt 
behov av historiska kunskaper, och då ofta av sådana 
kunskaper som konkret anknyter till landskapets 
utseende. Slutligen har vi rent sociala rekreationsskäl 
till att bevara ett kulturlandskap med rötter i det för-
gångna. Många människor känner mycket för halv-
öppna jordbrukslandskap. Den djupa skogen skrämmer 
fortfarande. Brusewitz & Emmelin (1985) har närmare 
beskrivit vår glädje i att befmna oss i ett ombonat 
kulturlandskap och vår nära nog fruktan inför vild-
marken. Den moderna industriskogen kan både vara 
skrämmande och enformig. Enformigt är också det hög-
effektiva jordbrukslandskapet 

Vi kan alltså konstatera att det vi kallar kulturlandskap 
kan ha ett värde som går au definiera i antal hotade djur-
och växtarter eller kulturminnesobjekt Vi har också en 
mera subjektiv del i vår uppskattning av kulturlandska-
pet Denna subjektiva del har dels med våra rötter att 
göra, dels med en allmän uppskattning av halvöppna, 
lummiga landskap. 

Ställs så kravet på planerare, innefattande natur- och 
kulturvårdsansvariga, att de må bevara kulturlandskapet 
i viss mån, kan detta uppfattas på två sätt. Det enklare 
mera generella sättet att uppfatta detta krav är att bara 
sträva efter att vi skall bevara ett halvöppet landskap. I 
ett sådant fall kan man i stort sätt strunta i vilka djur 
och växter som förekommer i landskap, kravet är bara 
att landskapet skall innehålla en någotsånär 
mångskiftande natur och mångfald av djur och växter. 

Betydligt besvärligare men intressantare blir det om 
man vill eftersträva att verkligen knyta an till äldre 
markanvändning och verkligen bevara ett 
markutnyttjande som bevarar äldre tiders kulturgynnade 
fauna och flora. 
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2. PRINCIPER FÖR KUL TUR-
LANDSKAPETS UTVECKLING 

2.1 Behovet av modeller 
vid förståelsen av det äldre 
kulturlandskapet 

Under de senaste årtiondena har det blivit mer och mer 
uppenbart för många naturvårdare att människans 
påverkan på naturen genom tiderna betytt oändligt 
mycket för landskapets utformning och för de 
artuppsättningar av djur och växter som befolkar 
landskapet. Vi måste alltså lära oss att väl förstå denna 
påverkan om vi vill framgångsrikt bevara stora delar av 
vår fauna och flora. En förståelse av ett större skeende 
måste grunda sig på någon typ av helhetssyn. Man 
måste ha modeller för en process man vill beskriva. 
Sådana modeller kan se mycket olika ut. En lång rad 
modeller som i viss mån kan appliceras på 
kulturlandskapets dynamik och framväxt har 
presenterats i olika sammanhang genom åren (Welinder 
1984, Rasmussen 1985). Dessa modeller är dock ofta 
endast perifert användbara för en studie av .kultur-
landskapet eller mycket starkt knutna till endast en 
faktor som rör kulturlandskapets dynamik. Man kan 
också skilja mellan två typer av modeller; förklarande 
modeller respektive beskrivande modeller. Modellerna 
som delvis kan användas vid denna typ av studier kan 
också delas upp i två grupper efter sin principiella 
utgångspunkt. Vi har de modeller som härstammar från 
samhällsvetarsidan och de som kommer från natur-
vetare. Strikt samhällsvetenskapliga är modeller t ex av 
klassisk marxistisk modell. Ofta finns dock en tendens 
idag att kombinera biologiskt -ekologiska förklarings-
grunder med samhällsvetenskapliga förklaringsgrunder. 
Här kan nämnas Ester Boserup (Boserup 1973) som 
framförallt har betonat den språngvisa utvecklingen hos 
mänskliga samhällen, d v s att samhällena plötsligt 
byter teknologi och på så sätt kan utnyttja naturen mera 
effektivt. Kjekshus (1977) har byggt vidare på Boserup 
och framförallt betonat vikten av nedgångsperioder i 
äldre tiders samhällen. Kjekshus har då också visat på 
den stora vikten i äldre tider att behålla ett område i 
hävd (ecology control), d v s att det var mycket risk-
abelt att under en period ej hävda ett område t ex en 
betesmark eller en åker o s v. Faran låg huvudsakligen i 
att det därefter fordras en mycket stor arbetsinsats för att 
sätta området ånyo i hävd. Sjukdomar, krig och andra 
orsaker till ett tillfälligt hävdbrott kunde leda till en 
utdragen livsmedelsbrist beroende av att man tappat 
hävden över sina odlings- och betesmarker, och 
tillräcklig arbetskraft fanns ej för att inom rimlig tid 
bringa markerna i hävd ånyo. 

Boserup och Kjekshus är båda samhällsvetare. Deras 
modeller tar alltså huvudsakligen fasta på progressions-
och regressionsperioder i agrarsamhällens utveckling. 

Berglund (1969) tar också fasta på regressions- och 
progressionsskedena i kulturlandskapets utveckling. 
Hans utgångspunkt är dock naturvetenskaplig och han 

har visat på cykliciteten i kulturlandskapens utveckling 
speglad i pollendiagram. Berglunds modell är mera 
beskrivande än förklarande. 

Arkeologen Welinder (1984) har i en serie arbeten 
försökt föra ihop både biologiska faktorer och samhälls-
faktorer för att förklara äldre samhällens funktion och 
utveckling. Modellen blir mycket komplex och 
Welinder har själv i senare arbeten ställt sig något 
kritisk till den. I Welinder (1984) finns också en 
omfattande genomgång av försök till 
modellutformningar för kulturlandskapsutveckling. 

Bland de som mera strikt velat beskriva och i viss mån 
förklara kulturlandskapets utseende och utveckling kan 
nämnas Harris (1975), som tar energibudgeter som sin 
utgångspunkt. Harris har bl a noggrant beräknat energi-
åtgång vid olika sysslor samt energivinsten av 
sysslorna. Nettoenergivinsten i olika samhällen har 
beräknats och ansetts som en drivkraft vid förändringen 
av ett landskap. Hannerberg (1971) har i ett svenskt 
agrarhistoriskt sammanhang gjort något liknande. 

Enckell m fl (1979) har pekat på vissa näringsämnens 
stora betydelse för kulturlandskapens funktion. Olsson 
(1985) och Emanuelsson et al (1983) har också till 
stora delar använt detta synsätt vid beskrivandet av äldre 
kulturlandskaps funktion. Hubendick (1985) och 
Braudel (1982) har båda skrivit mycket breda arbeten där 
den förstnämnde huvudsakligen tar fasta på naturveten-
skapliga utgångspunkter (energi), den senare på 
socioekonomiska förhållanden . Båda strävar efter en 
helhetssyn på naturen och de mänskliga samhällena 
genom tiderna. Hubendicks arbete saknar dock en fastare 
modellstruktur och i Braudels modell finns det mycket 
liten plats för ekologiska förhållanden. 

Naturligtvis finns det olika skäl att tillämpa modeller 
för kulturlandskapets funktion och utveckling. Har man 
ambitionen att förklara samhällstrukturer kan en typ av 
modell vara lämplig; skall man förstå det landskap som 
blir resultatet av människans aktivitet kan en något 
annorlunda modell tillämpas. Det finns dock anledning 
att sträva efter att använda någotsånär samma modell 
oberoende av syftet med modellen. Skälet till detta är att 
man då lättare kan tvärvetenskapligt kommunicera och 
på sikt bättre bidra till breddning av kunskaperna på 
flera ämnesområden. 

I föreliggande arbete har jag valt att använda en modell 
som har en strikt naturvetenskaplig grundförutsättning. 
Kortfattat innebär denna grundförutsättning att något av 
grundämnena kväve (N), fosfor (P) och kalium (K) 
mestadel/ är bristämnen i kulturstyrda ekosystem. 
Därmed blir dessa ämnens cirkulation i 
kulturlandskapet nyckelprocesser som det gäller att 
beskriva och förstå . 

Till denna grundförutsättning har jag fogat Boserups ide 
rörande den trappstegsmässiga utvecklingen av olika 
kulturnivåer, samt Kjekshus betonande av vikten för 
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brukare att behålla hävden av markerna och de stora 
konsekvenser som blir fallet om hävden upphör för en 
tid. Erkännas måste att detta modellförslag framförallt är 
lämpligt då man vill förstå och förklara de ekologiska 
skeendena i kulturlandskapet och att det är något svårare 
att använda för att beskriva och förklara sanlhälls-
utvecklingen. Jag vill dock betona att det är min 
förhoppning att även samhällsvetare försöker tillämpa 
modellen då vi måste ha modeller som kan bygga broar 
mellan naturvetenskap och san1hällsvetenskap. Det 
skall också påpekas att den här presenterade modellen 
huvudsakligen är beskrivande även om den till vissa 
delar också kan användas som en förklarande modell. 

2.2 Marknäringsämnesmodellen 

I nästan samtliga ekosystem är det de gröna växterna 
som är grundvalen för övrigt liv. Primärproducenterna, 
d v s de gröna växterna, är begränsade av en lång rad 
biotiska och abiotiska faktorer. Vegetationsperiodens 
längd, temperaturen är begränsande faktorer. Framförallt 
i många tropiska. och subtropiska delar av världen är 
vattentillgången en starkt begränsande faktor för primär-
produktionen. I Norden går det i de flesta ekosystem att 
höja primärproduktionen om man tillför vissa mineral-
näringsämnen. I den här presenterade modellen för 
framväxt och funktion hos nordiska kulturlandskap har 
därför tillgången och cirkulationen av kväve, fosfor och 
kalium tagits som utgångspunkt. 

I ett av människan . relativt opåverkat ekosystem (se 
figur 2) kan en samlare eller jägare bara komma åt en 
bråkdel av det mineralnäringsämneskapital som finns 
inbyggt i den biotiska delen av det ekosystem i vilket 
han lever. I praktiken påverkar han ekosystemets 
näringsämnesomsättning inte mer än vad andra stora 
däggdjur gör. Genom att ha en relativt fast boplats 
kring vilken avföring och matavfall san1Ias sker en 
mycket ringa men dock ackumulering av näringsämnen 
från en mycket stor yta till en liten begränsad plats 
(Arrenius 1934). Detta får som resultat att 
näringsämnesförlusten ur systemet i någon liten mån 
ökas genom förhöjd denitrifikation och urlakning kring 
boplatserna. Om människan utnyttjar ett 
sydskandinaviskt område som jägare och samlare kan 
man räkna med att hon då samtidigt som hon i ytterst 
ringa grad påverkar näringsämnescirkulationen också 
relativt sett får ut en mycket ringa mängd föda per 
arealsenhet Ca l innevånare/km2 kan maximalt tänkas 
ha livnärt sig i Sydskåne som san1lare och jägare 
(Welinder 1977, Larsson 1984). 

I de sammanställningar som bl a Berglund (1969 och 
1985) har gjort av pollendata från olika delar av 
Sydskandinavien kan man tydligt se markerade 
expansionsperioder för de växter som mycket troligt kan 
sägas representera en expansion av mänsklig aktivitet i 
form av betesdrift och odling. Sett i Boserups 
perspektiv skulle dessa expansionsfaser kunna 
representera perioder då ny teknik införs och människan 
kommit att utnyttja sina marker på ett sätt som 

kommit att ge en större avkastning i form av föda per 
arealenhet Vi kan inte definitivt uttala oss om alla 
detaljer beträffande de tekniska förändringar som kan ha 
legat bakom expansionsperioderna. Trots detta förefaller 
det dock som om de flesta större expansionsfaserna 
skulle ha sin grund i nya sätt att tillgodogöra sig en 
större del av de marknäringsämnen som fanns i de 
utnyttjade ekosystemen. 

Den första expansionsfasen kommer ca 6000 BP från 
vilken tid vi har arkeologiska bevis för att ett enkelt 
jordbruk infördes i Sydskandinavien. På de ytor som då 
röjdes och odlades kunde man få ut betydligt mera mat 
än vad man kunde under jägar-samlarfasen. De odlings-
ytor man hade under stora delar av bondestenålder 
gödslades antagligen ej med utifrån tillfört material. Mo-
biliseringen av näringsämnen skedde snarare genom den 
röjgödslingseffekt som uppstod då skogs- eller 
buskmark röjdes. Näringsämnesförlusterna ur systemen 
blev nu betydande, och man får betrakta 
röjgödslingsodlingen som en relativt slösaktig metod 
beträffande hushållningen med marknäringsämnen 
(Rasmussen 1985). Trots detta kunde födouttaget 20-
dubblas (20 personerjkm2) i jämförelse med det 
födouttag som gjordes under jägar-san1larfasen (Ema-
nuelsson in press). Beräkningen av födouttaget med 
röjgödslingsjordbruk i Skåne är gjord med hjälp av 
befolkningssiffror och skördesiffror från byar i trakten 
av Veberöd i Skåne under 1700-talet (Dalll 1942). Här 
bedrevs då röjgödslingsjordbruk. 

Nästa stora förändring som rör utnyttjandet av 
kulturlandskapet kommer i och med att gödslade åkrar 
införs. Att tidsfilsta denna händelse är mycket svårt. 
Ofta har införandet av fasta åkrar satts i san1band med 
den bybildning som sker i stora delar av Norden kring år 
1000 e Kr. Troligen har dock tekniken funnits långt 
tidigare och ofta anges ca år O som tidpunkten för 
införandet av tidigt gödselbruk (Berglund & Gustavsson 
1980). Förutsättningen för gödslade åkrar är att man 
har tillgång till någon form av gödsel. I Norden har 
troligen alltid den förhärskande gödselformen varit 
kreatursspillning. Att kunna san1Ia ihop stora mängder 
kreatursspillning förutsatte au man antingen hade stora 
betesmarker med betande djur och dagligen samlade ihop 
djuren så att man fick en del av spillningen samlad på 
ett ställe, eller så förutsatte det stallfodring vilket i sin 
tur förutsatte fodermarker. Äng var åkers moder. Vi ser 
nu för första gången i kulturlandskapets utveckling en 
situation där vi å ena sidan har områden från vilka 
näringsämnen hela tiden tas, nämligen betesmarkerna 
och ängarna (med äng menar jag här ytor där grönfoder i 
någon form skördas), och å andra sidan ytor som hela 
tiden tillförs näringsämnen nämligen åkrarna och vissa 
speciella ängar. Detta sätt att hushålla med 
näringsämnen innebär lägre förluster ut ur systemet 
jämfört med situationen med enbart röjgödslingsåkar. I 
Skånes slättbygd på motsvarande marker som ovan 
diskuterats kan man beräkna att ca 50 personer/km2 
kunnat bli försedda med föda med hjälp av fasta gödslade 
åkrar (Dahl 1942). Sirnationen med stora 
betesmarksytor och höproducerande ytor från vilket 
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Figur l. Principiell kurva som visar befolkningsutvecklingen under en 
längre tidsrymd och de sammanhängande teknologiska nivåerna. 

näringsämnen hela tiden tas samt åkrar som är beroende 
av kreatursgödsling för sin bördighet var mycket 
utmärkande för stora delar av Norden under hela 
medeltiden och fram till början av 1800-talet. Många av 
de vårdbiotoper vi idag vill värna om p g a deras 
rikedom på olika djur- och växtgrupper har sitt ursprung 
i det landskap som präglades av strömmarna av närings-
ämnen från fodermarker via kreatur till åkrarna. 

Början till slutet för detta landskap kommer i början av 
1800-talet i och med de stora jordreformerna som 
stimulerade till omfattande nyodling och införandet 
av en lång rad tekniska och biologiska förändringar i 
jordbruket (Emanuelsson & Möller i manus). Dock 
förändrades inte huvudprincipen för jordbruk i Norden 
under nästan hela 1800-talet. Fortfarande fördes 
näringsämnena från vissa ytor i landskapet till andra där 
odlingen skedde. Förändringarna under 1800-talet inne-
bar i första hand an transporten av näringsämnen blev 
mycket effektivare. Spill av näringsämnen vid dålig 
gödselhantering försvann till viss del. Urlakade närings-
ämnen kunde i vissa fall återvinnas genom de över-
silningssytem som anlades. Kvävebalansen i jordbruket 
förbättrades genom vallodling av ärtväxter o s v. 

Ca 200 personerjkm2 kunde försöljas på Skånes 
slättbygd med denna metod (Emanuelsson in press). 

Den helt avgörande förändringen blir dock införandet av 
konstgödsel i olika form. Härmed kan födaproduktionen 
per arealsenhet mångdubblas. Dena sker med början i 
Danmark ca 1880. Ängar och betesmarker behövs nu 
inte längre i den meningen an de skall tjäna som källor 
för det mineralämnesbehov som den ständigt odlade 
åkern har. Ängen kan bli åker när näringsämnena 
kommer utifrån. T o m fodermarkerna kan gödslas och 
ur landskapet försvinner så de områden från vilka man 
hela tiden tar näringsämnen. Ca l 000 - 5 000 
personerjkm2 kan försörjas med mat på Skånes 
slättbygd med avancerat konstgödselgrundat jordbruk 
(Emanue~son in press). 

Troligen gäller också för många andra nordiska miljöer 
an relationen mellan de här uppräknade mark-
användningsstadierna ur matförsöjningssynpunkt är 
1:20:50:200:1000. 

I den ovan skisserade modellen som illustreras med 
figurerna l och 2 tänker vi oss i princip endast fyra 
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Figur 2. De fyra principiella systemen för utnyttjande av marknäringen. 

stadier av markutnyttjande; samlar-jägarsamhället, 
röjgödslingssamhället, "äng är åkers moder" -samhället 
samt konstgödselsamhället "Äng är åkers moder"-
samhället delas upp i två varianter, en mindre effektiv 
som är helt dominerande fram till 1800-talets början. 
Den andra effektivare varianten existerar i huvudsak 
under 1800-talet och i viss mån in på 1900-talet Skär-
skådar vi utvecklingen närmare skall vi finna att det går 

att urskilja fler "trappsteg". Dessa kan också i flera 
fall också sättas i samband med förbättrad förmåga hos 
människorna i ett område att utnyttja mineralnärings-
ämnena inom sitt territorium till matproduktion. I vissa 
andra fall kan det dock istället vara fråga om återhlimt-
ningsperioder efter det att samhällen har drabbats av att 
ha förlorat hävden över tidigare brukade områden. 
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3. BIOTOPER OCH MARK-
ANV ÄNDNINGSTYPER MED 
BAKGRUND I DET 
FÖRINDUSTRIELLA 
KULTURLANDsKAPET 

I detta avsnitt presenteras historiskt de vårdbiotoper upp 
som längre fram närmare skall beskrivas med enskilda 
kapitel , d v s löväng, hage, träd- och buskrika utmark-
sbeten, låglandshed, havsstrandäng, slåttermyr, sjöar i 
kulturlandskapet och vattendrag i kulturlandskapet. Här 
belyses översiktligt dessa vårdbiotopers ålder, deras 
"placering" i det äldre odlingslandskapet t ex om de var 
typiska inägo- eller utmarksföreteelser (Fig 7 och 8). 
Vidare tas här upp vårdbiotoper som ej kan inordnas 
bland de ovan angivna typerna. De viktigaste av dessa är 
åker, öppna ängar och alvar. 

Från naturvårdssynpunkt måste det vara mycket 
betydelsefullt att känna till kulturlandskapets utveckling 
och funktion. Framförallt kunskap rörande funktionen, 
d v s hur kulturlandskapet hävdats och hur ekosystemen 
reagerat på hävd måste vara betydelsefull för 
naturvården. Vi kan benämna den typ av biotoper som 
traditionellt har hävdats av människan "vårdbiotoper". 
Vårdbiotoperna är enkelt uttryckt de rester av ett äldre 
kulturlandskap vi har kvar. Många av dessa vårdbiotoper 
har under en senare tid gått igenom relativt stora 
förändringar beträffande den faktiska hävden. Detta 
behöver dock inte alltid betyda att de förlorat alla sina 
biologiska kvaliteter. Den faktiska skötseln av 
kvardröjande rester av ett äldre kulturlandskap behöver 
därför inte alltid från en biologisk synpunkt sett vara 
exakt samma som i det äldre kulturlandskapet för att 
vara värdefull. Dessutom skall nämnas att vi under 
1900-talet fått ett antal hävdkrävande "nya" biotoper 
som alltså kan räknas som vårdbiotoper utan att ha 
någon anknytning direkt till det äldre kulturlandskapet. 

Det innebär ofta stora svårigheter att logiskt klassificera 
s k vårdbiotoper. Olika markanvändningsmetoder har 
ofta avlöst varandra på en och samma plats under ofta 
ganska korta tidsperioder, många vårdbiotoper får därför 
även då de var i full hävd betecknas som "hybrider". 
Nedan belyses flera av de mycket komplicerade 
utvecklingar som lett fram till våra dagars olika 
vårdbiotoper. 

Relativt långt tillbaka i förhistorien har man säkert i 
Norden haft en uppdelning i två typer av marker; inägor 
eller inmark respektive utmark. Hägnadsrester från äldre 
järnåldern från Östergötland tyder på en sådan 
uppdelning (Widgren 1986). Uppdelningen i inägor och 
utmark har varit betingad av att man velat skydda åkrar 
och ängar från betande tamdjur som generellt kan sägas 
ha varit hänvisade till utmarkerna. Uppdelningen på 
inägor och utmark har spelat stor roll för 
odlingslandskapets utseende framförallt sedan man 
böljat göda åkrarna. 

3.1 Åkrar 

Två principiellt skilda typer av åkrar kan urskiljas; 
åkrar som helt bygger på röjgödslingseffekten och 
måste läggas i långvarig träda, samt åkrar som 
mera permanent och gödslas. I Norden har den 
typen av åkrar troligen dominerat under forntiden. 
historisk tid har denna typ i princip funnits, 
svedjeåkrar i framförallt Finland och Me:uansv·eri•>•••• 
skogsbygder (Kardell1980), dels på sandiga områden 
Skåne och Danmark (Dahl1942, Rasmussen 1985). 

Svedjebruket i Norden tycks under medeltiden 
viktigast i Finland. Under 15- och 1600-talen 
med inflyttade finnar till Mellansverige (Kardell 
Lundquist 1986). Tidvis bedrevs det också i sydlöstta• 
Norge under 1700-talet. Något oklart beträffande 
ursprung är svedjebruket i Småland, Blekinge och 
Skåne. I dessa landskap tycks det ha kulminerat 
det tidiga 1800-talet då stora skogsytor 
(Weimarck 1968). Mot norr har svedjandet 
Finland och Sverige brett ut sig i takt med .... u,•uw•>a"•unt• 
under 1700- och 1800 talen. I dessa trakter tycks 
svedjandet tidigt ha brukats bl a hos den 
befolkningen framförallt för att bränna skog 
skogsgränsen för att gynna gräsväxt. Nybyggare 
också ha svedjat barrskog i stor skala inte så 
åkerodling som mer för att skapa sornm• ~rt~tf><m.~rlce.rl• 
för sina kreatur. Även svedjeodlingarna längre oiV11•n"t• 
spelade stor roll som betesmarker åren efter själva 
odlingen. I trakter med intensivt svedjebruk som i 
sydöstra Finland och delar av Dalarna och Hälsingland 
har barrskogen kommit att undertryckas på ett påtagligt 
sätt till förmån för lövträd som björk, asp och 
Mest påtagligt kan detta bli på s k "brännor" av 
ett fåtal än idag är helt lövskogsdominerade \LtJna.qv•s• 
1986). I Dalarna och Hälsingland är just ett 
områden viktiga häckningslokaler för flera 
fågelarter, bl a gråspett och vitryggig hackspett. 

Aktivt svedjebruk är helt försvunnet ur Norden och det 
är endast långsiktiga effekter i form av en ställvis hög 
lövskogsdominans som i naturen minner om detta 
Bl a Zackrisson (1976, 1981, 1986) har pekat på att en 
rad djur och växter i den boreala barrskogen har varit 
beroende av de successionstadier som uppkommer efter 
skogsbränder. Naturliga skogsbränder bör 
Zackrisson också förekommit förutom den stora 
som kan sättas i samband med svedjebruk. Brandnävan 
och svedjenävan (Geranium lanuginosum, ~ 
bohemicum) är klassiska exempel på brandberoende 
arter. 

En speciell form av svedjeodling, benämnd brännodling, 
förekorb framförallt under 1800-talet i södra 
Skandinavien. I princip gick den ut på att man skar upp 
grästorven på en yta och satte torvorna att torka mot 
varandra. Därefter satte man eld på torverna varefter man 
odlade i askan. Metoden ansågs till en början ge goda 
skördar, men snart sjönk produktiviteten dock radikalt 
(Bringeus 1963). 
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Figur 3. Dominerande gödslingsmetoder i Europa vid 1700-talets slut. 

På sandiga marker i Skåne och Danmark bedrevs 
troligen sedan lång tid tillbaka ett trädesjordbruk utan 
gödsling. Man kunde här låta jorden ligga i träda upp 
till 30 år. Vanligare var trädesperioder på 8-16 år varpå 
följde två års odling (Dahl 1942, Mattiasson 1974). 
Denna typ av extensiv odling har bl a ingått som en 
naturlig del i de jylländska hedmarkernas skötsel. På 
kalkrika jordar i Skåne kom en mycket varierad och 
artrik stäppartad vegetationstyp att utbildas på de 
långträdade ytorna. Den sällan men dock regelbundet 
återkommande plöjningen motverkade tendenser till 
podsolering och höll markernas ytskikt vid ett högt pH 
som gynnade den stäppartade vegetationen. 

Under 1700-talet kom perioden mellan uppodling i 
många fall att krympa drastiskt. Detta ledde till att 
jordarna ej hann att hämta sig, vilket i sin tur ledde till 
sanddrift och stor misär på sina håll. För att stoppa 
sanddriften och på något sätt få de sanddynsbemängda 
åkrarna produktiva kom man i början av 1800-talet att 
starta omfattande tallplanteringar både i Danmark, 
Skåne och Halland (af Petersen 1932). Ända fram till 
vår tid har många sandiga åkrar med långa trädesperioder 
kommit att tallplanteras. De bättre ytorna är nu många 
gånger konstgödslade potatis-rågåkrar. Slutligen har en 
mindre del kommit att överföras till permanent 
betesmark. 
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Ända in på 1970-talet har enstaka lantbrukare i östra 
Skåne bedrivit ett visst långträdesbruk på sandiga 
marker. Detta har gynnat en rad av de ettåriga arter som 
funnits på dessa trädesåkrar. Både de av tofsäxing och av 
borsttåtel dominerade vegalionstyperna är också 
beroende av långträdesjordbruket (Mattiasson 1974). 
Två pansarövningsfålt, grävande kaniner och mänskligt 
slitage på marknadsplatser och badstränder har i viss 
mån övertagit långträdesjordbrukets roll för att bevara de 
ovan nämnda vegetationstypema. Inom ett par 
naturreservat har man dock återupptagit eller planerar att 
återuppta långträdesjordbruk för att motverka porl-
solering och istället gynna olika typer av sandstäpps-
sandheds - och stäppartad torrängsvegetation (Brösarps 
norra backar och Drakamöllans naturreservat). 

Permanenta åkrar som gödslas är den andra principiella 
typen av åker som finns och funnits i Norden. Nedan 
diskuteras vid vilken tidpunkt i historien gödslade åkrar 
infördes i Norden. På medeltiden hade dock de gödslade 
åkrarna troligen slagit igenom inom de mera 
tätbefolkade jordbruksbygderna i Norden. Från 1700-
talet finns sådana upplysningar att det går att 
rekonstruera den ungefärliga utbredningen av olika typer 
av gödselberoende åkerodlingssystem i Norden. I stort 
sätt var det bara två sädesslag som var aktuella på de 
gödslade åkrarna, nämligen kom och råg. Havre och 
bovete var hänvisade tilllångträdade ogödslade åkrar. 

Man kan indela 1700-talets gödslade åkrar i stort i 
sådana med ensäde, tvåsäde eller tresäde. Ensädet som 
dominerade i skogsbygderna innebar att samma åker 
odlades varje år utan uppehåll. Att åkrarna var små och 
svårröjda i skogsbygderna innebar att man var angelägen 
odla dem maximalt. Samtidigt hade man ofta rätt 
mycket boskap vilket innebar god tillgång på gödsel. 
Ytterligare en faktor som gynnade ensädet var att man i 
skogsbygderna inte hade brist på betesmark, och alltså 
att åkern aldrig behövde komma i fråga som sådan. 

Tvåsädet innebar att man delade sina odlingsbara marker 
i två vångar eller gärden. I princip odlade man den ena 
vången ett år och sedan den andra vången nästa år, o s v. 
Detta system innebar att jorden trädades minst vart 
annat år, att man använde hälften av den odlade jorden 
som betesmark, samt att mindre tillgångar på gödsel 
kunde koncentreras till mindre arealer. Tvåsädet har 
framförallt spelat stor roll i östra Mellansverige. 

Tresädet innebar att odlingsmarkerna inom en by delades 
upp i tre vångar eller gärden. Två av dessa odlades ett år 
medan den tredje vången låg i träda. I princip odlades 
alltså 66% av en bys åkrar varje år i de fall man 
tillämpade tresäde. Tresäde var utmärkande för hela 
Västeuropas mera högproducerande slättområden, och 
därmed kom det också att dominera i stora delar av 
Danmark samt i Skåne. I stort följde man i 
tresädesbygdem&dlingsrytrnen:råg-kom-träda-råg-kom-
träda- o s v. Dessutom har tresäde också tillämpats i en 
del mellanbygder i Norden som t ex Gotland. 

Man får dock ej uppfatta ensädet, tvåsädet och tresädet 
strikt. I verkligheten odlades alls inte 66% av åkrarna i 

ett tresädesjordbruk ett år som det rent teoretiskt kan 
verka. Många ytor inom en vång "hoppade man så att 
säga över", d v s att de odlades inte ett år trots att 
vången inom vilka de låg var en odlad vång just detta 
år. En speciell teg kunde därför få odlingsrytmen: råg -
kom - träda - träda - träda - träda - råg - kom - träda -
träda o s v. Genom att man inom vångama hade olika 
tegar som hoppades över mer eller mindre regelbundet 
enligt vissa mönster kom den årligen odlade arealen i 
tresädesbygder att istället för 66% bli neråt 50% av 
åkermarken. I tvåsädesbygder kundeden verkligen odlade 
åkerytan ibland vara så låg som 15% trots att den 
teoretiskt skulle vara 50% (Dahl 1942). I sådana fall är 
gödslingsintensiteten också mycket låg och många av 
de åkerytor som "hoppades över" upprepade gånger blev 
aldrig gödslade. Deras fertilitet berodde på den 
röjgödjlingseffekt som kunde uppnås på grund av de 
långa trädesperiodema. 

Man kan alltså se att gränsen mellan gödslade åkrar och 
sådana som är beroende av röjgödsling är flytande. I 
realiteten kan man därför säga att de centralt belägna 
åkrarna inom 1700-talets byar var odlade 50-100% av 
åren, och de var till stor del beroende av olika typer av 
påförd gödsel för sin produktivitet. De ingick tydligt i 
stadium 3 enligt den ovan skisserade modellen för olika 
typer av markutnyttjande i Norden genom tiderna. 
Däremot måste man säga att de perifera åkrarna snarare 
ingick i stadium 2 d v s i röjgödslingsstadiet (se figur 
2). En stor mängd växtarter söderifrån har tack vare de 
olika odlingsrytmerna kunnat få en nisch i Nordens 
natur. Behre (1982) har gjort en sammanställning av 
vilka ogräs som gynnas vid olika odlingsrytrner. 
Kontinuerligt har ogräsen antagligen invandrat under 
århundradena. Äldre tiders åkrar har därför varit mycket 
artrika. Alla dessa åkerns följeslagare har mer eller 
mindre konkurrerat med de odlade arterna. Ogräset, som 
det benämnts, har man främst bekämpat genom att 
mekaniskt bearbeta marken med plog eller åder samt 
med harv. Detta har dock långt in på 1800-talet och t o 
m på 1900-talet i vissa trakter skett på ett mycket 
undermåligt sätt. Följden har blivit att skördarna blivit 
starkt lidande genom ogräskonkurrensen. Svensson & 
Wigren (1986) har i ett omfattande arbete sammanfattat 
vår kunskap om äldre tiders ogräsförekomster i åkrar. 

Under 1700-talet förbättrades åkerbruket framförallt i 
Holland och England avsevärt. I Norden och främst då i 
Danmark kom man också vid denna tid att börja 
experimentera med nya odlingsmetoder. Komplicerade 
ägareförhållanden förhindrade dock ofta att de nya 
odlingsmetoderna tillämpades. Men i och med 
skiftesreformerna under slutet av 1700-talet och början 
av 1800-talet blev det möjligt att bl a tillämpa 
växelbrnk, bättre gödselvård, bättre jordbearbetnings-
teknik o s v. Fortfarande var dock åkrarna vid slutet av 
1800-talet artrika miljöer. Troligen var dock växel-
bruksåkrarna som relativt väl bearbetades mera dominer-
ade av de odlade växtema än 1700-tals åkrarna. Vår 
kunskap om ogräsartinnehållet i 1700-tals åkrarna är 
dock mycket ringa. 
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Figur 4. Den relativa fördelningen mellan olika typer av foder för 
kreatur i södra Skandinavien under 4000 år. 

1 början av 1900-talet förändras åkerbruket i Norden 
radikalt genom att konstgödsel blir allmänt använt. 
Samtidigt börjar man i allt större utsträckning att 
använda förädlade grödor och utsädeskontroll. Dessa 
åtgärder ledde till att produktionen steg medan ogräset i 
åkern kom att spela allt mindre roll. Vissa arter som t 
ex klätt Agrostemma githago försvann praktiskt taget i 
och med att effektiva frörensningsmetoder kom att 
tillämpas. 

Efter andra världskriget har så kemiska ogräs- och 
insektsbekämpningspreparat kommit att utnyttjas i 
mycket stor skala. Åkrarna är nu artfattiga miljöer även 
om ogräskonkurrensen fortfarande tidvis kan bli 
besvärande under vissa väderbetingelser. 

Åkrarna har under större delen av sin historia i Norden 
bidragit till den biologiska diversiteten i landskapet. De 
har utgjort mycket viktiga miljöer för vilda växter med 
kort livscykel. De har varit viktiga biotoper för 
fröätande djur, t ex fåglar som vintertid levt på frö från 
ogräsens vinterståndare. 

Under de senaste årtiondena har många av dessa åkerns 
positiva sidor för den vilda djur- och växtvärlden 
försvunnit. I skogsbygderna har åkrarna lagts igen och 
ofta skogsplanterats, medan de blivit allt större i 
slättbygderna. Odlingshinder som renar mellan åkrar, 
öppna diken och åkeröar har tagits bort. Dessa miljöer 
har varit nödvändiga för att åkrarna skulle vara 
utnyttjbara biotoper för många djurarter. Vidare har 
också höstplöjningen bidragit till att minska åkerns 
värde som förtoresurs för många djurarter. 

3.2 Öppna friska-torra ängar 

Det råder ofta en viss förvirring om vad en äng är. 
Ordet äng har i äldre folkligt språkbruk stått för en yta 
på vilket man slagit örter och gräs för att använda som 
foder vid ett senare tillflille. Alltefter som man upphört 
med höslåtter har tidigare slagna ytor bli vit 
betesmarker. Namnet äng har dock ofta levt vidare och 
många betesytor har därför kommit att kallas ängar. 
Dessutom efterbetades också många ängar i äldre tid, 
vilket alltså innebar att de inte endast var slåttermarker. 
I växtekologisk terminologi används termen äng 
däremot snarare för en bred grupp växtsamhällen (S j örs 
1967) som står på brunjord d v s under markför-
hållanden som inte är a lltför sura och ej heller alltför 
fuktiga. 
l detta sammanhang används termen äng för s/åtterytor. 

Torra och friska helt träd- och buskfria ängar som 
utnyttjats under lång tid för slåtter har ej varit särskilt 
produktiva. En ständig bortförsel av näringsämnen har 
lett till en årlig låg produktion. Silängar och ängar med 
visst trädskikt tycks generellt haft en högre produktion. 

Mycket lång kontinuitet beträffande slåtter är svårt att 
belägga för de flesta ängsfragment som finns kvar idag. 
Kungsmarken utanför Lund är troligen den äldst belagda 
slagna ängen i Norden. Slåttern sträcker sig här tillbaka 
till 1200-talet. I många fall kan man tvärtom 
konstatera att de öppna ängarna ofta tidvis blivit 
upplöjda eller använts som rena betesmarker. Dahl 
(1942) visar på instabiliteten i vad som användes som 
ängar i Skåne. Från Dalarna känner vi systemet med 
ängslinda vilket innebar en cirkulation med åkerodling 
och ängsdrift på samma yta. Enligt Osvald (1962) 
gjordes redan under 1700-talet omfattande försök med att 
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förbättra ängarnas produktivitet. Upplöjning rekom-
menderades och olika typer av framförallt klöverväxter 
provades att sås in i ängarna. Vid sidan av denna 
verksamhet som snarast får räknas som en 
högreståndsföreteelse i upplysningens anda nämner 
Osvald att många bönder under 17- och 1800-talen 
också förbättrade sina ängar. Denna förbättring gick ofta 
till så att man hämtade hörester från någon lada där 
särskilt gott hö brukade förvaras. Hörestema innehöll 
frön från växter från den fina ängen. Ängarna rensades 
också ofta innan midsommar från ogräs såsom tistlar, 
hundkäx och björnbär CQrQll!n spp., Anthriscus 
~ • .Rl!lnlli spp.}. 

Flera faktorer bidrog till att många öppna ängar var 
mycket artrika. Det långvariga bortförandel av 
näringsämnen missgynnade högvuxna näringskrävande 
arter, vilket i sin tur gjorde att det fanns livsutrymme 
för mindre arter som inte under goda näringförhållanden 
skulle kunnat hävda sig. Vidare kom det ovan beskrivna 
insåendet med hörester att bidraga till en spridning av 
många arter. Tillfälliga upplöjningar gav 
groningsbetingelser åt många arter. Förutsatt att dessa 
upplöjningar inte blev för omfattande så bidrog de 
säkert också till ängarnas artrikedom. Sen slåtter vilket 
ofta var fallet bidrog också till en stor artrikedom då 
detta innebar att många växter hann fröa av sig innan de 
skördades. För faunan har också en sen slåtter ofta 
betytt goda livsbetingelser. T ex anser man att 
kornknarrens tillbakagång i många fall kan skyllas på 
att ängarnas efterföljare nämligen slåttervallama nu slås 
så tidigt att denna art ej hinner genomföra sin häckning. 
Många insektsarter bör också ha gynnats av sen slåtter 
då de därigenom hade bättre tid för reproduktion. 

Trots vad ovan sagts om att ängarna generellt hela tiden 
förlorade näringsämnen så kan vi konstatera att vissa 
ängsmarker tidvis gödslats. Så t ex har det förekommit 
att när åkerodlingen varit mycket ringa i ett område 
medan dock boskapsskötseln blomstrat här, har det varit 
möjligt att gödsla ängarna. Så har t ex tidvis varit fallet 
i Dalarna. Speciella ängar har också funnits i anslutning 
till gödselstäder på många håll i Sydsverige. Dessa 
ängar har profiterat på lakvattet från gödselstäderna och 
troligen hyst en starkt nitrofil flora. 

Många ängar har dock också varit påverkade av ett ytligt 
rörligt markvatten som fört med sig näringsämnen men 
också bidragit till en hög mineraliseringsgrad. Här kan 
man med markvattnets hjälp förklara en hög uthållig 
produktion. Speciellt på sluttande mark i bergsområden 
har detta varit påtagligt. Sådana ängar har varit vanliga i 
stora delar av Norge samt i södra delen av fjällkedjan i 
Sverige. Idag återstår minimala rester av de stora 
ängsområden som fanns i de mera uppodlade delarna av 
Norden vid slutet av 1700-talet. Vinterfoderproduktio-
nen har kommit att ske på insådda starkt gödslade 
vallar. Intressant är dock att notera att vallodlingen 
enligt Osvald (1962) till stor del kan ses som en direkt 
utveckling av ängsskötseln. De ängar som ej blivit vall 
eller åker kan i vissa fall ha övergått till att bli 
betesmarker. Fortfarande finner vi framförallt i inre 
Sydsverige och i delar av Norge ogödslade betesmarker 
som relativt nyligen varit slåtterängar. 

Några större öppna friska till torra slåtterängar 
idag endast kvar i Norge samt inom vissa reservat 
liknande områden i Sverige och Finland. I N1eue1paa 
man nyligen lyckats försäkra sig om bevarad ""''"r"""'"" 
på ett dussin områden. Mycket av denna slåtter är 
hackslått-karaktär (Lindström 1980). D v s att man 
åkeröar, renar och liknande ytor. Också i ~····~""u,1 
södra Östergötland och södra Västergötland 
fortfarande ängsslåtter av några enstaka brukare. 
speciellt värdefullt hö fås inom dessa områden 
slåttern av svinrotsdominerade 
ängar (Carlsson & Gustafsson 1983). 
också relativt stora f d slåtterarealer kvar som nu 
men här kan man diskutera om dessa ytor snarare 
räknas som f d fuktängar. 

Dagens ogödslade betesmarker har som ovan 
ofta tidigare varit ogödslad slåttermark. Frctmtöra,llll 
gäller detta betesmark på naturligt näringsrika jordar. 
i huvudsak gemensam kärlväxtartuppsättning för 
ogödslade slåttermarkerna och de ogödslade 
markerna finner man idag. Ett par hundra oc"'·'v>oxnoneJ·• 
har sina viktigaste växtplatser i dessa 
(Anonymous 1985, ~jtnant & Worsre 1977). 
är bara ett mindre antal arter i det närmaste ~v•-o ....... . 

slåttermarksväxter. Bland dessa kan nämnas uv.,A<."'"••I 
ängsskallra, svinrot och slåtterfibbla 
angustifolius. R. minor SQ~l!'Z!;)lli:IJL___jt!.u.!J:lilli>l 
Hypochoeris maculata). 

Förutom en stor mängd kärlväxter som idag är heroendel 
av ogödslade slåttermarker eller betesmarker 
här också en rad svampar och fjärilar som 
mindre tycks vara bundna till dessa biotoper. De 
öppna ängarna är alltså mycket fåtaliga idag i 
Deras artrikedom kan av flera skäl snabbt 
Ohävd under något årtionde kan vara förödande 
även måttliga gödselgivor (Fogelfors 1979), och 
småvuxna konkurrenssvaga arter kan då slås ut. 

Inom flera naturreservat i Sverige har slåttern skett 
slaghack och det avslagna växtmaterialet har fått 
kvar. Denna åtgärd har också fått till följd att an""'"'"'• 
minskat troligen som en följd av starkt förbättrad 
status i marken. Här skall också nämnas det oetymmu''l 
kvävenedfall som idag sker över södra Norden 
antagligen på sikt bidrager till att gynna en rad 
gynnade konkurrenskraftiga arter som 
äxing och brännässsia <Taraxacum. SJ)p .. =--""'-'-=---":':""·• 
mta. Urtica dioca). Detta innebär att den artrika 
terängsfloran inom många områden ej är garanterad 
satt existens även om den traditionella hävden 
vidmaktshål Is. 

I def följande behandlas de friska till torra 
markernas vegetation huvudsakligen under 
"Löväng". I kapitlen "Hage" samt "Träd- och bus:knl'al 
utmarker" behandlas betesmarksvegetation motsvar·ID"""• 
de slagna varianterna. Här skall påpekas att de 
öppna betesmarkernas och slåttermarkernas flora 
nämvärt skiljer sig från de öppenmarkstyper som 
skrives i dessa kapitel. Vidare tillkommer vissa 
marksvegetationstyper i kapitlen "Låglandshed" 
"Havsstrandäng". 
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, torra ängar så har fuktmarker uppskattats för sin 
kontinuerligt höga produktionsförmåga, Ofta kan man 
se i litteraturen en uppfattning om att så kallade 
naturliga ängar skulle funnits i en ganska stor 
omfattning i Norden innan människan på allvar böljar 
tillämpa bete och slåtter. Det är dock ytte9>t tveksamt 
om sädana naturliga fuktängar överhuvudtaget existerat i 
Sydskandinavien. Däremot kan vissa naturliga ängar ha 
funnits nedanför skogsgränsen längs sjöar och 
vattendrag i norra Finland och Skandinavien. Troligen 
är det dock främst på Island där älvarna relativt ofta 
söker sig nya lopp, över sedimentslätter som denna typ 
av naturliga ängar har existerat En indikation på detta 
är att praktiskt taget alla fuktängar i Norden som 
Jämnats att växa igen långsamt men säkert åtminstone 
beskogas med Salix-snår eller alskog. Däremot finns 
inga större förändringstendenser på Island där gamla 
översvämningsmarker längs älvarna lämnas utan hävd. 

Troligen har de hävdade öppna fuktängarnas ålder ofta 
överskattats i litteraturen. Tveklöst har dock dessa typer 
av marker haft stor betydelse som sommarbetesområden 
långt tillbaka i tiden. Det finns inga belägg för att man 
skulle utnyttjat dem i stor skala såsom slåttermarker 
förrän kartor och dokument från 1600-talet beskriver 
detta. Man kan också konstatera att de sydskandinaviska 
trädlösa slåttermarkerna växte i areal under 16- och 1700-
talen (Emanuelsson & Bergendorff 1983). 

Avsaknaden av effektiva redskap under bondestenålder 
och bronsålder för att skörd av gräshö har troligen gjort 
att vinterfoderbehovet under denna tid huvudsaldigen 
täcktes med löv. Ett vinterfoderbehov har dock funnits 
under denna epok vilket jag återkommer till under 
"T rädrika ängar". Under järnåldern kom den tekniska 
förutsättningen för höskörd att etableras i och med 
järnets införande. På grund av friskängshöets bättre 
kvalitet samt den äldre traditionen med Iövhötäkt är det 
dock troligt att fuktängs- och madslätter först tillgreps 
när man utnyttjat friskängSlåttern och kanske också 
lövtäkten. För Sydskandinaviens del innebar detta att vi 
får tänka oss tilltagande fuktängslätter i samband med 
expansionsperioder inom bygder som redan utnyttjats 
odlingsmässigt relativt väl. 

Något annorlunda bör förhållandena ha varit i 
landhöjningsområden längs Östersjön där havsstrand-
ängen direkt kunde utnyttjas som slåttermark utan 
mellanliggande faser med lignosvegetation. I Nord-
skandinavien och stora delar av Finland kom salix-
dominerade översvämningsmarker att röjas och 
användas som slåttermarker (raningar) i och med att 
områdena koloniserades av boskapsskötande befolkning 
under medeltiden och ända fram till början av 1900-
talet. På Island har de årligen översvämmade områdena 
kring älvarna troligen allt sedan Iandnamtiden varit de 
förnämsta fodermarkerna. Dessa ytor varierar sin 
belägenhet naturligt i och med att de alluviala älvarna 
relativt ofta kan ändra sina lopp, och det är troligt att 

den naturliga vegetationen på sädana platser ändras 
ganska ringa i samband med att ytorna slås. På Island 
har man också haft ytor där Salix-arter dominerat och 
där man slagit Salix-skotten vart annat eller vart tredje 
år (Iaufslregjur). 

Under 1800-talet då trycket från människans sida var 
hårt kan man se hur allt fattigare fuktområden och 
myrar kom att utnyttjas för foderproduktion. Rena 
fattigkärr ända upp till 30 km från byarna i nordligaste 
Sverige kom då att utnyttjas som slättermyrar. Dessa 
var dock så lågproduktiva att slätter här endast företogs 
med två till tre års mellanrum. Upp mot skogsgränsen 
kom också rikkärren med omgivande Salix-snår att 
utnyttjas. Sammantaget kom slåttern i nordligaste 
Skandinaviens mest glesbefolkade områden under 1800-
talet dock att betyda att Salix -dominerade kärr blev 
avskogade och olika typer av Carex-vegetation kom att 
gynnas (se kapitlet "Slåttermyr" samt EJveland 1983, 
EJveland & Sjöberg 1982). 

Även i södra Skandinavien hade man alltmer under nya 
tiden kommit att kraftigt utnyttja även kärr med relativt 
stagnant vatten för slätterändamål. Sådana kärr kunde 
inte mäta sig produktionsmässigt med å- och sjöstränder 
som översvämmades. Dock kom de att slås, men ofta 
växlade denna markanvändning med olika former av 
bete. Dessutom interfererade ofta torvbryning med den 
övriga markanvändningen (Tyler 1981). 

Fortfarande kan man ytligt sett tycka att v1 1 

framförallt sydligaste Sverige och i Danmark har kvar 
många av de gamla fuktängarna, men nästan 
undantagslöst sköts dessa, om de sköts, med bete. 
Fuktängsslätter, mad- eller myrslätter hör verkligen till 
undantagen. Dessutom kan man konstatera att de flesta 
betade fuktängarna idag ofta ligger på gammal 
sjöbotten. 1800-talets sjösänkningar gav upphov till 
inte bara åkermark utan också fuktigare mark som nu 
betas. Fuktängar med äldre historia är mycket sällsynta 
(Emanuelsson m fl 1985). 

3.4 Artificiella silängar 

Artificiella silängar är kända från alla de nordiska 
länderna. I våra dagar finns det ytterst få sådana hävdade 
ängar kvar. I huvudsak är de kända från mellersta 
Skandinaviens inland och från Skåne-Danmark. De 
mellanskandinaviska silängarna har en oklar historia 
och är ofta anlagda i anslutning till en befintlig vätmark 
med tidigare torvbildning. Här beskrives dessa marker 
under kapitlet "Slåttermyr". De sydskandinaviska 
artificiella silängarna tillkom i huvudsak under senare 
hälften av 1800-talet och är anlagda både på myrmark 
och minerogena marker. 

Ett översilningssystem är ett konstgjort system för att 
föra in å- eller bäckvatten på en ängs- eller betesmark 
och på så sätt höja produktionen där. Skälet till att 
produktionen höjs på en äng då den översilas är inte helt 
klarlagd. Ett antal olika faktorer kan tänkas spela roll. 
På olika jordar, vid olika klimat och med olika typ av 
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vatten, kommer de olika faktorerna att vara olika 
betydelsefulla. T ex började man på 1600-talet i Eng-
land att utnyttja översilningssystem på fårbetesmarkerna 
för att hålla borta frosten och förlänga betesäsongen. I 
Skåne har också översilning kommit att innebära en 
förlängning av vegetationsperioden. På en del håll t ex i 
det inre av S ydnorge var bevattningsskälet huvudanled-
ningen till att anlägga översilningssystem på ängs-
markerna (Hatt 1915). Sommartorkan kunde på så sätt 
hållas borta och produktionen upprätthållas. Det vikti-
gaste ekologiska skälet till att översilning gav högre 
produktion t ex i Skåne bör troligen ha varit att 
översilningsvattnet förde med sig mineralnäringsämnen 
upp på ängarna där de avsattes och kunde utnyttjas av 
vegetationen. I samband med norrländska översilnings-
marker har det också framhållits att syret i bäck- eller 
åvattnet positivt påverkat nedbrytningsförloppet i 
grästorven. Detta har påskyndat frisättningen av mineral-
näringsämnen i marken och positivt påverlcat 
vegetationen på ängarna (Bengtsson m fl 1973). I detta 
sammanhang skall det också då göras klart att vattnet 
som förs upp på en äng med hjälp av ett 
översilningssystem inte får bli stående en längre tid. Då 
uppstår nämligen syrebrist kring röttema i 
ängsvegetationen. Bra översilningssystem har därför 
effektiva dräneringsdiken med vars hjälp man kan 
snabbt torrlägga en översilningsäng (Rasmussen 1964 ). 

Olika tekniska lösningar har använts för att påföra 
åvatten på en översilningsäng. Det vanligaste systemet 
har varit att man dämt upp den å från vilken man tagit 
översilningsvattnet I kanten av ån just uppströms 
dämmet har man så grävt en huvudtilloppskanal. Från 
denna kanal har man sedan haft möjlighet att fördela 
vattnet i ett antal mindre kanaler. Dessa mindre kanaler 
har sedan delats upp i ännu mindre kanaler. I många 
översilningssystem har inte vattnet räckt till för att 
översila hela ängsytan på samma gång. Då har man bara 
öppnat vissa kanaler åt gången och låtit dessa mottaga 
vatten från ån. I t ex Spanien har man haft mycket 
bestämda regler för hur vattnet skulle fördelas mellan 
olika kanaler. Förutom själva tillförselkanalerna har det 
också funnits dräneringskanaler framförallt på över-
silningsängar med svag lutning. Sluttande över-
silningsängar har ofta saknat dräneringskanaler. 

Översilning med dämning och komplicerade kanalystern 
är bara ett sätt att med vattens hjälp höja produktionen 
på ängsmarker. Flera andra typer av konstbevattnade 
ängar har funnits runt om i Europa. Bl a kan nämnas 
dammängen som varit vanlig i Norrland (Elveland 
1983) men också finns dokumenterad från Skåne. En 
dammäng är i princip en uppdärond damm som töms på 
vatten på senvåren varefter den starrdominerade 
vegetationen kan slås under sommaren. 

Bevattnade ängar är kända från alla de nordiska länderna. 
I våra dagar finns det praktiskt taget inga hävdade sådana 
kvar. 

De artificiella silängarnas historia i Norden är höljd i ett 
dunkel. Inga ingående arkeologiska undersökningar har 
gjorts av äldre översilningssystem. Det finns dock skäl 

att anta att sådana system funnits redan under järnåldern 
i Norden. Ett av skälen till detta antagande är att det på 
södra Grönland vid biskopskyrkan Gardar fmns bevarat 
ett tidigmedeltida översilningssystem byggt av nordbor 
med sina rötter i Norge. Tekniken att översila betes-
och slåttermarker för att höja höproduktionen beskrivs 
redan av romerska lantbruksförfattare (Rasmussen 
1964). Under medeltiden utvecklade premonstratenser-
och cisterciensermunkar översilningstekniken i 
Centraleuropa. Troligen har översilningstekniken i dess 
olika former uppkommit oberoende av varandra på olika 
platser i Europa. Den medeltida centraleuropeiska 
översilningstekniken vidareutvecklades under 1600-talet 
i England varifrån den spreds till bl a Tyskland. Härifrån 
spreds den i stor skala under 1800-talet till Danmark 
och Skåne. Parallellt med detta väldokumenterade 
införande av översilningstekniken till Sydskandinavien 
tycks det som det funnits en äldre primitivare 
översilningstradition i Norden. Denna översilningstradi-
tion var speciellt väl utvecklad under 1800-talet i 
Norrlands inland. Denna äldre tradition kan ha funnits i 
liten skala bl a i Skåne. Spår av den är dock mycket 
svåra att finna, kanske inte minst av den anledningen att 
yngre översilningssystem från 1800-talet mycket troligt 
lagts på platser där äldre system redan funnits. 

De i naturvårdssammanhang välkända Vombs ängar 
tillkom liksom så många andra översilningssystem i 
Skåne i mitten av 1800-talet då det plötsligt här blev 
mycket populärt att anlägga sådana system. Som ovan 
nämnts kom tekniken framförallt från Tyskland där den 
sedan början av 1800-talet utvecklats nästan till 
fulländning. Det var huvudsakligen på de stora godsen i 
Danmark och i Skåne som översilningssystem byggdes 
på 1800-talet. På vilket sätt olika översilningssystem 
har påverkat fauna och flora är hara delvis känt. Mest 
uppmärksammade har översilningsängarna blivit som 
vadarebiotoper. I Skåne och Danmark har de på 1800-
talet anlagda översilningsängarna blivit bland de främsta 
biotoperna för t ex kärrsnäppa och rödspov. I och med 
översilningsängarnas försvinnande har också häcknings-
möjligheterna för många vadarearter radikalt försämrats i 
södra Skandinavien. I norra Pennaskandien har 
översilningsängarna och dammängama också betytt 
mycket för vadarefaunan. Möjligen kan vissa fåglar med 
en naturlig häckningsmil j ö i fjällen fått kraftigt utökad 
utbredning tack vare översilningssystemen i skogs-
landet. 

3.5 Trädrika ängar 

Löväng, slåtterskottskog, skottskog och skottskog med 
bete bildar tillsammans en grupp fodermarker på inmark 
som konti~uerligt övergår i varandra. Mycket tyder på 
att klimatet är den främsta bakomliggande faktorn för 
utbildandet av denna gradient (figur 5). I kallt 
vinterklimat t ex i Götalands inland och södra Svealand 
utbildades lövängar. Lövängar utbildades också i 
motsvarande klimatområden i Mellaneuropa, t ex i 
Alpernas utkanter, i Pyreneema och Kantabriska bergen 
i Spanien. Vinterfoderbehovet var här stort medan 
behovet av ved och virke kunde täckas med huggning på 
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Figur 5. Klimatet har spelat en stor roll för hurinmarkernas trädbevuxna 
ytor har använts. Man kan följa en gradient på flera platser i Europa där 
~ttskog dominerat i vintermilda område __fQr.;ltt avlösas av stubbskottsäng 
.Yi9 ett strängare klimat. slutligen finner vi lövängen i de kallaste områdena. 
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utmarkerna. Detta kom att resultera i att grässlåtter och 
lövtäkt blev de förhärskande typerna av markanvändning 
i lövängarna. På vissa håll har också bark, "skav", kom-
mit till stor användning som vinterfoder (Ropeid 1960). 

Med ett något mildare vinterklimat försköts tyngd-
punkten i markanvändningen på inmarkernas foder-
marker. Ved och virkesbehovet kom att spela en större 
roll. Därför är den s k slåtterskottskogen eller 
stubbskottsängen betydligt träd- och buskrikare än den 
"klassiska" lövängen. 

(En viss namnförbistring har uppstått när det gäller 
lövängar, skottskogar och liknande marker. Termen 
skottskog har bl a av Sjöbeck flitigt använts för det 
som här benämnes som slåtterskottskog eller 
stubbskottsäng. Också Bergendorff & Emanuelsson 
(1982) använder till viss del termen skottskog för 
stubbskottsäng. Termen skottskog bör dock reserveras 
för ytor som i huvudsak används för 
klenvirkesproduktion. stubbskottsängen är i sin 
funktion tämligen lik den "klassiska" lövängen och kan 
därför snarare betraktas som en variant av denna.) 

Vinterfoderproduktionen var inte så helt dominerande 
som i lövängen. Ved och virke var i områden med 
slåtterskottskog eller stubbskottsäng bristvaror som 
man var tvungen att producera till en del på inmarken. 
Behovet av vinterfoder var däremot mindre i områden 
med stubbskottsäng jämfört med lövängsområden 
eftersom vintrama var mildare och betesdjuren kunde gå 
ute längre perioder (Bergendorff & Emanuelsson 1982). 

"Slåtterskottskog" eller stubbskottsäng som den kanske 
snarare bör kallas har funnits inom många områden i 
Europa. Från Sverige är typen känd framförallt från 
Skåne. I Halland finns också ett antal ytor med 
förvuxen lövängs-skottskog. Troligen skall några 
enstaka lokaler i Bohuslän, södra Småland, Öland och i 
stockholmstrakten också räknas till denna typ. I övriga 
Norden är det framförallt i Danmark som 
stubbskottsängen varit vanligt förekommande. På 
ögruppen Kökar söder om Åland finns också en till helt 
nyligen hävdad stubbskottsäng. 

I stora delar av Mellaneuropa inklusive Frankrike och 
norra Spanien finner man idag skogar som kan vara 
rester av stubbskottsäng. Då dessa skogar under kanske 
större delen av 1900-talet drivits som klassisk 
skottskog d v s utan slåtter mellan träden har de ändrat 
utseende och förlorat sin öppna karaktär. Hävdade eller 
till helt nyligen hävdade stubbskottsängar finns bl a 
kvar i Västtyskland i trakten av Göttingen, i 
Pyreneerna, i norra Jugoslavien och i sydöstra Bulgarien 
samt i stor utsträckning i Kaukasus. 

Skillnaden mellan lövängen och stubbskottsängen 
ligger däri att det i lövängen finns relativt stora öppna 
slagna ytor medan det i stubbskottsängen är ganska tätt 
mellan de flerstammiga träden. Träden hamlas ofta i 
lövängen, medan de flerslammiga träden i 
stubbskottsängen huggs vart 15-30 år ner till sin bas. I 
skottskogen sker oftast ingen regelmässig lövtäkt. Om 

lövtäkt skedde gjordes denna i samband med att 
gallrade bland de nya stammarna som kom upp 
sockel när man huggit i skottskogen (Burrichter & 
1983, Pott 1986). 

Ett belysande exempel i detta sammanhang är 
situation i Bulgarien. De flesta skottskogar i 
har till helt nyligen använts nästan 
klenvirkesproduktion. Lövhö har man fått från 
träd både på utmark och inmark. Idag 
myndigheterna efter att stoppa hamlingen på 
detta förfarande hämmar virl,es:produlctio•nen 
Som en viss kompensation för bortfallen 
bönderna har man därför kommit att 
skottskogsstammarna på eftersommaren och fiiT·hl\•ot••·• 
då de gallrade stammarna bär löv. Detta 
dock en viss 
skottskogama som huvudsakligen består 
ekarter. 

skottskog (benämnes här skottskog till 
stubbskottsäng) finner man fortfarande i flera länder 
Europa. De områden där skottskog fortfarande hävdas 
relativt stor skala är Frankrike, Italien, Jugoslavien 
Bulgarien. I Storbritannien och Västtyskland har 
också funnits stora skottskogar fram till början av 1900-
talet, men här har de flesta ersatts av högskog (Peterken 
1981). 

De västeuropeiska skottskogama och särskilt då de 
engelska sköttes mycket intensivt och välplanerat. De 
flerslammiga träden stod mestadels mycket tätt. Nästan 
uteslutande var det klenvirke som var den produkt man 
eftersträvade vid skottskogsskötseln. I och för sig 
"förädlades" ofta klenvirket till träJ(ol. Ekbark för 
garvning, risknippen för polderbyggande var andra 
produkter man fick från skottskogama i Västeuropa. I 
vissa sammanhang tilläts ett visst bete i. skottskogama, 
men oftast var de betesfredade i t ex England (Rackham 
1980). 

Lövängen, stubbskottsängen samt skottskogen kan 
alltså betraktas som tre geografiska varianter på samma 
tema. Variationerna är betingade av de olika behov av 
foder respektive virke som funnits på olika platser. 
Dessa skilda behov var i sin tur till stor del betingade 
av olika klimat. 

Här skall också nämnas bruket att i olika lövängar och 
skottskogar gynna större ekar som överhålles när andra 
träd i lövängen/skottskogen hugges eller hamlas. Dessa 
överståndarekar skulle ge grovt virke till olika 
byggnadsändamåL Stora variationer finns i fråga om 
intens~eten av detta bruk i olika regioner. Skälet till 
variationerna är inte fullt klarlagda, men 
ägoförhållandena har ovedersägligen spelat en stor roll. _I 
skottskogar i England och Danmark som vant 
adelsmark har överståndare varit mycket vanliga. 
Bondeägd mark har hyst eköverståndare i mindre grad. I 
mellan- och sydsvenska bondeägda lövängsområden har 
troligen eköverståndare inte varit vanliga. Det finns 
dock ett antal lövängsrester runt om i Mellansveri~e 
som idag hyser betydande mängder grova ull 



ekhagar som man vet har sitt ursprung i någon form av 
slåttermarker. Rörande dessa områden råder tveksamhet i 
fråga om ekarnas ursprung. I många av dessa områden 
har nämligen olika former av "landskapsestetiska" 
ingrepp gjorts under 1900-talet. 

NaturVården har också medverkat till att förstärka 
ekamas framskjutna roll i vissa lövängsrester som t ex 
Brunnsbo storäng vid Skara och Sättra ängar i 
Östergötland samt inom flera Iövängslester runt 
Mälaren. Det går dock ej att bortse från att det inom 
vissa lövängar under 1700- och 1800-talet funnits 
betydande mängder eköverståndare. Dessa ek-
överståndare måste till stor del ha varit rent negativa 
för ängsproduktionen, både kvantitativt men framförallt 
kvalitativt. 

Orsaken till eköverståndarnas dominans i vissa lövängar 
måste sökas i ägoförhållandena. Har marken tillhört adel 
eller större kyrko- eller kronogods har det funnits ett 
starkt intresse i att investera i långsiktig produktion av 
grovt ekvirke för bl a byggnadsändamål. Ä ven om sådan 
produktion har stått i motsats till höproduktionen i 
ängarna har markägarna tvingat igenom "sin" del av 
markanvändningen d v s ekodlingen. Detaljer kring detta 
spel vilket också inbegriper kronans regale på ek 
(Sverige) fram till1830 fordrar fortsatt forskning för att 
helt förstås. 

3.6 Lövtäkt utanför ängsmarken 

Definitionsmässigt kan det ofta vara svårt att avgränsa t 
ex en löväng. I det äldre kulturlandskapet t ex i västra 
Norge var ofta de enskilda skottskogs- eller 
·lövängsytorna små (Austad 1985, Austad m fl 1985). 
De låg också blandade med åker och ibland också med 
bete (hagar) och med högskogsbestånd. Fortfarande sker 
lövtäkt på enstaka platser i Västnorge på träd som växer 
i bergssluttningar och på mycket stenig mark. 
Utmärkande i äldre tid var också den stora mängden 
gränslinjer av olika slag mellan olika ytor med olika 
markanvändning. Dessa gränslinjer eller renar var ofta 
en väsentlig lövtäktresurs. Gränserna kunde också 
användas för klenvirkesproduktion. I Skåne och i 
Danmark men också på många andra håll i Västeuropa 
kom under 1800-talet en hel del av den klenvirkes-
produktion som tidigare skett i skottskogar att övergå 
till olika former av åkerrenar och gränslinjer. 

Också lövtäkten blev på många håll i Norden och 
Mellaneuropa allt mer koncentrerad till olika gränslinjer 
i landskapet. Ofta kan man se hur lövtäkt, 
klenvirkesproduktion, slåtter och bete konkurrerat om 
de olika gränslinjerna i landskapet. De produkter som 
det rått störst efterfrågan på inom ett område har 

kommit att prägla skötseln av gränslinjerna. Vidare 
kan det vara mycket svårt att klart skilja mellan vad 
som är en löväng och ett område med mycket små 
höproducerande få! t med hamlade träd i gränserna mellan 
de olika fålten. Bra exempel på denna typ av "inrutad" 
löväng finner man bl a fortfarande i Virgental i södra 
Österrike. På flera håll östra Skåne finner man mycket 
långsmal skottskog som just uppkommit under 1800-
talet mycket som en följd av att den reguljära slåtter-
skottskogen odlats upp. Bönderna övergick då till att 
skaffa sig sitt klenvirke i de renar som uppkom mellan 
de nya odlingsfålten. 

De olika typerna av lövängar och skottskogar på inmark 
som här beskrivits har i många trakter kombinerats 
(Garnert 1974, Konradsson 1964). En uppdelning i 
olika typer blir ofta tämligen konstlad. T ex i trakten av 
Hässleholm i Skåne kan man finna typiska 
lövängsrester blandade med tidigare höproducerande 
skottskogar och skottskogar som enbart använts för 
klenvirkesproduktion. Liknande fenomen finns det 
fortfarande också gott om t ex i Jugoslavien och i vissa 
delar av norra Spanien. 

3.7 Slutna skottskogar 

Sluten skottskog d v s regelbundet nedhuggen 
flerstammig skog som i stort sett bara använts för ved 
och risproduktion har förekommit i sydligaste Sverige 
och i stora delar av Danmark. Markanvändningstypen 
har varit oerhört vanlig i Västeuropa och finns 
fortfarande kvar i stora områden av t ex Frankrike. 

De slutna skottskogarna täckte i Norden aldrig någon 
större areal utan var ofta inskränkta till mindre ytor i 
anslutning till impediment. Ur ren biologisk synvinkel 
skiljer sig rester av sådan skog knappast från 
igenväxande slåtterskottskog eller löväng i ett sent 
igenväxningsstadium. 

3.8 Högskog på inmark 

Högskogar betraktar man oftast knappast som rester av 
ålderdomliga kulturlandskap, speciellt inte i de fall de ej 
utnyttjats för bete eller lövtäkt. Mestadels är det nog 
också så att äldre tiders skogar varit utnyttjade tilllångt 
mer än virkeshuggning. Undantagen kan vara vissa furu-
ek- och bokskogar som sedan lång tid tillbaka skötts 
enbart med tanke på virkesproduktionen (Campbell 
1927, Lindquist 1931). Denna typ av skötsel förekom 
före ca 1800-talet nästan uteslutande enbart i södra 
delarna av Norden och ofta i anslutning till stora gods 
eller kronodomäner. 
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3.9 Hagar 

Hagar, d v s inhägnade ytor använda för bete har i olika 
sammanhang funnits sedan lång tid tillbaka i Norden 
(Szabo 1970). Hagarna låg för det mesta i anslutning 
till gränsen mellan inmark och utmark. De användes 
framförallt som betesområden för speciellt värdefulla 
djur, och djur som man ville ha nära tillhands. Det har 
funnits kalvhagar, oxhagar, hästhagar m m. I 
anslutning till kungsgårdar, större gårdar tillhöriga 
kyrkan eller adel har det ofta funnits speciella hagar 
avsedda för framförallt hästar som skulle användas i 
strid (Lindquist 1938). Genom att hålla dessa hästar 
avskilda från allmogens små hästar som betade fritt på 
utmarkerna kunde man undvika att stridshästama 
betäcktes av mindre hästar ej lämpade för strid. 

I och med de stora skiftesreformerna på 1800-talet kom 
framförallt utmarkerna i södra och mellersta 
Fennoskandien att delas upp på enskilda ägare. De större 
gemensamma utmarkerna försvann. I stället började 
man utnyttja de före detta utmarkerna på olika sätt, t ex 
plöjdes de upp, skogsplanterades eller så fortsatte man 
att utnyttja dem som betesmarker. De kom då ofta att 
benämnas hagar. Delar av de gamla inmarkerna blev 
med andra ord mera regelmässigt betade. De började 
skötas med en inriktning på att ge så bra bete som 
möjligt. Romeli har fört fram hypotesen att den 
regelbundna huggningen av träd och buskar i hagarna 
framkallade röjgödslingseffekter som gynnade 
faitskiktets produktivitet och därmed också kvaliteten på 
hagen som betesområde. Många hagar eller idag rester 
av hagar har inte varit betesområden utan är f d 
ängsmarker. Olika typer av trädrika ängar har varit 
lämpliga att överföra till hagmark i de situationer då 
man velat reservera den f d utmarken för ren 
skogsproduktion och samtidigt övergått till att 
producera kreaturens vinterfoder på insådda vallar. 

Definitionsmässigt kan det vara svårt att avgränsa 
hagarna från olika typer av "betade utmarker". Hagarna 
är dock enligt gängse uppfattning glest trädbevuxna 
vilket inte många typer av de rester av mera 
ursprungliga utmarksbeten är. T ex är det mycket 
tveksamt hur man benämner många av de hagtorn-, slån-
och rosdominerade utmarksrester som finns i Skåne och 
östra Danmark. Nämnas kan att Strindberg i en 
reseskildring från Skåne just kallar sådana marker för 
"den skånska hagen". 

I skogigare trakter i mellersta Fennoskandien har de 
kvarvarande hagarna kommit att bli en typ av restbiotop 
där organismer tidigare mera allmänt spridda i ett halv-
öppet betat och bränt utmarkslandskap nu fortfarande 
har en viss fristad. Likaså har hagarna i åkerbruks-
dominerade trakter kommit att bli en typ av restbiotoper 
där äldre tiders utmarksnatur delvis bevarats. 

Hagar och hagmarksliknande biotoper har under de 
senaste årtiondena allt mer kommit att uppmärksammas 
i naturvårdssammanhang. En olycklig tendens att 

speciellt framhäva stora och "vackra" träd har kommit 
att prägla många "restaurerade" hagar. "Estetiska" skäl i 
kombination med en strävan att få fram rakstammigt 
virke har gjort att faitskiktets produktivitet kommit att 
skjutas i bakgrunden. Beskuggning och stora mängder 
lövförna som kontinuerligt under lång tid får ligga kvar 
på marken har lett till att faltskiktet i sådana hagar 
utarmats. 

3.10 Betad barrblandskog 

Den betade barrblandskogen har varit en av Nordens 
absolut vanligaste kulturpåverkade biotoper. 
kvantitativa termer måste omvandlingen av stora betade 
skogsarealer till enbart timmerproducerande skog varit 
den största förändringen av det nordiska landskapet som 
kommit till stånd under de senaste 100 åren (Selander 
1955, Stridsberg och Mattsson 1980). Detaljerade 
kunskaper om vad denna förvandling inneburit för 
faunan och floran är fortfarande ringa. Framförallt har 
frekvensförändringar av relativt vanliga organismer 
studerats i mycket ringa grad. 

skogsbete har sedan bondestenåldern förekommit i 
barrblandskogarna. Man kan dock utgå från att detta bete 
alltid varit begränsat till ytor belägna på maximalt tre 
till fem kilometers avstånd från bebyggelsen, eller i 
anslutning till säsongsvisa replipunkter av fabods-
karaktär. Stora områden av Norden var fortfarande vid 
medeltidens slut utan bygd. Detta faktum bör ha 
inneburit att omfattande barrblandskogsarealer vid denna 
tid ej var betespåverkade av tamboskap. Under perioden 
1500-1700 kom en allt större skogsareal att bli 
betespåverkad i och med att bygden växte i omfåiig. 

Slutligen var det bara Fennoskandiens nordligaste 
skogar som vid början av 1700-talet fortfarande var 
opåverkade av skogs bete. Dessa skogar kom sedan under 
200 år att succesivt också tas i anspråk för ett visst 
skogsbete. Bara de mest avlägsna och otillgängliga 
skogama har inte direkt kommit att utsättas för mer 
omfattande bete. I olika grad har mer eller mindre alla 
typer av betade barrblandskogar genom tiderna också 
utsatts för andra mänskliga ingrepp förutom betet. 
Timmerhuggning, vedhuggning, svedjebruk, tjär-
bränning, pottaskeframställning m m har påverkat 
skogarna ofta i en riktning som gjort dem relativt 
lämpliga för betesbruk. Mänsklig aktivitet i form av 
jakt har också naturligtvis gjort skogarna attraktivare 
som betesområden. 

De re!!llbundet återkommande naturliga bränderna i 
barrskog som bl a visats av Zackrisson (1981) har 
inneburit en långt mer betesvänlig miljö än vad man 
med utgångspunkt från dagens barrskogar kan tänka sig. 
Vidare har en viss mänsklig aktivitet i en trakt t ex i 
form av jakt lett till att brandrisken och därmed också 
brandfrekvensen ökat vilket i sin tur gynnat skogsbetet 
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3.11 Nordlig bränna 

Som ovan påpekats har elden spelat en mycket stor roll 
i äldre tiders boreala barrskogar. I speciellt brand-
frekventa områden har barrträden kommit att få 
begränsade överlevnadsmöjligheter. Här har då lövträd 
som glasbjörk, vårtbjörk, rönn, asp, gråal och sälg 
kommit att spela en dominerade roll 
skogsekosystem en. 

l 
Från framförallt östra Finland där svedjebruket haft en 
mycket stor omfattning finns uppgifter om hur mycket 
stora arealer fram till 1900-talets början varit helt 
lövträdsdominerade. Också från Dalarna och södra 
Norrland finns uppgifter om stora lövträdsdominerade 
områden i bötjan av 1900-talet. Sådana områden tycks 
ha hyst en mycket avvikande fauna och flora i 
jämförelse med omgivande barrskog. Ängsartad 
vegetation tycks ha dominerat i många fall. Fågelfaunan 
har innehällit en rad lövskogsarter. Vidare har denna 
miljö antagligen varit mycket betydelsefull för ett antal 
hackspettsarter. Särskilt skall den vitryggiga 
hackspetten framhållas i detta fall. Lövbrännoroa var bra 
betesområden på grund av sin ängsartade vegetation. 
Möjligheten att samla lövfoder på brännoroa gjorde dem 
också värdefulla i naturahushällningens tid. 

I dag finns det i Sverige och Finland kvar bara ett fåtal 
större lövbrännor. De kvarvarande brännarna har dock 
ett mycket stort biologiskt värde liksom 
kulturhistoriskt och skogshistoriskt 

3.12 Fjällskogsbete 

Bete i fjällbjörkskog och barrskog med starkt 
björkskogsinslag nära fjällen har varierat starkt under 
olika tidsperioder och inom olika delar av Norden. 
Förutom de normalt förekommande betesdjuren, kor, 
hästar, får och getter har också tamrenar spelat en 
avgörande roll för vegetationsutformningen i de fjällnära 
skogarna. Get-, får- och kobetet i södra delarna av 
fjällkedjan har till stora delar varit bundet till olika 
typer av fäbodar. Lövfoder har utnyttjats i stor 
utsträckning vintertid (Grenander 1937, Paulaharju 
1966). Längre norrut har sådant bete i många fall skett i 
anslutning till fast bebyggelse av relativt sent datum. 
Betestraditionerna har inte här haft någon högre ålder. 
Betespåverkan har därför här ofta kommit relativt 
plötsligt under mitten av 1800-talet, nått ett maximum 
under 1900-talets första årtionden, varefter den kraftigt 
minskade. 

Beträffande tamrenbetet i fjällskogama kan man 
konstatera att detta till sin natur i princip liknar 
vildrenbete i många avseenden. Vildrenbetet har dock 
aldrig haft en sådan omfattning i björkskogsregionen 
som tamrenbetet i delar av fjällkedjan hade kring mitten 
av 1800-talet och kring 1930. Det skall här också 
påpekas att betestrycket i fjällskogama särskilt kring 
skogsgränsen inte varit proportionellt mot renantalet 
genom tiderna. Olika renskötselformer har nämligen 
inneburit att betet tidvis varit mycket koncentrerat till 

vissa ytor ofta i anslutning till skogsgränsen och ibland 
mycket utspritt över stora arealer. Till detta kommer att 
renantalet varierat mycket starkt under de senaste 200 

, åre~. Renbete ofta i kombination med huggningar har 
tr_ohgen kommit att starkt påverka vegetationsutform-
ningen framförallt kring skogsgränsen i stora delar av 
fjällkedjan. Så t ex förefaller det som om många 
högörtängar är ett resultat av kulturpåverkan. Dock är 
kunskaperna om fjällen som kulturlandskap mycket 
bristfälliga och troligen kommer vi i framtiden förstå 
att långt fler biotoper här är mer eller mindre 
kulturskapade. 

Att kunna i detalj peka på vilka miljöer som kan 
komma att försvinna på grund av upphörd 
kulturpåverkan är svårt. Högörtängar och vissa typer av 
öppna myrar tillhör dock troligen denna kategori. 

3.13 Buskrik utmark (bl a overdrev, 
enefälad) 

Detta är en mycket komplex grupp naturtyper. De är 
präglade av betesdrift När dessa marker skall beskrivas 
uppstår , genast en mängd definitions- och 
avgränsningsproblem. 

- För det första kan buskrika betesmarker tidvis vara 
relativt kraftigt igenväxta för att därefter under en tid 
röjas och bli mer öppna. Betad skog och buskrik 
betesmark alternerar alltså tidsmässigt med varandra 
över tiden. Likaså kan de buskrika betesmarkerna under 
vissa perioder brukas så hårt att de blir mycket öppna. -

- För det andra är det ett problem att avgränsa "hagar" 
från buskrika utmarker. Det är nämligen så att många 
av äldre tiders utmarker i samband med skiftena delades 
upp på mindre ytor. En del av dessa övergick till obetad 
skog andra till åker. Vissa behöll sin karaktär som 
betesmark men inhägnades. De inhägnade 
betesmarksresterna har så kunnat utvecklas två vägar. 
Antingen har de till stor del behållit sin gamla karaktär 
som buskrik utmark eller så har de under någon period 
vuxit igen för att därefter röjas enligt andra principer än 
de som använts på de äldre utmarkerna. De nya 
röjningsprinciperna har gått ut på att skapa en 
betesmark med glest ställda träd vanligen björkar eller 
ekar. Sådana marker har kommit att benämnas hagar. 
Man skall observera att nästan till utseendet likadana 
hagar också uppkommit genom att slåtterängar 
överförts till hagmark, samt att det före skiftena fanns 
en typ av hagar på inägomark. Dessa hagar kan i vissa 
fall ha kontinuerligt hävdats som hagmark fram till våra 
dagar. 

Vi kan dock fastslå att det över stora delar av Norden 
finns kvar inhägnade utrnarksrester, som behandlats 
fram till våra dagar på ett likartat sätt som de större 
utmarksytorna i äldre tid. Dessa skiljer sig från hagarna 
även om de också är inhägnade. 

Beroende av en lång rad faktorer har de buskrika 
utmarkerna kommit att få ett mycket mångskiftande 
utseende. I motsats till vad som ofta framhälles har 
dessa utmarker inte bara varit utsatta för bete och viss 
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vedhuggning. Typiskt är snarare att tillfällig 
lyckodling, svedjebruk, lövfoderinsamling m m 
kommit in i mer eller mindre omfattning på sådana 
marker. Dokumentationen kring dessa aktiviteter är 
mycket ofullständig i jämförelse med dokumentationen 
av användningen av inmarkema. Skälet till detta är att 
inmarkemas avkastning låg till grund för äldre tiders 
beskattningssystem. 

Enen (Juniperus communis) är en framträdande buske på 
många av de buskrika utmarkerna vi har kvar idag. 
Tidigare har den också spelat en stor roll på. dessa 
marker. Arten har begränsats i sin utbredning inom 
regioner där elden flitigt har använts för att upprätthålla 
utmarkernas beteshävd. Framträdande har enarna varit 
på icke brända utmarker i Danmark och Skåne (Sahlin 
1930). Enen har också troligen expanderat på äldre 
utmarksbeten i Mellansverige, södra Finland och i 
Norge i och med en mindre brandfrekvens på dessa 
marker. Också en slappnande hävd har i många fall 
bidragit till enexpansion. Från Sydsverige känner vi 
också till hur "enefäladsmarker" uppkommit under 1700-
talet som ett resultat av ohämmad överexploatering av 
bokskog. 

I detta sammanhang skall också nämnas enens 
framträdande roll på betesholmar i södra Finland, på 
Åland och inom stora delar av den svenska skärgården. 
Betesholmar i insjöar har också ofta varit starkt 
enedominerade. Enen har i många sammanhang haft ett 
stort bruksvärde som staketmaterial, material till 
träslöjd m m. 

På marker med relativt god jordmån i Danmark och i 
Sydsverige har enen som dominant på utmarksbetena 
ofta ersatts av kombinationen hagtom (Crateagus spp), 
slån (Prunus S!Jinosa) och rosbuskar (BQsa spp.). Dessa 
marker utgör en distinkt typ skiljd från enefåladerna. I 
Sydsverige har de av vissa författare benämnts "kratt". 
Termen kratt har dock ofta en vidare betydelse i andra 
delar av Norden och bör därför användas med 
försiktighet i dessa sammanhang. Hagtornfälad skulle 
kunna användas som benämning. I Danmark används 
ordet "overdrev" mestadels just för den ovan nämnda 
typen av hagtomfälad, dock innnefattas också 
enefäladerna också ofta under rubriken "overdrev". 

Många områden kan till synes vegetationsmässigt svara 
mot beskrivningen av enefäladen eller hagtornsfäladen, 
men det kan då i vissa fall bara fråga om igenväxande 
äldre åkermark som betas lätt. Sådana områden kan dock 
relativt lätt identifieras genom det låga artantalet 
lignoser samt den låga frekvensen tuvor eller i vissa fall 
sten. I praktiken ligger ofta "äkta" utmarksbetesytor 
blandade med gamla åkerytor som delvis återfått sin 
gamla utmarkskaraktl!r. 

Idag är vegetationen inom de flesta utmarksbetesresterna 
i Norden akut hotad antingen genom konstgödsling eller 
genom skogsplantering och igenväxning. Till detta hot 
kommer så i framförallt i Danmark och Sydsverige en 
kraftig luftburen kvävebelastning vilken eutrofierar och 
utarmar floran. 

3.14 Alvar 

Alvarmarker i Norden finns på Öland, Gotland och i 
Västergötland. Också på Möen finns alvarliknande 
vegetation. Dessa marker skiljer sig inte principiellt ur 
markanvändningssynpunkt från de ovan diskuterade 
buskiga utmarksbetena. Det utmärkande för 
alvarmarkerna är däremot att dessa domineras av 
kalkhällar och ytor med mycket tunt jordtäcke vilande 
på kalkhällar (Rosen 1982, Ekstam m fl 1984). Inom 
vissa sådana områden finns eller har kanske aldrig 
funnits sedan istiden någon förutsättning för tät 
skogsvegetation. Däremot har de varit lämpliga som 
betesmarker genom sin öppna karaktär. Kulturpåverkan, 
bete och vedtäkt i kombination, har lett fram till ett 
helt öppet landskap, möjligen glest buskbeväxt 
(Königsson 1968). Erosion har så lett till att 
återkolonisering av skogsvegetation blivit mycket 
långsam och i vissa fall omöjlig. Möjligheterna till 
beskogning av alvarmark har dock troligen väsentligen 
underSkattats. 

På alvarmarkerna finns ett antal växtarter som vt 1 

övrigt idag bara finner på klimatiskt öppna områden i 
fjällkedjan eller på stäppområden i Sydosteuropa. Dessa 
arters förekomst på alvarmarkerna antyder att områdena 
varit kontinuerligt öppna sedan istiden. Detta behöver 
dock inte innebära att alvarmarkerna kan bevara en 
öppenmarkskaraktär där t ex vissa fjällväxter kan 
existera helt utan betespåverkan. Vi får nog snarare 
tänka oss att ett kontinuerligt relativt starkt bete har 
förekommit på alvarmarkerna efter isens avsmältning. 
Under lång tid har vilda gräsätare stått för betespåverkan 
varefter tama betare successivt tagit över. 

Alvarmarkerna är sällsynta naturtyper i ett europeiskt 
perspektiv. Närmast Norden finns de i viss utsträckning 
kvar i Estland. På västra Irland finns också alvarmarker 
som vegetationsmässigt mycket liknar det öländska 
karstalvaret Slutligen finns det stora alvarmarkslik-
nande ytor inom den tempererade zonen i Europa i 
Massif Central och Cevennerna, Frankrike. 

3.15 Ljunghed, gräshed och fukthed 

Större ljunghedar anser man varit bundna till områden 
med relativt milt vinterklimat då betesdjuren genom 
vinterbetet till stor del här haft förmåga att att hålla 
borta uppspirande träd plantor. Bränning för att förbättra 
betet liksom torvskärning har också spelat stor roll för 
uppkomsten och framförallt vidmakthållandet av 
ljunghedarna (Malmer 1965). Bränningen tycks på 
längrl sikt gynna ljungen, emedan denna omedelbart 
dödar äldre ljung och på så sätt gynnar gräsväxten. 
Samtidigt gör den det möjligt för fröetablering av 
ljungplantor. Därför måste gräshed ses dels som ett 
produktivt men snabbt övergående stadium i en skött 
ljungheds dynamik. Dels kan gräsheden, då i ett mera 
högvuxet och lågproduktivt stadium, betraktas som ett 
successionstadium mellan ljunghed och skog. 
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Fukthedar som huvudsakligen funnits i Danmark har 
liksom angränsande ljunghedar i många fall utnyttjats 
så att man skurit upp ljungtorven regelbundet för att 
använda den i olika sammanhang. Torven har använts 
som jordförbättringsmedel och som bränsle. 

De ovan nämnda hedtyperna har varit mycket typiska 
för stora områden runt Nordsjön. 

l 

3.16 Havsstrandäng 

På grund av minskat betestryck har bara under de 
senaste årtiondena mycket stora arealer beteshävdad 
havsstrandäng försvunnit i Norden. Havsstrandäng är 
definitionsmässigt ört- och graminiddominerad vegeta-
tion som regelbundet utsättes för saltvattenpåverkan 
(Gillner 1965). Utan bete skulle havsstrandängen i 
Nordens södra och mellersta delar inskränka sig till 
ytterst smala bårder längs kusterna (Johansson m fl 
1986). I många fall skulle vassar och säv-vegetation 
alternativt dominera. På Island och i Nordnorge skulle 
troligen någon typ av strandängar existera även utan 
betespåverkan. Hårt klimat i kombination med 
tidvattenpåverkan skulle troligen här komma att 
förhindra lignosvegetation i någon större skala. Dessa 
strandängar skulle dock troligen ha haft en mycket 
annorlunda artuppsättning jämfört med dagens 
strandängars. Dessutom skulle troligen landstranden i 
sin övre del bli lignosdominerad. 

Landhöjningar och även landsänkningar har spelat stor 
roll för utformningen av dagens strandängar i Norden. I 
större delen av Norden pågår fortfarande en rätt avsevärd 
landhöjning. T ex längs Bottenhavskusten sker 
landhöjningen så snabbt att "det nya landet" genast har 
blivit hävdad strandäng när det stigit ur havet. Också på 
andra håll längs Östersjön har landet stigit ur havet och 
blivit strandäng för att därefter överföras till åker. I 
södra Skåne och stora delar av Danmark sker ingen 
landhöjning utan tvärtom även en viss landsänkning på 
sina håll. Där havsytan är stabil eller höjer sig 
obetydligt uppstår andra förutsättningar för 
strandängarna. En viss nybildning av land kan trots allt 
också ske på sådana ställen i och med 
slamsedimentation inom vattenstranden. Material kan 
också eroderas bort längs dessa stränder. Torvskärning 
har troligen på vissa håll lett till förlust av 
strandängsarealer (Johansson 1983). 

3.17 Fäbodvallar 

Fäbodar eller sätrar är ett fenomen man i princip kan 
finna eller till rätt nyligen kunde finna på många platser 
runt om i världen. Fäbodar har man när man vill kunna 
utnyttja betesområden som ligger så avlägset från den 
permanenta bostaden att man ej rationellt kan föra hem 
sina betesdjur därifrån varje dag. Behovet av att föra in 
djuren i någon sorts byggnad under natten grundar sig 

på tre skäl: l) rovdjurs- och boskapstjuvsfaran, 2) 
mjölkning, 3) möjligheten att ta vara på gödsel. 

Anlåggandet av fäbodar grundade sig inte enbart på 
möjligheterna till gott bete. Vinterfoderfångsten eller 
fisket har också visat sig ha haft stor betydelse för 
placeringen av en fäbod. Fäbodarna har i olika delar av 
Norden varit inordnade i olika typer av betes- och 
jordbrukssystem (Montelius 1977). I vissa fall har man 
inte bara haft en fäbod att gå till under sommarhalvåret 
utan ett antal som man under sommarhalvårets lopp 
efterhand "betat av". 

Fäbodar har alltså ingått i komplexa betes- och 
åkerodlingssystem där in- och utmark används på olika 
sätt på olika platser i ett landskap, men där dessa olika 
platser funktionellt varit kopplade till varandra. 

Skriftliga källor visar att det i Norden funnits fäbodar 
under 1700-talet i stora delar av södra och mellersta 
Norge, i Sverige ungefår från Bergslagen i söder och 
norrut till norra Jämtland och Västerbotten, samt i 
skärgårdsområden i Finland. Under 1700- och 1800-
talen spreds fäbodarna norrut medan de försvann i söder. 
Under slutet av 1800-talet och fram till våra dagar har så 
fäbodsystemen försvunnit i sina norra områden och 
fanns under 1970-talet bara kvar i någon större 
utsträckning i Sverige i Dalarana och Härjedalen, i 
Norge i landets centrala delar. I Finland hade 
fäbodsystemen försvunnit. 

I områden där fäbodsystemet finns kvar i våra dagar har 
dock stora förändringar skett i fråga om markanvändning 
och betesscheman. Hela serier av fäbodar utnyttjas i 
liten utsträckning. Själva fäbodvallen, d v s det 
ihägnade området kring vilket husen är grupperade, slås 
ofta inte längre idag utan betas. Konstgödsel används 
ofta o s v. Det är därför mycket viktigt att lyfta fram de 
få fäbodsystem som kan finnas kvar i dag. 

Skogsbete, fäbodstigar och fäbodvallar som används i 
ett sammanhang, på ett traditionellt vis, är bland de 
mest angelägna kulturlandskapsmarker vi idag har kvar i 
Norden. Ä ven där bara skogsbetet finns kvar är detta 
värdefullt. Sällsyntast och mest angeläget att slå vakt 
om är dock fäbodvallar som brukas traditionellt. Detta 
traditionella bruk innebär att stora delar av vallen slås, 
och en del kan odlas som åker. Den slagna fäbodvallen 
kan innehålla kreatursgödslade ängsytor men också 
sådana ytor som ej överhuvudtaget gödslas. I sällsynta 
fall förekommer också skottskogsliknande flerstammiga 
träd i anslutning till stenrösen på ogödslade ängar. 
Också lövtäkt har förekommit på fäbodvallarna. 

3.18 Vatten i kulturlandskapet 

Olika former av ytvattensamlingar i kulturlandskapet 
spelar en mycket stor roll för framförallt faunan även i 
omkringliggande terrestra miljöer. Sjöar, småvatten, 
bäckar och åar är i många fall naturliga och ej beroende 
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Rönneån i Skåne under vårhögvatten. Foto: Olle Nordeli 

av mänsklig hävd för sitt fortbestånd, men de är likväl 
betydelsefulla landskapsekologiska inslag. Sådana 
miljöer måste i många fall skyddas från omfattande 
mänsklig aktivitet för att behålla sina kvaliteter. Ett av 
de allvarligaste hoten mot ytvattnet i kulturlandskapet 
är eutrofieringen som i och för sig till stor del har sin 
grund i jordbrukets förändring från stadium 3 till 
s~dium 4 (avsnitt 2.2). 

Ytvattnet i kulturlandskapet är alltså hotat men inte 
som en direkt följd av omläggning av de areella 
näringarna utan snarare som en indirekt följd härav. T 
ex fyller man inte idag direkt ut slättsjöar för att 
använda dem som åkermark. Däremot övergöds 
slättsjöarna ofta p g a det "högeffektiva" jordbrukets 
omfattande användning av konstgödsel i deras 
omgivningar. 

Åar och bäckar är naturliga vatten i kulturlandskapet 
medan olika typer av småvatten och vissa sjöar har 
människan att tacka för sin existens. De har alltså 
skapats av människan men är inte hävdberoende på 
samma sätt som de terrestra kulturlandskapsbiotopema. 

Inom vissa delar av Norden, huvudsakligen södra Skåne 
och stora delar av Danmark saknas naturligt öppna 
småvatten och mindre sjöar. Här har människan genom 
olika aktiviteter skapat småvatten. Av dessa kan 
nämnas: 

- Torvtäkter i igenvuxna dödissänkor. Småsjöar bl a 
tillkomna inom dödisområden har i många fall växt 
igen redan under jägarstenåldem. Permanent 
vattenspegel har sedan inte funnits på sådana platser 
förrän under 1700-, 1800- eller 1900-talen då torv 
brutits på sådana platser. 

- Lertäkter av större omfattning har mestadels 

tillkommit under 1800-talet och 1900-talet. 

- Märgelgravar kom att skapas i en oerhörd omfattning i 
bördiga jordbruksområden i östra Danmark och södra 
Skåne under andra hälften av 1800-talet. 

- Dricksvattenreservoarer och reningsverksdammar har 
under 1900-talet tillkommit i många delar av de tätare 
befolkade områdena i Norden. Lokalt kan de spela stor 
roll för faunan. 

- Viltvatten har under de senaste årtiondena tillkommit 
•· inom stora delar av Norden. Ofta har sådana småvatten 

sin bakgrund i äldre tiders dammar eller dränerade 
våtmarker. 

- Kvarndammar och liknande dammar ligger ofta i 
anslutning till åar och bäckar. I vissa fall kan de inte 
enbart vara av godo. T ex kan sådana konstrulctioner 
höja vattentemperaturen i en bäck vilket negativt kan 
påverka vissa delar av faunan. Likaså kan sådana 
konstruktioner komma att fungera som spridningshinder 
för faunan i vattendragen. 

Större sjöar har framförallt i Nordens slättbygder nästan 
samtliga blivit utsatta för vattenståndsregleringar. 
Oftast har man sänkt sjöns vattenyta. Sådana 
åtgärder har fått mycket stora konsekvenser för 
omkri~gliggande kulturlandskap. Äldre hävdade 
våtmarker längs sjöstränderna har då försvunnit medan 
nya har tillkommit genom sjösänkningarna. 

Vid planeringen av hur landskapsvården skall bedrivas i 
många kulturlandskap är det av avgörande betydelse hur 
vattenståndsregleringar inom sjösystem inom sådana 
områdena görs. Sättet att sköta vattenståndsregeleringar 
kan avgöra vilka förutsättningar det finns för att t ex 
vidmakthålla en adekvat hävd av ett områdes fuktängar. 
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4. DET EUROPEISKA 
PERSPEKTIVET 

Kulturellt sett ligger Norden i Europas utkant. Många 
nordiska naturtyper har motsvarigheter i övriga Europa 
(Polunin & Walters 1985). Det finns därför flera skäl 
att försöka sätta in Nordens kulturlandskap i ett större 
europeiskt perspektiv. Detta inte bara för att bättre 
förstå vårt eget kulturlandskap utan också för att kunna 
värdera kvaliteterna hos vårt kulturlandskap,sett i ett 
större perspektiv. T ex är det viktigt att klart se vilka 
nordiska kulturbetingade naturtyper som är speciellt 
hotade sett i ett europeiskt perspektiv. 

Europas kulturlandskap har sina grundförutsättningar i 
geologiska och klimatiska förhållanden som i sin tur 
givit för förutsättningarna för olika naturtyper. 
Människans aktiviteter i landskapet har styrts av dessa 
naturförhållanden men också av vilket historiskt 
markanvändningsstadium man befunnit sig i. Dessutom 
har ett antal dominerande kulturer genom århundradena 
satt sin prägel på stora delar av kontinenten. T ex kom 
den romerska-hellenistiska jordbrukskulturen att spridas 
runt hela medelhavsområdet och även norrut i olika 
former. Romarna spred många kulturväxter och 
odlingsformer t ex träd som ätlig kastanj, oliv och 
valnöt (Smith 1979). Ängsbevattning och olika 
plöjningsredskap introducerades också av romarna över 
en stor del av kontinenten. Den romerska 
jordbrukskulturen kom att återupptagas och förnyas i 
något andra former av medeltida munkordnar som spred 
dessa kunskaper också till Norden (Lange 1972, 
Br0(lergård 1980). 

Germanskt jordbruk finns redan beskrivet av flera 
romerska författare. Under folkvandringstiden kom 
denna jordbrukskultur som till stor del dominerades av 
boskapsskötsel att spridas över den europeiska 
kontinenten. Den kom också framförallt i söder att 
kombineras med romerska sedvänjor ifråga om 
markanvändning (Behre m fl 1982). 

På Iberiska halvön kom ett starkt arabiskt inflytande att 
göra sig gällande under medeltiden liksom i Syditalien. 
Konstbevattningssystem liksom en rad nya kulturväxter 
infördes denna väg till Sydeuropa. Också via Iberiska 
halvön kom under 1500-talet en rad amerikanska 
kulturväxter att nå Europa. Viktigast bland dessa var 
majsen och potatisen (Smith 1979). 

Under 1600- och 1700-talen kommer nya former av 
markanvändning i Nederländerna och Storbritannien att 
utvecklas. Olika effektivare sätt att ta vara på 
marknäringsämnena är ett exempel liksom nya redskap 
kan nämnas. Denna "nya" jordbruksteknik sprids 
härifrån till övriga Europa. Till Norden når den via 
Tyskland och Danmark (Eskeröd 1973). 

På skogsbrukssidan kom man i Tyskland under böljan 
av 1800-talet att introducera en virkesinriktad 
skogshushållning. Denna hushållning spreds därifrån 
till andra delar av Europa under det följande seklet. 

Kollektiviseringen i Sovjetunionen på 1920- och 30-
talen har kommit att starkt påverka den sovjetiska 
landskapsbilden och kulturlandskapet. Det storskaliga 
odlingslandskapet har också kommit efter andra 
världskriget att spridas till Sovjetunionens västra yngre 
republiker liksom till stater med planhushållning som 
Östtyskland, Tjeckoslovakien, Ungern, Rumänien och 
Bulgarien. 

I Västeuropa har EG:s jordbrukspolitik under de senaste 
årtiondena alltmer kommit att prägla landskapets 
utformning. Olika regioner har blivit alltmer 
specialiserade ifråga om markanvändning. 
Mångformigheten i landskapet har försvunnit. 

En rad av Europas vegetationszoner (se figur 6) berör 
Norden. Vissa har sin tyngdpunkt här; andra har liten 
utbredning i Norden. 

I norr finner man alpin-arktisk vegetation och subalpin 
vegetation. I långt större utsträckning än vad man 
egentligen kan vänta är denna vegetation på många 
platser kulturpåverkad. Av speciellt intresse är den 
transhumance (här renskötsel) som förekommer bland 
samebefolkningen (Manker 1947, Ruong 1975, 
Fjellström 1985). Motsvarande storskaliga trans-
humance existerar inte längre i övriga delar av Europa. 
Undantaget är motsvarande renskötsel i Sovjetunionen. 
Också olika former av jordbruk och jordbruk i 
kombination med renskötsel och fiske har till helt 
nyligen spelat en stor roll i subarktiska och subalpina 
miljöer i Norden (Campbell 1947). Motsvarande finns 
eller har till nyligen funnits bara i mycket begränsad 
utsträckning i övriga Europa. 

Det nordiska fåbodsystemet har varit ett viktigt 
markanvändningssystem i vissa alpina miljöer men 
framförallt i subalpin skog och i stora delar av den 
boreala barrskogen (Reinton 1957, Montelius 1977). 
Fäbodsystem existerar än idag i flera av Syd- och 
Mellaneuropas bergstrakter, men i dessa fall berörs 
huvudsakligen bergsområden med relativt skarpa 
höjdgradienter (Szabo 1970). Det nordiska fåbodväsendet 
bedrevs däremot ofta över ganska flacka men vidsträckta 
barrskogsområden. De kulturskapade fäbodvallarna i 
norra Skandinavien kom att till stor del präglas av dels 
fjällväxter dels sydliga kulturspridda växter. Denna 
kulturskapade vegetation är speciell för Skandinavien 
men har motsvarigheter i t ex Pyreneerna. 

Kulturpräglad alpin och subalpin vegetation kan man 
alltså konstatera finnas både i Norden och på andra håll i 
Europa. Flera viktiga kulturpräglade biotoper finns dock 
i huvudsakligen i Norden såsom betade och/eller slagna 
subarktiska havsstrandängar, högörtängar skapade av 
slåtter och bete i anslutning till björkskog, betad boreal 
barrskog, samt borealt/subarktiskt präglade fåbodvallar. 

I Europa är de nordliga delarna av Norden kända för sina 
ur europeisk synpunkt väldiga "vildmarksområden". Det 
finns en fara i att man i Norden nästan uteslutande ser 
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dessa områdens värde bara liggande i vildmlllksprägeln. 
Att dessa områden också till en del har präglats av 
mänskligt markutnyttjande bör inte förtigas. Häri ligger 
också en kvalitet. I ett europeiskt perspektiv som till 
stor del i dessa sammanhang kan handla om "kultur-
och naturturism" till norra delarna av Norden bör det 
vara väsentligt att framhålla människans påverkan på 
landskapet. Vi har alltså i nordligaste Norden haft och 
till viss del har ett vidsträckt kulturlandskap där man 
måste ha viss hjälp att se spåren av människan i 
naturens utformning. Detta kulturlandskap kan bli en 
stor tillgång för stora delar av Europas befolkning, men 
det är då viktigt att det inte föröds. 

Inom den boreala zonen i i östra Norge, stora delar av 
södra Norrland i Sverige och inom större delen av 
mellersta och södra Finland finner vi ett 
barrskogslandskap avbrutet med relativt påtagliga 
odlingsbygder. Något motsvarande landskap finns inte i 
övriga Europa utanför Sovjetunionen. Särskilt 
värdefullt i ett större europeiskt perspektiv är här de 
nordiska boreala mellanbygder där skogsbete kan 
förekomma, där mindre åkermarker omväxlar med 
slåtterytor och betesmarker. Unikt för Norden är den 
stora utsträckning som våtmarker utnyttjats för 
foderfångst I ett europeiskt perspektiv är just hävdade 
våtmarker i den boreala zonen av ston bevarandevärde. 

Inom den boreo-nemorala zonen i sydligaste Norge och 
Finland sanit i Mellansverige återfinner vi i många fall 
ett mycket mångskiftande kulturlandskap. Motsvarande 
landskap finns spridda på många håll i Mellaneuropa, 
särskilt i något mera höglänt terräng. Tyvärr är dock 
motsvarande betes- och slåttermarker i Mellaneuropa 
idag till stora delar starkt rationaliserade och 
konstgödsel används i mycket stor skala. Detta gör 
Nordens boreo-nemorala samt också dessa mindre 
nemorala zon mera värdefull ur biologisk-kulturell 
synpunkt än vad man skulle kunna vänta sig. Jämför vi 
med länder som Polen och Jugoslavien skall vi dock 
finna att det i dessa områden kanske finns ett ännu 
bättre bevarat boreo-nemoralt kulturlandskap än 
Norden. 

Den nemorala zonen är relativt liten i Norden och 
upptas till stora delar av mycket företagsmässigt 
rationellt präglad skogs- och jordbruksmark. Levande 
kulturlandskap med driftsformer med rötter i 1700- och 
1800-talen är sällsynta. Till stora delar avviker detta 
landskap inte mycket från vad man kan finna inom 
relativt stora delar av Mellaneuropas lågländer. I vissa 
avseenden hyser dock den nordiska nemorala zonen ur 
europeisk synpunkt vissa mycket värdefulla 
kulturlandskap. Då gäller det framförallt de stora 
alvarmarkerna på Öland (Ekstam m fl 1984) samt de 
mångskiftande kustområdena Danmark och 
Sydsverige. 

Slutligen finner vi i västligaste Norge och i västra 
Danmark atlantiskt präglad hedvegetation. Denna 
vegetation är helt kulturpräglad genom bete, men också 

i många fall genom grästorvtäkt, tillfällig odling samt 
regelbunden bränning (Christensen 1984). Den norska 
hedvegetationen anknyter i stor utsträckning till den 
man fmner i de norra delarna av de Brittiska öarna. 
Hedvegetationen i västra Danmark anknyter däremot 
mera till den som funnits över mycket stora ytor i 
Nordvästtyskland och Nederländerna. I de sistnämnda två 
områdena har uppodling, vanhävd, skogsplantering och 
starka luftföroreningar mycket starkt reducerat denna typ 
av kulturskapad vegetation. De bevarade danska hedarna 
är därför av ston europeiskt värde och måste vårdas 
härefter. 

5. DET NORDISKA 
KULTURLANDsKAPET 
FRAM TILL 1700-TALETS BÖRJAN 

Vid en beskrivning av det nordiska kulturlandskapets 
utseende och utveckling fram till början av 1700-talet 
måste man vara mycket försiktig. Litteraturen är full av 
relativt långtgående förmodanden när det gäller våra 
förfäders marlcanvändning. Ofta har enskilda ' 
arkeologiska fynd kommit att leda till långtgående 
slutsatser. En relativt omfattande forskning pågår 
beträffande de metoder som kan användas när det gäller 
att rekonstruera äldre tiders landskap, d v s från tiden 
före att vi får ett mera omfattande kanmaterial. Denna 
forskning kommer troligen inom en icke särskilt 
avlägsen framtid att på många punkter radikalt förändra 
vår syn på det medeltida och förhistoriska landskapet. 
Beträffande den följande framställningen måste man 
därför verkligen betona att vi fonfarande till stora delar 
bygger vår kunskap på svaga indiciekedjor. 

I den följande framställningen är det huvudsakligen 
landskapets utseende och biologiska utformning som 
betonas. 
Detta kan inte göras utan att ge huvuddragen i den 
mänskliga kulturens dynamik under årtusendena i 
Norden, men avsikten har dock varit att hålla den 
kulturella beskrivningen kort. 

5.1 Människan ingrep tidigt 
skapet 

land-

Våra kunskaper om hur människan i Norden under 
jägarstenåldem påverkade landskapet är mycket ringa. I 
litteraturen får man ibland intrycket av att den 
mänskliga påverkan nästan var försumbar. Detta synsätt 
kan dock ifrågasättas. 200 000 gamla spår av mänskligt 
inducerade 'skogseldar använda för att skapa lämpliga 
betesytor för jaktbart vilt har man trott sig kunna 
påvisa i England. Liknande indicier som tyder på aktiva 
ingrepp i vegetationen under jägarstenåldems senare del 
finns också. För Nordens del kan detta ha inneburit att 
redan mycket tidigt och parallellt med skogens 
invandring skulle "jakteldar" kommit till användning. 
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Också införandet av enskilda växtarter kan ha 
förekommit i stor skala redan under jägarstenåldern. Så t 
ex har Lars Larsson i Lund föreslagit att hasseln i 
Norden till stor del skulle haft människan att tacka för 
sin snabba spridning för ca 8000 år sedan. Hasselnötter 
skulle nämligen enligt Larsson varit en mycket viktig 
typ av "reskost" och man skulle dessutom ha 
"planterat" hasselnötter på nya boplatser. 

Under den boreala tidsperioden har det i Nomen funnits 
en rad större växtätare som jättehjort, visent, uroxe och 
möjligen tarpan. Dessa djur gick starkt tillbaka eller 
försvann under atlantisk tid, samtidigt tyder 
pollendiagram på att skogen blev mera sluten vid denna 
tid. En vanlig tolkning av detta förlopp är att klimatet 
gynnade skogen vilken tätnade (Berglund 1969). Detta 
medförde i sin tur att livsbetingelserna för de stora 
växtätarna drastiskt försämrades. Å endera sidan kan 
man tänka sig att människan genom jakt vid slutet av 
den boreala tiden skulle starkt negativt påverkat 
populationerna av t ex uroxe och jättehjort. Ett minskat 
betestryck skulle kunnat bli följden varefter skogama 
tätnade. 

5.2 Introduktion av boskapsskötsel 
och jordbruk i Norden 

För ca 6000 ·år sedan räknar man med att det första 
jordbruket introducerades i Norden. Debatten kring hur 
detta gick till har länge varit livlig (Heybroek 1963, 
Iversen 1973, Göransson 1984). Vid det s k Almfallet 
(stark nedgång i almkurvan i många nordiska 
pollendiagram omkring 5500 BP) skulle jordbruket 
gjort entre i Sydskandinavien. Enligt den tidigaste 
framförda teorin om orsakerna till Almfallet skulle det 
röra sig om omfattande svedjeröjningar. Almsjuka har 
också förts fram som en förklaring. P g a fynd av 
sädesslagspollen vid tiden för Almfallet har man utifrån 
"almsjuketeorin" hävdat au landskapet p g a almsjukan 
blev lätt att röja och därmed fann jordbruket sin väg till 
Norden. 

Göransson (1982a, b, 1984) har i motsats hävdat att 
jordbruket redan före Almfallet var väletablerat i stora 
delar av Sydskandinavien. Detta jordbruk skulle 
bedrivits genom en form av skottskogsbruk varvid man 
högg ner träd regelbundet och genom röjgödsling kunde 
odla kring de levande trädstubbarna som sedan sköt nya 
skott Almsjukan skulle enligt Göransson inneburit ett 
avbräck för skottskogsbönderna då deras viktigaste 
"skottskogsträd" dog. Nämnas kan också i detta 
sammanhang au även linden i pollendiagram någon tid 
efter Almfallet också minskar kraftigt Detta faktum 
kan tyda på att människan aktivt bidragit till att dessa 
träd minskat starkt århundradena efter 5500 BP. 
Omfattande lövtäkt kan ha varit orsaken. Lövtäkten kan 
starkt minska pollenproduktionen utan att träden 
nödvändigtvis dödas. Uppgångar i pollenkurvorna för 
vissa lövträd några århundraden senare kan vara ett 
utslag av minskad lövtäktsverksamhet 

Under bondestenåldern och bronsåldern kan man 
huvudsakligen med utgångspunkt från pollendiagram 
urskilja ett antal expansions- respektive regressions-
perioder för den förhistoriska bygden. Fortfarande är det 
ytterst osäkert vad dessa fluktuationer mera i detalj 
betytt ifråga om landskapets utnyttjande. Troligt är att 
själva jordbruket huvudsakligen byggt på olika typer av 
röjgödsling. Väl så viktig som åkerodlingen har dock 
troligen olika former av boskapsdrift varit Kopplingen 
under dessa skeden mellan jordbruk och boskapsskötsel 
har dock troligen inte varit så intim som under senare 
tidsskeden då boskapens gödsel varit en förutsättning för 
åkerns produktionsförmåga. Å andra sidan kan 
röjgödslingsjordbruket under bondestenåldern och 
bronsåldern ha givit upphov till ett "savannartat" 
landskap där betesdrift varit en gynnsam 
markanvändningsform (Jacobsen 1973). 

Det hävdas ofta att vinterfodring av boskap skulle 
införts i Norden först under järnåldern. Skälen till detta 
var dels införande av järnredskap som gav möjligheter 
till rationell grässlåtter dels det kallare klimatet vilket 
tvingade boskapsskötarna att utfodra sina kreatur under 
vintern. Man kan dock betvivla att vinterfodring av 
kreatur införts först under järnåldern. Ända fram i 
modem tid har nämligen vinterfodring bedrivits inom 
många områden i Europa där vintertemperaturen är 
jämförbar med temperaturen i Sydskandinavien under 
bronsåldern. Det är därför troligt att vinterfoder 
huvudsakligen i form av löv gavs till stallade djur i 
Norden under bronsåldern och kanske redan under 
bondestenåldem. Också starrhö, som i och för sig är 
mindre näringsrikt än normalt ängshö från 
fastmarksängar, har troligen använts mycket tidigt då 
detta är möjligt att skörda i större mängd med 
stenskäror. Hö från fastmarksängar kan man dock inte 
effektivt skörda utan tillgång till järnredskap. 

5.3 Introduktion av fasta åkrar och 
ängsbruk i Norden 

Övergången till fasta åkrar som gödslas var ett 
avgörande steg ifråga om människans utnyttjande av 
naturen i Norden. Med fasta och gödslade åkrar gick det 
att bli mera bofast, dessutom kom åkerbruket au bli 
mera intensivt sammanbundet med boskapsskötseln. 
Kreatursspillning var troligen det viktigaste göd~el
medlet på de tidigaste fasta åkrarna Ängen som 
producerade vinterfodret samt träd på vilka man bedrev 
lövtäkt kom nu att bli mycket viktiga företeelser också 
för åkerbrukets framgång. 

Det är idag näst intill omöjligt att säga när fasta åkrar 
infördes i Norden. Ofta har det förmodats att fasta åkrar 
skulle införts i södra Skandinavien kring år 1000 e Kr. 
Skälen till dessa förmodanden har varit att man vid 
denna tid har en lång rad indicier som tyder på att fasta 
byar då bildats. De fasta byarna skulle avspegla ett mera 
permanent utnyttjande av jorden på en plats, d v s fasta 
gödslade åkrar. Också det faktum att många 
sydskandinaviska byars namn enligt ortsnamns-
forskningen stammar från folkvandringstid och vendeltid 
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medan aliceologiska undersökningar visar att byarna på 
sin nuvarande plats inte är äldre än från ca 
1000 e Kr kan antyda att ett "kringflyttande" åkerbruk 
dominerat fram till år 1000. Byarnas namn kan alltså 
vara betydligt äldre än de byplatser där byn idag är 
belägen. Bynamnen kan ha hänfört sig till en "klan" 
eller släktgrupp som behärskade ett visst territorium 
inom vilket "kringflyttande" åkerbruk bedrevs. Kring år 
l 000 har man så bosatt sig permanent på den byplats 
som finns kvar idag (Callmer 1985). 

Mot teorin om att gödslade åkrar införts kring år l 000 
talar bl a undersökningar gjorda i nordvästra Tyskland 
(Behre m fl1982). Här har man vid kemiska analyser av 
jorden i åkrar övergivna under folkvandringstid fått 
resultat som starkt pekar på att åkrarna gödslats. 
Närheten till södra Skandinavien samt övriga kulturella 
likheter gör det troligt att också gödsling åtminstone 
här och var också använts här. 

Framväxten av fasta åkrar måste ha medfört att en 
radikal förändring skett i naturen i de av jordbrukande 
människor hittills koloniserade delarna av Norden. Med 
ett rörligt åkerbruk hade tidiga successionstadier stor 
utbredning i landskapet Däremot kom införandet av 
fasta åkrar att innebära att den jordbearbetade ytan kom 
att minskas. Arealen halvt förbuskad mark måste ha 
minskat starkt. Däremot kom antagligen ängsbruket att 
utvecklas eftersom mycket hö och löv från ängar gav 
mycket gödsel som behövdes på de fasta åkrarna. 
Primärt måste dock behovet av vinterfoder varit den 
viktigaste orsaken till ängsskötselns utveckling, men 
den bidragande gödselproduktionen måste också ha 
bidragit till att stimulera en utökad ängsskötseL 

5.4 Åkerns expansion under senare 
delen av järnåldern och tidig medeltid 

Kring år 700 e Kr är det mycket som tyder på att 
åkerarealen i Norden ökar (Hannerberg 1971). Det råder 
stora tveksamheter rörande denna öknings natur. 
Förutsätter man t ex att inget gödseljordbruk ännu hade 
utvecklats måste ökningen anses som reell, d v s att 
hela den förändring i riktning mot större arealer 
öppenmarksväxtlighet som indikeras i flera 
pollendiagram, motsvarar en ökad produktion. 
Förutsätter man däremot att gödselbruket är infört kan 
ökningen helt enkelt bero på en övergång från ensäde 
till tvåsäde, d v s man odlar upp en ny vång eller gärde 
för att kunna bedriva tvåsäde utan att minska den årligen 
besådda ytan. Ensäde innebär nämligen att man odlar en 
och samma yta varje år. Med tvåsäde menas att man 
odlar halva sin areal vartannat år och låter den andra 
hälften ligga i träda. Tvåsäde har klara biologiska 
fördelar jämfört med ensäde bl a på grund av att man 
därigenom kan hålla en rad växtsjukdomar och parasiter 
på en lägre nivå. 

Under tidig medeltid sker en än mer markerad expansion 
av odlingslandskapet i Norden. Det finns mycket som 
tyder på att expansionen huvudsakligen ej var en var en 
expansion som hade sin grund i ett förändrat odlings-

system eller utökning av befmtliga gårdar. I stl!llet 
tycks denna expansion till stor del haft 
karaktären av kolonisation av tidigare ej brukade 
områden ofta i relativt näringsfattiga områden. 

En viktig orsak till expansionen under denna tid måste 
sökas i uppkomsten av städer i Norden. Städerna kom 
att stimulera handelskontakter. Områden där det var 
svårt att försörja sig ur livsmedelssynpunkt, kunde nu 
koloniseras om andra produkter t ex trävaror eller 
metaller gick att produc.era här. 

5.5 Senmedeltida tillbakagång 

Från ca år 1300 bryts expansionen av det Nordiska 
kulturlandskapet. Under 1300-talet kan man vid olika 
tillfällen i olika områden i Norden konstatera 
omfattande ödeläggelser av bebyggelse. Traditionellt har 
man betraktat denna tillbakagång som ett resultat av 
digerdöden. Digerdöden har också i många fall varit den 
utlösande faktorn som lett till en omfattande befolk-
ningsminskning och därmed en ödeläggelse av 
bebyggelse (Hannerberg 1971). Dock måste man se 
digerdöden som bara en av flera utlösande faktorer som 
lett till en befolkningsminskning och därmed 
upphörande hävd på många tidigare brukade åkrar, ängar 
och betesmarker. Som påpekats inledningsvis spelade 
hävden en mycket stor roll i det äldre kulturlandskapet 
Om hävden upphörde för en tid behövdes det upp till tio 
gånger så stor arbetsinsats att återupptaga hävden som 
att hålla ett område i hävd. Brist på arbetskraft kom 
därför att leda till att ett återupptagande av odlingen i ett 
område kunde bli mycket svårt också sedan den primära 
orsaken till befolkningsminskningen eliminerats. 
Tillbakagången under 1300-talet och 1400-talet hade 
troligen flera orsaker. Det faktum att man också nu 
odlade marginella områden gjorde samhällena mera 
känsliga för störningar och därpå följande 
tillbakagångar. 

Under framförallt 1500-talet sker ånyo en expansion av 
odlingsmarken i Norden, och kring år 1600 har samma 
nivå nåtts som var fallet i början av 1300-talet. 

5.6 1600-talets kolonisationsvågor 

Under 1600-talet koloniseras stora områden av det inre 
av Sverige och Finland, även inom Norges nordligaste 
kusttrakter sker en kolonisation (Kardell 1980). Ofta 
hade kolonisationen sin grund i att man härigenom 
kunde undslippa att bli uttagen i något av de många 
krig som pågick i Norden på 1600-talet. I mellersta 
Sverigts skogsbygder skedde kolonisationen till stor del 
av finsktalande befolkning. Ett omfattande svedjebruk 
har kommit att associeras med denna kolonisation. Det 
har dock påpekats att svedjebruket alls inte var särskilt 
exklusivt för finnarna som man ofta trott, utan snarare 
har alla befolkningsgrupper i Nordens skogsbygder 
under denna tid tillgripit svedjning där det varit 
möjligt 
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6. 1700-TALETS LANDSKAP 

Vid slutet av 1700-talet och på många håll under början 
av 1800-talet var markanvändningen i Norden fort-
farande helt dominerad av jordbrukssystem som byggde 
på stora "gödselproducerande" ängs- och betesmarks-
arealer och små åkerytor (stadium 3a). Också 
röjgödslingsjordbruk var vanliga (stadium 2). Därefter, 
framförallt under 1800-talets senare del ske9de en stark 
omvandling av markanvändningssystemen (till stadium 
3b och 4). Det har därför varit lämpligt att i detta arbete 
mera detaljerat beskriva markanvändningen i Norden 
just under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. 
Ur kulturlandskapssynpunkt är perioden mycket 
intressant då förståelsen av det markanvändningssystem 
som då rådde i många fall ger oss möjlighet att förstå 
genesen för många de kulturlandskap som vi idag anser 
mest intressanta ur biologisk synvinkel. 

6.1 Spannmålsdominerade slättbygder 

Byarna var den dominerande agrara bebyggelse- och 
organisationsenheten i Sydskandinaviens slättbygder 
under tiden ca 1000 - 1800. Under 1700-talets slut 
uppnådde den samlade bybebyggelsen sin kulmen. 
Ä ven om stora arealer tidvis ägdes av adeln eller kronan 
brukades även denna jord inom ramen för någon by, dvs 
de sk frälsebönderna brukade sin arrenderade jord på 
samma sätt som de "fria" skattebönderna. Mot slutet av 
den ovan nämnda perioden tilltog dock viljan hos adeln 
att direkt bruka allt större arealer under de sk 
huvudgårdarna. Områden brukade undernågonhuvudgård 
kom inte att ingå i någon bys odlingssystem. Å andra 
sidan efterliknade många huvudgårdar byarna i sitt 
brukningssätt med t ex inmark och utmark, tre- eller 
tvåsäde osv. Undantagen är dock intressanta, inte minst 
för förståelsen av idespridningen i samband med 
jordbrukets omdaning i början av 1800-talet. 

Under senare delen av 1700-talet kom byarna allt mer 
att omvandlas. I och med införandet av enskiftesstadgan 
1803 kom byarna radikalt att förändras, då en rad 
mycket omfattande jordbruksreformer härigenom kunde 
genomföras. 

Den skånska naturen omvandlades starkt 
på 1800-talet, men vi måste dock här återvända till det 
äldre hylandskapet för att bättre kunna förstå den totala 
vegetationsutvecklingen. De odlingssystem som 
tillämpades i Skånes byar före slutet av 1700-talet 
varierade mycket i sin utformning. Denna variation har 
framförallt sin grund i Skånes mycket mångskiftande 
geologi. Campbell (1927) har med hjälp av 
lantmäteriakter från 1700-talets början visat att Skåne i 
princip kan delas upp i tre agrarekonomiska typer av 
bygder. Han talar om SLÄTTBYGDEN i söder och 
väster, SKOGSBYGDEN i norr, och slutligen beskriver 

han en övergångszon han kallar "RISBYGDEN". Denna 
uppdelning har visat sig mycket användbar för 
översiktliga vegetationshistoriska beskrivningar, och 
jag återkommer nedan till de tre begreppen. Det har 
dock visat sig att termen "risbygd" under 1700-talet 
inte hade någon folklig förankring i Skåne (Dahl, 
opublicerat manus), utan var mer ett uttryck som de 
svenska lantmätarna som arbetade här använde. 

I princip var jorden inom en by uppdelad i två typer, 
INMARK och UTMARK. 

Inmarken var oftast ägomässigt mycket uppsplittrad och 
brukades åtminstone teoretiskt individuellt. I praktiken 
förekom dock ett mycket långt drivet samarbete vid 
bruket av inmarken. Inmarken kan delas upp på ÅKER, 
FUKT ÄNG som översilades eller översvämmades samt 
en torrare hårdvallsäng utan träd. Denna ängstyp var 
mycket lågproduktiv. Slutligen kan nämnas 
SKOTTSKOG, som också var en torrare typ av äng, 
vilken gav en uthållig produktion troligen bl a tack vare 
de periodvis nedskurna trädens djuprotning. För mera 
detaljerade uppgifter angående skottskog och 
skottskogsbruk i Skåne se Bergendorff & Emanuelsson 
(1982). Många skottskogar förlorade med tiden busk-
och trädskikten vilket ledde fram till den helt öppna 
torra och friska ängen. Troligen förlorade ängen i så fall 
sin långsiktiga produktionsuthållighet Data från 
Österlen tyder på detta (Emanuelsson in prep). På 1700-
talet hade skottskogarna förlorat sin betydelse i 
slättbygderna men var fortfarande en dominerande 
markanvändningstyp inom den s k "risbygden". Då 
inmarkerna var förhållandevis små inom skogsbygden 
spelade inte skottskog och liknande ängstyper någon 
större arealsmässig roll där, men de hade likväl stor 
betydelse ur försörjningssynpunkt Campbell (1927) 
har visat att det under 1600- och 1700-talen skedde en 
förskjutning av bygderna så att äldre "risbygd" med 
tiden blev slättbygd och att skogsbygd blev "ris bygd". 

De höproducerande ängarna var av avgörande betydelse 
för att hålla igång byarnas jordbrukssystem. Utan äng 
inget hö, utan hö ingen draghjälp vid åkerbearbetningen 
och heller ingen gödsel. Därför var det väsentligt att ha 
en rätt avvägd proportion mellan äng och åker för att 
jordbruket skulle fungera. Framförallt under 1700-talet 
kom balansen mellan äng och åker att brytas ner (Dahl 
1942). Stora ängsarealer blev åker vilket ledde till stora 
problem med försörjningen. Skiftena med åtföljande 
effektivare jorbruksmetoder kom att delvis rädda 
situationen under 1800-talet (Emanuelsson & Möller in 
prep). 

I by landskapet skedde odlingen på inmarkerna i princip 
efter tre metoder: ENSÄDE, TV ÅSÄDE, eller TRE-
SÄDE. 

- Ensädet som mestadels tillämpades i skogsbygderna 
med sina små åkerarealer, innebar attåkern odlades varje 
år (Campbell 1927). 
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Figur 8 . Exempel på by med stark inriktning på spannmålsproduktion. 
Åkern var till stor del gödslad med kreatursgödsel och till viss del med tång. 

- Tvåsädet som förekom på de sandiga områdena vid 
Lundåkrabukten och i Vorobsänkan (Dahl1975) innebar 
att halva åkerarealen var avsedd för betesdjuren medan 
den andra hälften var inhägnad för att utestänga djuren 
från åkrarna. Bara en liten del av den inhägnade åker-
arealen odlades dock. Den mesta arealen låg i träda under 
mycket långa tidsperioder, upp till 30 år. 

- Tresädet var allmänt förekommande inom slättbyg-
derna men även i stor utsträckning i "risbygdema". I 
detta fall var två tredjedelar av inmarken skyddad från 
betesdjuren under sommarhalvåret. Systemet hade vuxit 
fram genom brist på utmark och band samman flera 
byar i s k vångalag (Campbell op cit, Dahl 1968), 
då angränsande trädesvångar i grannbyar bildade större 
tillfl!lliga betesmarker. 

I och med skiftena under början av 1800-talet försvann 
de äldre formerna av en-, två-, och tresäde successivt 
(Lägnert 1956). Växtföljder där foderväxter ingick 
infördes. De stora långtidsträdade arealerna kom på så 
sätt att försvinna liksom tillfälliga odlingar på 
utmarkerna. På utmarkerna kom istället stora arealer att 
permanent uppodlas (Zachrison 1922). skogsmarkerna 
som mestadels tidigare varit halvöppna beten kom att 
antingen bli inhägnade hagar (Szabo 1970), uppodlade 
fl!lt eller började man att tillämpa rationell skogsodling 
och satte betesdriften i andra hand. Rationellt skogsbruk 
kom framförallt att införas på godsen (Wulff 1856). 
slutligen har under 1900-talet en kraftig tendens märkts 
att överföra lövskogsdominerade marker till 

banplanteringar samt att också banplantera lågproduktiv 
åkermark, oftast sådan som röjts under 1800-talet. 

6.2 Mellanbygder i Sydskandinavien 

Stora områden i södra Norden var vid slutet av 1700-
talet ett relativt öppet landskap. För den skull var det 
dock inte fråga om spannmålsproducerande slättbygder. 
Huvudsakligen dominerades inmarkema av hö- och 
lövproducerande ängsmarker (Linnreus 1745, 1747, 
1749, 1751, Gustawsson 1976, Hreggström 1983). 
Utmarkerna var kala inom stora områden och tillfl!llig 
odling varvades här med betesdrift Befolkningstrycket 

. hade ökat kraftigt under 1700-talet vilket hade medfört 
att tidigare halvöppna betesskogar vid århundradets slut 
till stora delar var kala (Bringeus 1964). 
Boskapsskötseln dominerade och i områden med milt 
vinterklimat hade hedar stor utbredning. Behovet av 
vinterfoder var här ej så stort. I områden med kallare 
vinterklimat spelade ängar och områden där lövtäkt 
kunde bedrivas en stor roll. I Danmark, i Västsverige 
och västra ~orge där hedarna hade stor utbredning var 
skogsbundna djur och växter vid denna tid kraftigt 
tillbakaträngda. En divers öppenmarksvegetation täckte 
stora ytor. Större däggdjur och vilda däggdjur kom att 
spela en liten roll (Ahlen 1971). Däremot fick en rad 
öppenmarksfåglar som tidigare huvudsakligen hållit till 
på myrmarker en större utbredning. Exempel på sådana 
arter är orre, ljungpipare och storspov. 

närin; 
åv.att 
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Figur 9 . Exempel på by med viss export av smör. Åkern var här 
till stor del av röjgödslingskaraktär. 

KOGSHULT 

Figur l O . Exempel på by med boskapsskötsel som dominerande 
näringsgren. 
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I vinterkallare klimat framförallt i Östsverige kom 
mängden av slåttermarker i kombination med olika 
former av bete vid denna tid att frambringa ett floristiskt 
mycket artrikt landskap (Aronsson 1979, Malmström 
1951, Pettersson 1958, 1965). Inte bara de friska och 
torra markerna utsattes för olika former av bete och 
slåtter - också hela raden av våtmarker ingick bland 
fodermarkerna. De hävdade våtmarkerna bör vid denna 
tidpunkt ha täckt mycket stora arealer och innefattat en 
rik och varierad fauna och flora. Det skall dock påpekas 
an stora öppna inlandsfuktängar haft en begränsad 
utbredning och det var först under 1800-talet som riktigt 
vidsträckta sådana marker skapades i anslutning till att 
man anlade översilningssystem i Skåne och i Danmark 
(Rasmussen 1964, Zachrison 1922). 

6.3 Skogsbygder i Sydskandinavien 

skogsbygderna i Sydskandinavien hade i slutet av 1700-
talet en relativt öppen karaktär. Inom stora 
skogsområden låg små byar eller ensamgårdar omgivna 
av inmark som öar i ett hav av utmark. Huvudsakligen 
var utmarken skogsbevuxen, men påfallande var den 
stora andelen öppen mark eller mark med mycket gles 
skog. Lövskogsinslaget var starkt. Skogarna användes 
för en mängd olika näringsfång (Frödin 1952). 
Tjärbränning, kolning, svedjebruk, timmerhuggning, 
vedhuggning och bete förekom. Endast i mycket 
avlägsna och otillgängliga områden var skogen vid 

l. JÄGARE OCH SAMLARE 
1.1 Jägare 
1.2 Fiskare 
1.3 Extensiv boskapsnomadism 
1.4 Samlande av växtdelar 

denna tid svagt påverkad av människan (Rudberg 1957, 
Stridsberg & Mattsson 1980). Den relativt omfattande 
betespåverkan samt torpanläggandel under 1700-talet 
ledde till an betesdjuren inom stora områden kom att 
konkurrera ut de större vilda herbivorerna (Romell 
1964). Vidare kom en allt mera hård jakt också att 
starkt negativt påverka den högre faunan. 

6.4 Norra Skandinavien och Finland 

På 1700-talet var dessa områden av stor betydelse ur 
statsekonomisk synvinkel. Framförallt i Bergsslagen i 
Sverige bedrevs här en omfattande bergshantering. 
Eegshanteringen kom att starkt påverka hela det 
omkringliggande landskapet, ofta över mycket stora 
ytor. Träkolsbränning var en orsak till att skogama ofta 
förröddes mycket starkt. 

I konkurrens med bergshanteringens behov av skog 
kom svedjebruket an stå (Tenow 1974). I Finland hade 
det mycket stor utbredning men kom också här att 
begränsas i kusttrakterna, till en början av tjärbränning, 
därefter av träkolsframställning. Slutligen fram på 
mitten av 1800-talet kom sågat virke att bli den mest 
eftertraktade råvaran i de kustnära finska skogsområdena. 
En parallell utveckling, dock ej så tydlig, från 
svedjebruk till sågvirkesproduktion kan man också 
finna i Sverige och Norge. Framförallt svedjebruket 
kom att medföra an lövträden starkt kom an gynnas i 
denna annars så barrträdsdominerade del av Norden 
(Stridsberg & Mattsson 1980). 

2. BOSKAPSSKÖTSEL OCH RÖJGÖDSLINGSJORDBRUK 
2.1 Intensiv boskapsskötsel 
2.2 Röjgödslingsjordbruk 

3A. OCH 3B. GÖDSELINSAMLINGSJORDBRUK 
3.1 Fasta åkrar gödda med gödsel från nattfållade djur 
3.2 Fasta åkrar gödda med gödsel från periodvis stallade djur 
3.3 Fasta åkrar gödda med gödsel från insamlat organiskt material 

l 

4. KONSTGÖDSEUORDBRUK 

Tabell1. De fyra principiella systemen för att utnyttja naturen 
som människan tillämpat. Ofta har systemen kombinerats. 
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Figur 11. Exempel på områden under 1700-talet med olika kombinationer 
av gödslings-system enligt tabell1 (s 42). 
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Längs Bottenhavets och Bottenvikens kuster liksom 
längs norska kusten i Tröndelag och södra Nordland 
fanns redan under medeltiden en relativt omfattande 
åkerbrukskul tur. Dock spelade också här boskapsskötsel 
och fiske en stor roll. Från den medeltida bebyggelse-
kärnorna utsträcktes odlingen alltmer inåt landet. Detta 
skedde genom att man anlade fäbodar någon eller några 
mil från den gamla bebyggelsen. Fäbodarna kom allt 
eftersom att förutom att fungera som baser för betesdrift 
också att bli utgångspunkter för nyodling. Nästa steg 
blev en permanent bosättning. 

I Norges inland liksom i stora delar av det inre av Nedre 
Norrland fanns vid 1700-talets slut ett omfattande 
fäbodväsende (Montelius 1977, Reinton 1957). 
Hembyn utnyttjades under vinterhalvåret, därifrån förde 
man boskapen till närliggande fäbodar (hemfäbodar) 
under försommaren, därifrån vidare till avlägsnare 
fäbodar för att på hösten återkomma till hembyn. En 
lång rad varianter av fäbodsystem med olika typer av 
fäbodar och typer av vandringar finns det exempel på i 
litteraturen. Skälen att anlägga en fäbod till en viss 
plats var naturligtvis primärt att man på detta sätt kunde 
utnyttja avlägset belägna skogstrakter eller lågfjäll för 
bete. 

Vidare kunde dock goda fiskevatten samt myrar med god 
höfångs! ha varit goda skäl att förlägga en fäbod till en 
viss plats. Produktema man fick från fäbodarna var 
huvudsakligen smör och ost. 

Fäbodsväsendet har enligt vissa författare stått i ett 
konkurrensförhållande till svedjebrukskulturen, därför 
skulle dessa två kulturer i renodlad form ej ha 
överlappat varandra. T ex är fäbodsystem i det inre av 
Finland ytterst ovanliga. 

Under 1800-talet blev fäbodsystemen mycket 
omfattande och betesdjur fanns i stort sett i alla 
skogstrakter i Norge samt i större delen av Norrland 
utanför Lappland. Också i Lappland grundades fäbodar 
som dock hade en kort livslängd ( Bylund 1963, 
Paulaharju 1966). 

6.5 Lappmarkerna 

I det inre av nordligaste Skandinavien och Finland samt 
i de norska fylkena Troms och Finnmark dominerade 
samerna befolkningsmässigt i slutet av 1700-talet, men 
vid denna tid höll en svensktalande jordbrukande 
befolkning på att kolonisera inre delar av Västerbottens 
län samt södra och mellersta Norrbottens län. I norra 
Norrbottens län var det däremot finsktalande befolkning 
som stod för kolonisationen (Bylund 1963, Paulaharju 
1966). Samma var förhållandet i norra delarna av dagens 
Finland liksom i Finnmarks och Troms Fylke. 

Den ursprungliga samiska befolkningen hade fram till 
början av 1600-talet huvudsakligen försörjt sig på en 

kombination av jakt, fiske och hantverk samt 
renskötsel (Fjellström 1985). Jakten gav förutom 
pälsverk som kunde avyttras. För inkomstema 
pälsverken kunde man köpa spannmål. Detta ledde 
början på 1600-talet enligt Lundmark (1982) till att 
förhållandevis stor samisk befolkning kunde 
norra Skandinavien. Troligen på grund av öv(~re:KpJ,oa
tering av de jaktbara viltstammarna minskade 
mängden pälsverk starkt under 1600-talets 
decennier. Nöd uppstod i Lappland. Skattekraften 
drastiskt. För att förbättra skattekraften medverkade den 
svenska staten till att införa tamrenskötseL Tamren-
skötsel hade tidigare förekommit under lång tid 
troligen hade den haft en underordnad betydelse i 
samiska ekonomin (Fjellström fäster större avseende 
tidig tamrenskötsel jämfört med Lundmark) . ..,"'""'""• 
grupper som huvudsakligen levde på jakt och fiske kom 
under 1800-talet bara att finnas kvar i nordöstligaste 
delarna av dagens Finland samt angränsande delar av 
Sovjetunionen och Norge (skoltsamer). 

Två typer av tamrenskötsel fanns vid slutet av 1700-
talet i Norden. I södra och mellersta delarna av det 
samiska bosättningsområdet dominerade en intensiv 
form, där ganska små tamrenflockar sköttes intensivt 
och regelbundet mjölkades. I norr dominerade däremot 
en extensiv renskötsel med stora renflockar som 
huvudsakligen blev slaktdjur. Under senare delen av 
1800-talet spreds den senare formen av renskötsel över 
hela det samiska bosättningsområdet (Arell 1977, 
Ruong 1937, 1975). Undantaget var skoltsamerna som 
fortfarande huvudsakligen kom att leva av jakt och 
fiske. 

De finska och svenska nybyggarna i norra Skandinavien 
kom att konkurrera med samerna inom många områden. 
Konfliktema gällde ofta fiskevatten. Också uppstod det 
ofta konflikter då samemas renar skadade åkrar och 
höstackar som nybyggare förfärdigat. I många fall 
skedde dock ett samarbete mellan samer och nybyggare, 
t ex genom att nybyggare hyste samemas getter över 
vintern, eller genom att nybyggare hade vissa renar i en 
sames renhjord. 

De svenska och finska nybyggarnas utnyttjande av 
naturen skiljde sig dock åtskilligt från samemas sätt att 
utnyttja denna ( Bylund 1963, Campbell 1947, Paula-
harju 1966). Boskapsskötseln var den dominerande 
näringsgrenen, men åkerodling betydde också åtskilligt. 

Problemet med boskapskötseln var vinterfoderanskaff-
ningen. Framförallt var det från myrarna man fick hö. 
Bäst höavkastning fick man där vattendrag tidvis 
översvämmade flacka strandområden. Videbuskage 
röjdes !får. Dessa röjda slåttermarker benämndes 
raningar. Också starrmyrar utnyttjades men här var 
avkastningen betydligt lägre. De svenska och finska 
nybyggarna grundade också en del av sin ekonomi på 
olika typer av skogsprodukter. Tjärbränning var en 
viktig sådan produkt. 
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6.6 Island och Färöarna 

Island och Färöarna (Joensen 1980) skiljer sig på 1700-
talet principiellt från det övriga Norden genom att de 
praktiskt taget saknar skog samtidigt som framförallt 
Färöarna hade och har ett milt vinterklimat. 
Vinterfoderproblemet var inte så påtagligt här som på 
många andra håll i Norden. Två näringsfång nämligen 
fisket och fårskötseln kom därför att vara mycket 
viktiga vid sidan av åkerbruket Förutsätt!Jingarna för 
åkerbruk var dock dåliga av klimatiska skäl. Man 
försökte dock odla brödsäd och under 1800-talet potatis. 

Framförallt på Färeöarna dominerade spadbruk, och här 
brukades åkermarken mycket noggrant i ett system med 
slåttervall inlagd i ett komplicerat växelbrukssystem. 
Trots avsaknaden av större slåttermarker och med en 
relativt kort vinterstallningsperiod för boskapen hade 
man inte samma gödselbrist till sina åkrar som ofta var 

fallet vid denna tid i övriga Norden. Från havsstranden 
kunde man nämligen för det mesta hämta tång Fisk och 
fiskens användes också som gödselmedel. 

En avgörande ekologisk faktor som också skilde stora 
delar av Norden från öarna i Atlanten var avsaknaden av 
större rovdjur. Detta faktum var en stor fördel på Island 
och Färöarna för fårskötseln som härigenom kunde 
bedrivas långt mer extensivt och på ett mindre 
arbetskrävande sätt. Följden blev å andra sidan ofta ett 
kraftigt överbete. På Island förhindrades eventuell 
återbeskogning av det hårda fårbetet 

En viss parallell utveckling kan man i övriga Norden 
finna där rovdjur också saknats under lång tid och där 
vinterklimatet varit maritimt. T ex uppkom tidigt 
skoglösa beteshedar längs Västnorges kust. De 
jylländska hedarna representerar delvis en parallell 
utveckling. 

Backkärr med gräsull (Eriophorum latifolium). Backkärren var viktiga 
fodermarker särskilt i norra Skandinavien och Finland. S!Z!lendet naturreservat, 
R!Z!ros. Foto: A Moen. 
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7. INTRODUKTION A V KONST-
GÖDsELGRUNDATJORDBRUK 
I NORDEN 
- INDUSTRISAMHÄLLET 

Framförallt i England och i Nederländerna hade man i 
slutet av 1600-talet börjat att mera systematiskt 
rationalisera och förbättra jordbruket. Nya redskap och 
nya metoder för att dränera åkerjord och bevattna 
ängsmark infördes. Nya växtföljder infördes där bl a 
baljväxter med kvävefixerande förmåga fanns med. I 
Norden kom man under upplysningstiden att anamma de 
nya jordbruksicteerna från kontinenten och England. 
Experiment och förbättringar av kända system förekom 
också i Norden framförallt från mitten av 1700-talet. 

Under 1700-talet och början av 1800-talet ökar 
befolkningen kraftigt i de nordiska länderna. Ur 
demografisk synvinkel kan ökningen beskrivas såsom 
en minskning av dödligheten medan födseltalen 
fortfarande ligger på samma höga nivå som tidigare. 
Den sjunkande dödligheten kan delvis förklaras såsom 
en kombination av bättre hygien, fårre krig samt nya 
och förbättrade jordbruksgrödor. Den svenske diktaren 
och biskopen Esaias Tengner har uttryckt sig såsom det 
var "freden, vaccinet och potäterna" som fick 
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befolkningen att öka (Hellspong & Löfgren 1974). 

Ett ökat befolkningstryck liksom bättre handels-
kontakter och rationaliseringsideer i upplysningstidens 
anda ledde till allmänna krav om jordbruksrationali-
sering i de Norden kring 1700-talets mitt. För att kunna 
genomföra sådana rationaliseringar ansåg man det 
nödvändigt att utföra jordskiften så att de enskilda 
brukarna på egen hand och utan att vara beroende av 
sina grannar kunde rationalisera sin markanvändning. 

I Danmark genomfördes under andra hälften av 1700-
talet ett genomgripande jordskifte. Under 1800-talets 
första hälft fullbordade danskarna sina skiften medan 
övriga Norden då också följde efter. Mest 
genomgripande blev skiftet i Skåne där även 
bebyggelsen i byarna till övervägande del också 
flyttades ut till de nya ägorna. 

Vidare skedde också en uppluckring i fråga om 
dagsverksskyldighet för arrendebönder under adelsgods i 
Danmark. I övriga nordiska länder skedde en parallell 
utveckling som dock inte var lika påtaglig. Följden av 
att arrendatorerna fick en viss frihet samt att de i vissa 
fall friköpte sina marker ledde också till att 
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Figur 12. Uppodlingen i Norden under 1800-talet var mest påtaglig i de delar 
som hade en god jordmån. Att uppodlingen i dessa delar varit så ringa fram 
till1800-talets böljan får skyllas på det stora behovet av ängsmark fram till 
denna tidpunkt. Äng var åkers moder. I och med effektivare gödselhantering 
och senare införandet av konstgödsel blev det möjligt att odla upp ängarna. 
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De stora jordskiftena fick som följd framförallt i södra 
Sverige och i Danmark att den odlade arealen ökade 
dramatiskt under 1800-talets första hälft. I första hand 
kom man att plöja upp tidigare frisk och torr äng samt 
väldränerade, skoglösa, utmarksbeten. I många 
jordbruksområden flerdubblades den årligen odlade 
arealen under tiden 1800-1870. 

Som exempel kan nämnas att arealen åkerjord i Skåne 
fyrdubblades mellan 1805 och 1914 (Sommjrln 1920). 
Mycket stora våtmarksarealer dikades (Emanuelsson et 
al 1983), trädrika ängar av skottskogstyp försvann 
(Sjöbeck 1927,1973, Bergendorff & Emanuelsson 
1982) och de redan förut halvöppna utmarkerna kom 
under 1800-talets första del att ytterligare avskogas. 
Detta för att under slutet av 1800-talet antingen plöjas 
upp eller skogsplanteras i stor utsträckning. Från a~t 
under bysystemets senare tid ha varit ett betes- och 
slåtterlandskap blev Skåne under 1800-talet ett 
jordbruks- och skogsbrukslandskap (Emanuelsson & 
Bergendorff 1983, Kristoffersson 1924). 

Den imponerande jordmobiliseringen vi ser under 1800-
talet blir ännu mera imponerande om man betänker att 
"odlad jord" vid början av 1800-talet ofta innebar att 
mellan 20 och 60% av åkerjorden årligen låg i träda. 
Motsvarande siffra för 1800-talets slut var ungefllr 10%. 

Jordmobiliseringen måste ha inneburit ett mycket svårt 
slag för stora djur- och växtgrupper. Från att ha varit de 
dominerande markanvändningsslagen i stora delar av 
södra Norden kom ängs- och betesmarker under 1800-
talet att få en allt mera undanskymd roll i landskapet. 
Särskilt i och med att ett modernt skogsbruk började 
växa fram under 1800-talets andra hälft minskade 
betesarealerna ytterligare. 

Man kan fråga sig hur det var möjligt att öka 
åkerarealen så kraftigt i början av 1800-talet på ängens 
bekostnad. Uppstod inte allvarlig gödselbrist? 
Konstgödselanvändningen slog inte igenom förrän 
tidigast under 1800-talets sista årtionden. 

Svaret på denna fråga måste delvis bli ja, men det 
utformades samtidigt också en rad metoder för att trots 
minskade ängsarealer förse den ökande åkerarealen med 
tillräckligt med växtnäringsämnen. När det gäller kväve-
föreningar kom baljväxtodlingen in i växtföljderna, och 
ängsproduktionen kunde i vissa områden kraftigt ökas 
per arealsenhet genom bruk av s k ängavattning (se 
ovan). Också märgling, vallbrott, benmjöl samt bränn-
odling tillgreps för att tillfälligt höja åkerproduktionen. 
Märglingen vilken gav upphov till märgelgravar samt 
ängavattningen hade en mycket positiv effekt på en rad 
våtmarksfågelarter (Emanuelsson m fl1985). 

Kring mitten av 1800-talet inledde man i stora delar av 
Norden omfattande vattenavledningsföretag för att vinna 
åkermark. Stora våtmarksarealer försvann härmed. 
Samtidigt grundades dock många sjöar upp vilket fick 
till följd att dessa snabbt blev vegetationsrika vilket 

kom att gynna många våtmarksfågelarter. 

Vid 1800-talets slut införde man i de mest utpräglade 
jordbruksbygderna konstgödsel vilket gjorde att 
översilningsängar här blev ointressanta. Efterhand under 
1900-talets första årtionden spred sig bruket av 
konstgödsel till hela Norden vilket har fått till följd att 
ogödslade slåtterängar idag är en stor sällsynthet. Dock 
fanns det relativt stora områden i norra och mellersta 
Norden där konstgödsel bara i mycket ringa grad 
användes vid tiden för andra världskrigets utbrott. Slutet 
av 1940-talet markerar i princip slutpunkten för 
jordbruk utan konstgödsel i Norden. Hädanefter rör det 
sig om undantag om man finner hela jordbruksföretag 
som ej använder konstgödsel. 

I och med en allt större industrialisering i Västeuropa 
kom nordiska skogsprodukter att bölja få ett reellt 
marknadsvärde under 1800-talet. Skogens timmer 
böljade att bli attraktivt. 

I framförallt Finland men även i viss mån i Sverige och 
Norge kan man konstatera hur de mest kustnära 
områdena utnyttjades för timmerhuggning medan 
områden innanför denna zon koin att användas som 
produktionsområde för träkol. Därefter följde en zon där 
tjärbränning dominerade varefter de mest avlägsna 
områdena varsvedjebruksområden. Medökadefterfrågan 
på timmer och bättre kommunikationer och flottnings-
leder förflyttade sig dessa zoner med tiden inåt land. 

Skogsbruket kom under 1800-talet och en bit in på 
1900-talet i norra delarna av Norden att aktivt bidraga 
till bönders och torpares försörjning. skogsbruket kom 
att konkurrera med skogsbetet och allmänt sådant 
hindrades redan i början av 1800-talet i Danmark och i 
böljan av 1900-talet i Sverige och Finland (Stridsberg 
& Mattsson 1980). 

I södra Sverige och Danmark har barrskogsplanteringar 
kommit att spela en allt större roll under 1900-talet. 

I stort har skogsbruket i Norden efter andra världskriget 
kommit att spela betyda allt mer för landskapets 
utformning. Allt större arealer har kommit att 
omvandlas till kommersiell skogsbruksmark. 
Framförallt i de norra delarna av Norden har skogsbruket 
i många trakter mer eller mindre kommit att radera ut 
spåren efter äldre tiders markanvändning. Det storskaliga 
skogsbruket har blivit den dominerande formen av 
markanvändning här. 

Sedan början av 1960-talet har jordbruket i Norden 
rationaliserats mycket kraftigt. Marginella 
jordbruksmarker framförallt i ländernas norra delar har 
skogsplanterats. Där jordbruksdrift har fortsatt har 
åkerodlingen helt kommit att bedrivas med 
handelsgödsel, herbicider och insekticider. Det är bara i 
de sydligaste delarna av Norden som brödsädsodling har 
en dominerande roll. I övrigt dominerar foderväxtodling, 
mjölk och köttproduktion. Många köttdjur liksom 
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mjölkande kor stallas nu hela året Vidare sker 
huvuddelen av betesdriften idag på konstgödslade 
kulturbeten. Odlingshinder som dammar, stengärds-
gårdar och åkeröar försvinner i snabb takt i de högprodu-
cerande jordbruksbygderna (Ihse & Lewan 1986, Ihse & 
Nordberg 1984). 

Det nordiska kulturlandskapet utsättes idag för en 
mycket genomgripande omdaning. Det finns en stor 
risk för att vi håller på att förlora väsentliga delar av 
landskapets biologiska och kulturhistoriska värden. 
Både i fråga om detaljerad skötsel av i och utanför 
naturreservaten behövs omfattande åtgärder för att rädda 
det biologiska och kulturhistoriska arvet. Också på ett 
mera övergripande plan beträffande den allmänna jord-
skogs- och naturvårdspolitiken behövs radikala åtgärder 
för att rädda vårt kulturlandskap. Men till detta krävs 
kunskap om kulturlandskapet, och då inte minst 
kunskap om dess dynamik och tillkomsthistoria. När 
det gäller kulturlandskapets skötsel kan vi därför mynta 
slagordet "biologi och historia hör ihop" och låta detta 
slagord bli till ledstjärna vid fortsatt forskning kring 
och skötsel av det nordiska kulturlandskapet. 
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KAPITEL 2. 
o -N AG RA PRINCIPER FOR BEVARANDE AV 

BIOTOPÖAR 

' Av 
Tor-Björn Larsson 

l. INLEDNING 

Framställningen i detta kapitel baseras huvudsakligen 
på en utredning "Remnant biotopes in production 
landscapes. How to preserve intact natural 
communities" åt det svenska naturvårdsverket (Ericson 
m fll983). 

Det kan vara på sin plats att definiera vad vi avser med 
termen biotop. I den internationella ekologiska 
litteraturen motsvarar begreppet närmast det engelska 
habitat som enligt t ex Rickleff (1973) definieras som 
"A place where an animJJl or plant lives, often charac-
terized by a dominant plant form or physical 
characteristic, i.e. the stream habitat, the forest 
habitat". Någorlunda synonyma begrepp är naturtyp 
och livsmil j ö. 

I stora delar av Norden har mer ursprungliga biotoper 
och ålderdomliga kulturbetingade miljöer undergått en 
fortlöpande fragmentering. Många biotoper återstår i 
dag som "öar" - eng "patches" - omgivna av en mer 
sentida människopåverkad miljö. Ett naturvårdsarbete 
syftande till biotopskydd innebär således som regel 
skydd av naturmiljöer vars förekomst i landskapet kan 
liknas vid öar. 

.. 
Som framgår av figur l förekommer dock biotopöar 
även i ett ursprungligt naturlandskap. Exempel på öar i 
en naturlig landskapsmosaik är våtmarker, brandfält o s 
v. Man kan också definiera öar mer abstrakt som 
områden med avvikande hydrologi, produktivitet o s v. 

I det ålderdomliga kulturlandskapet kan mer intensivt 
utnyttjade områden, t ex svedjefålt, inägor etc, ses som 
öar i ett för övrigt mer extensivt nyttjat landskap. 

I dagens produktionslandskap är de ur naturvårds-
synpunkt viktigaste ekologiska öarna de s k rest-
biotoperna. Med denna term avses föga eller ej 
intensivt nyttjade områden insprängda i eller i 
anslutning till produktionslandskapet Restbiotoperna 
är ofta tämligen ursprungliga eller ålderdomligt kultur-
betingade miljöer. Vanligen uppfattar vi restbiotoperna 
som relativt små områden. strukturomvandlingen i 

lantbruket har t ex gått så långt i vissa regioner att 
tillgången på olika småbiotoper drastiskt minskat (J fr 
t ex Agger m fl 1982). Dessa småbiotoper - åker-
holmar, småvatten, dikes- och vägkanter o s v - upptar 
ofta ytor som kan räknas i kvadratmeter. 

I figur 2 visas ett tyvärr ganska representantivt 
exempel på hur tillgången på några typiska restbiotoper 
i jordbruksmiljön utvecklats. 

Exempel på en fortfarande vidsträckt restbiotop är den 
fjällnära barrskogen, se figur 3. Även om naturvården 
reagerat snabbt på ett ökat skogsbruksintresse i denna 
miljö och åtminstone i Sverige en omfattande 
reservatplanering skett, kommer avverkningar att 
medföra att denna naturtyp fragmenteras. 

För många organismer är tillgången på mycket små 
biotoper avgörande, t ex enstaka träd av viss typ o s v. 

En viktig slutsats av ovanstående resonemang, 
illustrerat i figur l, är att ekologiska öar inte 
uteslutande är ett sentida fenomen. Vi kan förvänta oss 
att förutsättningarna att bevara växt- och djursamhällen 
i ett produktionslandskap, i vilket lämpliga miljöer 
förekommer fläckvis, delvis kan .bero på om de aktuella 
arterna är anpassade till ett liv i ö-miljö eller ej . 

Vi skall fortsättningsvis närmare diskutera några 
förhållanden som bör beaktas vid bevarande av 
biotopöar i syfte att vidmakthålla mesta möjliga av 
landskapets karaktäristiska växt- och djurvärld. Det är 
emellertid föga troligt att vi inom överskådlig tid 
kommer att ha biologiska kunskaper som ger oss 
möjlighet att "konstruera" ett biotopskydd efter en in i 
minsta detalj given modell. I en översikt över den 
moderna ekologiska och biologiska kunskapen om 
naturreservatbildning framhålls betydelsen av 
"intuition, sunt förnuft och klokt utnyttjande av 
tillgänglig information" (Soule & Simbedoff 1986). 

De i detta kapitel presenterade teorierna måste testas i 
fiHtundersökningar i de nordiska länderna innan den 
praktiska naturvårdsnyttan kan bedömas. I 
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Noturi andskap Ålderdomligt Modernt 
produktions-
landskap 

kul url andskap 
Naturliga biotop-öar 
t ex v~tmarker stark kul turp~verkan 

t ex svedjeland Restbiotoper 

Mer el l er mi n d re ur-
sprung! i g om g i v ni ng 

starkt p~verkad 
omgivning 

Figur l. Ekologiska öar i olika landskapstyper 

Danmark har detta dock i viss mån redan skett 
beträffande småbiotoper i jordbruksmiljön Ufr t ex 
Agger m fl 1986, Rasmussen m fl 1980). I Sverige har 
en utvärdering av viss ekologisk teoris betydelse för 
naturvården t ex gjorts av Bengtsson m fl ( 1982) och 
Hansson (1987). En aktiv naturvårdsforskning som 
inom några år kommer att ge väsentligt bättre 
principiellt underlag för naturvårdsplaneringen pågår i 
flera nordiska länder. 

2. KANTEFFEKTER VID MINSKAD 
BIOTOPSTORLEK 

Möjligheten att skydda större sammanhängande områden 
äterstår endast i vissa regioner. I övriga områden 
kommer det att allteftersom landskapsutnyttjandet ökar 
bli nödvändigt att skydda smärre områden. Detta för att 
bevara de sista refugiema av hotade arter och biotoper. 
Sädana små områden kan i många fall bli svåra och 
dyra att sköta, främst beroende på den höga andelen 
kantzon i förhållande till ytan (Soule & Simbedoff 
1986). 

Låt oss sammanfatta varför förhållandena i kantzonen 
som regel avviker från ett visst ekosystems 
kärnområde. Detta gäller såväl abiotiska som biotiska 
faktorer. 

Med ett skogsbestånd - gränsande till mer öppen mark · 
som exempel kan vi konstatera att instrålningen är 
högre i skogskanten jämfört med i beståndets centrala 
delar. Detta leder bl a till en ökad primärproduktion 
som en kanteffekt (se t ex Burgess & Sharpe 1981). 
Exponeringen för vind är naturligtvis också större i en 
beståndskant Vid avverkning av angränsande beständ 
kan kantträden försvagas med nedsatt försvar mot 
insektsangrepp som följd. För många insekter är detta 
således en positiv kanteffekt Skapande av nya 
beståndskanter i skogsomräden kan drastiskt påverka 
mångll<kryptogamer m fl som är beroende av ett stabilt, 
humitt mikroklimat (Esseen et al 1981, Ingelög & 
Gustafsson 1984). Temperaturen i beståndskanterna 
avviker. T ex har man i nordliga områden visat att 
fågelbon av svartvit flugsnappare m fl i skogskanter 
vid sjöar förekommer med lägre täthet och producerar 
fårre ungar beroende på lägre temperatur med minskad 
insektsaktivitet som följd (Järvinen & Väisänen 1983). 
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I jordbruksmiljön är uppenbara kanteffekter t ex indrift 
av gödsel- och bekämpningsmedel från angränsande 
åkermark som kan påverka primärproduktionen och 
växtsamhällenas sammansättning. Även jorddrift kan 
förekomma. Risken för hydrologisk påverkan från 
omgivningen bör man beakta, t ex genom olika typer 
av skyddszoner. Idealet är naturligtvis att skydda 
avrinningsområden i sin helhet. Bland biotiska 
kanteffekter kan nämnas invandring av herbivorer, 
predatorer och konkurrerande arter, som huvupsakligen 
förekommer i en mer gynnsam omgivning. f>essa kan 
tillfålligt, årstidsbundet eller kontinuerligt invadera 
biotopöar och påverka däri befintliga växt- och 
djurpopulationer. 

I många fall blandar sig karaktäristiska arter från 
biotopön och omgivningen i gränsen och bildar en 
tydligt urskiljbar s k ekoton. Denna gränszon 
innehåller ofta särskilt många arter (Odum 1971) eller 
utmärks av vissa arters ökade eller minskade täthet (jfr 
Hansson 1983). Vissa arter förekommer praktiskt taget 
uteslutande i ekotoner - t ex slån (Prunus svinosa) och 
tömsångare i bryn - och i sådana fall kan man urskilja 
övergångsområdet som ett separat samhälle. Många 
ekoton-samhällen förekommer i dagens kulturlandskap 
i långt större omfattning än vad som ursprungligen var 
fallet. Tyvärr medför dock sentida jordbruksrationali-
sering ofta att fålten utvidgas på de tidigare bryn-
biotopernas bekostnad. 

En omfattande studie av ekotoner - skogbryn - i 
jordbruksmiljön har genomförts i Danmark (Skov 
Andersen m fl 1985). 

När biotopstorleken minskas ökar proportionen kantzon 
eller ekoton. Vid en viss storlek - som är avhängig av 
vilka arter som är inblandade - kan hela biotopön 
betraktas som en kantzon. 

3. ARTFÖRLUSTER I BIOTOPÖAR 

Artomsättningen på öar - vare sig det rör sig om 
naturliga öar omgivna av vatten eller biotopöar 
omgivna av avvikande landskap - har internationellt 
studerats i betydande omfattning. Den teoretiska 
grundvalen för den s k öbiogeografin har framför allt 
utvecklats av MaeArthur & Wilson (1967). 
Ö biogeografin och dess tillämpningar för naturvård i ett 
nordiskt perspektiv har sammanfattats av bl a 
Bengtsson et al (1982) och i en rapport från 
Naturfredningsrådet och Fredningsstyrelsen (1984). 

Öbiogeografin enligt ovan betraktar artantalet på en ö 
som ett jämviktsläge mellan utdöende och invandring. 
Artantalet beror av östorlek, spridningsavstånd m m. 
Man har såväl teoretiskt som åtminstone i flera 
empiriska studier funnit att artantalet ökar exponentiellt 
med östorleken. Slutsatsen av detta skulle bli att det är 
mest effektivt att tillskapa så stora reservat som 
möjligt, även om man som följd av detta måste 

begränsa antalet reservat (Diamond 1975, Terborgh 
1976, Wilson & Willis 1975). 

Under senare år har synen på den öbiogeografiska teorin 
nyanserats avsevärt och i flera studier har inte de 
öbiogeografiska förutsägelserna uppfyllts (se t ex 
Connor & Mc Coy 1979, Gilbert 1980, Nilsson & 
Nilsson 1983). Som en följd av detta har man alltmer 
ifrågasatt om planering av naturreservat bör ske med 
denna teori som enda grund (se t ex McCoy 1983, 
Simbedoff & Abele 1982, Soule & Simbedoff 1986). 
Det finns t o m studier som visat större artantal på flera 
mindre öar jämfört med en stor av samma area, d v s 
motsatsen mot den ursprungliga teorin (Gilpin & 
Diamond 1980). Öbiogeografms regler om 
storlekseffekter tycks heller inte ha någon relevans för 
biotoper som alltid förekommer i små arealer (Järvinen 
1982). 

Det förefaller i stället vid biotopskyddsarbetet rimligt 
att utgå från de minimiaarealer som krävs för att 
upprätthålla någorlunda permanenta populationer av de 
aktuella arterna. Man kan förutsätta att en viss 
populationsstorlek behövs för att hålla permanenta 
bestånd av en art och att denna populationsstorlek är 
relaterad till en viss yta. 

Vi har väl generellt ganska dåliga kunskaper om vad 
som är populationers minimiarealkrav, men några 
synpunkter skall ges med i första hand djurriket i 
åtanke. Minimiarealkraven är sällan så små som den 
minimiyta av en biotop som krävs för att bereda plats 
för ett reproducerande par (Svensson 1978). En 
förutsättning för detta är i så fall att arten har enorm 
spridningsförmåga och -potential. 

Även om populationsstorleken självklart är en 
avgörande faktor för överlevnad kan t ex också 
populationstätheten vara av betydelse. Schaffer (1981) 
och Terborgh & Winter (1980) pekar på täthetens 
betydelse - många utdöda fågelarter förekom i slutet i 
mycket låga tätheter. Med "Alle-effekt" avses 
förhållandet att reproduktion och överlevnad i vissa fall 
uppnår ett optimum först när populationstätheten nått 
en viss nivå. Orsaken till detta kan t ex vara 
anpassning till predatorer eller fördelar när det gäller att 
hitta fläckvisa födoresurser. 

Om man endast kan skydda organismer i något eller 
några få större reservat (motsvarande) är det sålunda 
nödvändigt att se till att de rymmer självupprätthållande 
populationer. Det anses ofta att de stora problemen 
uppstår vid bevarandet av toppredatorer där de enskilda 
individerna har stora aktivitetsområden. Detta är inte 
nödvändigtvis fallet. Arter med stor naturlig mortalitet 
och som utnyttjar tillfälliga fortplantningsområden kan 
vara betydligt känsligare för minskade populations-
storlekar. Tänkbara exempel på detta är vissa nordiska 
populationer av sandödla (Lacerta agilis) och hasselmus 
(Muscardinus avellanarius), jfr Ahlen (1977). Vidare 
kan detta gälla "buskmarks- och successionsartema" 
bland tättingarna (ex rosenfink, gräshoppssångare, m 
fl). Att de nämnda fåglarna under senare år starkt 
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expanderat i Norden motsäger inte möjligheten att de är 
potentiellt känsliga vid minskad tillgång på lämpliga 
miljöer. Ortolansparven (Emberzia hortu)ana}, knuten 
till halvöppna kulturmarker och - längre norrut -
hyggesytor - förtjänar eventuellt också att nämnas i 

detta sammanhang (jfr Ahlen 1977, Fremming 1984). 

Arter, som genom sina biotopkrav - ofta arter hänvisade 
till kortvariga successionsstadier är anpassade till 
frekvent lokalt utdöende genom bl a stor spridnings-
förmåga kan bevaras i många små reservat eller i stora 
områden med naturlig biotopdynamik (Pickett & 
Thompson, 1978). Exempel på denna typ av arter kan 
ges från levermossor (Hepaticae) som utnyttjar döda 
träd som substrat i nordliga barrskogar (Söderström 
1983). Ett annat exempel kan vara boknätfjärilen 
(Euphydras maturna>, aktuell art för Bernkonventionen, 
som lever i Sverige (Uppland) på lokaler med ask och 
asp i lämplig ålder (bl a hyggen) men även i 
restmiljöer av ålderdomligt kulturlandskap (Ehnström 
& Walden 1986). 

Detta senare aktualiserar behovet av att i de skyddade 
biotoperna bibehålla den naturliga växlingen mellan 
successions- och klimaxstadier. Nödvändig reservat-
storlek blir då avhängig av frekvensen av naturliga 
störningar (exempelvis skogsbränder i boreal skog), 
arealerna som berörs av dessa störningar samt nöd-
vändig area för att täcka viktiga mellanstadier i 
successionen. 

1947 

Slutligen kan artförluster uppstå i en biotopö genom 
katastrofartade händelser, eller genom en ovanlig 
kombination av flera ogynnsamma förhållanden. 
Många katastrofer, t ex eld, översvämning, laviner och 
orkaner kan man i viss mån gardera sig mot genom 
stora reservat då man här sannolikt har större möjlighet 
att få mer förskonade refugier. Sjukdomars ekologiska 
betydelse är förhållandevis okänd. Man kan dock inte 
bortse från risken att en population genom 
sjukdomsangrepp slås ut eller försvagas så starkt att 
den utrotas av någon annan faktor. 

Ett sätt att gardera sig är att inte samla hela 
populationer av en art i ett område. Ur smittskydds-
synpunkt kan vissa spridningshinder således t o m vara 
önskvärda (jfr Soule & Simbedoff 1986). 

4. ARTFÖRLUSTERS EFFEKT PÅ 
DET KVARVARANDE SAMHÄLLET 

Förhållandet att förlust av enstaka arter kan påverka 
flera andra arter är i högsta grad värt att beakta i ett 
skydd av biotopöar. En art förekommer inte isolerat i 
ett ekosystem. Arten samspelar med t ex födoarter, 
konkurrenter och predatorer eller skapar på annat sätt 
hinder eller förutsättningar för andra arter. Vilken 

1978 

• Märgelgravar 

• Åkerholmar 

0 Märgelgravar som finns 1947 
men ej senare 

o Buskor 

9 TrOd 
~r Ny,lillkomno träd och buskar som 

ej finns pÖ I!:U.7 

2c. Vattnet i landskapet består av märgelgravamas små dammar och de öppna 
dikena. 

Figurerna 2a-c. Minskning av vissa restmiljöer i ett sydsvensktjordbruksområde 
( Svenstorps gods, studerat område 850 ha). Kartering efter flygbilder. En1igt Thse 
& Lewan (1986). 
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betydelse sådana interaktioner har för samhällena 
diskuteras f n mycket (jfr Hansson 1982). En del 
samspel är uppenbara, t ex mellan monofag insekt och 
dess värdväxt, och i ett sådant fall är effekten av förlust 
av värdväxten förödande. Arter som är beroende av ett 
begränsat antal födoslag kan också förväntas påverkas 
om någon av dess födaorganismer försvinner. 

Huruvida predatorer påverkar förekomsten av bytesdjur 
är en välkänd ekologisk stridsfråga. Att toppredatorer i 
vissa fall och under viss tid kan ha betydelse för att 
hålla bytesdjurbestånden på en viss nivå finns det 
åtskilliga belägg för (se t ex Paine 1980, Pimm 1980, 
1982). slutsatsen blir att vi bör betrakta predatorerna 
som väsentliga inslag i funktionella ekosystem och att 
förlust av dessa kan leda till mer eller mindre starka 
störningar (Hansson 1987). 

Förlust av djur kan ha effekter för växtpopulationernas 
överlevnad som kanske inte alltid är så lätta att 
identifiera. Detta kan gälla pollinatörer (Pettersson & 
Nilsson 1983), arter som medverkar vid fröspridningen, 
arter som genom tramp eller bök skapar öppna 
markfläckar som möjliggör etablerande av groddplantor 
(Ericson 1977) o s v. Frånvaron av vildsvin och andra 
stora herbivorer (exempelvis europeisk bison) i det 
sydliga lövskogsområdet torde ge en starkt avvikande 
sammansättning hos markvegetationen. 

Förlust av konkurrenter kan ge ökat livsutrymme för 
kvarvarande arter och därigenom populationsökningar. I 
extremfallet kan oönskade effekter uppstå i form av 
skadegörarutbrott. 

Med nyckelart avses en art som har ett betydande 
inflytande på ett ekosystems struktur eller funktion. 
Begreppet nyckelart är inte helt entydigt. I en av 
standardläroböckerna i ekologi (Krebs 1972) beskrivs 
en arts "ekologiska betydelse" i ett aktuellt ekosystem 
kvantitativt efter variabler som biomassa, material-
eller energiflöde. En annan aspekt är kopplad till hur 
samhället är organiserat. Det är då väsentligt i vilken 
mån en art har ett inflytande över andra arters 
förekomst. Ä ven mer sällsynta arter kan ur denna 
synpunkt vara "nyckelarter" ("keystone species"). 
Nyckelarter är självklart även mycket allmänna arter 
som avgör ett biologiskt samhälles natur. 
Nyckelartsbegreppet bör för att inte bli ointressant 
definieras med hänsyn till inflytande över 
organisationen av det biologiska samhälle arten ingår i. 

Exempel på nyckelarter är gran och tall i den boreala 
skogen, spillkråka (tillverkar bohål som utnyttjas av 
flera andra fåglar och däggdjur), fjällbjörkmätare 
(orsakar ibland massdöd hos fjällbjörkskogen) o s v. 
Förlust av nyckelarter är naturligtvis extra allvarlig. 
Behovet att behålla dessa bör därför beaktas särskilt i 
biotopskyddet 

5. VIKTEN A V EN VISS BIOTOP-
TÄTHET OCH SPRIDNINGS-
PROBLEM 

Små biotopöar innehåller ofta ej oi~hnonn.röttt 

populationer av vissa arter. dessa 
spridningsmöjligheterna mellan biotoper avgörande 
arternas fortlevnad. En ytterligare förutsättning är 
det åtminstone på något ställe uppstår pu1Ju""'~"''" 
landskapet med ett överskott. Förekomsten av s k 
och minuspopulationer har påvisats åtskilliga 
(Tiainen 1983). 

Mer generellt anpassade arter kan ha förmågan att 
ett flertal miljöer men populationsöverskott 
endast i begränsade optimala biotoper. Dessa 
biotoper blir då avgörande för artens förekomst · 
landskapet. 

Spridning mellan biotopöar är självklart avhängig av 
avståndet mellan dessa. Vidare erbjuder 
mellanliggande landskapet mer eller mindre 
spridningsförutsättningar. Merriam (1984) rlptm•Pror l 

landskapets konnektivitet ("Connectivity') som en 
pararneter beskrivande en arts möjlighet att röra sig 
emellan biotopöar i ett landskap. Spridningen mellan 
biotopöar (t ex miljöer lämpliga för fortplantning) kan 
ske diffust över en i och för sig ogästvänlig 
omgivning, via särskilda spridningskorridorer eller 
förutsätta en serie, inte alltför avlägsna biotopöar på 
vägen ("stepping stones'', MaeArthur & Wilson 1967). 

I praktiken utnyttjas ofta en kombination av 
ovanstående. Exempel på arter som förmår sprida sig 
långt över mellanliggande, ogästvänliga områden hittar 
vi av naturliga skäl hos fåglar och större däggdjur (på 
land). Bland insekterna finns arter med stor förmåga till 
mer eller mindre aktiv och regelbunden spridning (jfr t 
ex Mikkola (1986) för en nordisk referens). I ett 
landskapsperspektiv kan amfibier få exemplifiera en 
artgrupp med behov av "stepping stones" (Fog 1984) 
liksom även vissa vindspridda växter (Nilsson 1984). 

Bland "korridorarterna" kan som exempel utpekas vissa 
smågnagare som rör sig emellan och tillfålligt 
koloniserar åkerholmar, sker spridningen längs 
särskilda korridorer, exempelvis häckar, väg- och 
dikesrenar, fåltkanter osv (Merriam 1984). 

Betydelsen av att i planeringen av ett extremt 
produktionslandskap vidmakthållaekologiskakorridorer 
har i Norden särskilt uppmärksammats i Danmark (se t 
ex Ovesen 1984). 
I det äldre, ofta ganska hårt utnyttjade, kulturlandskapet 
kan man tycka att det har varit svårt för många växt-
och djurarter att hitta lämpliga biotoper. Det gäller då 
särskilt sådana arter som är beroende av ingenväxnmgs-
marker. Därför är det viktigt att påpeka att det äldre 
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kulturlandskapet både i stort och smått "drabbades" av 
ödeläggelse d v s hävden här har upphört för en tid. I 
stort kan sådan ödeläggelse ske på grund av t ex pest 
eller krig. 

I smått kan hävdbrott ha uppstått p g a mera lokala 
missförhållanden som missväxt, ekonomiska 
felsatsningar m m. Ödeläggelserna har ofta blivit 
mycket omfattande på grund av svårigheterna att åter-
upptaga hävden i ett "ödelagt" område (Emanuelsson i 
tryck). 

Ödeläggelserna har dock inneburit att det alltid funnits 
några igenväxande ytor i en trakt där fauna och flora 
beroende av sådana biotoper kunnat överleva. 

Organismer anpassade till igenväxningssuccession-
stadier har en relativt stor "rörlighet" och har därmed 
kunnat "flytta runt" till olika tillfålligt ödelagda ytor. 
På så sätt har de överlevt om dock "ambulerande" inom 
många starkt kulturpåverkade landsändar. Detta 
förhållande har hittills blivit relativt ringa upp-
märksammat inom naturvårdsforskningen, men bör 
framgent beaktas vid naturvårdsplanering. Likaväl bör 
fenomenet studeras mera ingående i landskapsavsnitt 
varifrån vi har goda historiska kartserier. 

6. MIGRATION MELLAN BIOTOPÖ 
OCH OMGIVNING 

Utöver vad som tidigare nämnts om kanteffekter från 
omgivningen på biotopön skall kort pekas på 
ytterligare ett fenomen. Ett omgivande produktions-
landskap innehåller ofta få arter men i stora 
populationer. Vid störningar i produktionslandskapet, t 
ex vid skörd, kan en biotopö därför invaderas av stora 
individantal av någon eller några främmande arter. Detta 
kan naturligtvis medföra stora effekter. Ett exempel är 
skogsmöss som invaderar skogsdungar varje höst från 
skördade fålt (Tanton 1965). Detta kan t ex leda till en 
ansamling av predatorer som även utnyttjar den 
ursprungliga faunan m m. 

Smärre biotopöar kan å andra sidan utgöra refugier eller 
reservoirer för växter och djur som invaderar 
omgivningen när tillfålle ges. Southwood (1963) med 
flera har visat att nyttainsekter - predatorer på 
skadedjur - övervintrar i ref ugier och under vegetations-
perioden vandrar ut i åkermarken. Refugierna är därför 
av betydelse för kontrollen av skadeinsekter. I 
sanningens namn skall det dock erkännas att exempel 
på skadedjur som är beroende av refugier också kan ges. 

7. BETYDELSEN A V BIOTOPÖNs 
NÄRMST A OMGIVNING 

Många arter förekommer i mer än en biotoptyp. Två 
eller fler biotoper kan nyttjas för olika aktiviteter 
(näringssök, häckning, unguppfödande o s v). Särskilt 
bland större djur är detta vanligt men beroendet av mer 
än en biotop gäller även t ex åtskilliga insekter. Men 
också i växtriklet finns adaptioner av denna typ, t ex 
hos värdväxlande parasitsvampar. För den här typen av 
arter - åtminstone de som har begränsad rörlighet - den 
närmsta omgivningen kring en biotopö viktig. En 
vidare utveckling av detta resonemang ges t ex i 
Hansson (1979). 

8. POPULATIONSGENETISKA 
ASPEKTER 

Merparten av de fall där populationsgenetiska 
förhållande uppmärksammas i naturvårdsssammanhang 
hänför sig till den knapphet på individer som uppträder 
i biotopöar. 

Inavel yttrar sig ofta genom att recessiva "skadliga" 
gener uppträder homozygot (s k inavelsdepression). 
Man har diskuterat ganska mycket vilken 
populationsstorlek som är nödvändig för att undvika 
inavelseffekter. Vanligtvis sätts gränsen vid 50-500 
individer (Franklin 1980). Vikten av att beakta 
inavelsrisken i naturvårdsplaneringen har påpekats flera 
gånger under senare år (Ballou & Ralls 1982, 
Gyllensten 1982 o s v). 

Slumpeffekter kan leda till att vissa anlag förloras i en 
liten population trots att de i och för sig har högt 
överlevnadsvärde. Andra, mer ovanliga anlag kan 
bevaras i vissa smärre restpopulationer. Fenomenet 
brukar betecknas genetisk drift. Detta innebär att 
egendomliga och avvikande egenskaper kan uppträda i 
små populationer, exempelvis i naturreservat. 

Vissa arter uppvisar speciella genetiska problem. 
Många växter och några få djur förökar sig 
huvudsakligen vegetativt. Merparten har dock emellanåt 
sexuell förökning vilket möjliggör ett upprätthållande 
av den genetiska variationen och anpassning till 
miljöförändringar. I små populationer kanske endast en 
genotyp överlever och därmed förloras åtminstone den 
aktuella populationens förmåga till nya adaptationer (se 
t ex Svensson & Wigren 1983). 

Vissa växter uppvisar dessutom en betydande fenatypisk 
plasticitet (se t ex Bradshaw 1965, Briggs & Walter 
1984). Med detta avses att samma arvsanlag (genotyp) 
kan ge upphov till högst varierande individ (fenotyp) 
beroende på miljöfaktorer. Vidare behöver inte en 
förändring i omgivningen nödvändigtvis leda till 
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lindringar i genotyper hos dessa växter. Förmågan till 
fenotypisk plasticitet är säkerligen däremot en 
adaptation till en viss livsstrategi (Jain 1979, 
Schlichting & Levin 1984). 

Sammanfattningsvis kan genetiska störningar vid 
biotopfragmentering och på annat sätt betingade 
populationsnedgångar utgöra ett avgörande hot mot 
överlevnaden hos växt- och djurarter. Jämför t ex 
mellanspettens, Dendrapus medius, utdöende1i Sverige 
i början av 1980-talet (Pettersson 1985). 

Våra kunskaper om genetiska mekanismers betydelse 
för fauna- och floravården är utomordentligt begränsade. 
Särskilt gäller detta växter, inte minst beroende på den 
mängd olika livsstrategier som utvecklats för dessa. 
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Fuktig ogödslad utrnarksäng, Vididalur, norra Island. 
Foto: Carl Erik J o hans son 1987 
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KAPITEL 3. 

EN KORT OVERSIGT OVER NOGLE 
KULTURBIOTOPER I ISLAND 

, Av 
Eythor Einarsson 

l. INLEDNING 

Menneskets indflydelse på Islands vegetation er meget 
omfattende. Ved landnamstidens begyndelse, for elleve 
hundrede år siden, har en sammenhaengende vegetation 
sandsynligtvis daekket omtrent dobbelt så store områder 
i lavlandsregioneme som i dag, hvoraf störste delen har 
bestået af kratskove af dun-birk. Denne ödelaeggelse af 
vegetationen skyldes til en vis grad vulkanske udbmd, 
men hovedårsagen er uden tvivl mennesket og dets 
hysdyr. Skovene blev hugget, braendt og graesset, 
faktisk al vegetation blev graesset og påvirket, meget 
ofte overgraesset, med det resultat at vegetationen blev 
forstyrret og ödelagt indenfor store ororåder og 
vinderosion tog fat. Isaer i den neovulkanske zone, hvor 
den lössagtige jordhund er meget sårbar over for 
erosion, blev ödelaeggelsen stor og al vegetation 
forsvandt og jordbunden blev biaest vaek fra store 
områder; halvdelen af lavlandets vegetation gik tabt på 
denne måde. 

2. DEN NUV AERENDE 
VEGETATION 

Den vegetation som nu findes i Island er naesten i sin 
helheld kulturpåvirket, isaer i lavlandet, og da först og 
fremmest af graesning af får. Kun en lille brökdel av 
birkekratskovene eller omtrent 1250 km2 er blevet 
bevaret Lavlandets vegetation domineres nu for det 
meste af graesser, halvgraesser og dvaergbuske, dvs af 
alpinagtig vegetation som ligner meget den naturlige 
vegetation ovenfor birkekratgraensen. Desuden findes 
der store områder i lavlandet med meget sparsom 
vegetation, på grnnd af overgraesning og erosion som 
för sagt, dvs en fjeldmarkagtig vegetation som i 
grunden må bettagtes som forskellige stadier i 
successionen till lavlandes klimaxvegetation, 
birkeskoven. Denne succession går de fleste steder 
meget Iangsomt, både af naturlige grunde men også 
fordi störste delen af disse ororåder stadig bliver graesset 

af får, selv om graesningen de fleste steder nu er under 
kontrol. I bogen Vegetationstyper i Norden har vi 
behandiet og placeret disse lavlandsvegetationstyper 
tillsammen med den alpine vegetation på grund af 
ligheden med den alpine vegetation. 

Kulturbiotoper af denne type, dvs både graesnings- og 
overgraesningsbiotoper, findes som sagt på meget store 
områder i Island, både i lavland og höjland. Disse 
landskapstyper er der ikke saerlig stor interesse for at 
bevare eller vaeme om blandt Islaendinge, faktisk anses 
de for at vaere kompiet uden vaemevaerdi og defor 
beskrives de ikke naermere her. Der er i de senere årtier 
gjort stort arbejde for at omdanne nogle af disse ororåder 
till fertilt land igen ved at gendanne vegetationen. 

3. STRANDENGE 

Strandenge fmdes i bunden af de fleste islandske fjorde 
men de störste ororåder findes ved bunden af Vest-
lsJands store bugte, F.axafloi och Breidifjördur, hvor 
forskellen irnellem flod og ebbe er langt den störste i 
Island. Den domillerende planteart er oftest Puccinellia 
!!lll!:iti!:na. som kan danne naesten rene bevoksninger på 
store straekninger. Andre almindelige arter er ~ 
stolonifera, Puccinellia distans. Carex subsoathacea. 
Carex mackenziei, Festuca rubra, Plantago maritima, 
Triglochin maritima og Stellaria crassifolia. men nogle 
flere arter forekommer. Mange af de islandske 
stranden ge var för brugt og broges stadig till graesning i 
nogen grad, med uden at blive forandret naevnevaerdigt 
af graesningen eller påvirket af betydning. Kulturtyper 
af strandenge fmdes der derfor naeppe i Island. 

Med få undtagelser i naerheden af havne er de islandske 
strandenge forhavsende godt bevarede og anses ikke for 
at vaere truede, hverken som biotoper eller enkelte af 
strandengenes arter. 
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4. GRAESNINGSMARKER OG 
HÖ MARKER 

Landbroget i Island har siden landets bebyggelse vaeret 
baseret på graesning, isaer af får og höhöst. 
Graesningen foregick på "hagar og afrettir" ( eental: hagi 
og afrettur), dvs på udmark med en meget varierende 
vegetation fra det ene sted til det andet. Den var oftest 
uden kontroi og resulterede derfor somme tider i 
overgraesning som igen förte til ödelreggelse af 
vegetationsdaekket og erosion, som för sagt. Förr i 
tiden spillede graesningen en betydelig större rolle for 
det islandske Jandbrug end nu fordi mulighedeme for 
höhöst var hjemmemark omkring gården, som ganske 
vist blev gödet med husdyrgödning men var oftest 
vanskelig at höste på grund af tuer. Disse hjemlige 
hömarker var for de fleste gårdes vedkomroende lille af 
omfang og opdyrkningen dårlig. Derfor var de gårde 
bedst stillede som havde gode fugtige områder, oftest 
halvfugtige myr eller meget fugtige alluviale ororåder 
langs elve og söer, tillrådighed for höhöst, dvs 
uopdyrkede hömarker som kun blev gödede af det 
tilströmmende vand under snesmeltningsperioden om 
foråret. Disse to typer af hömarker vii her blive 
behandiet og beskrivet Jidt naermere. 

5. DEN TÖRRE GÖDEDE 
HJEMMEMARK 

De islandske "tun" (eental af ordet er også "tun"), eller 
de gödede hjemmemarker, blev naesten altid anlagt på 
törre ororåder omkring gårdene. De aeldste gårde og 
deres "tun" kunde selvfölgelig först anlaegges når man 
havde ryddet birkekrattet vaek, imedens nye gårde fra 
senere århundreder fortrinsvis blev anlagt på steder h vor 
vegetationen var praeget af graesser og andre 
eenkimbladede planter, men tokimbladede urter og 
dvaergbuske kunde vaere inblandet Vegetationen 
varierede dog al tid no get efter jordbundens beskaffenhed, 
stedets klima, ikke mindst maengden af nedbör, og 
beliggenhed, dvs höjde over havets overflade og afstand 
fra stranden. 

Meget ofte var den gödede hjemmemark med tuer, ofte 
med store tuer som kunde göre höhösten vanskelig. 
Marken blev nemlig ikke plöjet op og udjaevnet for at 
komme af med den vildtvoksende vegetation og desuden 
göre marken nemmere at arbejde på. Opdyrkningen 
bestod kun i at göde marken med husdyrgödning og slå 
den regelmaessigt een til to gange hver sommer. 
Indvirkningen på vegetationen blev naesten overalt den 
samme, der dannedes en taet og frodig vegetation 
bestående for det meste af graesser. H vis gödningen ikke 
var tilstraekkelig eller h vis snedaekket var for langvarigt 
trivedes graesseme ikke så godt og stedets oprindelige 
vegetation var mere vanskelig at forandre. 

De dominerende graesarter i de islandske "tun" var 
saedvanlig ~ killl.i.s. Deschampsia caespitosa, 
Festuca rubra og Poa pratensis, men nogle 

tokimbladede urter, som i de fleste tilfaelde blev 
betragtet som ukrudt, satte ofte deres praeg på 
vegetationen. Hovedsagelig drejede det sig om arter som 
Ranunculus acris og Taraxacum-arter, så et "tun" kunde 
farves helt gult under blomstringsperioden om 
forsommeren, men Rumex acetosa kunde også vaere 
meget påfaldende tilsammen med Trifolium repens, 
Polygonum viviparum, Rhinanthus minor, Carda!nine 
!lY!llil!lii, Qa!.ium YmJ.!D., LeoniOdon au(Umnalis, 
Thalictrum alpinum og Ranunculus repens. Lokalt 
kunde arter som Anthoxanthum odoratum, Carum caryi, 
Achillea millefolium og Campanula rotundifolia vaere 
indblandet, ligeledes Stellaria media, Poa annua, 
Puccinenia disJans, Alo.pecurus geniculatus, Cerastium 
fontanum ssp. scandicum, Poa trivialis, LYzll!a 
multiflora. Kobresia myosuroides og flere arter. Ofte 
var der betydelig forskel på vegetationen på den gödede 
hjemmemarks tuer og i lavningeme imellem tueme, 
ikke mindst i törre somre. I lavningeme var graesset 
ofte taettere og höjere og Deschampsia caespitosa, 
Ranculus acris og Taraxacum-arter mere påfaldende end 
på tueme, hvor Festuca rubra og Poa maJensis praegede 
vegetationen, ofte sammen med nogle af hedevegeta-
tionens mosser og laver. Hvor lavningeme var meget 
fuktige forekom Qillha p.aJ..ustri.s ofte. 

Disse gödede hjemmemarker, "tun"-ene, var ofte meget 
fremtraedende i landskabet, isaer når de tokimbladede 
urter, dvs ukrudtet, var i blomst og da saerlig 
Ranunculus acris og Taraxacum-arter. Af en helt anden 
karakter er de nyere gödede hjemmemarker, selv om de 
stadig kaldes ved det gamle navn "tun". Den oprindelige 
vegetation er blevet plöjet vaek, tueme jaevnet ud og 
een- eller höjst to-tre-indförte graesarter, som giver en 
betydelig större höst i gode år end de gamle islandske 
arter, dyrkes ved hjaelp af kunstgödning, og det 
farverige ukrudt er mere eller mindre forsvundet. 

Derfor er der nu en vaksende interesse i Island for at 
bevare i hvert fald nogle eksemplarer af disse 
kulturbiotoper som har holdt sig uden större 
forandringer i århundreder men nu er ved at forsvinde 
helt fordi de er blevet plöjet op og omdannet til 
monokulturmarker. Omkring nogle gårde som er bleve! 
nedlagt i de senere år findes der dog flere interessante 
eksemplarer af denne biotope som der er planer om at 
bevare, selv om den endelige beslutning ikke er bleve! 
taget endnu. 

I Hornstrandir-reservatet i Islands nordvestligste del, 
hvor der ikke har varet noget Jandbrug i Iange tider og 
den sidste gård blev nedlagt for godt tredive år siden, er 
de gamle "tun" stadi et meget tiltalende og påfaldende 
traek i landskabet på grund af den maengde Ranunculus 
llQli og'raraxacum-arter der stadig findes der. Nogle af 
disse marker er der planer om at bevare, også fordi de 
har et större indslaet af tokimbladede urter end gamle 
"tun" i andre dele af landet, bl a arter som Qeraniu!1l 
sylvaticum, Alchemilla-arter, Angelica archangelica og 
flere, på grund af det langvarige snaedaekke. 

I Skaftafell nationalparken har man allerede besluttet at 
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bevare nogle af de gamle "nin", hvor vegetationen også 
er lidt ud over der saedvanliga på grund af den storerolle 
Carum carvi spiller. 

6. DEN FUGTIGE UGÖDEDE 
UD E MARK 

Som för sagt var ugödede fugtige hömarker l}ere steder i 
Island lige så viktige, eller i mange tilfaelde mere 
viktige, for höhösten end de gödede hjemmemarker. 
Selv om ugödede hömarker havde det faelles at vaere 
mere eller mindre fugtige var de i magne henseender 
meget forskellige og det ti1 trods for at de naesten altid 
blev kaldt "engjar" (eental "engi"), som er det samme 
ord som det dansk-skandinaviske eng. Ofte var disse 
"engjar" halvfugtige myr-straekninger, soligene myr 
eller en blanding af soligene og ombrogene myr, 
domineret af Carex nigra og flere stararter, ~ 
Ill!il.kml og Carex biegelowii bland de almindeligste. 
Andre karplanter af betydning var Scirous caewitosus, 
Equisetum palustre. Calamagrostis neglecta. ~ 
!llb!:a, EriQl!horum angustifolium, Vaccinjum 
uliginogym, S.alli!;.-arter, Empetrum nigrum, !ktulll 
llil!!ll, Cardamine nymanii, Potentilla palustris, 
Polygonum viviparum, Thalictrum a)pinum, .YiQ!a 
~ og flere. På lidt fugtigere straekninger trådte 
Carex rostrata, Carex lyngbyei, Carex chordorrhiza, 
Carex oanicea, Carex saxatilis. Menyanthes trifoliata og 
flere arter til. 

Disse fugtie områder blev slået nogenlunde 
regelmaessigt een gang om året og höet höstet, og 
vegetationen holdt sig nogenlunde uforandret så vidt der 
erindres, men ingen direkte undersögelser er dog blevet 
udfört med det formål at pröve på at finde ud af det, sel v 
om en hel del oplysninger findes om disse områders 
nuvaerende vegetation. Sandsynligtvis har dvaerg-
buskene, samt tokimbladede urter og mosser dog vaeret 
mere almindelige der inden man begynte at höste hö 
regelmaessigt, undtagen på de fugtigere straekninger; og 
dersom de fleste af disse områder broges ikke mere til 
höhöst er det ikke usandsynligt at vegetationen har 
forandret sig noget og successionen gået i retning af 
den oprindelige vegetation siden man holdt op med at 
slå dem. Men ingen undersögelser er blevet foretaget på 
dette område, så vidt jeg ved, fordi der ikke har vaeret 
nogen planer om at bevare disse fugtige hömarker med 
den vegetation de havde imedens de blev brogt 
regelmaessigt, Men det kunde nemt göres, hvis man 
havde de nödvendige midler for at höste dem, fordi en 
del intecessante områder af denne type findes inden for 
områder som allerede er blivet fredlyst I srerlig kolde 
år, når hösten af de indförte graesarter på gödede 
hjemmemarker slår fejl eller er ringe, sker det at man 
går tilbage til de gamle "engjar" for at höste hö, men 
det er dog undtagelser. Derimod er en del af disse 
halvfugtige områder, h vor haeldningen er tilstraekkelig, 
blevet draeneret og törket i de senere årtider, og siden 
plöjet op og omdannet til monokulturhömarker eller 
graesningsmarker. 

En mellemtype imellem disse halvfugtige og meget 
fugtige "engjar" fandtes på forholdsvis flade straekninger 
langs eller i naerheden af elve og som blev overrisJet 
regelmaessigt for at göre brog at det fertile ler som 
vandet förte med sig som gödning. Disse 
overrislingsområder var ofte meget frodige og 
vegetationen bestod naesten udelukkende af 
eenkimbladede, fortrinsvis ~-arter, men Erio.phorum 
angustifolium forekom også. Denne höhöstmetode har 
man nu helt holdt op med at broge i Island. 

Langt de frodigs te "engjar", dvs fugtige hömarker i 
Island, var de sumpede flade straekninger langs el ve og 
baekke som blev oversvömmet årlig på en naturlig 
måde under snesmeltningsperioden om foråret Deres 
höst kunde i gode år bli ve lige så stor pr. kvadratmeter 
som på de bedste gödede hjemmemarker. Vegetationen 
på disse sumpede områder bestod naesten udelukkende af 
eenkimblade arter: Carex lyngbyej, Carex nigra, 
Erio.phorum angustifolium, Carex rostrata, ~ 
chordorrhiza. Carex rariflora og Carex saxatiHs var 
fleste steder de almindeligste, men flere arter kunde 
forekomme, både flere eenkimbladede samt nogle af de 
mindre fugtige myr-områders dvaergbuske og 
tokimbladede urter. 

Denne biotape viste sig at vaere meget stabil, dvs den 
forandrede sig ikke meget ved at blive sJået og höstet. 
Dog fremhaeves det nogle steder at den kraftigste og 
höjeste af disse arter og den som ydede den bedste höst, 
Carex lyngbyei, var samtidig den som bedst kunde udstå 
at blive sJået og ögedes derfor på områder som blev 
sJået regelmaessigt, imendes nogle af de andre arter, 
isaer EriQl!horum angustifolium, tålte mindre godt at 
blive sJået. 

Disse biotoper broges ikke mere til höhöst i Island, 
undtagen i meget kolde år når höhösten på de gödede 
hjemmemarker kan slå fejl, då sker det at man söger 
tilbage til disse frodige men besvaerlige områder at 
arbejde på for höhöst Alligevel forandrer vegetationen 
sig ikke vaesentligt på disse områder som ikke höstes 
laengere og indenfor flere af de fredlyste 
vådmarksamråder i Island fmdes der vigtige biotoper af 
denne kategori, blandt andet fordi mange af dem 
samtidig er vigtige på grund af deres fugleliv. Ikke desto 
mindre ville det vaere af in teresse at bli ve ved med at slå 
nog le mindre stykker indenfor reservaterne for at studere 
naermere inflydelsen deraf på vegetationen. 

Men, af en helt anden grund har disse sumpede 
straekninger af frodige elvbreddeområder ofte forandret 
sig vaesentligt. De bliver somme tider udtörrede fordi de 
gradvis er blevet höjere af elvens ler og grus så de ti1 
sidst ikke bliver oversvömmet laengere. Eller når el ven 
som gav dem liv pludselig forandrer sit leje, flytter 
vaek. I andre tilfaelde er törre områder blevet fugtige of 
frodige fordi en elv flyttede sig i naerheden af dem. 

Disse intecessante biotoper i Islands natur opstår altså 
ofte eller forsvinder af sig selv af helt naturlige grunde. 
Et af de allerfrodigste områder af denne type som man 
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har kendt i Island i de senere århundreder, Safamyn i 
Rangårvallasysla i Syd-Island, var indtil det 18 
århundrede forholdsvis tört og tuet og bevokset med 
Safu;-arter og Betula nana. Da skete det at en elv i 
naerheden forandrede sit leje og flyttede sig dertil, 
oversvömmede det om foråret og fyldte lavningeme 
imellem tueme med ler og omdannede straekningen til 
en flad slette med en utrolig frodig vegetation, 
domineret for der meste af Carex lyngbyei på over een 
meter i höjden. 

Dette område blev berömt for dets frodighedt over hele 
Island og blev höstet til stor gavn for omegnen i flere 
årtier. Sidst i det 19 århundrede begyndte elven at true 
bygden på egnen med store oversvömmelser og det blev 
nödvendigt at bygge daemninger for at holde styr på 
den. Det resulterede igen i at den frodige slette blev 
törrerre og vegetationen forandrede sig totalt. I dag er 
en betydelig del af denne slette en opdyrket og gödet 
hömark, stadig frodig - men på en helt anden måde. 
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Kapite14. 

l Hävdade lövängar 1986 

Restaurerad björk-löväng. Sfl)lendet naturreservat, Röros. 
Foto: A Moen 1979 
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Lövängca 1850. 

~-

, 
Stub bskottsäng eller slåtterskottsko g 
ca 1850. 
Denna hävdform kan räknas som en 
typ av löväng 



KAPITEL 4. 

LÖV ÄNG (ÄNGE) 

Av 
CaJI-Adam Hreggström 

l. HISTORIK 

I äldre tider var husdjursskötseln minst lika viktig som 
jordbruket i stora delar av Norden. Under den varma 
årstiden kunde djuren beta utomhus, men till den 
kallaste vinterperioden måste de stallfodras. Därför var 
det av största betydelse att tillräckligt med vinterfoder 
kunde skaffas. Åkrarna var i allmänhet små, och 
eftersom de användes till odling av brödsäd, rotfrukter 
och liknande grödor, måste vinterfodret åt djuren tas 
annorstädes. Ursprungligen bröt man löv från vissa 
lövträd, och hö togs i naturliga växtsamhällen såsom 
strandängar, kärr och vassmader. Ängar kunde också 
röjas på fastrnark. Genom att vid röjningen och den 
efterföljande slåttern spara en del sådana lövträd och 
lövbuskar, som gav nyttovirke, lövfoder och ätliga 
frukter, blev dessa ängar delvis lövskogsbevuxna. På så 
sätt uppkom den vegetationstyp som brukar kallas 
löväng eller änge. 

TORRT 

VÅTT 
NP.RINGSFATTIGT 

Lövängar kan ha uppkommit på olika sätt: 
genom slåtter av strandängar. Enstaka alar och 

andra lövträd lämnades kvar varvid strandängen 
småningom blev en löväng. Vid landhöjningskusterna 
kunde ängsarealen ökas alltefter nytt land steg ur havet. 

genom röjning av gläntor i lövskog eller örtrik 
barrskog med därpå följande slåtter i och förstoring av 
gläntorna mellan sparade lövträd och buskar. 

genom slåtter på övergiven svedjemark. Spridda 
lövträd och buskar fick växa upp på svedjemarksängen. 

genom hamling av lövträd, röjning av träd och 
buskar i samband med denna och slåtter av fältskiktet 
sedan det blivit frodigare p g a röjgödslingen (se Ve 
1941). 

NP.RINGSRIKT 

Figur l. Lövängens växtsamhällen i förhållande 
till näringstillstånd och fuktighetsförhål landen. 
Runnavegetation (med stora bokstäver) avgränsas av linjen , .... ~ .... ~ .... , 
gläntavegetation (med små bokstäver) av linjen ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,, 
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Lövängen är ett vegetationskomplex, som bildas av två 
vitt skilda växtsamhällen: å ena sidan små 
lövskogsdungar (består av lövträd och lövbuskar; också 
tall ingår i en del ängen på Gotland) och å andra sidan 
öppna ängsytor. Lövskogsdungarna, runnorna, och 
ängarna, gläntorna (jfr Sernander 1934), varierar i 
storlek och de alternerar mer eller mindre oregelbundet, 
mosaikartat Sålunda är lövängen ett mosaikkomplex 
(Du Rietz 1932). Runna/glänta-strukturen gör att 
lövängen blir lik en park. 

Lövängens mosaikstruktur leder till att ronnornas 
"skogsbryn" blir mycket långt; väsentliga delar av en 
löväng, eller kanske lövängen i sin helhet, är en 
ekoton. Det är ett välkänt faktum att ekotoners växt-
och djursamhällen är artrikare än de grundsamhällen 
som ekotonerna bildas av. 

Runnornas träd och lövbuskar ger tillräcklig, och 
nödvändig, skugga åt ängsvegetationen (jfr Mentzer 
1727). De anses också göra lövängen "djuprotad" (jfr 
Sjöbeck 1962), varigenom ett kontinuerligt flöde av 
närsalter från markens djupare lager kommer lövängens 
alla växter till godo (von Post 1884). 

Ett av särdragen för många lövängar är de topphuggna 
(toppbeskurna, hamlade, kvistade, klappade) lövträden. 
Flertalet lövträdsarter har varit föremål för lövtäkt: alm 
eller skogsalm, vresalm, ask, asp, björk (både glasbjörk 
och vårtbjörk), ek, klibbal, lind, lönn, rönn m fl 
CUlmus glabra, lL. ~. Fraxinus excelsior, .rmruiu.s 
l!:rnlllill, Betula pubescens, B. pendula, Ouercus robur, 
Alnus glutinosa, Tilia cordata. Acer platanoides, SQ!:bus 
aucuparia). 

En skarp gränsdragning mellan en äkta löväng och vissa 
slag av skottskogar (se Bergendorff & Emanuelsson 
1982) å ena sidan och hagar å andra sidan är svår att 
göra. Som exempel kan nämnas att lövängarna på t ex 
Idö och Brunskär i Kökar : Karlby CHreggström 1970, 
1986) och Eskskär och Slätskär i Lemland: Nåtö på 
Åland, liksom skärängarna i Österbotten (Smeds 1942) 
och många (alla?) lövängar i Estland (och eventuellt 
också Lettland) inte har hamlade träd. I ställe t har 
björkar, klibbalar och eventuellt andra lövträd då och då 
huggits vid stambaserna. Dessa lövängar är bevuxna 
med flerslammiga lövträd, typiska för skottskogar, men 
eftersom höet var den viktigaste produkten, kan dessa 
ängar räknas till lövängarna, även om de representerar 
en avvikande typ jämfört med t ex lövängarna på Fasta 
Åland eller på Nåtö, där lövtäkt genom topphuggning 
av lövträden varit mycket framträdande. Dessutom 
uppvisar de nämnda ängarna den för lövängen typiska 
mosaikkomplexstrukturen med ronnor och gläntor. På 
Åland, Eckerö: Kyrkoby Skag finns en klibbalshage 
med en stark lövängsprägel: alla klibbalar har hamlats 
ännu i sen tid (senast ca 1960). 

En löväng, som enbart betas, kommer ganska länge att 
ha kvar lövängsstrukturen med ronnor och gläntor, trots 
att det traditionella lövängsbruket upphört, med slåttern 
som den viktigaste uteblivna skötselåtgärden. En sådan 
hage kan relativt lätt återfås till löväng, om den 
traditionella hävden återinförs. 

Bruket av lövängar är uppenbart mycket gammalt i 
Norden. Åtminstone i Sydsverige och Danmark går 
lövängsbruket tillbaka till förhistorisk tid. Ännu äldre 
är bruket av lövfoder: under yngre stenåldern blev 
människan bofast och hon höll sig med husdjur. Kor, 
oxar och får hölls i inhägnader eller i stallar året om och 
utfodrades där med löv av bl a alm, ask, lind och björk 
(Steensberg 1943, Troels-Smith 1953, 1960, 1961). 
Den plötsliga nedgången i kurvan för ekblandskog 
(främst almkurvan) i de flesta pollendiagram från Nord-, 
Mellan- och Västeuropa vid övergången från atlantisk 
till subboreal tid har ansetts avspegla en plötslig och 
intensiv lövtäkt framför allt av alm (t ex Fregri 1940, 
1944, Troels-Smith 1953, 1960, 1961, Heybroek 1963, 
Göransson 1982). Enligt Rackham (1980) beror 
nedgången i almkurvan på en kombination av lövtäkt 
och angrepp av almsjuka (Ceratocystis ulmi). 

Lövängens uppkomst förefaller att ligga i lövtäkten. 
Enligt Sjöbeck (1932b, 1933) är bruket av lövfoder 
äldre än bruket av hö, men han (Sjöbeck 1927, 1932a, 
1933, 1966) framhåller att slåtter behövs vid sidan av 
lövtäkt för att en löväng skall kunna uppkomma. Det 
finns inte några bevis på att slåtter har förekommit 
under stenåldern, men Steensberg (1943) visade i en 
serie experiment att stenåldersredskap av flinta kunde 
användas till skörd av säd tillsammans med de ogräs 
som växte i säden. Därför kan dessa redskap också ha 
använts till slåtter av ängshö. Enligt Sandklef (1934) 
och Steensberg (1943) kunde flintsågar och flintskäror 
ha använts till hamling under stenåldern. Bronsåldern 
och framför allt järnåldern innebar att människan fick 
till sitt förfogande effektiva metallredskap för skörd av 
såvällövfoder som hö. Därför kan man på goda grunder 
anta att lövängar var allmänt förekommande i Norden 
allra senast i början av tidig järnålder (jfr Sandklef 
1934, Iversen 1941). 

Under tidernas lopp utvecklades ett speciellt 
lövängsbruk som i de olika landsändar där det 
förekommit var förvånansvärt likartat. Lövängsbruket 
omfattade fyra årligen återkommande arbetsskeden 
nämligen: 

l. Fagning (risning, rydjning). 
2. Slåtter. 
3. Bete. 
4. Lövtäkt (hamling, klappning, knissling, 

lövkvistning). 

Till de fyra årligen återkommande arbetsskedena kan ett 
femte tillfogas, nämligen gallring eller röjning, som 
in te företogs vruje år. 

' Lövängsbruket har beskrivits i talrika arbeten. En 
nyligen publicerad litteraturöversikt över lövängsbruket, 
främst i Finland och Sverige, ingår i Hreggström 
(1983). 

Förutom i Norden har lövängar förekommit (och 
förekommer ännu ställvis i dag) i Baltikum (Estland, 
Lettland), Sovjetkarelen, i Mellaneuropas och 
Sydeuropas bergstrakter samt i Kaukasus. 



2. FÖREKOMST OCH HOTBILD 

2.1 Förekomst 

Lövängar förekom tidigare i stora delar av Norden, men 
numera bedrivs regelrätt lövängsbruk endast på mycket 
små arealer i några få trakter. Det mesta lövängsbruket 
för foderproduktion bedrivs på Gotland; enstaka 
lövängar brukas också på Öland (Lilla Horn, se L. 
Nilsson 1984; Egby enligt Urban EkstaJll, muntlig 
uppgift 1986), i Småland (t ex Höö) och i Östergötland, 
Västergötland och Blekinge. I Norge brukas lövängar 
åtminstone i Gjuvslandsliene på Varald~y i Bergen-
trakten (Losvik 1985) och på några andra ställen på 
Vestiandet I Finland finns lövängar i bruk på Åland, 
åtminstone på Eckerö Emskär och Skag (lövtäkten har 
tyvärr upphört på vardera stället) och eventuellt också 
på Föglö. I Gulanka nationalpark i Kuusamo finns 
längs Oulankajoki och eventuellt något av biflödena ett 
mindre antal alluvialängar med tillhörande 
skottskogsliknande lövängar strax nedan om 
högvattensgränsen, vilka fortfarande brukas av personer 
sysselsatta med renskötsel. 

I Åbolands skärgård förekom ännu 1974 traditionellt 
lövängsbruk av åboländsk typ (utan hamling; m a o 
skottskogstyp) på åtminstone 3-4 öar, men hävden 
upphörde i slutet av 1970-talet (Leif Lindgren, 
Kyrkslätt, muntligt meddelande 1986). Kymmenedalens 
lövängar har troligen vuxit igen (jfr Kujala 1967). 
Också Österbottens lövängar (skärängar) har råkat i 
vanhävd (Ulfvens 1986). 

Förutom ännu i bruk varande lövängar finns det talrika 
lövängsreservat och därmed jämförbara lövängsområden 
i Norden som sköts med mer eller mindre ursprungliga 
hävdmetoder. I det följande ges exempel på ängar som 
kommit till min kännedom. 

I Danmark fmns endast en löväng kvar, nämligen 
Allindelille Fredskov vid Ringsted på Sjrelland (se 
Wolff 1950, 1951). Allindelille Fredskov är ett reservat 
och det ägs av Köpenhamns universitet. 

I Finland finns ett fåtal lövängsreservat på Åland (se 
Kulves 1980): Nåtö i Lemland, Ramsholmen i Jornala 
och Espholm i Mariehamn; det sistnämnda är till 
största del relativt kraftigt igenvuxet p g a alltför sällan 
insatta röjnings- och andra skötselåtgärder. Också Nåtö 
och Ramsholmen är delvis ganska starkt igenvuxna med 
hassel och sly, men på vardera reservatet förekommer 
årlig skötsel. Ytterligare ett reservat, Herrö i Lemland, 
består till vissa delar av löväng, där årlig skötsel 
(röjning, slåtter, bete) förekommer. På Åland finns det 
ytterligare ett område, som upprätthålls som reservat 
utan att fredning med stöd av naturvårdslagen 
genomförts. Detta område, Tullams äng i Mariehamn, 
slås årligen (Kulves 1980). Ibland företas också 
röjningar av träd och buskbestånd i Tullams äng. 
Hamling förekommer inte där. 

I Åbolands skärgård finns f d lövängsområden på många 
öar. På tre öar har Världsnaturfondens Finlandsavdelning 
under ett antal somrar ordnat röjningsläger, vid vilka 
lövängar har restaurerats. Dessa lövängsöar, som hör 
till Skärgårdshavets nationalpark är Boskär i Nagu, 
Jungfruskär i Houtskär och Äspskär i Dragsfjärd. En 
engångsröjning företogs också på Brunskärs Bärskär i 
Korpo år 1979, men fortsatta skötselåtgärder har inte 
företagits där sedan dess. Andra lövängsområden i 
Åboland är Sundholm-Bjonholm i Houtskär, Långholm 
i Dragsfjärd (hör till skärgårdshavets nationalpark) och 
den fredade Lenholmen i Pargas. 

I Ny lands skärgård fmns åtminstone två gamla lövängar 
som på markägamas försorg röjts så mycket att de har 
kvar en viss lövängsprägel. Dessa områden är Busö i 
Ekenäs samt Långholmen i Hangö tillhörande 
Tvärminne zoologiska stations fredade områden. 
Dessutom finns ett lövängsliknande område på By landet 
i Nothamns fågelskyddsområde i Ekenäs skärgård (se 
Hreggström 1980). En viss lövängsprägel finns på 
Flatholmen i Tenala: ansökan om fredning av ön har 
inlämnats till länsstyrelsen i Nylands län i slutet av 
1984 (Kalevi Keynäs, Tvärminne, muntlig uppgift 
1986). Världsnaturfonden ordnade ett röjningsläger på 
Flatholmen sommaren 1986. 

I Norge fmns subalpina lövängar åtminstone inom 
S!i!lendet naturreservat i R!i!ros. 

Sverige har det största antalet hävdade lövängar i 
Norden. Följande exempel kan anföras från landskapen i 
södra och mellersta Sverige på lövängsområden av 
särskilt intresse (Brunsberg 1974). Naturreservat eller 
motsvarande skyddsområde betecknas med (R). 

I Hörjel (R), Sjöbo k:n (Emanuelsson 1985), Skåne 
har har sedan 1982 en lövängsliknande skottskog eller 
stubbskottsäng hävdats. I övrigt finns några 
lövängsliknande områden kvar i trakten av Osby i norra 
Skåne, dessa betas dock huvudsakligen idag. 

I Blekinge (K-län):vid Steneryd i Torhamn (R), 
Karlskrona k:n (J. Nilsson 1970, Aronsson m fl 1970) 
hävdas en löväng, likaså i lre i Ringamåla, Karlshamns 
k:n (Carlsson 1985). Dessa två lokaler har haft 
långvariga brott i hävden, men restaurerats. I lre finns 
dock också en kontinuerligt hävdad löväng som dock 
förfallit de senaste åren. Ett par mindre lövängar som 
kontinuerligt hävdats under lång tid fmns också i NV 
Blekinge. 

I Halland (N-län) hävdas åtminstone en löväng 
fortfarande: Bengtsgårds äng (R), Falkenbergs k:n. 

I Småland finns mellan 10 och 20 områden med hävdade 
lövängar beroende på vilka krav man ställer: 

(G-län): Tykatorp, Ljungby k:n, Höö (R) i Stenbrohult, 
Älmhults k:n (J. Nilssson 1968), Linnes Råshult (R) i 
Stenbrohult, Älmhults k:n, Botillabo - Lundby, 
Uppvidinge k:n. 
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(F-län): Högakull (R), Värnamo k:n, 
Värnamo k:n, Sötåsa, Värnamo k:n, 
Vetlanda k:n. 

Södra Vissö, 
Tröskillatorp, 

(H-län): Stensjö (R), Oskarshamns k:n, Krokshult i 
Kristdala, Oskarshamns k:n. 
På Öland hävdas lövängar i Södra Greda och Lilla Horn 
(L. Nilsson 1984). 

På Gotland hävdas flera lövängar t ex Hammarsänget, 
Laxarve änge, Alvena lindaräng, Öja prästänge, Visne 
ängar, Allekvia ängar m m; se Ericson m fl 1976. 

I Västergötland och Dalsland (P-län) hävdas: Önnarp, 
Ulricehamns k:n (Westfeldt 1939; hävdas enligt Åke 
Carlsson, brev 1987), Lilla Rydet i Liared, Ulricehamns 
k:n (Carlsson & Gustafsson 1984), Bräcke ängar (R), 
Åmåls k:n. 

I (R-län): Brunsbo (R), Skara k:n, Bölets ängar (R), 
Karlsborgs k:n. 

I Östergötland (E-län) kan speciellt framhållas: Sättra 
(R), Ödeshögs k:n, Hallstad (R), Kinda k:n, Boda, 
Y dre k:n, Stocklycke (R), Ödeshögs k: n. 

I Närke (T-län): Herrfallsäng (R), Hallsbergs k:n, 
Älvhytteängen (R), Nora k:n. 

I Värmland (S-län): Lurö, Säffle k:n, Nötön (R), 
Krislinehamns k: n, Långban, Filipstads k:n. 

I Västmanland (U-län): Ridön och Sundängen, Västerås 
k:n (Wallden 1976). 

I Uppland (B-län): Ängsö nationalpark (R), Norrtälje 
k: n. 

I Dalarna (W-län): Hässlen (R), Avesta k:n. I Dalarna 
finns i anslutning till vissa fäbodar i Älvdalen 
lövängsliknande slåttermarker av stort botaniskt och 
kulturhistoriskt värde. 

2.2 Hotbild 

Lövängarna i Norden hotas i främsta rummet av 
igenväxning. Tidigare har lövängar röjts till åker, men i 
dag kan detta hot anses vara negligerbart (eventuellt med 
undantag av Åland, där nyröjning av åker fortfarande 
pågår; se t ex Hreggström 1970, Hreggström m fl 
1985). Däremot kan en alltför ensidig hävd med enbart 
bete utarma lövängen, varefter den övergår i hage. 
Också andra slag av ensidig och bristfällig hävd kan 
skada lövängen: t ex utebliven hamling kan småningom 
leda till att det gamla tidigare hamlade trädbeståndet 
stupar omkull och ersätts med ett högvuxet, icke 
hamlat trädbestånd (jfr J. Nilsson 1970). Denna 
utveckling pågår bl a inom naturreservaten på Nåtö och 
Ramsholmen på Åland. Ett av de stora problemen med 
lövängarna är att resurserna inte vill räcka till för en 
tillräckligt effektiv, vruje år återkommande, hävd. 

En hotfaktor mot lövängens artbestånd är gödsling med 
handelsgödsel, som leder till en utarmning av floran 
(Fogelfors & Steen 1982, Olsson 1984). Speciellt i 
kombination med utebliven hävd blir gödslingen direkt 
ödeläggande för artantalet Gödslingen gynnar en del s k 
dassväxter, såsom brännässla, hundfloka eller hundkex 
och vissa maskrosarter, samt några gräs, såsom 
hundäxing, kvickrot, timotej, ängsgröe och ängssvingel 
~ diQka, Anthriscus sylvestris. Tarrumcum spp, 
Dactylis glomerata. Elymus repens, Phleum pratense. 
Poa pratensis, Festuca pratensis). Arter som försvinner 
vid gödsling är t ex blodrot, gull vi va, prästkrage, 
rödkämpar, svartkämpar, vitsippa, knippfryle, darrgräs 
och vårbrodd CPotentilla erecta, Primula veris, 
Leucanthemum vulgare, Plantaga media, ~- lanceolata. 
Anemone nemorosa. Luzula carorestris, Briza media, 
Anthoxanthum odoratum). Enligt Roinell (1942) 
försvinner orkideema, medan halvparasiter, såsom 
Rhinanthus-artema (skallror), ökar. Den luftburna 
kvävegödningen utgör sannolikt f n ett stort hot mot 
lövängens artbestånd. Enligt Urban Emanuelsson, Lund 
(muntlig uppgift 1985), kan det luftburna 
kvävetillskottet i Skåne uppgå till 60 kg N per ha, dvs 
ungefär lika mycket som vid måttlig kvävegödning av 
åker. Luftburet kväve tillförs lövängar också 
annorstädes, men mängderna är inte klarlagda. Sannolikt 
är kvävehotet störst i trakter med kalkstark jordmån, dvs 
i områden där lövängar ofta är bäst företrädda och en 
mångsidig, känslig flora är bäst utvecklad. 

3. BESKRIVNING A V NATURTYPER 

3.1 Växtsamhällen och karaktärsarter 

För det mesta har inte specifika växtsamhällen blivit 
urskilda i lövängar, men i några undersökningar 
behandlas växtsamhällen i detalj. I de igenväxande 
lövängarna vid Bjärka-Säby i Östergötland, som först 
undersöktes av Semander (1925), urskilde Julin (1948) 
talrika växtsamhällen (societeter och unioner, dvs 
sociationer och associationer) samt också ekosystem 
(holocoen en! Julin). I sin undersökning av lövängarna i 
Grangärde Finnmark i Dalarna indelar Sjörs (1954) 
vegetationen fyra namngivna växtsamhällen 
(associationer) och därtill redogörs för flera 
ruderatbetonade samhällen. J. Nilsson (1970; se även 
Aronsson m fl 1970) urskilde sex växtsamhällen i 
Steneryds lövängsområde i Blekinge. I sitt klassiska 
arbete om de åländska lövängarna behandlar Palmgren 
(1915-17) nio växtsamhällen, som han kallar ståndorts-
respektive formationstyper. Några av dem räknas inte 
alls till lö~ängen så som vi uppfattar den i dag. Losvik 
(1985) uppger att ängsvegetationen på Varalds~y hör 
till växtsamhällen inom alliansen Arrhenatherion i 
klass Molinio-Arrhenatheretea. 

Lövängen är en mycket artrik vegetationstyp. En 
möjligast stor artrikedom är i allmänhet 
eftersträvansvärd. Eftersom lövängens uppgift förr var 



att producera hö och lövfoder, var artsammansättningen 
och produktionen i träd- och buskskiktet samt 
fältskiktet av utslagsgivande betydelse. På gamla 
lantmäterikartor finns ofta antecknat olika slag eller 
kvaliteter av ängsmark (t ex Carlsson & Gustafsson 
1983). Lövängshöet skattades mycket högt och i denna 
dag som är anses lövängshöet vara det bästa höslaget 
bl a i Estland. Den goda kvaliteten beror åtminstone till 
en del på det stora artinnehållet 

l 
Ädla lövträd, speciellt ask, lind, lönn, skogsalm och 
hassel ~ llYSilll!ru!), men också t ex fågelbär, 
getapel eller vägtorn, hagtomsarter, oxel, oxelrönn eller 
finnoxel och vildapel (Prunus avium, Rhll!nJnlli 
catharticus, Crataegus spp., Sorbus intermedia, S.. 
hybrida, Ma!us sylvestris) är mycket viktiga i träd- och 
buskskiktet I fattigare och nordliga lövängar saknas de 
ädla lövträden. På Gotland finns på magrare mark nästan 
rena björkängen (Romell 1942) och lövängarna i 
Österbotten och Norrland hade mest bara al, rönn och 
björk (t ex Smeds 1942, Westerlund 1962, Schwanck 
1983). Trots det bör också dessa lövängar anses som 
mycket värdefulla. 

De ädla lövträden är viktiga bl a p g a att deras förna är 
av synnerligen god kvalitet. Den kvalitativt bästa 
lövförnan lämnar alm, ask, lind och hassel. Lindmull 
användes i Småland som blomkroksmylla (Johansson 
1975). Eken, också den ett ädelt lövträd, ingår ofta i de 
sydliga lövängarnas trädskikt Mycket ek är dock inte 
gynnsamt för lövängen, eftersom ekens förna är sur och 
ganska näringsfattig. Också bokens förna är kvalitativt 
dålig och alltför mycket bok är inte bra för lövängen. 
Gran får inte alls finnas i en löväng. Däremot hör tall 
till de gotländska tallängenas träd. Tallens förna är dock 
kvalitativt dålig; den är både sur och näringsfattig. Stora 
mängder en, speciellt i gläntorna, hör inte till en väl 
hävdad löväng. Också större mängder rosor och slån 
(Rosa dumalis, ~ o a, Pronus spinosa) är tecken 
på dålig hävd. 

De hamlade lövträden angrips av rötsvampar, i 
allmänhet omedelbart efter första stympningen av 
stammen. Småningom blir de murkna och till slut 
ihåliga. De hamlade trädens ihåliga stammar är mycket 
viktiga för lövängens djurliv: speciellt de hålbyggande 
fåglarna (se nedan) och t ex vildbin och bålgetingen har 
dragit nytta av denna följd av hamlingen. Givetvis 
gynnas också svampar, som parasiterar på träden liksom 
i murken ved levande insekter och svampar av 
hamlingen. 

Hasseln är lövängens viktigaste buske och en av dess 
karaktärsarter, som sällan saknas i de sydligare 
lövängarna. Däremot finns hassel inte i de nordliga 
lövängarna, t ex i Bottniska vikens kusttrakter eller i 
S!i!rlandet i Norge. Hasseln var tidigare en viktig 
nyttoväxt genom att den gav nötter samt klenvirke. På 
Åland samlades hasselnötter för export till bl a 
Stockholm, och allt fortfarande säljs en del nötter på 
strömmingsmarknaden i oktober i Helsingfors. 
Speciellt bandstakarna, av vilka man tillverkade 

tunnband, kan nämnas. Fiskare från den nordöståländska 
skärgården, som idkade drivfiske i Ålands hav under 
första hälften av 1900-talet, tog sig i land på bl a Nåtö 
(liktydigt med Nötö) för att få bandstakar med sig hem. 
Den siste åbon på Föglö: Björkör (nu naturreservat) 
planterade hassel, som inte fanns i denna del av 
skärgården, för att kunna få egna bandstakar till sina 
strömmingskärl (Danielsson 1972). 

I en välhävdad löväng tuktades hasseln så att den blev 
lågvuxen. Vanligtvis skulle den ha smal strutform. 
Avverkning till klenvirke och aktiv röjning gjorde att 
hasselns ovanjordiska skott sällan nådde hög ålder (över 
20-30 år) och större dimensioner. Bete med nötkreatur, 
hästar och får hindrar däremot inte hasseln att breda ut 
sig. Endast ett mycket hårt bete håller tillbaka hasseln. 

En hasselrik löväng, som lämnas utan hävd, växer 
snabbt igen till en mer eller mindre sluten hassellund 
(jfr lireggström 1976). Detta har skett t ex på Nåtö, där 
flera tidigare lövängsavsnitt nu är mer eller mindre 
skuggiga hässlen, ofta med en rik och täckande vårflora, 
men med en gles sommarflora (Hreggström 1983). Av 
denna orsak måste man hålla efter hasseln, i vatje fall i 
lövängar med kalkrik jordmån där hasseln växer snabbt. 
Föryngring av hasselbuskar sker genom att alla 
ovanjordiska skott kapas. Nya skott växer snabbt upp 
ur jordstammen, och redan efter ca. 5-6 år måste man 
börja tukta de nya hasselbuskarna så att de inte breder ut 
sig för mycket i gläntorna. Däremot är det betydligt 
svårare att utrota redan väl etablerade, större hasslar. En 
kapning av hasselskotten ca 0.5 m ovanför markytan 
leder inte till önskat resultat, dvs utrotning av hasseln. 
Uppgrävning eller sprängning av jordstammen är 
metoder, som i liten skala prövats på Nåtö (Hreggström 
1976). Uppgrävning i stenbunden mark är mycket 
besvärligt, och själva sprängningsarbetet är estetiskt 
mindre tilltalande. Vardera metoden lämnar fula spår i 
marken, som måste repareras. Också slygifter har 
använts, bl a på Nåtö, men eftersom fåltskiktets arter 
också skadas, kan bruk av sådana gifter inte 
rekommenderas. Ålands landsskapsstyrelse har fattat ett 
principbeslut, enligt vilket slygifter inte får användas 
inom de åländska naturreservaten. Ä ven i Sverige gäller 
motsvarande bestämmelser. 

Också andra lövträd och lövbuskar gynnades p g a att de 
användes som nyttoväxter. Som exempel kan nämnas 
fågelbär, hagtorn, rönnar och vildapel, s k bärande träd, 
som har ätliga frukter (t ex Romeli 1942). Flera av 
lövängens lövträd och lövbuskar ger nyttovirke: som 
exempel kan nämnas att rönn och try ~ 
xylosteum) användes till räfspinnar, olvon <Vibumum 
Ql2l.l!lW till bindnålar och nätkavlar, getapel till 
liehandtag, hagtom till tränaglar, lind till lieskaft, ask 
till yxskaft, avenbok (Caroinus betulus) till kugghjul i 
gökur osv (t ex Lundberg 1914, Sjöbeck 1927, 1966, 
Romeli 1942, Johansson 1975, Olsson 1984). Linden 
gav dessutom lindbast till snören (t ex Lundberg 1914, 
Johansson 1975). Därför var man mån om att spara en 
del av dessa nyttoträd och -buskar. 
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Bland fllltskiktets arter kan en mångfald av orkideer vara 
värdefullt bl a då de ger en fingervisning om hävden är 
riktig eller inte. Det är dock uppenbart att många 
orkidearter gynnas av ett tidigt igenväxningsstadium, 
dvs av det stadium som följer något eller några år efter 
upphörd traditionell hävd (jfr Statens naturvårdsverk 
1983). Vissa arter är starkt slåttergynnade, åtminstone i 
en del av deras utbredningsområde. Som exempel kan 
nämnas fältgentiana, slåttergubbe, ängsskära, 
slåtterfibbla, svinrot (se Carlsson & Gustafsson 1983), 
klasefibbla och darrgräs (se Carlsson & Hagman 1983) 
(Gentianella campestris, Arnica montana, Smatll!a 
~. H>l)OChoeris maculata, Scorzonera humiljs, 
~ praemorsa, Briza media). En riklig förekomst av 
sådana arter är ett tecken på att hävden är god och deras 
försvinnande kan peka på att lövängen inte hävdas på 
rätt sätt. Slåtter gynnar överhuvud en artrik och 
mångsidig flora (Fogelfors 1982, Fogelfors & Steen 
1982). . 

Slåttern gynnar uppenbarligen också många svampar, 
såsom grant färgade vaxskivlingar (släktena 
Camarophyllus, Hygrocybe och Hygrotraffia), 
fingersvampar (släktena ~. Clavulinopsis o a), 
rödsporiga svampar (släktena ~. 
Rhodo.phyllus), äggsvampar ~ spp.) m fl 
(Lindström 1980). Tyvärr finns det endast få 
undersökningar över svampfloran i lövängar. 

En riklig förekomst av bl a älggräs eller älgört 
(Filipendula ulmaria) och mossor brukar tolkas som 
tecken på dålig hävd. Direkt negativa drag är 
förekomstema av stora och täta bestånd av bl a 
brännässla, vägtistel, hallon och duntrav eller mjölkört 
CUrtica dioica, Cirsium vulgare, Rubus idaeus, 
Epilobium angustifolium). 

I det följande uppräknas lövängens ängssamhällen (i vid 
bemärkelse) och några av deras karakteristiska arter 
enligt "Vegetationstyper i Norden" (Nordiska 
Ministerrådet 1984). Runnomas samhällen är svårare att 
definiera genom an de ofta är mycket fragmentariska. 

l. Hällmarktorrängs-typ (5.2.1.1). Lågvuxen gles, torr, 
ofta fragmentarisk ängsmark på tunn jord i skrevor och 
små sänkor på klippor. På kalkunderlag kan torräng av 
hällmarksalvar-typ (5.1.5.1) förekomma. Artantalet är 
mycket litet- litet (3-10 kärlväxter, 1-2 mossor, l lav), 
på kalkunderlag något större (10-20 kärlväxter, 20-30 
mossor, 15-20 lavar) med ett inslag av sydliga -
sydöstliga arter. Karakteristiska arter: vårtåtel, 
bergssyra, gul fetknopp, styvmorsviol (Aira praecox, 
Rumex acetosella, Sedum acre, Viola tricolor), på kalk 
bl a vit fetknopp CSedum album). Stabila samhällen, 
men ibland kan en viss förbuskning med bl a en och 
rosor förekomma. Bete har varit den enda hävdformen. 
Hällmarkstorrängarna faller egentligen utanför 
lövängen, men i hällmarksrik, mosaikartad löväng, 
speciellt i skärgårds- och kustområden, förekommer 
fragment av denna ängstyp i så intimt samband med 
lövängar, att den kan räknas till lövängens 
ängssamhäll en. 

2. Fårsvingeltorrängs-typ (5.2.1.2). Lågvuxen, örtrik, 
torr ängsmark, ofta på backar. Ansluter sig i sina rikare 
former till örtrik ängshavreterrängs-typ (nr 3 nedan), i 
sina fattigare till gräshed (rödvenheds-typ, 5.1.3.1). 
Artantalet är relativt stort - stort (70-90 kärlväxter, 20 
mossor, 5 lavar) med ett inslag av sydliga -
- kontinentala växter. Karakteristiska arter: fårsvingel, 
knippfryle, tjärblomster, backtimjan (Festuca ovina, 
Luzula campestris, Lychnis viscaria, Thymus 
se!Jlyllum). Relativt stabilt samhälle, men förbuskning 
och trädinvasion förekommer. Bete har varit den främsta 
hävdformen. 

3. örtrik ängshavreterrängs-typ (5.2.1.3). Lågvuxen 
(vid bete) - högvuxen, örtrik, torr ängsmark på kalkrik 
mark, ofta i sluttningar. Artantalet är rel stort - stort 
(50-100 kärlväxter, 5-10 mossor, 5 lavar) med många 
sydliga - sydöstliga växter. Karakteristiska arter: 
ängshavre, luddhavre, fårsvingel, gulmåra, rödkämpar, 
backsippa, kalkbackmossa (Avenula pratensis, A. 
pubescens, Festuca ovina, Galium verum, r!anlagQ 
!OOiia. Pulsatilla vulgaris. CampiQthecium lutescens). 
Relativt stabilt samhälle i sluttningar, i övrigt sker 
igenväxning efter upphörd hävd. Bete har varit den 
främsta hävdformen. Tre varianter urskilda: blodnäva-, 
alvar- och hårdsvingelvariant Av dessa torde endast 
blodnäva-varianten höra tilllövängsvegetationen. 

Blodnäva-varianten (5.2.1.3a), med blodnäva (Geranium 
sanguineum), är ett typiskt ekotonsamhälle. I det ingår 
delvis samma karakteristiska arter som 
huvudvarianten, förutom variantens egna arter. 

4. Knylhavreängs-typ (5.2.2.1). Högvuxen, relativt torr 
måttligt frisk ängsmark på finjordar. Anknyter till 
ängshavretorrängstypen. Artantalet är tämligen litet 
tämligen stort (20-160 kärlväxter). Knylhavre 
(Arrhenatherum elatius) är en karakteristisk art. Relativt 
stabilt samhälle i sluttningar, men också där sker 
igenväxning vid utebliven hävd. Såväl bete som slåtter 
har förekommit som hävdformer. Knylhavreängen är ett 
extremt kulturpåverkat samhälle. 

5. Rödvenängs-typ (5.2.2.2). Tämligen lågvuxen, 
måttligt torr - frisk ängsmark med ett måttligt inslag av 
örter. Artanalet är tämligen litet - tämligen stort (30-60 
kärlväxter, 20 mossor). Karakteristiska arter: rölleka, 
rödven, vitklöver, vanlig hakmossa (Achillea 
millefolium, ~ ~. Trifolium re.pens, 
Rhytidiadelphus squarrosus). Instabilt samhälle, som 
växer raskt igen vid upphörd hävd. Igenväxning sker 
först med buskar och lövträd, senare också med gran 
(och bok?). Bete har varit den främsta hävdformen, men 
också slåtter har förekommit. 

l 

6. Skogsnävaängs-typ (5.2.2.3). Tämligen högvuxen, 
frisk - måttligt fuktig, örtrik gräsmark. Ängstyp mellan 
torra ängstyper och fuktängar. Norrut ökar inslaget 
nordliga arter. Artantalet är stort (ca 100 kärlväxter, 10-
15 mossor, l lav). Karaktäristiska arter: vitsippa, 
skogsnäva (midsommarblomster), ängsskallra (Ane-
mone nemorosa, Geranium sylvaticum, Rhinanthus 
minor). Instabilt samhälle, som växer snabbt igen, först 



med buskar och lövträd, senare med 
gran. Slåtter har varit den främsta hävdformen, men bete 
har också förekommit. Riklig förekomst av skogsnäva 
tyder på minskad hävd. 

7. Nordlig fårsvingelängs-typ (5.2.2.4). Tämligen 
lågvuxen, måttligt torr - fuktig, örtrik ängsmark. 
Ananalet är litet (10-15 kärlväxter, ca 5 mossor) med 
ett starkt inslag av nordliga arter. Fårsvingel ~ 
ovina) är en karakteristisk art för samhälle). Relativt 
stabilt växtsamhälle, men efter upphörd hävd sker 
långsam igenväxning, främst med videarter. Slåtter har 
varit den främsta hävdformen, eventuellt har bete också 
förekommit. 

8. Tuvtåtelängstyp (nordlig variant; 5.2.3.1b). 
Högvuxen - nedbetad, tuvig och fuktig ängsmark. 
Artantalet är tämligen litet (30 kärlväxter, 5 mossor). 
Nordliga arter dominerar. Ett inslag av viden och 
glasbjörk förekommer. Karakteristiska arter: hundstarr, 
brudborste eller borsttistel, tuvtåtel, solöga eller 
smörblomma (Carex nigra, Cirsium helenioides, 
Deschampsia cespitosa. Ranunculus acris). Efter 
upphörd hävd sker igenväxning med högörter och viden 
och senare tillkommer också al. Slåtter och bete har 
varit hävdformer. 

9. Högörtsängs-typ (5.2.3.2). Högvuxen, örtdominerad 
fuktig ängsmark. Står nära tuvtåtelängs-typen och kan 
normalt anses vara en igenväxningsfas av denna. 
Artantalet är tämligen litet (30-50 kärlväxter, 10 
mossor). Beroende på lokalisering varierar inslaget av 
sydliga eller nordliga arter. Älggräs eller älgört 
(Filipendula ulmaria) är en karakteristisk art. Instabilt 
växtsamhälle, växer igen till sälg -alskog, askskog eller 
almskog vid upphörande hävd. Granen invaderar 
sannolikt i ett senare skede, åtminstone torrare delar. 
Slåtter och svagt bete har varit hävdformer. Förutom 
huvudformen har två varianter urskilts: kåltistel- och 
tuvstarr-varianten. Båda har hävdats med slåtter och 
bete. 

I den sydliga (Danmark, Skåne, eventuellt Sydnorge) 
kåltistel-varianten (5.2.3.2a) tillkommer bl a kåltistel 
(Cirsium oleraceum) som karakteristisk art 

Tuvstarr-varianten (5.2.3.2b) med luvstarr ~ 
~ ingår ofta som mosaik i huvudtypen på 
mycket blöt mark. 

10. Kalkfuktängs-typ (5.2.3.4). Lågvuxen örtrik 
ängsmark på kalkrikt och fuktigt - blött underlag. 
Artantalet är tämligen stort (60-80 kärlväxter, 15-20 
mossor) med ett starkt inslag av sydöstliga arter och 
flera orkideer. Karakteristiska arter: hirsstarr, vildlin, 
älväxing, kärrguldspärrrnossa, kalkkammossa ~ 
~. Linum catharticum, Sesleria caerulea, 
Campylium stellatum, Ctenidium molluscum). 
Gränsen mot rikkärr (kalkkärr) blir ibland oskarp. 
Relativt instabilt samhälle, som växer igen vid 
upphörande hävd ( tuvtåteläng- högörtäng-förbuskning--
lövskog). Bete och slåtter har varit hävdformer. 

11. Blåtåtelängs-typ (5.2.3.5). Tämligen högvuxen, 
gräsdominerad, fuktig eller blöt ängsmark på 
torvunderlag. Gränsdragningen mot kärrängar och kärr är 
ibland oklar. Artantalet är litet (10-15 kärlväxter, 2-3 
mossor) med nordliga arter på nordliga lokaler. Blåtåtel 
CMolinia caeru]ea) är en karakteristisk art. Instabilt 
samhälle som växer igen med viden och al vid 
upphörande hävd. Slåtter har varit den främsta 
hävdformen. 

3.2 Lövängens djur 

Lövängens fauna är i allmänhet mycket sämre känd än 
floran, för sammanfattande undersökningar över 
djurlivet i lövängar har gjorts endast i undantagsfall. 
Fågelfaunan är behandlad bl a av Bo Svensson i en 
uppsats om Steneryds lövängar i Blekinge (Aronsson m 
fl 1970) och av L. Nilsson (1984) i Lilla Horns löväng 
på Öland. I samband med en inventering av Ålands 
fågelfauna 1975 behandlades också lövängar (främst 
igenvuxna sådana); artantalet var lika stort som på 1920-
talet, men partätheten per ytenhet var 2.8 gånger större 
1975, en följd av igenväxningen . (Haila 1983). 
Lövängens partäthet (796 par per km2) var den näst 
högsta partätheten i 16 undersökta habitat på Åland 
(Haila m fl 1980). 

Bland evertebraterna är det endast daggmaskarna som 
varit föremål för noggrannare undersökningar (Julin 
1948, Sjörs 1954, Hreggström 1973). I övrigt har bara 
enstaka evertebratgrupper, främst vissa insekter (fjärilar, 
skalbaggar m fl) och mollusker, undersökts, men 
undersökningarna har för det mesta inte speciellt syftat 
till ett klarläggande av dessa djurs förekomst eller 
bundenhet till uttryckligen lövängar. 

Bland däggdjuren finns inte någon art, som skulle vara 
bunden till lövängarna. Närmast skulle kanske 
mullvaden Cfa!pa e!IJ"O.l)aea) komma, men den påträffas 
allmänt också i andra vegetationstyper. Dessutom 
saknas mullvad flerstädes inom lövängarnas 
kämområden, såsom på Gotland och Åland. 

Flera arter fladdermöss är beroende av trädhåligheter 
under sommarhalvåret och dessa arter gynnas av det 
hamlade trädbeståndets ihåliga stammar. Följande 
fladdermössarter hör till dessa (enligt Magnus Sylven, 
Lund, per brev 1986): stor fladdermus, trollfladdermus, 
dvärgfladdermus, Bechsteins fladdermus, mustasch-
fladdermus och långöract fladdermus (Nycta!us noctula. 
Pipisttellus na!husii, P v joistrel/us, ~ 
bechsteini, M. mystacinus, Plecotus auritus). Sannolikt 
hör också fransfladdermus (Myotis n\lttereri) till denna 
grupp. 

Fågelfaunan i lövängarna är vanligtvis rik och 
häckfågelbeståndet är mycket stort (Aronsson m fl 
1970, Haila m fl 1980,. L. Nilsson 1984, Olsson 
1984). Fågelfaunan gynnas dels av de hamlade 
lövträdens murkna och ihåliga stammar, dels av 
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lövängens ofta välutvecklade brynstruktur och 
buskskikt, som förbättrar häckningsmöjligheterna och 
gör födotillgången rikare (Magnus Sylven, brev 1986). 
Observeras bör dock att hagarna är mycket viktigare 
som häckningsbiotoper för praktiskt taget samma 
fågelarter, eftersom hagarnas areal är mycket större än 
lövängarnas. 

Antalet hålbyggande fåglar är påfallande stort. Bland 
karakteristiska hålbyggande lövängsarter kan nämnas 
skogsduva, kattuggla, blåkråka (utdöd i Norden en! 
Ovesen m fl 1982), gråspett, gröngöling, större 
hackspett, mindre hackspett, göktyta, svartvit 
flugsnappare, halsbandsflugsnappare, talgoxe, blåmes, 
nötväcka, stare och kaja (Qllil!:nba Q!mllS, Strix aluco, 
Coracias garrulus. Picus capus, P. viridis, DendroCQPOS 
major, D. minor, Jvnx torquilla, Ficedula hypoleuca, E. 
~. E.ar!i.s !llil.im:, P. caernleus, Sitta eurooaea, 
Sturnus yulgaris. Corvus monedula). Av dessa arter 
gynnas flera, bl a större hackspett, svartvit flugsnappare 
och talgoxe också av brynstrukturen. 

Andra allmänna eller karakteristiska lövängsfåglar är 
bl a trädpiplärka, törnskata, gulsångare, törnsångare, 
ärtsångare, trädgårdssångare, svarthätta, lövsångare, 
grönsångare, kungsfågel, rödhake, rödstjärt, näktergal, 
koltrast, björktrast, rödvingetrast, gulsparv, bofink, 
grönfink, domherre, rosenfink och stenknäck CAnt!nl.s 
.l!:iYill!is, Lanius collurio, Hippolais ktWJla, fu1yia 
communis, S. curruca. S borin, S. atricapilla. 
PhylloSCQll!JS ~. P. sibilatrix, Regulus regulus. 
Erithacus rubecula, Phoenicurns phoenicurns. Luscinia 
~. Tunlus merula, ~. Llli.aQ.us, Emberiza 
~. Fringilla coelebs, earctuelis chloris. fyrr!:rn!a 
llY!!hula. Car:podacus ervthrinus, Coccothraustes 
coccothraustes). Av de ovan nämnda arterna är 
halsbandsflugsnapparen kanske den mest typiska 
lövängsfågeln. Flertalet av de nämnda arterna gynnas av 
lövängens brynstruktur med välutvecklat buskskikt 
Nötskrika (Garrulus glapdarius) hör också till dessa 
arter; den har bl a rikare födatillgång genom den stora 
mängden bon av andra fågelarter. Nötkråka (Nucifraga 
cruyocruactes cruyocatactes) häckar inte i lövängar, men 
den påträffas ofta i lövängsterri!ng, speciellt under 
sensommar och förhöst då den samlar hasselnötter för 
sina vinterförråd, men också under försommaren, då den 
är ute för att plundra andra fåglars bon. 

Insektfaunan befordras uppenbart av en artrik flora. 
Flera orkideer är ganska specialiserade vad pollinations-
biologin beträffar, och det är därför viktigt att 
förhållandena är lämpliga för såväl orkiden som för 
pollinerarna. 

Två undersökningar över fjärilar i bl a lövängar på 
Åland gjordes i slutet av 1930- och början av 1940-
talet. Nordman (1943) undersökte fjärilfaunan på Föglö: 
Bänö i den sydoståländska skärgården sommaren 1939, 
men han nämner inget särskilt om lövängsarter, trots 
att Bänö vid denna tid bör ha haft ett levande 
lövängs bruk. Hellman ( 1948) undersökte storfjärils-
faunan Mariehamnstrakten under somrarna 

1941-43. Till hans undersökningsområde hörde en del 
lövängar, men han redogör inte speciellt för deras 
fjärilar. 

Väisänen & Somerma (1985) kartlade förekomsten av 
liten apollofjäril eller mnemosynefjäril (Parnassius 
mnemosyne) i Finland. Denna fjäril förekommer främst 
i lövängar. Arten har minskat märkbart under de senaste 
decennierna, antagligen främst p g a att lövängarna har 
vuxit igen. Däremot utgör inte larvens näringsväxt, stor 
nunneört (Corydalis solida), en begränsande faktor, 
eftersom den är relativt allmän i sydvästra Finland och 
förekommer ymnigt på många lokaler utan liten 
apollofjäril. 

En del andra dagfjärilar är anpassade tiJI den 
runna/gläntamosaik som kännetecknar lövängar 
(Magnus Sylven, brev 1986). Speciellt väl anpassade 
till lövängsmiljön är förmodligen skogsvitvinge, 
guJlvivefjäril, dårgräsfjäril, pärlgräsfjäril och brun 
blåvinge CLe.ptidea sinapis, Hamearis lucina, Lm2in&fl 
~. Coeononympha arcania, Eumedonia ~-

Också flera andra dagfjärilar torde finna goda 
livsbetingelser i lövängsmiljön, såsom aurorafjäril, 
rapsfjäril, silverstreckad pärlemorfjäril, stor 
pärlemorfjäril, aJlmän pärlemorfjäril, prydlig 
pärlemorfjäril, grobladsnätfjäril, veronikanätfjäril, 
boknätfjäril, slåttergräsfjäril, luktgräsfjäril, 
kamgräsfjäril, kvickgräsfjäril, almsnabbvinge, 
vitfläckig guldvinge, silverfargad blåvinge, 
kattostvisslare, skogssmygare, tåtelsmygare, allmän 
ängssmygare och stor ängssmygare (Anthocaris 
cardamines, Arcto11eia napi, Argynnis paphia, 
Mesoacidalia aglaja, Fabriciana adippe, ~ 
euphrosyne, Mellicta athalia, M. britomartis, 
Euphydzyas maturna, Maniola jurtina. Aphantopus 
hyperautus, Coenonympha pamphilgs, Pararge aegeria, 
Strymonidia w-album, Lycaena virgaureae, Plebicula 
amaru:!a. ~ ma!.Yae, Ervnnis tages, Thymelicus 
linrn!a, Hesperia comma, ~ venatus). 

Av övriga ryggradslösa djur i lövängar kan 
daggmaskarna och landsnäckorna särskilt framhävas. De 
är viktiga förnanedbrytare, och daggmaskarna är helt 
utslagsgivande vid bildningen av humusens (muJlens) 
klumpstruktur (t ex Satchell 1967). Därtill är 
daggmaskamas verksamhet mycket viktig 
kvävehushållningen (t ex Syers & Springett 1983). 

3.3 Marken 

Endast i ~ lövängsundersökningar är marken närmare 
undersökt (t ex Julin 1948, Sjörs 1954, Hreggström 
1983). Humusen är i allmänhet utbildad som s k muJI 
och markprofilen är en s k brunjordsprofil, men det kan 
diskuteras om humusen inte oftast (eller kanske ailtid) 
är en mullartad moder (Kubiena 1953) och marken en 
gråbrun jord eiler gräsmarkspadsol (Nykvist 1968; se 
diskussion i Hreggström 1983). 
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3.4 Successionsförlopp 

Så länge lövängen hävdas råder ett tillstånd av skenbar 
jämvikt Så snart en löväng lämnas obrukad rubbas den 
skenbara jämvikten och lövängen börjar växa igen med 
lövsly och eventuellt också med en. Om gran finns i 
närheten kommer granen alltid förr eller senare in i 
lövängen. På Åland har lövängar förändrats till örtrika 
grandominerade skogar på mindre än yx> år Gfr 
Palmgren 1915-17, Hreggström 1983). I Sydsverige där 
boken vid sidan om granen är klimaxträd, kan 
utvecklingen till gran- eller bokskog förmodas vara 
betydligt snabbare p g a det gynnsammare klimatet 

I västra Norge saknas i allmänhet vildväxande gran och 
därför kan en igenväxning förmodas leda till 
blandlövskog eller ädellövskog. Också t ex i den 

sydöståländska skärgården (bl a Kökar), där spontant 
växande gran saknas leder successionen till snårig 
blandlövskog (Hreggström 1983). 

Återupptagen hävd i en igenvuxen löväng leder 
påfallande snabbt till en fysionomiskt sett välhävdad 
löväng. På Åland har denna process kunnat konstateras 
ske inom loppet av 2-5 år efter det återställnings-
arbetena påbörjats. Förloppets hastighet är i viss mån 
beroende på hur kraftig igenväxningen varit, hur mycket 
gran som ingått och restaureringsågärdernas karaktär. 
Däremot är det inte klarlagt om fältskiktets forna 
artsammansättning återupprättas på så kort tid som 2-5 
år. Sannolikt krävs längre tid och intensivare 
lövängsskötsel (bl a lieslåtter) för att fältskiktet skall 
återfå sin forna artsammansättning. 

Figur 2. stubbskottsäng vid Kurniatofta i Skåne. Numera hävdas denna yta enbart 
genom bete. Tidigare slogs ängen och alarna höggs regelbundet vart 20-30 år. 
stubbskottsängen har ofta betecknats som en typ av skottsko g, men likaväl kan man 
se den som en typ av löväng. Foto: Olle Nordell. 
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4. HOTADE ARTER 

4.1 Växter 

Inte en enda av de hotade växtartema i Norden är en typisk lövängsart Detta torde vara en följd av att lövängen är en 
mosaik av lövskog och äng, och lövängens växter antingen är lövskogsarter eller ängsarter. Tre orkidearter, som 
också växer i lövängar, räknas till de hotade arterna i Norden ( Ovesen m fl 1982): salepsrot eller klotyxne, storsyssla 
och guckusko (Anacamotis pyramidalis, Cephalanthera da!nasonium, Cypripedium calceolus). 

På riksplanet finns det däremot flera hotade lövängsväx ter. 

I Danmark är en lövängsväxt, nämligen orkideen flugblomster (flueblomst, Ophrys insectifera), hotad. 

Följande kärlväxter är hotade i Finland (F) respektive på Åland (Å) (se Betänkande 1985; hotkategorierna: l = akut 
hotad, 2 =sårbar, 3 = hänsynskrävande,- =inget hot): 

Agrimonia procera - luktsmåborre 
Allium ursinum - ramslök 
Campapula latifolia - hässleklocka 
Carex ornithopoda - fågelstarr 
Cephalanthera longifolia - svärdsyssla, vit skogslilja 
Cypripedium calceolus - guckusko 
Fritillaria meleagris - kungsängslilja 
Gymnadenia conQPsea - brudsporre, brudgran 
Malus sylvestris - vildapel 
Qphrys insectifera - flugblomster 
Rosa canina - stenros (otypisk i Finland) 
Rubus [JTUinosus - hallonbjörnbör 
Sorbus teodori - avarönn 
Ulmus glabra - skogsalm 

F Å 
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3 
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l 
2 
3 
2 

3 
l 
3 
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3 
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3 
3 
3 
l 
2 
2 
2 
2 
3 
l 
3 
3 
3 
3 

De ovan nämnda arterna förekommer i allmänhet också i andra vegetationstyper än i löväng. De hänsynskrävande 
arterna är många, men eftersom de omfattar sällsynta arter, arter vars populationer minskat utan att de ännu är hotade 
och arter vars status är oklar är denna grupp svårbehandlad. 

Eftersom situationen angående lövängar i Norge inte är lika klar som i de övriga nordiska länderna, är det svårt att 
fastslå, vilka av Norges utrotningshotade arter som är lövängsarter där. Följande arter (främst en! Halvorsen 1984 och 
Statens Naturvemråd 1984) hör eventuellt till hotade i löväng i Norge (l =akut hotad, 2 = sårbar, 3 = sällsynt, 4 = 
bör observeras): 

Campanul~ - skjeggklokke, skäggklocka 
Centaurea phrygia - parykk-knoppurt, ängsklint 
Herminium monorchis - honningblom, honungsblomster 
Lasemitium latifolium - kvitrot, spenört 
Melampvrum cristatum- kam-mjell, korskovall 
Nigritella nigra - svartkurle, brunkulla 
Phyteuma spicatum - vadderot, vitrapunkel 
Serratula tinctoria -jrertistel, ängsskära 
Trifolium montanum - bakkekll!!ver, backklöver 
Viola hirta - lodnefiol, buskviol ' 

4 
3 
l 
4 
2 
4 
4 
l 
2 
2 



I Sverige kan följande arter räknas till de utrotningshotade lövängsarterna (Karlsson 1982, 1984, Nilsson & 
Gustafsson 1985, Floravårdskommitten för kärlväxter 1985; hotkategorierna: O = försvunnen, l = akut hotad, 
utdöende 2 = sårbar, 3 = sällsynt- mycket sällsynt, 4 = hänsynskrävande; ? = osäkert om arten kan räknas som 
lövängsväxt): 

Anacamptis pvramidalis - salepsrot, klotyxne 
~ephalanthera <lamasonium - storsyssla 
.fuWhrasia rostkoviana subsp. J:!1Q!ililllil - ängsögontröst 
g._stricta var. ~ - späd ögontröst 
~ var. ~ - svensk ögontröst J 
Qslntianella amarella - ängsgentiana 
G. camoestris - faltgentiana 
Q®m hispidum - sträv nejlikrot 
J.&uchorichis albida subsp. lllJlli!ll - vityxne 
Nigritella nigra - brunkulla 

3 
3 
o 
2 
2 
4 
4 
l 
l 
2 

På det lokala planet finns det ytterligare flera utrotningshotade kärlväxtarter, men ofta saknas utredningar. 
Följaktligen behandlas lokalt hotade arter inte här. 

Bland de lägre kryptogamerna och svamparna finns flera hotade arter. Dessa organismer är i allmänhet betydligt sämre 
kända än kärlväxterna och därför är det mycket svårare att ge säkra uppgifter om deras status. I Finland har en del arter 
upptagits bland de hotade arterna (se Betänkande 1985). Följande mossor, svampar och lavar kan nämnas: 

Mossor 

Fruilania fragilifolia 
Orthotrichum lyellii - båghättemossa 
O striatum 
Ulota cri§lla - krushättemossa 
U. <lrummondii 
Zygodon conoideus 
Z. viridissimus - ärgmossa 

Svampar 

Boletus calQJ)us - skönsopp 
B. imoolitus - bleksopp 
B. aueletii - slätfotad sopp 

Lavar 

Sclerophora farinacea 
S. reronella 

Ophrys insectifera - flugblomster 
Foto: Christer Göransson 
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4.2 Djur 

Eftersom lövängens djur i allmänhet är sämre kända än växtema är bedömningarna om vilka djurarter som är hotade 
ganska osäkra. Detta gäller speciellt insekterna och andra lägre djur. 

I Norden har följande däggdjur och fåglar, vilka är mer eller mindre typiska Iövängsdjur, ansetts vara hotade (Ovesen 
m fl 1982): Bechsteins fladdermus, trollfladdermus, blåkråka och gråspett (Myotis bechsteini, PipistreBus nathusii, 
Coracias garrulus, Picus canus). Av dessa är blåkråka utdöd. 

I Finland har följande djurarter bedömts vara hotade (se Betänkande 1985; hotkategorier: 2 
hänsynskrävande ): 

Däggdjur 

Myotis nattereri - fransfladdermus 
Plecotus auritus - långärad fladdermus 

Fåglar 

Columba oenas - skogsduva 
Picus canus - gråspett 
Denctrocopos minor - liten hackspett 
Nucifraga caryocatactes caryocatactes - nötkråka 

Moiiusker 

Aegopineiia pura 
Oxychilus alliarius 
Vertigo angustior 
Vitrea contracta 
V. crystallina 

Spindlar 

Centromeros persimilis 
Mioxena blanda 
Peiienes tripunctatus 

Fjärilar 

Cleorodes lichenaria - grönfläckig lavmätare 
Coleophora inulae - krissiespinnmal 
Euphydryas aurinia - ärenprisnätfjäril 
Herminia Iunalis - brunaktigt tofsfly 
Mompha miseena - solvändetofsmal 
Pamassius mnemosyne - liten apollofjäril, 
svart apoiiofjäril, mnemosynefjäril 
Photedes captiuncula - dvärgängsfly 
Phyiionorycter lantanellus - olvonguldmal 
Phytometra viridaria - jungfrulinfly 
Pseudaricia nicias - Donzels blåvinge 
Teleoides sequax. 
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s. SKYDD, RESTAURERING OCH NYANLÄGGNING 

Merparten av den tidigare lövängsarealen saknar helt skydd och har också efter upphörd hävd förändrats i mer eller 
mindre hög grad. Vidsträckta arealer av f d löväng är så starkt förändrad att en restaurering inte längre lönar sig. 

skyddade lövängar förekom~~r i Danmark, Finland, Norge och Sverige (se ovan). Tidigare förekom totalfredning av 
lövängar (t ex Vårdsätra och Angsö i Sverige, se Sernander 1912, Romeli 1948, 1961) men numera ingår föreskrifter 
om hävd eller skötsel i fredningsbestämmelserna för lövängsreservat 

Flertalet lövängsreservat är av den typen att dy har restaurerats i mer eller mindre hög grad. Den första åtgärden brukar 
vara en mer eller mindre genomgripande bortröjning av bl a gran, en och lövsly, så att lövängens struktur med runnor 
och gläntor skall kunna återskapas. 

Nyanläggning av löväng kan mycket väl komma i fråga på lämpliga platser, t ex i lövrika strandlundar. Frågan är 
dock om det inte är bäst att i första hand försöka satsa de begränsade resurserna på redan fredade lövängar och tidigare 
lövängar, som inte vuxit igen alltför mycket. 

6. BIOTOPHÄVD 

Det traditionella lövängsbruket omfattade som tidigare nämnts fyra arbetsskeden, nämligen: 

1. Fagning (risning, rydjning). 
2. Slåtter. 
3. Bete. 
4. Lövtäkt (hamling, klappning, knissling, lövkvistning). 

Till de fyra årligen återkommande arbetsskedena kan ett femte tillfogas, nämligen gallring eller röjning som inte 
företogs varje år. 

Det allra bästa är givetvis om skötseln av lövängsreservat kan ske på traditionellt sätt. Den traditionella skötseln bör 
utgå från de lokala traditionerna. Tyvärr har den traditionella skötseln kunnat genomföras bara i undantagsfall (t ex i 
ett mindre antal ängen på Gotland). De ekonomiska och personella resurserna är i allmän begränsade och därför får 
man tillgripa olika lösningar för att klara hävden av lövängar. Nedan uppräknas olika skötselåtgärder vid l) låg och 2) 
hög ambitionsnivå. 

l. Skötsel av löväng vid låg ambitionsnivå 

Åtgärd 

Fagning 

Slåtter 

Bete 

Hamling 

Gallring 

Tidpunkt 

April-maj 
(juni i 
nordliga 
lövängar) 
Juli (-aug) 

Juli-aug 

Sept-okt 

Höst- vår 

Utförande 

Nedfallna grövre grenar städas bort från lövängen. 
Eventuellt utförs fagningen bara varannat eller vart 
tredje år. 

Vid låg ambitionsnivå är slåttern den skötselåtgärd 
som oftast lämnas bort. 
Vid låg ambitionsnivå får betet ersätta slåttern. 
Betet bör ske enbart med nötkreatur eller häst. 
Betestrycket bör hållas lågt, 0.3-0.5 vuxna djur per 
ha. Efter några års bete borde lövängen betesfredas 
under ett - några år och helst slås under dessa år. 
Hamling av tidigare hamlade träd är nödvändigt för 
att träden inte skall falla omkull p g a ålder. 
Hamling bör företas på samma träd med ca 5-10 
års mellanrum. 
Gallring av de tätaste runnorna och en förstoring av 
gläntorna bör ske minst vart 10 år. I mån av 
möjlighet skall hasslarna "lyftas upp", vilket 
innebär att uthängande grenar och stammar kapas så 
att hasselbusken får en smal strutform. Föryngring 
av hassel bör ske då och då genom att alla 
ovanjordiska skott på busken kapas. 
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2. Skötsel av löväng vid hög ambitionsnivå. 

Åtgärd 

Fagning 

Slåtter 

Bete 

Hamling 

Gallring 

Tidpunkt 

April-maj 
(juni) 

Juli (aug) 

Aug-sept 

Aug-okt 

Höst- vår 

7. UPPFÖLJNING 

Utförande 

Nedfallna grenar, kvistar och löv räfsas ihop efter 
snösmältningen (då vitsippan börjar blomma) och 
komposteras eller bränns på lämplig plats i eller 
utanför lövängen. 
Lieslåtter bör ske under senare delen av juli för an 
örter och gräs skall hinna blomma och sätta frö. 
Gamla tecken för slånertidens begynnande är att 
timotejen (Phleum pratense) blommar, ängs- och 
höskallrans (Rhinanthus minor, R, serotinus) frön är 
mogna och skramlar i kapslama och slåttergubbens 
(Amica montana) alla tre blommor är utslagna. På 
stora, plana ängsytor kan slåttern utföras med 
maskin. Höet bör ligga kvar någon dag för att hindra 
att fållskiktets rotsystem torkar ut för mycket. 
Höet skall sedan transporteras bort från ängen. Med 
några års intervall kan lövängen lämnas oslagen, så 
att en effektiv fröspridning kan ske. Eventuellt kan 
en del av lövängen lämnas oslagen varje år. Den 
oslagna delen bör skiftas från år till år. Slåtter med 
t ex gräsklippare som finfördelar fliltskiktets arter 
kan användas, men det finns en viss risk för en 
oönskad gödningseffekt genom att allt växtmaterial 
snabbt nedbryts. 
Bete med nötkreatur eller häst kan ske efter 
slåttern. Betestrycket bör vara lågt, 0.2-0.5 vuxna 
d jur per ha. Betet har betydelse i det att 
förnaproduktionen blir mindre och fagningen lättare 
följande vår. 
Alla tidigare hamlade lövträd bör hamlas med 
några (3-8) års mellanrum. För att få det hamlade 
trädbeståndet yngre bör också nyhamling av tidigare 
icke hamlade unga träd företas. Lämpligen indelas· 
lövängen i ett antal "skiften" som hamlas i tur och 
ordning. Hamling, som sker ur ren vårdsynpunkt 
(lövfodret tas inte tillvara), kan också företas 
under vårvintern. 
Med några års intervaller bör gallring företas i 
lövängen. Runnor, som blir alltför stora och täta bör 
gallras och röjas. Hasseln föryngras genom att hela 
busken kapas vid markytan. Hasslarna bör också 
"lyftas upp" med några års intervaller, vilket 
innebär att uthängande grenar och stammar kapas så 
att hasselbusken får en smal strutform. 

Uppföljningen och kontrollen av skötselåtgärderna i 
lövängar, såväl i reservat som andra, har ofta blivit 
eftersatt. I det följande behandlas olika åtgärder för 
uppföljning och kontroll. De är ordnade efter en 
approximativt stigande ambitionsnivå: 

6. Produktionsstudier 
7. Föroreningsstudier , 
l. FotograftSk dokumentation 
Fotografering är en enkel, billig och föga arbetsintensiv 
metod med vilken lövängar och förändringar i dem kan 
dokumenteras. Fotograferingen utförs med några års 
mellanrum (5-10 år vid låg ambitionsnivå, oftare vid 
hög). Fotografierna tas från bestämda fixpunkter; de . 
prickas in på en enkel kartskiss (se punkt 3). det är 
viktigt att fotograferingen sker vid minst två och helst 
flera tillfållen under en och samma fotograferings-
säsong: 

l. Fotografisk dokumentation 
2. Artförteckning (växter, svampar, fåglar, insekter, 
andra djur) 
3. Kartering (struktur, vissa arters växtplatser etc). 
4. Analys av vegetationen, faunan etc i fasta provytor 
5. Markstudier 



vid hög ambitionsnivå tas vårbilder strax efter 
snösmälmingen, våraspekten, sommaraspekten före och 
efter slåttern, förhöstaspekten vid betesperiodens slut 
och vinterbilder. Flygbilder i färg från låg höjd ger 
mycket god tilläggsinformation. 

2. Artförteckning. 
En förteckning över lövängens alla kärlväxtarter 
uppgörs redan vid låg ambitionsnivå. I mån av 
möjlighet skall också lägre kryptogamer orJt svampar 
inbegripas i artförteckningen. Med stigande ambition 
kan de enskilda arternas riklighet uppskattas på olika 
sätt (t ex riklig - sparsam). En inventering av 
fågelfaunan låter sig göras redan vid låg ambitionsnivå. 
Med stigande nivå kan också insekter (t ex fjärilar, 
skalbaggar, flugor m fl) och andra djur (mollusker, 
spindlar, tusenfotingar, daggmaskar o a) medtas. 
Artförteckningarna följs upp med några års mellanrum. 
Detta år särskilt viktigt i fråga om kärlväxtfloran. 

3. Kartering. 
En kartering av lövängens struktur med det exakta läget 
för ronnor (varje lövträds- och buskart karterad skilt för 
sig), gläntor, rösen, block, gärdsgårdar, diken, kärr, 
hällar etc är av mycket stor betydelse för uppföljning 
och kontroll. En sådan kartering sker bäst utgående från 
flygbilder i fårg tagna från låg höjd (se punkt l) 
kompletterad med fåltkartering. På en sådan karta kan 
växtplatserna för enskilda växtarter, provytor (se punkt 
4), områden med olika hävd under olika år etc markeras. 

4. Analys av fasta provytor. 
För erhållande av kvantitativa data av mem exakt art och 
för att få en bas för uppföljande studier för utvecklingen 
av lövängen är fasta (permanenta) provytor mycket 
användbara. Ett stort problem är hur provytorna skall 
kunna hittas vid förnyad analys. I för utomstående helt 
fredade forskningsområden är problemet inte så stort, 
men i lövängar, till vilka allmänheten har fritt tillträde, 
åtminstone under en del av året, blir provytsproblemet 
större. Det accentueras i allra högsta grad om lövängen 
slås och betas. Det förefaller som om provytans 
markeringar lämpligast görs med hjälp av ett eller två 
metallrör, som drivs ned till marknivå. En 
förlängningstapp skall kunna passas in i rörets ända i 
samband med analys. Om man använder cirkelrunda 
provytor (modell Yli-Vakkuri; se Yli-Vakkuri 1959, 
Kotisaari 1983) behövs bara ett enda, centralt 
markeringsrör med kvadratiskt genomsnitt. Kvadratiska 
provytor (den oftast förekommande typen) kräver helst 
en fast ram med två hörnmarkeringar (se t ex Tamm 
1948, Björkbäck & Lundqvist 1982). Markeringsrörens 
läge i terrängen borde prickas in på en karta. 
"Försvunna" rör kan sökas med en metalldetektor. I 
fasta provytor kan vegetationen studeras i detalj. Vidare 
kan sådana provytor användas vid produktionsstudier (se 
punkt 6). 

5. Markstudier. Markstudierna kan omfatta dels 
marken som sådan (pH, näringsämnen, 
kornstorleksfördelning, olika skikt, markprofilen), dels 
också t ex rotsystemen o a underjordiska växtdelar, 

svampmycelier och markfaunan. Speciellt undersök-
ningar av växternas underjordiska organ och svamp-
roycelierna är krävande. Av markfaunan hör t ex 
daggmaskarna och molluskerna till de lättaste att 
undersöka såväl kvalitativt som kvantitativt. 

6. Produktionsstudier. 
Produktionsstudier kan utföras i fasta provytor. De kan 
gälla växternas ovan- och underjordiska produktion, 
faunans produktion och också förnaproduktion och 
förnanedbrytning. Speciellt om lövängen umyttjas för 
att producem foder är produktionsstudier viktiga. 

7. Föroreningsstudier. 
Med ökande utsläpp av tungmetaller, kväve, svavel etc 
kan undersökningar av dessa ämnens inverkan på 
lövängarnas ekosystem inbegripas. Speciellt kväve-
utsläppen förefaller att på sikt kunna utgöra ett hot mot 
lövängarnas artrikedom. I kalkrika trakter spelar den 
sura nederbörden sannolikt inte någon större roll. 
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Vinjettbilden på s 89 visar en ekhage i nordvästra Skåne. 
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l. HISTORIK 

J äldre tider, då husdjursskötseln var minst lika viktig 
som jordbruket i stora delar av Norden, behövdes 
betesmarker vid sidan av andra foderproducerande 
marker. Husdjuren betade på all slags mark där det 
överhuvud fanns vegetation som kunde utnyttjas som 
bete. Varje holme och skär, som kunde föda ett får 
under en eller några dagar, utnyttjades åtminstone vissa 
år till utmarksbete i bl a de östsvenska och 
sydvästfinländska skärgårdarna (t ex Eskeröd 1954, 
Skult 1956). En del av betesmarken fanns också på 
inägomark: denna utgjordes av bl a löväng, som 
utnyttjades för bete en kortare tid, och hage, som kunde 
betas under en längre tid av betessäsongen. 

TORRT 

VÅTT 

Hagen är en typisk nordisk företeelse. Före de stora 
skiftenas tid var hagar sällsynta i Mellaneuropa; i 
Norden var de däremot relativt vanliga och de låg i 
allmänhet mellan inmark och utmark (Szabo'1970). 

Hagen kan defmieras som en glest trädbevuxen, 
naturlig, inhägnad betesmark (Steen 1954). I äldre tider 
förefaller det som om de väsentliga kriterierna för hagen 
var inhägnaden och betet medan närvaro eller frånvaro 
av träd spelade en underordnad roll (Steen 1958). Under 
1900-talet har man ofta skilt mellan hage, som omfattar 
den inhägnade, glest trädbevuxna betesmarken, och 
hagmark, som omfattar därtill mer eller mindre öppen, 

NÄRINGSPATTIGT NÄRINGSRIKT 

Hagens växtsamhällen i förhållande 
till näringstillstånd och fuktighetsförhållanden. 
Sko gsvegetationen (med stora bokstäver) avgränsas av lin j en ... ' ........ "~' 
odlingslandskapets vegetation (hed- och ängsvegetation, 
med små bokstäver) av lin j en ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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buskbevuxen betesmark. Detta vidsträcktare hagmarks
begrepp kommer att omfatta bl a de uppländska och 
sydfinska moränbackamas enbuskbevuxna örtbackar, de 
västgötska falorna, enmarkema i det öländska alvarets 
utkanter ("alvarhagmark") och de skånska fäladerna och 
danska overdreven, liksom också de trädlösa, betade 
holmarna i skärgårdarna; också fjälltrakternas 
fäbodvallar kunde i vidsträcktaste mening räknas som 
hagar enligt denna definition (Steen 1958). I den 
följande behandlingen kommer tyngdpunkten att läggas 
vid de trädbevuxna hagarna, medan fäbodarna lämnas 
obeaktade liksom också falorna och de öländska 
"alvarhagmarkerna". 

Trots sin karaktär av naturlig fodermark (Statens 
naturvårdsverk 1986) har vissa skötselåtgärder företagits 
i hagen (Sernander 1920, Steen 1958): gran, en, rosor, 
slån, hagtorn, getapel (Picea abies, ~ 
communis, Rosa spp., Prunus winosa, Crataegus spp., 
Rhamnus catharticus) m fl lignoser med vassa hårda 
barr eller taggar, som försämrade betet, måste då och då 
röjas. 

Hagar kan ha uppkommit på olika sätt.(Sjöbeck 1931, 
Malmström 1951, Steen 1958): 

- genom avverkning av en del av trädbeståndet, röjning 
av buskar och årligt bete av inägomark i anslutning till 
bebyggelsen. Dessa hagar behövdes som betesmarker 
på bekvämt avstånd från gården för t ex dragdjur. 

- genom överföring av löväng till hage. Hagen sköts 
endast genom bete och tidvis återkommande röjning 
samt ev hamling. 

- genom årligt bete av svedjad mark, ofta på utmarken. 

I den södra delen av hagarnas utbredningsområde, som i 
stort sett sammanfaller med den suboceaniska och den 
hemiboreala zonen (Ahti m fl 1968), har utgångs
vegetationen för i skog röjd hagmark varit lövskog 
(ofta ädellövskog) eller barrskog med ett inslag av 
lövträd. Röjning av hagar i blandskog drabbade främst 
barrträden. De nordliga hagmarkerna har i allmänhet 
röjts i barrskog med inslag av björk och gråal. Genom 
denna olika utgångspunkt finns det väsentliga 
skillnader mellan hagar i olika delar av Norden: främst 
ädellövträdshagar, såsom ekhagar längst i söder, 
björkhagar med inslag av ädla lövträd längre norrut och 
björk-, asp- eller gråalshagar längst i norr (Björkbom 
1911, 1913, Schager 1913, Sjörs 1949, 1956). En 
generell skillnad är också den att de sydliga hagarna 
främst är inägohagar, medan de nordliga, t ex 
Norrlands, främst är utmarkshagar (Björkbom 1911, 
1913). 

Hagarna har ofta haft en alldeles bestämd och 
preciserad användning: man har skilt mellan ox-, ko-, 
kalv-, häst-, får- och svinhagar (Steen 1958, Statens 
naturvårdsverk 1986). Frälsets hästhagar kan nämnas 
som en speciell typ: stridshästarna fick inte beta 
tillsammans med de småvuxna arbetshästarna p g a att 
de lämpliga stridshästegenskaperna kunde gå förlorade i 

avkomman mellan de två hästtyperna. Dalby hage öster 
om Lund var en sådan hästhage (Lindquist 1938). 

Gränsen mellan hage och löväng är inte skarp. Som 
ovan nämnts har hagar ofta uppkommit ur löväng som 
lämnats utan annan skötsel än bete och sällan 
återkommande röjning. Dessutom kan löväng ha 
överförts till hage liksom hage till löväng (Gustawsson 
1954, 1976). Lövtäkt har också förekommit i hagar, 
speciellt i inägohagar (se Aspengren 1907). 

Gränsen mellan hagen och den betade skogen kan också 
vara oskarp. Hagen bör enligt definitionen vara 
inhägnad, medan skogsbete sker på den ohägnade 
utmarken. Men det finns områden, speciellt i 
skärgårdarna, där en tydlig gräns mellan inägor och 
utägor inte funnits. Betesholmama var inhägnade av 
vatten, men de betraktades vanligen som sämre 
betesmark där får, getter och kalvar gick på bete. Också 
på de bebodda landen fanns en mosaik av slåttermark av 
lövängstyp, betade men inte slagna ytor av 
hagmarkskaraktär och betade impediment och små 
skogsområden av utmarksbetestyp. Också själva hagens 
vegetation har en mosaikartad prägel på grund av 
topografi, geologi och hydrologi. Betets intensitet 
varierar också i olika delar av samma hage och 
därigenom kommer den mosaikartade strukturen 
ytterligare att förstärkas. 

2. FÖREKOMST OCH HOTBILD 

2.1 Förekomst 

Hagmark förekommer i Danmark, i stora delar av södra 
Finland, i Norge, speciellt på 0stlandet, Sl:lrlandet, 
Vestlandet och i Tr~ndelag, samt i södra och mellersta 
Sverige. Endast mindre arealer ingår i reservat och andra 
fredade områden. Naturreservat eller motsvarande 
skyddsområde betecknas med (R). 

Danmark 
Definitionsmässigt är hagbegreppet i Danmark inte hell 
klart, men däremot förekommer marker av omiss
kännlig hagkaraktär flerstädes i Danmark. Majoriteten 
av Danmarks hagar är av den trädlösa hagmarkstypen. 

Finland 
Hagar förekommer flerstädes i Finland. En registrering 
av dem har inte företagits och få hagar ingår i 
naturskyddsområden. Bland dessa kan nämnas: Åland: 
Ramsholmen (R) i Jomala k:n, reservatet söder om 
torpet har en utpräglad hagmarksprägel. 

Nåtö (R) i Lemlands k:n, vissa delar av lövängs
reservatet är mera ädellövträdshage än löväng. 
Tavastehus län: Laukkakallio (R) i Loppi k:n, sköts 
som hagmark. 

Nllrge 
Hagar med antingen björk och en eller ädla lövträd 
förekommer flerstädes i Norge. Fredade hagar ingår i 
"landskapsvemområden", men speciellt fredade hagar 



förekommer ev inte alls i Norgeo Följande översikt kan 
ges (Austad 1985a, b, Austad m fl 1985; därtill Ingvild 
Austad, Sogndal, brev april 1986, Amfinn Skogen, 
Bergen, brev maj 1986 och Ann Norderhaug, 
Borgheim, brev december 1986): 

Björkhagar (bj!ISrkehagar) förekommer av flera olika 
slag: björkhagar av ädellövskogstyp med dominerande 
vårtbjörk (hängbjörk) och inslag av alm, ask, ek och 
lind (Betula pendula, Ulmus glabra, Fraxinus excelsior, 
Ouercus robur, Tilia cordata), medelrika björkhagar 
samt fattiga björkhagaro I björkhagarna finns ofta 
hamlade björkar och andra lövträdo Björkhagar före
kommer främst på Vestlandet men även på 0stlandet, 
Sprlandet och i Tr!ISndelago 

Enbackar (einerbakkar) med pelarenar, vilka vuxit upp 
genom selektiv gallring av andra växtformer av en och 
andra trädslago Enbackarna kan indelas i flera typer: rika 
och fattiga samt hällmarkstyp (t!ISrrbergtyp) 

Ekhagar förekommer i Ost-Norgeo De har sannolikt 
tidigare varit slåtterängar, men numera betas deo I 0st
Norge förekommer därtill ganska mycket hagar med 
graninslag (Asheim 1978)0 

En inventering av hagmarker har utförts i mellersta 
Sogn och en förteckning över värdefulla hagar ingår i 
Austad (1985a)o 

Sverige 
Speciellt mycket hagar finns i Syd- och Mellansverige, 
med en koncentration till Småland, södra delarna av 
Väster- och Östergötland samt i Mälar-Hjälmar
landskapeno Däremot förefaller det som om hagar skulle 
vara av sent datum och därtill relativt ovanliga i 
Norrland (Björkbom 1911, 1913)0 Hagarna är i 
allmänhet av tre huvudtyper: ekhagar, blandlövhagar 
och björkhagar (Statens naturvårdsverk 1986)0 
Det skall här understrykas att det med största san
nolikhet finns många mycket biologiskt värdefulla 
hagar utanför dagens reservat Vår kunskap om dessa är 
i dag ringao 

2.2 Hotbild 

Skogsplantering, främst granplantering, har drabbat 
mycket stora arealer av hagarna, framför allt i Sverige 
(Steen 1958)0 Fortfarande överförs hagmark efter 
upphört bete till skogo I Norge har hagar planterats med 
gran samtidigt som deras björk- och ädellövträdsbestånd 
ringbarkats (Austad 1985a). 

Hagarna hotas av igenväxning av gran och främst i 
Sydsverige av bok (se Sjörs 1956)0 Därtill sker 
igenväxning med en och taggiga buskar, såsom 
hagtorn, slån, rosor och getapeL Denna igenväxning 
sker oberoende av om betet pågår eller inteo Intensivt 
bete fördröjer igenväxningsprocessen, men för hagens 
vidmakthållande på längre sikt krävs en tid efter annan 
återkommande gallring av icke önskade artero De norska 
björkhagarna och en backarna övergår till ljung-tallskog 

på torrmark och ädellövskog, medelrik lövskog eller 
blåbärstallskog på frisk mark; ett schema med 
successionslinjer ingår i Austad (1985a)o I Sverige 
utanför de sydligaste landskapen och i Finland är det 
granen som för det mesta tar överhanden på frisk marko 
På torr mark kan tallen också bli huvudträdslag i 
slutstadiet 

Precis som i lövängen försvinner en stor del av hagens 
fältskiktsarter vid gödsling med handelsgödsel 
(Fogelfors 1982)0 Också den oönskade gödslings
effekten, som följer av det luftburna kvävetillskottet 
kan utgöra ett hot mot floran t o m på kort sikt 

Röjning av åker på den bästa marken i hagar har tidigare 
förekommit men i dag kan detta hot anses vara 
negligerbarto 

Täktverksamhet drabbar hagar belägna på åsar och 
moränkullaro Modern villa- och egnahemsbebyggelse i 
nedlagd hage förstör den på flera sätt: hagen mister sitt 
naturvärde och därtill kommer vegetationen att 
förändras genom det uteblivna betet Vanligen sker det 
drastiska förändringar runt själva byggnaden där den 
gamla grässvålen ersätts med konstgjorda gräsmattor, 
planteringar o dylikt (se Selander 1944)0 På Åland har 
hagar också tagits i användning som upplagsplats för 
block och stenar, som röjts ur närbelägna åkrar samt 
för skrot (uttjänta jordbruksmaskiner o dyl)o 

3. BESKRIVNING AV NATURTYPER 

3.1 Växtsamhällen och karaktärsarter 

Specifika växtsamhällen har beskrivits i samband med 
hagmarksundersökningar i Norge (Austad 1985a) och 
Sverige (t ex Steen 1954, 1956a, 1956b, 1958, 
Fogelfors 1982, Fogelfors & Steen 1982)0 Mera 
summariska växtsamhällen, kallade landskapstyper, 
behandlas av Steen (1975a, 1975b) och Steen m fl 
(1972)0 

Hagen är i allmänhet artfattigare än lövängen. Många av 
hagens arter är betesgynnade, dvs de tål avbetning och 
tramp av betesdjuren, eller också gynnas de genom att 
de ogärna betas eller inte alls; sådana växter brukar 
kallas ratadeo En del växter gynnas också av 
spillningeno En del kärlväxtarter är mycket typiska för 
hagar och de försvinner snart om betet upphör. Till 
denna grupp hör flera hotade arter, vilka behandlas 
nedan i kapitel 40 Betet och röjningen gynnar uppenbart 
ett flertal ängsväxter, och därför är vegetationen i en 
välhävdad hage ofta övervägande ängsartado I skydd av 
trädstammar, buskar, stubbar och block brukar den 
ursprungliga skogsfloran hålla sig kvar (t ex Steen 
1958) och från dessa platser sker den huvudsakliga 
invasionen av skogsväxter då hagen växer igen vid 
svagt bete eller efter upphörd hävdo Hagens 
växtsamhällen är således skogssamhällen kring träd och 

buskar och ängs- eller hedsamhällen i hagens gläntor. 
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Olika arter av betesdjur utövar ett olika stort inflytande 
på hagens flora. Får betar betydligt mer selektivt än 
nötkreatur och häst, åtminstone i början av en 
betesperiod. Får väljer ut vissa växtarter, som de genast 
äter mer eller mindre fullständigt. Späda, bladrika örter 
och gräs, unga skott av buskar och träd och vissa 
speciella arter betas, medan grova och hårda arter 
lämnas kvar. Men med ökat betestryck betas allt fler 
arter, och till sist äts också sådana växtarter, som vid 
normalt betestryck ratas. Vid intensivt fårbete 
försvinner t ex blåsippa, skogsviol och flokor såsom 
bjömfloka och spenört (Hejlatica nobilis, Viola 
riviniana, Heradeum sphondylium, Lasewitium 
latifolium) mer eller mindre helt (jfr Hreggström 
1980a, 1980b). 

Nötkreatur betar mera likformigt än får och av våra 
husdjursarter anses nötkreatur beta mest skonsamt. De 
betar också mindre noggrant än får. Allra noggrannast 
och tätast intill marken betar häst, eftersom den biter 
av växtema med framtänderna, som sitter i såväl under-
som överkäken. Ko och får har framtänder enbart i 
underkäken, och därför sliter de av växterna. 

Vissa växtarter förekommer nästan alltid på betade 
gräsmarker: Steen (1958) betecknar dem som de betade 
gräsmarkernas gemensamma nämnare. Dessa arter är: 

Achillea millefolium - rölleka 
Agrostis capillaris - brunven 
Alehemilla monticoJa - betesdaggkåpa 
Anthoxanthum odoratum - vårbrodd 
Campanula rotundifolia - blåklocka 
Cerastium fontanum - hönsarv 
Deschampsia caespitosa - tuvtåtel 
Festuca ovina -fårsvingel 
E.....!:!.!.lml - rödsvingel 
Galium boreale - vitmåra 
G. verum - gulmåra 
Lathyrus pratensis - ängsvial, gulvial 
Leontodon autumnalis - höstfibbla 
Luzula campestris - knippfryle 
Poa matensis - ängsgröe 
Polygonum viviparum - ormrot 
Prunella vulgaris - brunört 
Ranunculus acris - solöga, smörblomma 
Rumex acetosa - ängssyra 
stellaria graminea - grässtjärnblomma 
Taraxacum, sect. Taraxacum - ogräsmaskrosor 
Trifolium repens - vitklöver 
Veronica chamaec!Jys - teveronika 
Vicia cracca - kråkvicker 

Climacium dendroides- palmmossa 
Eurhynchium distans - trädessprätmossa 
Plagiomnium a[fine - skogsstjärnmossa 
Rhytidiadelphus squarrpsus - hakmossa 
Thuidium philibertii - backthujamossa 

Växter ratas p g a byggnad eller kemiska egenskaper. 
Till den första gruppen hör taggiga växter, såsom en, 
hagtorn, slån och rosor samt småväxta, krypande arter, 
som genom sitt växtsätt undgår bete. Till den senare 
gruppen hör beska, bittra eller t o m giftiga arter. 

Det är dock välkänt att växtarter, som är giftiga för 
människan, inte nödvändigtvis är det för djuren. Redan 
Linne (Linnreus 1751) påpekade att växtarter som är 
dödligt giftiga för en djurart betas begärligt av en 
annan. Typiska ratade växtarter är bl a vitsippa, solöga 
eller smörblomma, brännässla och tulkört (Anemone 
~. Ranunculus acris, Urtica dioica, 
Vincetoxicum hirundinaria). 

Eftersom hagens primära uppgift är att fungera som 
betesmark, har träd- och buskskiktets sammansättning 
inte samma betydelse som i en löväng. Generellt kan 
dock konstateras att också hagens träd och buskar kunde 
brukas för samma ändamål som lövängens. Hagens 
lövträd hamlades för lövfodrets skull ( Aspengren 1907) 
och bär och andra frukter likaväl-som nyttavirke kunde 

·erhållas från hagen (t ex Lundberg 1914). 

I det följande uppräknas hagens hed- och ängsamhällen 
(i vid bemärkelse) och några av deras karakteristiska 
arter enligt "Vegetationstyper i Norden" (Nordiska 
ministerrådet 1984). skogsvegetationens samhällen är 
svårare att definiera genom att de ofta är mycket 
fragmentariska. 

l. Ljunghed-typ (5.1.1.5). Öppen rished, ibland med 
enbuskar, på sandiga - osorterade jordar. Artantalet 
tämligen litet (15-20 kärlväxter, 5-10 mossor, 5-10 
lavar) med ett inslag av svagt oceaniska arter. 
Karakteristiska arter: ljung, blåbär, lingon, väggmossa 
(Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, 
Pleurozium schreberi). Tämligen instabilt samhälle, 
som växer igen med en, björk och ek till ekskog. Bete 
och bränning för att förbättra betet har varit 
hävd former. 

2. Örtrik ljunghed-typ (5.1.1.6). Öppen rished med 
relativt mycket örter på sandjord eller i klippterräng. 
Kan ibland närma sig örtrik ängshavretorrängs-typ (nr 7 
nedan). Artantalet är tämligen litet (15-20 kärlväxter, 5-
10 mossor, 5-16 lavar). Karakteristiska arter: ljung, 
gråfibbla, renlavar (Calluna vulgaris, Hieracium 
~, c.!lli:!ooill spp.) Tämligen instabilt samhälle 
som växer igen med en och björk och ek till björk-
ekskog. Bete har varit den huvudsakliga hävdformen. 

3. Rödvenhed-typ (5.1.3.1). Lågvuxen gräsmark med 
fläckar av ljung och kraftigare örtinslag på bättre mark. 
Förekommer på torr osorterad jord. Typen ansluter sig 
till såväl ljunghed-typ (nr l ovan) som örtrik ljunghed-
typ (nr 2 ovan). Artantalet är tämligen litet (15-20 
kärlväxter, 5 mossor, 5 lavar) med inslag av 
sydvästliga och sydliga arter. Karakteristiska arter: 
rödven, stenmåra (Agrostis capillaris. Galium saxatile). 
Instabilt, samhälle som efter upphörd hävd övergår i 
enbuskmark och sedan björk-, ek- eller bokskog. Hårt 
bete har varit hävdformen. Vid svagt bete tar ljungen 
överhanden. 

Fårsvingelvarianten (5.1.3. la) har ett större örtinslag än 
huvud varianten. Karakteristiska arter: rölleka, kruståtel, 
fårsvingel, grässtjämblomma, teveronika, väggmossa 



'Whillea millefolium, Deschampsia flexuosa. ~ 
QXina, Stellaria graminea, Veronica chamaedrys, 
~urozium ~. 

4. Stagghed-typ (5.1.3.2). Lågvuxen, småtuvig 
gräsmark på frisk - fuktig mark. Ljung kan förekomma 
fläckvis. Artantalet är tämligen litet (15-20 kärlväxter, 
5 mossor). Karakteristisk art: stagg (Nardus stricta). 
Instabilt samhälle som växer igen via ljunghed till 
videsnår. Bete har varit hävdformen. 

l 

5. Hällmarktorrängs-typ (5.2.1.1). Lågvuxen, gles, torr, 
ofta fragmentarisk ängsmark på tunn jord i skrevor och 
små sänkor på klippor. På kalkunderlag kan torräng av 
hällmarksalvar-typ (5.1.5.1) förekomma. Artantalet är 
mycket litet - litet (3-10 kärlväxter, 1-2 mossor, l lav), 
på kalkunderlag något större (10-20 kärlväxter, 20-30 
mossor, 15-20 lavar) med ett inslag av sydliga -
sydöstliga arter. Karakteristiska arter: vårtåtel, bergs-
syra, gul fetknopp, styvmorsviol (Aira praecox, 
Rumex acetosella, Sedum acre. Viola tricolor), på kalk 
bl a vit fetknopp (Sedum album). Stabila samhällen, 
men ibland kan en viss förbuskning med bl a en och 
rosor förekomma. Bete har varit den enda hävdformen. 
Hällmarkstorrängarna faller egentligen utanför hagen 
men i hällmarksrik, mosaikartad hagmark, speciellt i 
skärgårds- och kustområden, förekommer fragment av 
denna ängstyp i så intimt samband med hagar, att den 
kan räknas till hagsamhällena. 

6. Fårsvingeltorrängs-typ (5.2.1.2). Lågvuxen, örtrik, 
torr ängsmark, ofta på backar. Ansluter sig i sina rikare 
former till örtrik ängshavretorrängs-typ (nr 7 nedan), i 
sina fattigare till rödvenheds-typen (nr 3 ovan). 
Artantalet är relativt stort - stort (70-90 kärlväxter, 20 
mossor, 5 lavar) med ett inslag av sydliga -kontinen-
tala växter. Karakteristiska arter: fårsvingel, knippfryle, 
tjärblomster, backlim jan (Festuca o vina. :!dm!!l! 
campestris, Lychnis viscaria, Thymus serpyllum). 
Relativt stabilt samhälle, men förbuskning och 
trädinvasion förekommer. Bete har varit den främsta 
hävdform en. 

7. Örtrik ängshavretorrängs-typ (5.2.1.3). Lågvuxen, 
örtrik, torr ängsmark på kalkrik mark, ofta i 
sluttningar. Artantalet är relativt stort - stort (50-100 
kärlväxter, 5-10 mossor, 5 lavar) med många sydliga-
-sydöstliga växter. Karakteristiska arter: ängshavre, 
luddhavre, fårsvingel, gulmåra, rödkämpar, backsippa, 
kalkbackmossa (Avenula pratensis, A. pubescens. 
Festuca ovina. Galium verum, Plantaga media. 
Pulsatilla vulgaris, Camptothecium lutescens). 
Relativt stabilt samhälle i sluttningar, i övrigt sker 
igenväxning efter upphörd hävd. Bete har varit den 
främsta hävdformen. Tre varianter urskilda: blodnäva-, 
alvar- och hårdsvingel-variant. Av dessa torde endast 
blodnäva-varianten höra till den egentliga hagmarks-
vegetationen. 

Blodnäva-varianten (5.2.1.3a), med blodnäva (Geranium 
sanguineum), är ett typiskt ekotonsamhälle. I det ingår 

delvis samma karakteristiska arter som 
huvudvarianten, förutom variantens egna arter. 

8. Knylhavreängs-typ (5.2.2.1). Högvuxen, relativt torr-
måttligt frisk ängsmark på finjordar. Anknyter till 
ängshavretorrängs-typen. Artantalet är tämligen litet -
tämligen stort (20-60 kärlväxter). Knylhavre 
CArrhenatherum elatius) är en karakteristisk art. 
Relativt stabilt samhälle i sluttningar, men också där 
sker igenväxning vid utebliven hävd. Bete (och också 
slåtter) har förekommit som hävdformer. 
Knylhavreängen är ett extremt kulturpåverkat samhälle. 

9. Rödvenängs-typ (5.2.2.2). Tämligen lågvuxen, 
måttligt torr - frisk ängsmark med ett måttligt inslag 
av örter. Artantalet är tämligen litet - tämligen stort 
(30-60 kärlväxter, 20 mossor). Karakteristiska arter: 
rölleka, rödven, vitklöver, vanlig hakmossa (Achillea 
millefolium, Agrostis capillaris, Trifolium repens, 
Rhytidiadelphus squarrosus). Instabilt samhälle, som 
växer raskt igen vid upphörd hävd. Igenväxning sker 
först med buskar och lövträd, senare också med gran 
(och bok?). Bete har varit den främsta hävdformen men 
också slåtter har förekommit. 

10. Skogsnävaängs-typ (5.2.2.3). Tämligen högvuxen, 
frisk - måttligt fuktig, örtrik gräsmark. Ängstyp 
mellan torra ängstyper och fuktängar. Norrut ökar 
inslaget nordliga arter. Artantalet är stort (100 
kärlväxter, 10-15 mossor, l lav). Karakteristiska arter: 
vitsippa, skogsnäva eller midsommarblomster, 
ängsskallra (Anemone nemorosa, Geranium 
sylvaticum, Rhinanthus minor). Instabilt samhälle, 
som växer snabbt igen, först med buskar och lövträd, 
senare med gran. Som hävdform har bete förekommit, 
men slåtter har varit den främsta hävdformen. Riklig 
förekomst av skogsnäva tyder på minskad hävd. 

11. Nordlig fårsvingelängs-typ (5.2.2.4). Tämligen 
lågvuxen, måttligt torr - fuktig, örtrik ängsmark. 
Artantalet är litet (10-15 kärlväxter, ca 5 mossor) med 
ett starkt inslag av nordliga arter. Fårsvingel (Festuca 
milli~) är en karakteristisk art för samhället. Relativt 
stabilt växtsamhälle, men efter upphörd hävd sker 
långsam igenväxning, främst med videarter. Slåtter har 
varit den främsta hävdformen, ev har också bete 
förekommit. 

12. Tuvtåtelängs-typ (5.2.3.1). Högvuxen - nedbetad, 
tuvig och fuktig ängsmark med tämligen få örter. 
Mångformig vegetationstyp med torrare och fuktigare 
varianter. Artantalet är tämligen litet (30 kärlväxter, 5 
mossor). Sydliga eller nordliga arter dominerar allt efter 
lokaliseringen. Karakteristiska arter: tuvtåtel, ängsgröe, 
solöga eller smörblomma, ängssyra (Deschampsia 
~. Poa pratensis, Ranunculus acris, Rumex 
~- Efter upphörd hävd sker igenväxning med 
högörter och sälg (Sgjjx ~ varefter successionen 
går mot alskog. Bete har varit hävdformen. 
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Fuktig variant (5.2.3.1a) ofta inblandad och som 
mosaik på blötare ställen i huvudvarianten. 

Nordlig variant (5.2.3.1b). Högvuxen- nedbetad, tuvig 
och fuktig ängsmark. Artantalet är tämligen litet (30 
kärlväxter, 5 mossor). Nordliga arter dominerar. Ett 
inslag av viden och glasbjörk förekommer. 
Karakteristiska arter: hundstarr, brudborste eller 
borsttistel, tuvtåtel, solöga eller smörblomma ~ 
nigrn, Cirsium helenioides, Deschampsia cespitosa. 
Ranunculus acris). Efter upphörd hävd sker 
igenväxning med högörter och viden och senare 
tillkommer också al. Bete och slåtter har varit 
hävdformer. 

13. Högörtängs-typ (5.2.3.2). Högvuxen, örtdominerad 
fuktig ängsmark. Slår nära tuvtåtelängs-typen och kan 
normalt anses vara en igenväxningsfas av denna. 
Artantalet är tämligen litet (30-50 kärlväxter, 10 
mossor). Beroende på lokalisering varierar inslaget av 
sydliga eller nordliga arter. Älggräs eller älgört 
(Filipendula ulmaria) är en karakteristisk art. Instabilt 
växtsamhälle, växer igen till sälg-alskog, askskog eller 
almskog vid upphörande hävd. Granen invaderar 
sannolikt i ett senare skede, åtminstone ängens torrare 
delar. Svagt bete (och slåtter) har varit hävdformer. 
Förutom huvudformen har två varianter urskilts: 
kåltistel- och tuvstarr-varianten. Båda har hävdats med 
bete (och slåtter). 

I den sydliga (Danmark, Skåne, ev Sydnorge) kåltistel-
varianten (5.2.3.2a) tillkommer bl a kåltistel CCir.slum 
oleraceum) som karakteristisk art. 

Tuvstarrvarianten (5.2.3.2b) med luvstarr ~ 
caespitosa) ingår ofta som mosaik i huvudtypen på 
mycket blöt mark. 

14. Kalkfuktängs-typ (5.2.3.4). Lågvuxen, örtrik 
ängsmark på kalkrikt och fuktigt - blött underlag. 
Artantalet är tämligen stort (60-80 kärlväxter, 15-20 
mossor) med ett starkt inslag av sydöstliga arter och 
flera orkideer. Karakteristiska arter: hirsstarr, vildlin, 
älväxing, kärrguldspärrmossa, kalkkammossa ~ 
~. Linum catharticum. Sesleria caerulea, 
Campylium stellatum, Ctenidium molluscum). 
Gränsen mot rikkärr (kalkkärr) blir ibland oskarp. 
Relativt instabilt samhälle, som växer igen vid 
upphörande hävd ( tuvtåteläng- högörtäng-förbuskning-
lövskog). Bete (och slåtter) har varit hävdformer. 

3.2 Hagens djur 

Hagens fauna avviker inte i speciellt hög grad från 
lövängens. I en undersökning från Åland (Haila m fl 
1980) kunde fågelfaunorna i lövängen och hagen 
genom sin likhet förenas till ett huvudsarnhälle. Hagen 
hade något färre fågelarter och ett lägre antal par per 
km2 än lövängen. Svartmes, trädkrypare och hämpling 
(Parus ater, Certhia familiaris, Carduelis cannabina) var 
typiska hagmarksfåglar, som saknades eller var ytterst 
fåtaliga i lövängen. 

3.3 Marken 

Marken är närmare undersökt av bl a Steen (1954, 
1956b). Humusen är antingen råhumus (mår) eller s k 
mull av typen moder eller mullartad moder (Kubiena 
1953, Steen 1956). Markprofilen är en podsolprofil 
under hedsamhällen eller en s k brunjordsprofil under 
ängssamhällen. Det kan diskuteras om inte 
brunjordsprofilen för det mesta eller kanske alltid är en 
gråbrun jord som även kallas gräsmarkspadsol (Ny kvist 
1968). Genom betningen kommer en podsolprofil att i 
viss mån omvandlas i riktning mot en s k 
brunjordsprofiL Om också de ursprungliga 
markförhållandena är utslagsgivande, kommer olika 
hårt bete, tramp och olika kraftig gödselverkan att ge 
upphov till mindre differentieringar i marken inom ett 
samhälle. Trampet inverkar närmast på markens 
fysikaliska egenskaper; porvolymen och 
vattenkapaciteten blir lägre och genomluftningen 
sämre. En ökad fosfat- och kalihalt kännetecknar 
kraftigt gödslad mark. 

3.4 Successionsförlopp 

Så länge hagen hävdas genom tillräckligt intensivt bete 
och röjningar råder en skenbar jämvikt. Då hagen 
lämnas oskött rubbas denna. Beroende på träd- och 
buskskiktens sammansättning och täthet kommer 
igenväxningen till skog att förlöpa med olika 
hastighet. 

Om bete återinförs i en hage och röjningar vidtas kan en 
god hage restaureras på relativt kort tid. Det är dock 
inte klarlagt om den ursprungliga floran, främst i 
fältskiktet också återkommer, och inte heller hur 
snabbt i så fall. 

l 



4. HOTADE ARTER 

4.1 Växter 

Inte en enda av de hotade växtartema i Norden lir en typisk hagmarksart Detta torde bero på att hagen vanligen består 
av en mosaik av ängs- och skogsvegetation. På riksplanet finns enstaka hotade hagmarksarter. 

I Danmark lir följande hotade kärlväxtarteJ (en! L!iljtnant & Schou 1985) eventuellt hagmarksarter; de växer 
åtminstone på overdrev. (Hotkategorier: ?O= sannolikt utdöd, l =akut hotad, 2 = sårbar.) 

Anacamplis pvramic!alis - Homdrager, salepsrot 
Botrychium matricariifolium - Kamiliebladet Månerude, rutlåsbräken 
B. multifidum - Stilk-Månerude, höstlåsbräken 
B. simplex - Enkelt Månerude, dvärglåsbräken 
Coeloglossum viride - Poselrebe, grönkulla 
Dactylorhiza sambucina - Hylde-G(ilgeurt, Adam och Eva 
Qrchis pw:purea - Stor G!ilgeurt, stornycklar 
Rosa tomentosa subsp. tomentosa - Langstilket Filtrose, filtros 
Spiranthes spiralis - Skrueaks, skruvax 

I Finland lir följande kärlväxter hotade (Betänkande 1985). Hotkategorier: l = akut hotad, 2 = sårbar, 
3 = hänsynskrävande, ? = osäkert om arten kan räknas som hagmarksväxt 

Aspemia tinctoria - fargmadra, fargmåra 
Botrychium matricariifolium - rutlåsbräken 
?B simplex - dvärglåsbräken 
?B virginianum - stor låsbräken 
Carex omithopoda- fågelstarr 
Carlina vulgaris subsp. longifolia - långbladig spåtistel 
C. vulgaris subsp. ~-spåtistel 
Crepis uraemorsa - klasefibbla 
?Galium saxatile - stenmåra 
Gentianella aroarella - ängsgentiana 
Potentilla anglica - revig blodrot 
P. subarenaria - taggsmåfingerört, grå småfingerört 
P. tabemaemontani - småfingerört 
Primula farinosa - majviva 
?Torilis japonica - rödfloka, rödkörvel 
?Vicia cassubica - backvicker 

I Norge lir följande arter hotade (Halvorsen 1984, Halvorsen m fl 1984, Statens Naturvemråd 1984). 
Hotkategorier: l = akut hotad, 3 = sällsynt, ? = osäkert om arten kan räknas som hagmarksväxt 

?Botrychium simplex - dvergmarin(ilkkel, dvärglåsbräken 
Centaurea phrygia - parykk-knoppurt, ängsklint 
Cirsium acaule - dvergtistel, jordtistel 
Leontodon hispidus - lodnef!illblom, sommarfibbla 
Pulsatilla uratensis - kubj(illle, fåltsippa 
Serratula tinctoria - jrertistel, ängsskära 
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I Sverige är följande arter hotade (Karlsson 1982, Nilsson & Gustafsson 1985, Floravårdskommitten för kärlväxter 
1985). Hotkategorier: l =akut hotad, utdöende, 2 =sårbar, 4 = hänsynskrävande 

Botrychium matricariifolium - rutlåsbräken 
?B. virginianum - stor låsbräken 
Carlina vulgaris subsp. kmgifu!ia - långbladig spåtistel 
Euphrasia rostkoviana subsp. rostkoviana - stor ögontröst 
E. rostkoviana subsp. fennica - finnögontröst 
Gentianella amarella - ängsgentiana 
G. campestris - fältgentiana 

På det lokala planet finns det ytterligare flera utrotningshotade kärlväxtarter, men de behandlas inte här. 

4 
2 
4 
2 
l 
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Bland de lägre kryptogamerna och svamparna fmns många hotade arter; de är i allmänhet betydligt sämre kända än 
kärlväxtema och deras status är ofta osäker eller obekant. I Finland har en del arter upptagits bland de hotade arterna, 
bl a följande mossor och svampar (se Betänkande 1985). 

Mossor 

Fruilania fragilifolia 
Neckera pennata - aspfjädermossa 
Orthotrichum lyellii - båghättemossa 
Ulota crispa - krushättemossa 

Svampar 

Boletus albidus - rotsopp 
B. gabretae 
B. satanas - djävulssopp 
Poronia punctata - fatsvamp 
Spongipellis spumeus - skumticka 

Därtill finns en mängd hotade svampar, bl a bland vaxskivlingarna (Camarophyllus soo Hygrophorus spp.) och 
tickorna, som är karaktäristiska för hagar. Tyvärr är uppgifterna om svampars beroende av bete mycket 
knapphändiga. 

4.2 Djur 

De hotade fåglarna är till största del de samma som i lövängarna. Bland lägre djur är vissa koprofila, dvs i och av 
spillningen levande, väl undersökta. I Finland har följande skalbaggar som lever i spillning och som kan förekomma 
i hagar, bedömts vara hotade (se Betänkande 1985; hotkategorier: l= akut hotad, 2 =sårbar, 3 = hänsynskrävande): 

Aphodius contaminatus - täthårig dyngbagge 
A. Juridus 
Geotrupes stereoranus - stor tordyvel 
G. vemalis 
Onthophagus gibbulus 

Flera skalbaggar och andra insekter, som lever i murken ved och i tickor i hagar, är också sannolikt hotade. 

l 
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5. SKYDD, RE;~T AURERING 
OCH NY ANLAGGNING 

Huvuddelen av hagarna saknar skydd, speciellt i Finland 
och Norge. En del skyddade hagar i Norden uppräknas i 
kapitel 2. Hagar kräver egentligen ingen annan skötsel 
än kontinuerligt bete och röjningar då och då. 
Restaurering eller nyanläggning av hagar kan göras 
ganska lätt, förutsatt att betesdjur finns att tillgå. 
Arbetsinsatsen och kostnaderna inskrän~r sig till 
eventuell stängsling, en del röjning och anskaffning av 
djur. Huvuddelen av själva restaurerings- och 
underhållsarbetet sköter djuren om. 

6. BIOTOPHÄVD 

Skötseln av hagar förutsätter en kontinuerlig betning 
och därtill röjningar om träd- och buskskikten blir 
alltför täta. Om det finns tidigare hamlade lövträd i 
hagen bör de hamlas med några års mellanrum. Torra 
och murkna träd kan med fördel kvarlämnas, eftersom 
de är viktiga som boträd för fåglar samt tillhåll för 
talrika insekter och svampar. Skötseln bör utgå från de 
lokala traditionerna och i görligaste mån sträva till att 
återskapa en så genuin hage som möjligt. 
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KAPITEL 6. 

TR.;\D- OCH/ELLER 
BUSKRIK UTMARK 

Fäbod/fjällbete 1986 

Kartorna är tentativa och preliminära 
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Fäbodar ca 1850 

Fäbod 1985: Ruvalien vid Mittådalen, Härjedalen. 
Foto: Carl Erik Johansson 



KAPITEL 6. 
TRE- OG/ELLER BUSKRIK UTMARK 

Av 
Ann Norderhang 

l 

l. INNLEDNING 

Den relative betydningen av febroket i forhold til 
åkerbruket har variert noe med tid og sted i Norden. 
Fast etablering av åkre krevde imidlertid gj~seltilgang. 
For å opprettbolde produksjonen på et visst åkerareal 
krevdes et mangedobbelt swrre areal for forproduksjon. 
Febroket ble med andre ord en forutsetning for 
åkerbruket. I et samspill mellom de naturgitte 
forutsetningene, forskjellige beitedyr og forskjellig 
beitetrykk har det utviklet seg karakteristiske 
landskapstyper. Å behandie disse på en utt0mmende 
måte langs tids- og klimagradientene i Norden lar seg 
ikke gj0re i et kapittel. Vi har heller ikke tilstrekkelig 
kunnskap til å gj0re dette idag. Noen generelle trekk og 
eksempler på typiske "beitelandskap" vii imidlertid bli 
beskrev et. 

Forskjellige typer av tre- og/eller buskrik utmark 
behandies i avsnitten: 
2. Enefålad" 
3. Skogsbeite 
4. Svirydding og svedjebruk 
5. Fjellskogsbeite/seterbruk 
6. Skjrergårdsbeit 

1.1 Allmenningene 

Det er f!11rst og fremst utmarka som har vrert beitemark. 
I forhold til allmenningene var privat beitemark av 
underordnet betydning. Etter dansk lov eide kongen 
allmenningene, men bl11ndene hadde rett å bruke dem. 
Også i Sverige pr0vde kongen å hevde eiendomsretten 
til allmenningene, men b!11ndene hadde full bruksrett I 
Norge tilh!11rte allmenningene by g delagene (Szabo • 
1970). 

Beiterettighetene har stedvis og tidvis vrert regulert av 
bestemmelser om f.eks. hvor mange dyr hver gård fikk 

ha. I Sverige begynte oppdelingen av utmarka i slutten 
av 1600-tallet i sammenheng med storskiftet. 
Utskiftingsprosessen har siden fortsatt, men 
allmenninger og fellesbeite eksisterer fortsatt i Norden. 

1.2 Gjeting 

I Skandinavia har det vrert spesielt behov for å beskytte 
husdyr på beite i utmarka mot rovdyr. Dette ble ofte 
gjort gjennom gjeting. Organiseringen av gjeting i 
Skandinavia kan inndeles i tre hovedtyper: 

l) S!11r-Skandinavias landsbygjeterorganisering. Denne 
organiseringen vokste fram parallelt med dannelsen av 
storlandsbyer og overgang til treskiftesbruk. 
Landsbygjeteren var vanligvis en mann. 

2) Privat gjeterorganisering framforalt knyttet til 
"enkeltgårder" i skogsbygdene, der en gutt ofte var 
gjeter. 

3) Seterorganisering, der kvinner bar ansvaret. I Nord-
Sverige var denne organiseringen knyttet til 
storlandsbyer og felles ordnet gjeting. 

Gjeterorganiseringen har sammenheng med bebyggelses-
strukturen. I Norge der den primrere bebyggelsesstruktu-
ren eksisterte lenge over hele landet, er gjeterorganise-
ringen også relativt enhetlig (se f.!11 avsnittet om 
setring), mens f.eks. Sverige deles i S!11r- (1), Midt-
(2) og Nord-Sverige (3) av de tre hovedtypene. 
Hovedtypene adskilles imidlertid ikke av skarpe 
grenser. 

Etterhvert som rovdyrfaren opph!11rte ble 
gjeterfunksjonen mange steder omorganisert eller 
opph!11rte helt (Szabo • 1970). 
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2. "ENEF ÄLAD" 

2.1 Historikk 

Den gamle danske riksgrensen sammenfalt i nordost 
grovt sett med granskogens s0rgrense. S0r for denne 
grensen besto allmenningene av lauvskog som knyttet 
sammen dc bygder som brukte dem til fellesbeite. 
Lauvskogen ble i Skåne-Danmark tidlig glissen og 
allmenningene ble etterhvert i stor grad utarmet til hei. 
"Hed" (=hei) er i Danmark og Sverige et gammelt ord 
for utmark og allmenning. I S0rvest-Skåne er "fälad" 
den gamle benevnelsen på utmark (av "felles" (Sjöbeck 
1947). Benevnelsen 'Tålad" kan også ha sin opprinnelse 
i "fe" eller henspilie på bruken av svirydding ("fala") 
(Clas Florgård pers. medd. 1987)). 

I Skåne og Danmark ble skogene delt inn utfra sine 
bciteegensk.!lper i "ollonskog, underskog og s urskog". 
"Ollonskogen" besto av eik og bok og ble h0yt 
vcrdsatt. "Under-skogen" besto av hassel, bj0rk og andre 
"små tner", mens "surskogen" inneholdt furu, gran (i 
området mot svcnskegrensen) og trrer, som ikke bar 
nyttig frukt (Sjöbeck 1947, Szabo' 1970). På 1500-
tallet var fortsatt mesteparten av Skånes utmarker 
skogkledte, men arealet avtok suksessivt. På 1700-
tallet var den s(ilrlige slettebygden i Skåne helt uten 
skog. 

Skåne ble allerede i middelalderen delt inn i den 
åkerbruksbasene slettebygden i s0r. skogsbygden i nord 
og den mcllomliggende risbygden, som var basert på 
fcdrift (Campbell 1928). I risbygden beskyttet 
stengslene lauvskogen og en rikere flora i innmarka, 
mens beitct utarmet utmarka, "fäladen". På 1700-tallct 
utgjorde "fäladen" halve landarealet i Nordvestskåne. De 
husdyr som beitct på "fäladen" der, var storfe, hest, 
sa u, ge i t, sv in og gjcss. Grisene og gjessene holdt seg 
i nrerhctcn av landsbyene, på "hcmHUaden", som ble 
mest nedslitt, mens dc andre dyrene bevcget seg over 
store områdcr uten hinder i form av stengsel. Sauer, 
gciter og hester gikk ute året rundt på denne tiden 
(Sjöbeck 1947). 

2.2 Forekomst 

"Enefäladcne" er karakteristiske for S0r-Sverige og 0st-
Danmark. Riktignok finnes beitebetingete einerbakker 
på flere steder i Norden, og eineren sprer seg generelt 
over heiområder (se f.0. kapitlet om lavlandsheder), når 
en ikke lengre svirydder og beiter (Sjörs 1966). Den 
"vårdbiotop" som opprinnelig ble benevnt "enefålad" er 
imidlertid knyttet til S0r-Skandinavia. Rester av den 
gamle "enefåladen" finnes fortsatt bl.a. i Baldringe, på 
Kullaberg, Linderödsåsen og Bjärchalvön i Skåne. På 
Önneslövs fälad og Heinge fälad kan en fortsatt oppleve 
det vidstrakte enefäladslandskapet 

Felles utmarksbeiteområder i form av einebakkcr finnes 
det eliers flere eksempler på bl a i Sogn og Fjordane, 
Norge. 

2.3 Trusler 

Oppdyrking: Store områder av "enefåladen" ble tidlig 
oppdyrkeL "Kulla fälad" i nordvest-Skåne ble f.eks. 
oppdyrkel i begynnelsen av 1800-tallet (Sjöbcck 
1947). Diskusjonen om landbrukets "overproduksjon" i 
dag har gjort denne trosselen noe mindre. 

Gjengroing: Når beiteutnyttelsen opph0rer på 
"encfäladsmarken" gror den til med skog. "Lauvskogen 
blc spontant fornyet når beitet opph0rte i "cnefåladen", 
konstalerte Sjöbeck ( 1947). (Dette gjelder fram for alt 
der markforholdene ikke har blitt forandret gjennom 
drenering.) I nrerheten av områder med gran og furu 
("naturlig forekomst" eller planteringer) invaderer de 
gjeme "fäladen" (Sjörs 1966). Fornten spontan 
gjengroing utgj0r (gran-)planting en trussel. 

Drenering: Srerlig rundt århundreskiftet ble store 
områder av den gamle "fäladsmarken" påvirket av 
grunnvannsenkninger. 

Også gj0dsling (som får lyngen å gå tilbake og 
forandrer florabildet) og ekploatering (bebyggelse, 
veibygging m.v.) truer den gjenstående "fäladsmarken". 
(Se f.0. kapitlet om "lavlandsheder" .) 

2.4 Beskrivelse av naturtyper 

Jordbunn: Den gamle "fäladsmarken" bredte seg ut over 
"leire, sand og urberg" både over og under den marine 
grense (Sjöbeck 1947). Gjentatte brenningcr med etter-
f0lgcnde utvasking av nreringsstoffer og bortf(ilring av 
nreringsstoffer med beitendc dyr f0rte til utarming 
(Sjörs 1966). Podsoleringsprosesser, av og til med "al-
dannelse" ("jämör") preger derfor mange stedcr 
"fäladens" jordsmonn (Sjöbeck 1947). - Se også kapitlet 
om lavlandshedcr, samt beskrivelsen av jordhunnen 
under de forskjellige vegetasjonssamfunncne i Nordisk 
ministerråds utredning (1984 b). 

Vegetasjon og flora: "Fäladen" rommer flere typer 
vegctasjonssamfunn. F0rst og fremst gras- og 
lyngheisamfunn. Overganger fra fuktige heisamfunn til 
myrsamfunn (tidligere antagelig også oresumpskog) 
forekommer også, liksom overganger fra mer 
nreringsrikc, t(ilrre grasheisamfunn til t(ilrrengsamfunn. 

Det er f0rst og fremst innslaget av einer (Juniperus 
communis), som karakteriserer "enefåladen". Eineren er 
en art, som i stor grad er knyttet til beitemark. Den 
trcnger gode lysforhold og er noe acidofil. Den 
foretrekkeljordbunn som ikke er altfor nreringsfattig, 
men er n0ysom og kompenserer dårlig na;ringstilgang 
med langsommere tilvekst. Den har et vidt 
utbrcdclsesområdc i Europa og spilte i Norden en 
viktig rolle i folkeliv og folketro (med visst unntak for 
Danmark). Eineren er sterkt variabel. Hvorvidt denne 
variasjonen er bestemt av arv eller milj0 er forcl(ilpig 
ikke klarlagt (H!ileg 1981). I bl. a Skåne forckommcr 
"fäladsmark" med kjcmpe-s0ylceincr (Ållskog, 
Baldringe). 



(Calluna vulgaris) har dominert store 
"fåladsarealer" s:erlig n:er kysten (Sjöbeck 1947). 
sammen med r0sslyngen vokser tytteb:er CVaccinium 
yj!is-idaea) og blåb:er (V. myrtillus) men også 
solblom (Amica montana), knegras (Danthonia 
w:umbens) og griseblad (Scorzonera humilis) 
("Ljunghedtyp" 5.1.1.5.). Tirnian (Thymus seroyllum) 
og härsv:eve (Hieracium pilosella) kan også v:ere 
karakterarter sammen med r0sslyng ("örtrik 
Jjunghedtyp", 5.1.1.6). I mer fuktige omr~ler (med 
humitt klima) finnes også klokkelyng (Erica tetralix), 
blåtopp (Molinia caerulea) og klokke$0te ~ 
IIDeumonanthe) ("Pors-blåtåtelhed-typ", 5.1.2.2). I Nord-
vest-Skåne var også r0sslyngkreklinghei CCllllYnll 
vulgaris-Empetrum nigrum) vanlig (sandrished-typ, 
5.1.1.3) med innslag av bl.a. sandstorr (Carex arenaria) 
krypvier (Salix repens) og skjermsv:eve (Hieracium 
umbellatum). 

Grasheiområder i "fåladsmarken" kan domineres av bl.a. 
engkvein (Agrostis capillaris) ("rödvenhedtyp", 
5.1.3.1), finnskjegg (Nardus stricta) (stagghedtyp, 
5.1.3.2) eller sandskjegg (Corynephorus canescens) 
("borsttåtelhed", 5.1.4.1) (Sjöbeck 1947, Emanuelsson 
m.fl. 1985). 

Hardt beite (og brenning) favoriserer grasvegetasjonen 
på r0sslyngens bekostning. Sterk dominans av 
h0yvokst, gammeJ r0sslyng kan derfor v:ere et tegn på 
at tradisjonell skj0tsel har opph0rt. Samtidig kan 
grasdominans i dag tyde på bruk av kunstgj0dsel. Noen 
steder der en har gj0dslet og ryddet "fåladen" har den 
blitt omdannet til en trivial nitrogenbegunstiget 
engvegetasjon med innslag av hagtom (Crataegus spp), 
slåpetoro (Prunus spinosa) og nypebusker <Rosa spp) 
(Emanuelsson m.fl. 1985). 

Eineren er sannsynligvis "mineralbunnspirer" (Vedel 
1975). Beitetråkk skaper grohunn for eineren samtidig 
som beitet holder den nede. H vis hardt beite etterf0lges 
av svakt beite-trykk kan imidlertid eineren få kraftig 
spredning. I sterkt einerdominerte områder kan andre 
treslag få probierner med koloniseringen (Emanuelsson 
m.fl. 1985). I relativt hardbeitede områder tjener på den 
andre siden einerbusker som beskyttelse for spirende 
treplanter (Sahlin 1930). 

Einer og tomete busker som slåpetoro og hagtorn, 
hvilke også karakteriserte "fäladene", b le i gamle dager 
brukt til gjerder m. v. og på den måten "holdt etter". 
Opph0r av den tradisjonelle skj0tselen f0rer derfor til 
en meget sterkere buskdominans. 

"Fäladsmark" på n:eringsrik mark, som ikke har blitt 
påvirket av kunstgj0dsel, er i dag meget sjelden i 
Skåne. I S0r0st-Skåne finnes imidlertid eksempel på 
slik "fåladsmark". Her vokser bl.a. nyresildre 
(Saxifraga granulata), jonsokkoll (Ajuga pyrami<lalis), 
vårmarihand (Qrchis mascula) og hjartegras (Briza 
mNill) men også finnskjegg (Nardus stricta) (0. 
Johansson pers. medd., 1986). I slike områder spiller 

tomete busker en vel så dominerende rolle som eineren. 
Landskapsbildet minner om det en forbinder med det 
danske ordet "overdrev" (mager, steinrik mark,utmark). 
Overdrev omfatter egentlig både lyng- og grasdominerte 
beiteområder (på samme måte som 'Tålad"), men 
brukes oftest i snever forstand om områder med 
n:eringsrike grasheisamfunn - t0rreng og dominans av 
slåpetoro (Prunus spinosa), nypebusker <Rosa spp) og 
hagtom (Crataegus spp). 

2.5 Truete arter 

Flora: Finnmarksvineblom (Senecio integrifolius) 
forekommer i "fåladsreservat" i Skåne. (Den er knyttet 
til enghavre-samfunn (Avenula pratensis), 5.2.1.3.) 
Finnmarksvineblom er oppf0rt på den nordiske listen 
over truete arter (Nordiska Ministerrådet (1982) (O = 
forsvunnet, l = akutt truet, 2 = sårbar, 3 = sjelden, - = 
forekommer ikke). 

D F N S Norden 
Finnmarksvineblom 3 - l 2 

Jordb:ermure (Potentilla sterilis), som en oveeveide å 
f0re opp på den nordiske listen over truete arter 
(Nordiska ministerrådet 1978), betegnes i Danmark 
som hensynskrevende (4), i Sverige som sjelden (3). 
Jordb:ermure forekommer bl.a. på "fåladsmark" i 
Skåne. 

Fauna: Klokkefroskens (Bombina bombina) biotop 
utgj0res av "strandfåladsområder". Drenering og 
oppdyrking av "fäladsmarken" har f0rt til at den har 
gått tilbake. 

Klokkefrosk 
D F 
l 

(Nordiska Ministerrådet, 1982) 

N S Norden 
o l 

(Se f.0. kapitlet om "lavlandsheder" .) 

2.6 Beskyttelse, restaurering 
reetablering 

og 

Beskyttelse: "Enefäladsmark" finnes i flere vemeområder 
i Skåne bl.a. på Hallands Väderö, ved Hovs hallar, på 
Grevie åsar, Kullaberg og Kjugekull samt i Å varps og 
Fjälkinge backes naturreservater. Gode eksempler er 
også Risen vid Genarp og Humlarödshus fälad. 

I Danmark finnes fredete overdrev bl a på Nordsams0, 
Rosn:es-halv0ya og Asn:es-halv0ya. Stang Hede, 
Dollerups bakker og Eskebjerg Vesterlyng er eksempler 
på fredete einer-bevokste utrnarksarealer. 

Restaurering: Se kapitlet om "lavlandsheder." 
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2.7 Biotopskj~tsel 

Den ideelle og rimeligste måten å opprettbolde gamle 
kulturlandskapstyper på, er å beskytte (frede) dem f~r 
degenereringen har rukket å gå for langt, og siden 
fortsette med (tilnrermet) "tradisjonell" skj~tsel. Se f.~. 
kapitlet om "lavlandsheder". Ved skj~tsel og 
restaurering av "enefiilad" må en imidlertid vrere 
oppmerksom på at brenning ikke har vrert brukt på 
samme måte som på lynghei for ~vrig (Brusewitz 
1984). 

3. SKOGSBEITE 

3.1 Historikk 

Innenfor granskogsgrensen forble utmarksbeitet i stor 
grad skogkledt, siden husdyrene ikke prefererer bartrrer 
som beiteplanter (Sjöbeck 1947). Beitetiden kunne her 
ikke vare hele året, men ble trukket ut så langt som 
mulig. Skogen ga virke, kull, tjrere, vilt, vinterfor, 
mark for svedjebruk m.v., men gjennomgående har den 
betydd mest som beiteressurs (Kardell 1979). Utvidelse 
av innmarka på utmarkas bekostning, nykolonisering 
og etter hvert ~kende behov for skog til bergverksdrift 
m. v. f~rte til at beitearealene ble mindre. I Sverige ble 
det fra 1500-tallet klaget over mangel på beitemark 
forskjellige steder i landet (Szabo' 1970). Alle slags 
skoger ble utnyttet for beite, også sumpskog. I nord 
beitet kuene reinlav (Cladonia spp) og islandslav 
(Cetraria islandica) i furuskogene (Frödin 1952). Ofte 
var det magert beite som skogen til~ dyrene, men det 
ble forbedret gjennom ringbarking, hogst og svirydding 
(Szabo' 1970). Kardell (1979 s. 67) gir f~lgende bilde 
av en hardt utnyttet bondeskog i Mellom-Sverige på 
1700-1800-tallet: "Boskapen strövade i flockar genom 
skogarna och eftersom det ingick en hel del får och 
getter i boskapsstocken blev betesdriften till men för 
skogsåterväxten. De bästa timmerträden höggs 
successivt och användes till byggnation. Bränsle till 
skiftande lindarnål togs, där det var lämpligt. Skogens 
genomsnittliga ålder var låg och i allmänhet 
tillämpades rotationsperioder på 30-40 år. stammarna 
stod glest och var bitvis av låg kvalitet. Marken 
saknade lövuppslag och barrträdsplantor samt var hårt 
nedbetad. Vegetationsslitaget efter brand och 
kreatursklövar var betydande. Hällmarkernas renlavar 
saknades i stor utsträckning. Förmodligen var de 
vanliga lövträden proportionsvis vanligare lin tall och 
gran i jämförelse med nutiden. Såväl flora som fauna 
bör ha varit något artrikare men med låg individtäthet 
Allt var utnyttjat och inget lämnat åt sitt öde. n 

Den store etterswrselen etter ~mmer som oppsto i det 
forrige århundredet f~rte imidlertid til at skogen fikk 
~kende betydning som virkesprodusent og at det 
moderne skogbruket vokste fram. Skogsbeitet ble hardt 
kritisert fordi det skadet foryngelsen og skogens 
utvikting og måtte derfor etterhvert vike for 
skogbruksinteressene. 

3.2 Forekomst 

Ulike typer beitepåvirket skog har vrert vanlig i hele 
Norden. Beskrivelsen i dette avsnittet gjelder f~rst og 
fremst skogene innen granas utbredelsesområder 
(boreonemoral, sydlig boreal, mellomboreal og nordlig 
boreal sone ). Hardbeitet skog eksisterer neppe lengre, 
men ekstensivt skogsbeite praktiseres fortsatt noen 
steder bl.a. med ungdyr. Plukkhogst-skog med frodig 
mark- og undervegetasjon og grasgrodde beiteåpninger 
er imidlertid blitt sjeldne. Eksempler finnes i bl.a. 
S~r~st-Norge, Västergötland og Småland i Sverige. 

3.3 Trosler 

Utviklingen i det moderne skogbruket med favorisering 
av (bartre-) monokulturer, forkortelse av skogens 
oml~pstid (spesielt mekanisk og kjemisk bekjempelse 
av de f~rste suksesjonsstadiene), innplanting av 
fremmede treslag (og provinienser), gr~fting, 
gj~ling, m.v. f~rer til forandring og ensretting av 
skogbildet Skogsbilveier, markberedning m.v. 
utsletter i tillegg effektivt sporene etter tidligere tiders 
bruk av skogen. 

3.4 Beskrivelse av naturtyper 

Jordbunn: Beitingen reduserer markens porevolum. 
Aggregatstrukturen blir dårligere, noe som bl.a. kan 
påvirke vannhusholdningen. Humusinnholdet avtar ved 
langvarig beitepåvirkning. Under beitede, åpne 
grassarnfunn forsvinner barskogens råhumus, og 
podsolprofilen forandres mot en mer brunjordartet 
jordprofiL Beite innebrerer en borttransport av 
minerainrering og på lang sikt f~rer det derfor til 
nreringsmessig utarn'ling. (Steen 1958, Bjor & Graffer 
1963, Kardell 1984). 

Vegetasjon og flora: Den langvarige skogbeitingen har 
uten tvi! påvirket markvegetasjonen og treslagsarnmen-
setningen i dagens skoger. I hvilken grad har vi enda 
ikke detaljene kunnskaper om. Generelt sen har 
imidlertid grasrike skogtyper blitt begunstiget og 
lauvtrrerne har blitt holdt tilbake (Selander 1955). I 
sekundrere suksesjoner i barskogområder kan f.eks. 
beite f~re til at lauvskoginnslaget begrenses til 
kortvarige gråorfaser (Kielland-Lund 1975). Våre bar-
og barblandskoger rommer mange arter som egentlig 
tilh~rer beitelandskapet. De vii imidlertid etter hvert gå 
tilbake og kanskje forsvinne (Ryberg 1968). 

l 

En beitet skog blir mer åpen. Busksjiktet (spesielt i 
rikere skogtyper) blir redusert og feltsjiktet lavere. 
Noen ganger kan beiteresistente busker prege 
skogbildet gråor (Alnus incana) på frisk og einer 
Ouniperus communis) på t~rr mark, mens tornete 
busker som nypebusker (Rosa soo.) er karakteristiske 
for ~rr og rik mark. Samspillet mellom dyreslag, 



planteartenes egenskaper (bl.a. 
"smaklighet", skjl')rhet, skuddskytingsevne) m.v. vii 
vrere bestemmende for vegetasjonsutformingen. 

En undersl')kelse av vegetasjonen i en l')stnorsk 
hl')ystaudegranskog (Melico-Piceetum aconitetosum, 
2.1.2.4) ved forskjellig beitetrykk (lite, middels og 
sterkt beitet) ga mulighet for å sette opp en liste som 
viser beitets generelle virkning og de foreltommende 
artenes beiteresistens (Tab. 1). Den "middels beitede 
fasen" var karaktensert av en mosaikkav engvegetasjon 
(lavereliggende) og skogvegetasjon (på tuer m.v.). 
Reduksjonen i busksjiktet og av hl')ye utter og bregner 
begunstiget her en dellavurtgranskogarter (Se tab. l) 
(Kielland-Lund 1975). 

Norske beiteundersl')kelser med storfe og sau på 
snauflater i barskog, viste at artsantallet var hl')yest på 
beitet mark med maksimum ved middels sterk beiting. 
(På mager mark med få arter var imidlertid artsantallet 
hl')yest på beitefredet mark.) Denne undersl')kelsen viste 
også at engkvein (Agrostis capillaris) er et godt 
beitegras, som lett brer seg på beitet mark. Smyle 
(Peschampsia flexuosa) derimot (som er vanlig på 
snauflater) rives opp i dotter ved beiting og er derfl')r 
ikke så beiteresistent Ved opprivingen skapes 
spiringsmuligheter for andre arter bl.a. engkvein. 

Sauesvingel (Festuca ovina), storrarter <Carex stm.) 
bjl')memose (Polytrichum 51W ), og tyttebrer 
(Yaccinium vitis-idaea) går fram ved beiting. 
Sl')lvbunke CDeschampsia cespitosa) og blåbrer 
CVaccinium mvrtillus) greier seg også bra. Sl')lvbunke 
som sees som ugras på dyrka beiter, beites gjeme i 
skogen. Bringebrer (Rubus idaeus) beites sterkt av sau. 
Langvarig beite kan derfor fl')re til at bringebrer 
erstattes av einstape (Pteridium aauilinum). Gulaks 
(Anthoxantum octoratum) er vanlig i skogbeitene, 
framforalt på snauflatene. När den skyter frl')stengel blir 

·den gjeme vraket av dyra. Snerprl')rkvein 
(Calamagrostis arundinacea) er godt likt av storfe og 
forekorost av vellutviklede individer regnes derfi'Jr som 
tegn på svakt beite. 

Kvantitativt spiller urtene en underordnet rolle i beitet 
skogsmark. Noen, som marirnjelle (Melam[)VTUm 
.spp,), er irnidlertid god t likt. Marirn je lie går fram på 
snauflater som ikke beites. Det samme gjelder tepperot 
(Potentilla erecta). Til tross for nedbeiting viser eliers 
ikke urtene generelt noen tilbakegang på beitet mark i 
sammenligning med snauflater som ikke beites (Bjor 
& Graffer 1963). 

Tilfl')yes bl')r her at den lysåpne delen av skogen, innen 
granas utebredelsesområde i Sl')r- og Mellom-
Skandinavia, tidligere også har vrett preget av 
vegetasjonstyper, som er besklevet i avsnittet om 
"fåladsmark" (2) f.eks. urterik rl')sslyngheitype <Ca1ll.lna 
Yll.!gru:i§) (5.1.1.6) (0. Johansson pers. medd. 1987). 

4. SVIRYDDING OG SVEDJEBRUK 

4.1 Historikk 

Forsl')k på å skape bedre beitebetingelser ble i Norden 
sannsynligvis gjort allerede av veidestammer i 
mesolittisk tid (Göransson 1977, Mikkelsen & Hl')eg 
1979). De brente for å forbedre beitet for viltet. Med 
husdyrholdet ble svirydding en mer vanlig foreteelse og 
metoden har overlevd helt opp ti1 vårt århundrede. 

I Nordsverige, der rydding og brenning var nl')dvendig 
for at morenemarken skulle produsere gras til beite, har 
svirydding hatt meget stor betydnig (Szabo' 1970). 
Offisielle registreringer fra 1700- og 1800-tallet viser 
at utmarka i de kystnrere områdene der ble brent på en 
måte som nrermest gir inntrykk av et parsellsystem. 
Brannflatenes stl')rrelse ble kontrollert ved hjelp av 
vassdrag, våtmark og tidligere brente områder. I 
innlandet var beitepåvirkningen av skogen ikke fullt så 
stor. Også her brente en imidlertid for å skaffe beite og 
brannflatene hadde mye stl')rre omfang enn i 
kystområdene. Sterkt beitepreget vegetasjon kunne 
under spesielie betingelser utvikles lokalt også i 
innlandet (Zackrisson 1975). 

Ved siden av svirydding skapte svedjebruk godt beite, 
men fl')rst etter at en hadde hl')stet kom m. v. og kanskje 
hl')y på det brente området. Svedjebruket har 
sannsynligvis også vrett praktisert helt siden neolittisk 
tid (Selander 1955, Kardell 1979, Mikkelsen & Hl')eg 
1979). Det ga godtutbytte og har ved flere tilfeller hatt 
meget stor betydning for matproduksjonen (f.eks. i 
områder i Sl')r-Sverige under 1800-tallet). 

Selander (1955) menerat svedjebruk i Sverige har vrett 
vanlig overalt på morenejord i skogområder med liten 
befolkning. I de svenske landskapslovene fra 
middelalderen finnes flere bestemmelser om svedjebruk 
og/eller svirydding (Szabo' 1970). I 0st-Finland har 
svedjebruket hatt stor be tydning og innvandrere derfra ti1 
Sverige og Norge tok med seg sin "svedjebrukkultur". I 
"finnskogene" har den vrett opprettholdt helt fram ti1 
1900-tallet. 

Svedjebruket har vrett praktisert på noe varlerende måte 
i forskjellige områder. Synet på verdien av skogen har 
også variert med tid og sted. Dette har i sin tur fl')rt ti1 
forskjellig oppfatning om fordelene med svedjebruket. 
Under 1500-tallet ble eksempelvis fmnenes svedjebruk 
oppmuntret av den svenske kongen. P.g.a. 
bergverksdriftens voksende betydning ble så 
svedjebruket fra midten av 1600-tallet istedet 
motarbeidet. Til tross for dette var det fl')rst 
driftsendringene innen jordbruket og det forandrede 
synet på skogen kombinert med bl.a. utskifting av 
utmarka som rundt århundreskiftet fl')rte til at 
svedjebruket helt opphl')rte (Weirnarck 1953, Selander 
1955, Kardell 1979). 
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4.2 Forekomst 

Svirydding og svedjebruk i sammenheng med landnåm, 
kolonisering av nytt land, har vren brukt i alle de 
skandinaviske landene (Selander 1955, Zachrisson 
1975, Asheim 1978, Mikkelsen & H~g 1979). 
Beskrivetsen i dette avsnittet gjelder liksom avsnittet 
om beiteskog (avsnitt 3) f(brst og fremst skogene innen 
granas utbredelsesområde, hvor svedjebruk og 
svirydding flere steder har vren praktisen opp ti1 vår 
tid. I begynnelsen av dette århundrede ble svedjebruk 
fremdeles drevet i Finland og i Sverige bl.a. i Småland, 
Värmland, Dalarna og Övre Norrland. Det er her en 
fonsatt har mulighet for å finne arter og et 
vegetasjonsbilde, som karakteriserer sviryddings- og 
svedjebruksområder. I dag forekommer bare musealt 
svedjebruk (f.eks. i Blekinge). 

4.3 Truster 

Naturlig gjengroing med gran forandrer etterhven 
skogbildet i områder som har vren påvirket av 
svirydding/svedjebruk. Moderne skogbruk ensretter 
skogbildet i enda h(byere grad og sletter sporene etter 
tidligere bruk. Se f.fb. "Trusler" under avsnittet om 
beiteskog (3.3). At skogbrann gjennom moderne 
brannteknikk og effektivt oppsyn har blitt sjeldnere 
kan i denne sammenheng på en måte også sees som en 
trossel mot de aner, som er brannavhengige, når 
sviryddings- og svedjebruksområder ikke lengre finnes. 

Fri betesg~ med nöt-
kreatur, Extensiv starkt 
selektiv betesp!verk.an. 

arrskog med inslag av 
·· vträd. Ej fullt slutna 
estS.nd med öppna gläntor. 

alvt slutna barrskogsbestS.nd 
tan lövträdsinslag och med 
mrS.desvis starkt betesp§ver 

skog i form av l!gväxande 
buskar 

4.4 Beskrivelse av naturtyper 

J ordbunn: Brenning ga en gj(bdseleffekt. Nitrogenet i 
den brente skogen ble aktivisen og minerainrerings-
stoffer ble gjon tilgjengelig for spirende planter. I 
granskog med tykt råhumusdekke hadde il den en spesielt 
positiv effekt på omsetningen, og vegetasjonen ble 
frodigere etter brenning. Ved svedjebruk ble marken 
bearbeidet, humus og mineraljord blandet og 
markprofilen forandret. På lang sikt kunne 
svirydding/svedjebruk f(bre ti1 utarrning og 
podsoleringsprosesser. Nrering ble bonf0n ved h(bsting 
og beite, men også med asken, og dette betydde et 
forbruk av skogens bevegelige nreringskapital. 
Gjennom brenning minket humusinnholdet og ved 
altfor intenst drevet svedjebruk kunne det til slutt 
oppstå "d(bdbrent" jord (Selander 1955, Larsson 1974, 
Asheim 1978). 

Vegetasjon og flora: Ved svirydding blir vanligvis ikke 
hele tresjiktet (bdelagt. Furua tåler f.eks. brann til en 
viss grad. Den kom derfor til å prege bl.a. de brente 
markene i Norrland. Hesselman (1906) mener dessuten 
at ild (tilsiktet eller utilsiktet anlagt) var grunnen til at 
barblandingsskogen var så vanlig i Sverige (dvs. at 
granen ikke i st(brre grad utkonkurrene furua). H vordan 
vegetasjonen utvikJet seg på brannflatene var avhengig 
av beitedyr, beitetrykk, markforhold, hvor tett det 
gjenstående tresjiktet var m. v. Zackrisson (1975) gir et 
bilde av forskjellig skogutvikling på beitebrent 
morenemark i Västerbottens kystområder (Fig 1). 

ntensivt f!r och getbete 
lokalt begränsat till följd 
av ~nadssystem eller 
naturliga avgränsningar. 

öppna betesmarker 
med kraftigt betes-
präglade marbuskar 
av gran och tall. 

Intensiv betesp§verk.an av 
nötkreatur p! ~nad mark 

' 

lestregenererad barrskog 
d starkt inslag av busk-

ormig en. 

Figur l. Skogutviklingen i eldre tid på sviryddet morenemark 
i Västerbottens kystområder (Sverige). (Fra Zackrisson 1975.) 



Relativt upåvirket av beite: 
Qeranium sylvaticum 
Rhytidia<ielphus SQ!larrosus 
Pragaria vesca 
Viola riviniana 
Pleurozium schreberi 
Anemone nemorosa 
Solidago virgaurea 

Sterkt beitsky: 
Atbyrium felix-femina 
Paris guadrifolia 
Lactuca alpina 
Milium effusum 

Svagt beitsky: 
Oxa!is acetocella 
Trienta!is europea 
Aconitum septentriona!e 
Brachythecium reflexum 
Rubus saxatilis 
Plagiochila major 
Barbilo.phozia !yCQpodioides 
Rho<lobrvum roseum 
Poa nemora!is 
Dtyo.pteris austriaca coli 

l 

Maks ved svakt beite: 
Hieracium sylvaticum coli 
Hylocomium solendens 
Linnea borealis 
Dicranum scoparium 
Carex digitata 
Raroischia secunda 

Beitebegunstiget: 
Agrostis tenuis 
Yeronica charoae<lrvs 
Potentilla erecta 
Prunella vulgaris 
fupericum maeulatum 
Carex pallescens 

Sterkt beitebegunstiget: 
Alehemilla filicaulis 
Alehemilla glabra 
Trollius europaens 
TaraxacumSlJ 
Trifolium repens 
Cerastium caespitosum 
Festuca rubra 
Polygonum viviparum 
Campanula rotundifolia 
viola canina 
Hieracium auricula 
Trifolium pratense 
Leonto!lon autumnale 
Achillea millefolium 
Rumex act;tosa 
Stellaria graminea 

Tabell l. Liste over beitets generelle virkning i en pstnorsk 
h!1Systaudegranskog. (Fra Kielland-Lund 1975.) 

brente områdene i utmarka skapte en orofattende 
vegetasjonsmosaikk. 

Svedjebruk gikk gjennom hogst m.v. ut over tresjiktet 
og med noen metoder også hardere ut over 
markvegetasjonen enn svirydding. Linne (1749) 
beskriver vegetasjonsutviklingen på en "fålla" i 
Småland som var brent "intil a!fwen og alle stenar !ägo 
nakne". Etter to år (med "rofwor" og "Finnråg") ble 
området lagt ut ti1 beite. Sauesvingel <Festuca ovina), 
tveskjeggveronika (Veronica charoaedrys) og einstape 
<Pteridium aquilinum) var karakteristiske innslag f~r 
r~sslyngen <Ca!luna vulgaris) tok overhand og furu 
<Pinus sylvestris), gran (Picea abies) og einer 
(Juniperus communis) begynte å komme opp. Slike av 
svedjebruk utpinte områder var vanlige i Småland og i 
Finland på Linnes tid. 

I områder der svedjebruket var mer balansert ble det 
vanligvis bra med brer, når de ble lagt ut til beite. De 

f~rste årene fantes mye markjordbrer <Fragaria vesca) 
og siden bringebrer (Rubus idaeus) f~r skogen overtok 
på nytt (Weimarck 1953). Fra Småland fortelles det om 
rikelig forekomst av morkler (Morchilla sop) i 
svedjebruksområder (Larsson 1974). 

I SIM-Sverige var det srerlig bj~rk (Betula oobescens), 
osp IPo.pulus tremula), furu (Pinus sylvestris), og, 
innen ~kens utbredelsesområde, også ~k (Eagys 
~. som etterhvert grodde opp på svedjemark. 
Gran derimot gror ikke opp f~r etter noen år på brent 
mark. Med regelmessig svedjebruk innen et område ble 
derfor granas muligheter ti1 selvforyngelse og 
spredning mindre. For at grana ikke skulle ~elegge 
beitet hendte det dessuten at planter ble rensket vekk 
for hånd. Svedjebruksområdene ble på den måten 
karaktensert av lauvskog. Etterhvert som svedjebruket 
opph~rte fikk imidlertid grana mulighet ti1 spredning. 
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H vis beitet hadde vrert tilstrekkelig hardt til å holde 
Iauvskogen nede, begunstiget dette grana. En granskog 
som har utvikJet seg på denne måten kan bestå av 
grantrrer av ulik alder med innslag av furu og bjerk 
samt noen unge eksemplarer av ~k og eik. I feltsjiktet 
vokser blåbrer <Vaccinium myrtillus), lyttebrer 
CVaccinium vitis-idaea) og ri3sslyng <Calluna vulgaris), 
i bunnsjiktet etasjemose (Hylocomium SlJiendens) og 
furumose <Pleurozium schreberi). 

Edellauvskogen ble av svedjebruket fortrengt fra 
utmarka, da eik <Ouercus soo.) og andre edellauvtrrer 
ikke hadde gunstige spiringsmuligheter på de avbrente 
områdene. Edellauvskogen ble erstattet av blanctings-
skog som beskrevet ovenfor (Weimarck 1953). 

Lengre nordover var det oftest bjt3rk <Betula oubescens) 
og gråor (Alnys ingma) som var pionertrrer på gammeJ 
svedjemark. Hvis et slikt område ble lagt ut ti1 
slåtteeng ("löväng") ble lauvskogfasen permanent i 
lang tid. F13rst når umyttelsen opphi3rte, overgikk 
Iauvskogen til blanctingsskog og ti1 slutt kanskje i 
granskog. 

Spor etter svedjebruk kan fortsatt sees i skogen mange 
steder i form av trekull i jordbunnen, mer frodig skog 
og jevnere mark, lauvskogområder og karakteristiske 
urter. Forekorost av bl.a. knollerteknapp <La.t!:lyms 
montanus), tveskjeggveronika CVeronica chamaedrys), 
skogkli3ver (Trifolium medium) og flere marikåpearter 
(Aichemilla sw) i mellomsvenske barskoger er 
sannsynligvis en f13Ige av svedjebruket (Selander 1955). 

4.5 Truete arter knyttet til beite-
påvirket skog av olike typer 

Fauna: Hasselmusen (Muscardinus avellanariuS) trues 
bl.a. av ensrettingen innen skogbruk og jordbruk. 
Buskmarker og halvåpen skog, som var beitepåvirket, 
har sannsynligvis tidligere utgjort stabile biotoper for 
hasselmusa (Ahlen 1977). 

D F N s Norden 

hasselmus 2 2 2 
blåråk e o o o 
hrerfugl o o o 
(Nordiska Ministerrådet 1982) 

Blåråke <Coracias garryluS) og hrerfugl CUpupa eJ>QPS) 
var begge knyttet ti1 det gamle "husdyrlandskapet" 
(halvåpen skog bl.a.) og forsvant sannsynligvis ft3rst 
og fremst p.g.a. endringene i dette (Ahlen 1977). 

Trelerke (Lullula arborea), som var oppfi3rt på den 
nordiske listen 1978: 

D F N S Norden 

trelerke 4 2 2 2 

har i 1982 fått sin kategoribetegnelse forandret til +. 
Den er knyttet til det gamle "skogjordbruket" (Ahlen 
1977). 

Orrfugl Cfetrao tetrix), som på den svenske listen over 
truete dyrearter (Ahlen 1977) ble fi3rt opp som 
hensynskrevende, foretrekker relativt åpent -terreng og 
var begunstiget av skogbeitet. 

For spetter, som de truete artene gråspett (Picus canuS) 
og hvitryggspeu (Dendroco.pos leucotos), har 
Iauvtreinnslaget i de gamle svedjebruksamrådene 
sannsynligvis hatt stor betydning (U. Emanuelsson 
pers.medd. 1986). 

D F N S Norden 

gråspett 2 2 2 2 
hvitryggspett l 2 l l 

(Nordiska Ministerrådet 1982) 

Flora: At skogbeite og slått har opphi3rt har påvirket 
stormarinl3kkelens (Bouychium virginianum) utbredelse 
negativt. Også knottblom (Microstylis mono.phyllos) 
er truet bl.a. på grunn av at skogbeitet har opphl3rt. 

Den kalkkrevende mariskoen <Cyprioedium calceoluS) 
vokser i åpen skog. Den kan, når beite opphl3rer, 
ekspandere, men trues siden av gjengroing. 

Storfiol (Viola elatior) er knyttet til buskrik utmark på 
Öland. 

D F O N S Norden 

stormarinl3kkel l 2 l 
knollblom 2 2 3 2 
marisko 2 2 3 + 2 
storfiol 2 2 

(Nordiska Ministerrådet 1982) 

Krattvikke (Vicia dumetorum) var i 1978 med i 
vurderingen om eventuell oppfl3ring på den nordiske 
listen over truete arter (Nordiska Ministerrådet 1978). 
Den betegnes i Danmark som sårbar (2), i Sverige som 
hensynskr!vende (4?). Kraltviicke vokser i buskrik 
utmark. 



,På den svenske listen over truete skogarter (Ingelög 
m.fl. 1984) er stavldokke (Carrmanula cervicarja) og 
Olavsstake (Moneses uniflora) oppfr.;rt som arter med 
uk1ar status (6). De har imidlertid forsvunnet fra flere 
ororåder p.g.a. at skogbeitet har opphr.;rt. Den sjeldne 
(3) rundrnauren (Galium rotundifolium) nevnes i 
samme liste som beitebegunstiget. Rr.;d skogfrue 
(Qalhalanthera rubra), som fr.;rst og fremst vokser i 
kalkrik furuskog, og springfrr.; (Impatiens noli-tangere) 
er begunstiget av beitetråkk. De er i sk~artlisten 
betegnet som hensynskrevende (4). 

Til sviryddet skog og svedjebruksområder er det knyttet 
en del truete, brannavhengige arter. Dette gjelder srerlig 
evertebrater bl.a. mange billearter. Av urter er 
brannstorkenebb (Geyanium lanuginosum) fr.;rt opp på 
den nordiske listen (Nordiska Ministerrådet 1982). 

D F N S Norden 
brannstorlcenebb 2 2 

Bråtestorkenebb <Geranium bohemicum) er i den 
svenske listen over truete skogarter (Ingelög m.fl. 
1984) fr.;rt opp i kategori 3 (= sjelden). 

Nevnes br.;r også arter som regionalt er sjeldne og som 
trues i disse ororådene når beite m.v. opphr.;rer. 
Krattfiol CViola mirabilis) og einstape <Pteridium 
aquilinum) er f.eks. sjeldne i 0vre Norrland. P.g.a. 
graninnvandring i tidligere brente og beitede ororåder 
minker nå forekorosten av dem (Zackrisson 1975). De 
gamle furutrreme, som brerer spor etter brann i tidligere 
tider, er i tillegg meget vemeverdige. 

4.6. Beskyttelse, 
reetablering 

restaurering og 

Beskyttelse: I Norge var det pr. 1.1.1986 opprettet 140 
edellauvskogreservater og arbeidet med å sikre barskog-
områder er også igang. Mange av disse ororådene brerer 
preg av tidligere beiteutnyttelse. Bare i sjeldne tilfeller 
er det imidlertid tatt hensyn til dette i de utarbeidede 
skjr.;tselsplanene. Det samme gjelder for kulturland-
skapsvemområder. 

Restaurering: Restaurering må starte med gmndige 
undersr.;kelser av skogen, fr.;rst og fremst vegetasjons-
r.;kologiske analyser og undersr.;kelser av tidligere 
ressursutnyttelse. Det må videre klarlegges hvilke 
formål skogen skal dekke, hvilken tilstand skogen skal 
framtre i og hvorvidt hele skogen skal settes i stand. 
En kulturskog vii ofte kreve orofattende restaurerings-
og skjr.;tselstiltak og det vii av den gmnn kunne vrere 
aktuelt å dele den inn i forskjellige restaurerings- og 
skjr.;tselsområder. Et felt br.;r kunne utvikles mest 
mulig fritt. Resten av skogen kan eventuelt inndeles i 
to felt: et der "dagens" vegetasjonsbiide opprettholdes 
og et som reslaureres til et "opprinnelig" 
kulturskogsbiide. Hva restaureringen vii omfatte er 
avhengig av "forfallet" i skogen og hvilken "bruk" 
skogbildet er et produkt av. Restaureringsarbeidet vii 
hovedsaklig bety rydding. Hvordan denne skal utfr.;res 
er avhengig av tidligere tiders skjr.;tsel. I 
svedjebruks/sviryddingsområder kan det vrere aktuelt 
med bruk av ild på tradisjonell måte. Opplegg av 
restaurering og skjr.;tsel krever betydelig faglig innsikt 
(Austad m.fl. 1985). 

4.7 Biotopskj0tsel 

Skjr.;tsel av et "opprinnelig" kulturskogsbilde kan 
innebrere relativt orofattende skjr.;tsel f.eks. om 
svirydding må foretas på nytt etter et visst antal! år. 
Eliers vii skjr.;tsel av tre- og buskrik utmark vesentlig 
bestå av å opprettbolde et passe beitetrykk i området, 
eventuelt kombinert med noe vedlikeholdsrydding. 
Hvilke beitedyr og hvilket beitetrykk m.v. som skal 
berryttes er avhengig av hvilket skogbilde som skal 
opprettholdes. Med utgangspunkt i de foretatte 
forundersr.;kelsene og den kunnskap som eksisterer 
angående forskjellige beitedyrs påvirkning på floraen, 
br.;r en riktig skjr.;tsel kunne bygges opp (se bl.a. 
Pehrson 1977, Steen 1958, 1980, Steen m.fl. 1972, 
Bjor & Graffer 1963, Kardell1984). 
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5. FJELLSKOGSBEITE/SETERBRUK 

5.1 Historikk 

Seterbruk har vrert vanlig i Norge, Sverige og på 
Island, men er også kjent fra Finland i relativt sen tid. 
Muligens har seterbruk i eldre tid forekommet også i 
Danmark. Seterbruket bygger på meget gamle 
ttadisjoner. I Sverige finnes det skriftlige kilder fra 
1300-tallet som forteller om setring i Daiama og 
Uppland. Til Island kom seterbruket med 
landnåmsmennene fra Norge på 800 - 900 tallet. At 
setter er omtalt i Gulatingsloven (nedskrevet med 
utgangspunkt i sedvaner i slutten av 1000-tallet) viser 
på samme måte at seterbruket har r(3tter langt tilbake i 
tiden. Arkeologiske funn har også blitt tolket som 
bevis for at fjellseterdrift i Norge var vanlig på 600 -
-1000 - tallet. I tillegg har en antatt at skogsetring i 

flatbygdene er enda eldre (Reinton 1976). 

Noen mener at seterbruket har vokst fram etterhvert 
som gårdene fikk behov for å utvide sine beiteområder. 
Mye tyder imidlertid på at seterbruket i Norge oppsto 
f(3r et slikt behov var tilstede (Reinton 1976). Flere 

svenske forskere mener at behovet for utslåtter i 
sammenheng med klimaforverringer under jernalderen 
er den egentlige grunnen til at setter oppsto (Lidman 
1963). En norsk arkeolog derimot tenkte seg at 
sommervarmen og t(3rken i bygda (Indre Sogn i 
bronsealderen) drev folk og fe til fjells (Reinton 1976). 
Andre mener at seterbruket har sin opprinnelse så Iangt 
tilbake som i februksnomadismen under steinalderen 
(Rougen 1947). 

Ulike geografiske områder i Norge har hatt forskjellige 
driftssysterner og dermed forskjellige seterbrukstyper. I 
det store fullseterbruksområdet (se fig. 2) bodde folk 
vanligvis på seteren hele sommeren. Langs kysten fra 
Vest-Agder til Nord-Norge har melkeseterbruk vrert 
vanlig. Dette er haivseterbruk, som forntsetter kort vei 
til seteren. (MeJka ble for det meste bäret hjem til 
gården og tilberedt der.) I S!3r-Norges heiområder (Se 
fig. 2), der en måtte sarnie det meste av foret i utrnarka, 
var slåtteseterbruk allminnelig. Gjennom å bygge flere 
setter rundt om på heiene fikk en tilgang til store 
slåtteområder. I tillegg til disse seterbrukstypene drev 
en bl.a. i Gudbrandsdalen med vintersetring d.v.s. en 
bodde på seleren en periode også vinterstid for å utnytte 
det foret som var sanket inn der. 

M j0lkeseterbruk och fullseterbruk 

~~~ Mj0lkeseterbruk 

Fullseterbruk 

~~ Slåtteseterbruk 

' 

Figur 2. Kart som viser utbredelsen av forskellige seterbrukstyper. Grensene 
er ikke skarpe. Ulike brukstyper kan finnes side om side tvers av grensene_ 
Fra Reinton (1976). 



de forskjellige "seterbrukstypeområdene" forekom det 
både "hjemmesetrer" og langsetrer. Hjemmeseteren !å 
mermest gården. Dit flyttet en så tidlig som mulig om 
våren, og der ble en også en tid om hjjsten på vei hjem 

· fra Jangseteren. Langseteren, eller sommerseteren, !å 
lenger inn i skogen, oppe på åsen eller på fjellet. Noen 
steder hadde de også en mellomseter, som ble brukt 
mellom hjemme- og langseteren. I bygder med store 
fjellvidder kunne en ha flere langsetter å flytte mellom, 
mens det i Nord- og Sjjrjjst-Norge vanligvis bjfe var en 
seter til hver gård. 

Av hensyn til bl.a. rovdyr ble langsetrene til flere gårder 
ofte lagt sammen. Det var også fjjrst og fremst 
rovdyrene, som var grunnen til at dyrene ble gjetet 
( vanligvis av barn). Når det var varmt og mye insekter 
beitet de på fjellet; når det var uvrer, nede i skogen. 
Men gjeteme skulle også passe på å la dyrene beite i 
forskjellige ororåder etter hvert, slik at beitet perlodevis 
"fikk h vi! e". Utslåttene måtte også beskyttes mot beite 
fjjr de var slått (Reinton 197 6). 

Setervollene ble vanligvis gjjjdslet og slått. I Sverige 
skiller en i denne sammeobengen mellom to 
"fäbodstyper", den v estsvenske og den jjstsvenske. På 
den vestsvenske ble gj!<1dselen brukt på setervollen, 
mens gj!<1dselen fra den jjstsvenske setertypen ble kj!<1rt 
hjem til gården og brukt på åkeren (Frödin 1954). 

Seterbruket ekspanderte kraftig med folketilveksten i 
nyere tid. I slutten av 1800-tallet begynte det imidlertid 
å gå tilbake. Driftsformene ble forandret og seterbruket 
var for tids- og arbeidskrevende. I 1949 hadde 22 631 
gårdsbruk i Norge seterdrift mot 49 714 i 1850 
(Reinton 1976). Rasjonalisering til fellessetrer, 
veibygging m. v. har allikevel gjort det mulig å 
fortsette med seterdrift flere steder helt til idag. 

5.2 Forekomst 

Seterdriften er srerlig knyttet til fjellskogsonen 
(nordboreal vegetasjonsregion) men også til 
lavfjellbeitet (lavalpin vegetasjonsregion). Den har 
vrert best utviklet i Sjjr-Norge (Dahl 1975) og i 
Dalarna, Härjedalen og Jämtland i Sverige (Lidman 
1963). Fortsatt drives seterbruk i sentrale deler av S!<1r-
Norge. Også i Sverige finnes noen få setrer i drift (bl.a. 
i Älvdalens socken i Dalarna). Seterdriften, eller 
ihvertfall setervollfloraen, blir noen steder opprettholdt 
p.g.a. turisme. Ekstensivt sauebeite, som er vanlig i 
Norge, opprettholder også i viss grad beitepåvirkningen 
i seterområder til tross for nedlegging. 

5.3 Truster 

Gjengroing: Setervollene gror Igjen når seterdriften 
opphjjrer og den tidligere beitepåvirkede skogen mister 
sitt åpne preg. 

Utbygging: Noen seterområder mister sine natur- og 
kultursrertrekk gjennom at de legges ut til "hyttebyer" 
m. v. 

Oppdyrking: Flere steder dyrkes den gamle setervollen 
opp slik at det tidligere karakteristiske vegetasjons-
bildet forsvinner. 

Gj!<1dsel: Kunstgjjjdsling av tidligere ugj!<1dslet beite- og 
slåttepåvirket vegetasjon utarmer vegetasjonsbildet. 

Fellessetrer: Moderne drift av fellessetter for storfe eller 
geiter kan fjjre til sterkt konsentren beitepress og 
tråkkslitasje i tidligere ekstensivt utnyttede områder. 

Skogbruk: Hogst og treslagbytte truer noen steder 
fjellbj!<1rkeskogen og barskagområder plantes 
setervollene til. 

5.4 Beskrivelse av naturtyper 

Jordbunn: Beitets overfjjring av skog til mer åpen 
grasdominert vegetasjon har en positiv effekt på 
marken gjennom at den biologiske aktiviteten jjker. 
Denne virkningen vii vrere stjjrst i tidligere 
barskogsområder, mindre i moldrik lauvskog (Steen 
1958). 

Beite og slått innebrerer som tidligere nevnt (avsnitt 
3.4) på lang sikt en utarming. Setervollen ble 
imidlertid i mange tilfeller godt gj!<1dslet, hvilket 
motvirket denne proses sen. Vanligvis b le gj!<1dselen 
bare brukt på områder som skulle slås. I Sjjr-Trjjndelag 
har en noen ganger også forbedfet den beitede delen av 
setervollen med et l O - 20 cm tykt lag av gj!<1dsel. Her 
kan en derfor finne "gammel podsol" under et 
matjordlag (S. Bretten pers. medd. 1987). 

Vegetasjon og flora: Rundt seteren finnes ofte en pen 
beite- og/eller slåttevoll. En nreringsfattig beitevoll 
kan vrere meget artsrik med gulaks (Anthoxanthum 
odoratum), fjelltimotei (Phleum alpinum), starrarter 
(Carex spp), engkvein (Aqrostis capillaris) og 
sauesvingel (Festuca ovina). Beitevollen karakuseres av 
grasdominans og krypende urter. V ed sterkt beite (av 
sau eller geit) finner en ofte setergråurt (Gnaphalium 
norvegicum), arvearter (Sagina spp) og trefingerurt 
(Sibbaldia procumbens). Srerlig ved en viss markfuktig-
het kan sterkt beite fjjre til dannelse av finnskjegghei 
(Nardus stricta). Utenfor beitevollen, der beitet ikke er 
fullt så sterkt, finner en einer- (Juniperus communis) 
og dvergbjjjrk- (Betula nana) hei (og kanskje vierarter 
(Salix soo.)), som gradvis overgår i fjellbjjjrkeskog 
(Betula pubescens subsp. tortuosa). Ved svakt beite og 
gjengroing rykker eineren og dverkbjjjrka inn på 
setervollen, og fjellbj!<1rka kommer etter under 
beskyttelse av buskvegetasjonen (S. Bretten pers. medd. 
1987). Forskjeller i tradisjon, klirna m.v. gir 
forskjeller i seterlandskapets vegetasjonsbilde. I Sjjr-
Trjjndelag, hvor beskrivelsen ovenfor er hentet fra, var 
en f.eks. forsiktig med fjellbjjjrkeskogen. En passet på 

113 



114 

bare å "tynne" den ut. Det samme finnes det eksempler 
på i et seterområde i Hedmark (Timestad 1986) der 
garnmel, krokete björk dels står spredt i en 
beitepåvirket einer- <Juniperus communis) og 
finnskjegg- (Nardus stricta) hei og dels danner 
"parklandskap" med et feltsjekt av engkvein ~ 
~ og smyle (Deschampsia flexuosa). 
(Foryngelse av bj0rk har her ikke kommet istand f0r 
beitepresset opph0rte for noen få år siden.) 

Andre steder var en ikke så forsiktig med skogen. 
Kombinasjon av vedhogst til setenlriften og beite 
kunne som i Indre Sogn f0re til at skoggrensen rundt 
seteren ble presset ned 400 m (vertikalt). Også einer og 
dvergbj0rk kunne bli brukt til brensel (i mangel på 
annet) og dermed effektivt holdt borte fra seterområdet. 
Det hendte at seteren til slutt måtte flyttes pga 
vedmangel (Ve 1940). 

Hvis beitingen ikke påvirker skogen så hardt at den 
forsvinner kan allikevel treslagsammensetningen bli 
forandret. Ve (1940) konstaterte i Indre Sogn f.eks. at 
rogn CSorbus aucuparia) gjeme beites og derfor blir 
borte rundt setrene. Gråor (Alnus incana) derimot beites 
ikke gjeme og kan konkurrere ut bj0rka f.eks. langs 
seterveiene og i ornråder ved setrene. 

Den beitede skogen var ofte opprinnelig en 
h0ystaudeskog (Dahl 1975). H0ystaudeile går raskt 
tilbake ved beiting, srerlig turt (Cicerbita alpina) (S. 
Bretten pers. medd. 1987). Tyrihjelm (Aconitum 
seotentrionale) er derimot giftig og beites ikke. Den 
kan derfor finnes igjen, av og til i beskyttelse av 
einerbusker. skogstorkenebb (Geranium sylvaticum), 
fugletelg (Gymnocarpium dryo.p(eris) og hengeving 
Cfhelypteris phego.p(eris) vokser også gjeme i beskyt-
tende einerkjerr i fjellbj0rkeskogen (V e 1940). I 
nordnorsk fjellbj0rkeskog konstaterre Thannheiser 
(1975) at gullris (Solidago virgaurea) er 
motstandsdyktig mot beite, mens bl.a. skogstjeme 
(Trientalis europaea) og bleikmyrklegg (Pedicylaris 
lapponica) forsvinner fra den beitepåvirkede skogen. 

5.5 Truete arter 

Fauna: Til trYsselfaktorer som påvirker den sjeldne 
bj0rkemusa CSicista betulina) negativt regnes ned-
legging av setter (Ahlen 1977) 

D F N s Norden 

bj0rkemus 3 3 3 3 3 
gråspett 2 2 2 2 

(Nordiska Ministerrådet 1982) 

Der setrene ligger som åpne lauvtrepregede områder i et 
barskoglandskap (det vanligste i Sverige) utgj0r de 

attraktive milj0er for den sårbare gråspetten CEkus 
~ og slaguglen CStrix uraleusis). Slaguglen 
betegnes av Ahlen (1977) som hensynskrevende (4). 

Flora: Jämtlands "landskapsblomma" svartkurlen 
(Nigritella nigra) var tidligere vanlig bl.a. på 
setervoller der, men regnes nå som sårbar. 

D F N S Norden 

svartkur le 2 2 

(Nordiska ministerrådet 1982) 

5.6 Beskyttelse, restaurering og 
reetablering 

2 

Beskyttelse: Områder på virket av seterdrift inngår i noen 
av nasjonalparkene i Norge. Det sees fra et veme-
synspunkt som en fordel at en forsiktig bruk av disse 
ororådene opprettholdes slik at tidligere kulturpåvirket 
mark bevares. Sansynligvis inngår seterområder også i 
noen av hindskapsvemområdene. I Hedmark har det i 
kommunal regi blitt tatt initiativ til å Iegge et tidligere 
seterområde til rette for friluftsliv på en måte som 
ivaretar natur- og kulturverdier (Timestad 1986). 

Restaurering: Restaurering vii i f0rste rekke innebrere 
rydding av einer, bj0rk, vierkratt m. v. for å gjenskape 
det tidligere karakteristiske landskapsbildet Rydding av 
gamle stier, restaurering av bygninger (i samarbeid med 
antikvariske myndigheter), istandsetting av gamle 
gjerder m.v. vii også vrere en n0dvendig del av 
restaureringsfasen. Hvis lauving har inngått i den 
tidligere driften, b0r tilbakeskjrering av gamle 
lauvingstrrer, eventuellt tillaging av nye Iadvingstrrer, 
også vrere en del av restaureringen. ' 

En forutsetning for en faglig riktig restaurering og 
skj0tselsplan er, som tidligere nevnt, at de bygger på 
grundige f0runders0kelser av vegetasjon, markhistorie 
m. v. 

Reetablering: Å gjenskape et garnmeJdags seterområde 
vii i de fleste tilfeller vrere en nrermest ugjennomf0rlig 
oppgave. 

5.7 Biotopskj0tsel 

Skj0tselen vii i prinsipp innebrere at en må f0lge opp 
tidligere bruk med beiting og slått, eventuellt supplert 
med ryddetiltak. Antal! beitedyr og valg av husdyrslag 
b0r i st0fst mulig grad tilpasses den tradisjonelle 
driften. Med hjelp av saltstein kan en 0ke 
beiteintensiteten i 0nskede områder. Slåtten kan foregå 
med ljå eller tohjulstraktor (Timestad 1986). Eventuell 
lauving må også gjentas, antagelig hvert 5. - 6. år 
(Austad m.fl. 1985) (Se f.0 kapitlene om "löväng" og 
"hage".) 



6. SKJJERGÅRDSBEITE 

6.1 Historikk 

Karakteristisk for Skandinavia er den systematiske 
utnyttelsen av beiteressursene på ~yene. På ~yene var 
dyrene "naturlig innhegnet" og i stor grad beskyttet mot 
rovdyr. Både små~yer i innsj~r og skjrergård ble på et 
tidlig stadium utnyttet. Detaljerte bestemmelser om 
beiterett og beitepraksis i svenske middela) derlover 
vitner om hvor gammeJ denne tradisjonen er (Szabo' 
1970). Pollenanalyser fra ~yer i 0st-Blekinge, Sverige, 
tyder på at disse ble tatt i bruk til beite alt i tidlig 
jemalder. Den opprinnelige eikeblandeskogen ble da 
sviryddet og erstattet av et svaJet beitet "bj~rke
hagelandskap". Opprinnelig skogmark har siden da 
ikke eksistert i skjrergården i 0st-Blekinge (Berglund 
1978). I Norge begynte utnyttelsen av "Jynghei~yene" 
for flere tusen år siden (Se kapitlet om lavlandsheder). 
Norges mange ~yer og milde kystklima har gjort sitt 
til at ~ybeitet her har vrert ekstra betydningsfullt. 

I Norge har det vrert vanlig med ~yseterbruk t.o.m. på 
~yer helt ute i havgapet. Setrene har vrert både av 
fullseterbrukstype og av melkeseterbrukstype (Reinton 
1976). Seterdrift i skjrergården er også n~ye beskrevet 
fra Finland (Larsmo hembygdsförening 1983, Nikander 
1959). 

Mengden av små~yer i den finske skjrergården f~rte til 
en kraftig oppsplitting av beitearealet og kompliserte 
bestemmelser for beiteutnyttelsen. Fellesbeite ble her 
praktisert helt fram til vår tid. Sauer, geiter, kalver m.v. 
beitet vanligvis på adskilte ~yer. De beste beitene ble 
benyttet til kyrne. Ytterskjrergårdens trefattige ~yer med 
risvegetasjon ble f~rst og fremst benyttet til sauebeite. 
Fornten til beite, ble mange ~yer også utnyttet til slått 
og lauving (Gardberg 1931). Noen lavrike ~ 
sw.) ~yer i ytterskjrergården ble dessuten brukt tii 
Iavsanking (sauevinterfor). De var da beitefredet (Skult 
1956). 

6.2 Forekomst 

· 0ybeite har forekommet i alle de skandinaviske landene 
(Szabo' 1970). Fortsatt forekommer beite (ofte med 
sau eller ungdyr) eksempelvis i Bohuslän, Sverige, i 
den finske og ålandske skjrergården, samt på en rekke 
~yer langs norskekysten. På ~ya Selbj~m i 
Sunnhordaland går det f.eks. fortsatt sauer ute hele året. 
De er trolig av gammeJnordisk rase (sannsynligvis i 
slekt med "Gotlandsfåret") og kalles "villsau". De er 
imidlertid ikke "ville" , men eies av gårder på ~yene . 

Disse gårdene har utnyttet allmenningsbeitet på 
Selbj~m også for melkekyr. 

6.3 Trusler 

Rasjonalisering og gjengroing: Å utnytte ~yenes beite-
og slåtteressurser sees i dag som urasjonelt og 
ul~nnsomt. MeJkettansporten opph~rer, skjrergårdsjord-

bruken legges ned og de gamle kulturmarkene gror 
igjen. Der gårdsbrukene ikke legges ned, drives de ofte 
på en måte som ikke i varetar de kulturbetingete natur-
verdiene. 

Fritidsutnyttelse: Intens fritidsutnyttelse av ~yer og 
skjrergårdslandskap f~rer bl.a. med seg bygging av 
fritidshus og fritidsanlegg samt stor slitas je på mark og 
vegetasjon. Mange steder gj~r friluftslivet det også 
umulig å holde beitedyr gående på ~yene. 

Skogbruk: Moderne skogsdrift (og utnyttelse av bl.a. 
båter med vinsj) har gjort det mulig å drive skogbruk 
på ~yer på en annen og mer rasjonen måte enn 
tidligere. Gjenplanting av gammeJ åpen kulturmark 
pågår også i denne sammenheng. 

6.4 Beskrivelse av naturtyper 

J ordbunn: Beitets på virkning på jordhunnen er behandiet 
tidligere i dette kapittel (2.4, 3.4, 4.4, 5.4). 

Flora og vegetasjon: A vhengig av ~yenes st0rrelse og 
beliggenhet, beitetrykk m.v. utvikJet det seg for-
skjellige vegetasjonstyper. Flere er beskrevet i tidligere 
kapitler som "havsstrandängar" og "lavlandsheder" . I 
bl.a. den finske, ålandske og 0stsvenske 
innerskjrergården utvikJet det seg p g a be i te-, la u ving-
og slåttepAvirkning vegetasjonstyper, som er beskrevet 
i kapitlene om "löväng" og "hage" samt i avsnitt 3.4. i 
dette kapitlet. 

Beskriverser fra skjrergården i s0rvest-Finland (Skult 
1955) viser f.0. at langvarig sauebeite forandrer 
blåbrerrik bj0rkeskog til einerbj0rkeskog. Urterik 
oreskog blir på samme måte forandret til en mer 
grasdominert vegetasjon ofte med sterkt innslag av 
einer. I tillegg er sannsynligvis hogst og beite grunnen 
til at mange små 0yer er skogl0se. Videre viser 
under~kelser her at bregner som skogburkne (Athvrium 
filix-femina) samt bl.a. liljekonvalJ (Convallaria 
!!1ll.illlis) og hengeaks (Melica nutans) forsvinner eller 
bare gjenfinnes under einerbusker ved sterkt beite. 

Bergr~rkvein (Calamagrostis e.pigeios) og smyle 
(Deschampsia flexuosa) 0ker derimot i frekvens ved 
beite liksom bakkestjeme (Erigeron acer), ryllik 
(Achillea millefolium), grasstjemeblom (Stellaria 
~. s0Ivmure (Potentilla argentea) og 
blodstorkenebb (Geranium sanguineum). Beitetråkk gir 
også mulighet for små anueller å overleve, 
eksempelvis vårroblom (ErQllhila vema), vårveronika 
(Veronica vema) og dvergminneblom ~ 
~-

Når den lyng- og risdominerte vegetasjonen 
ytterskjrergården ble sviryddet for at beitet skulle 
forbedres (vanlig i skjrergården i S0rvest-Finland) 
spredte seg bl.a. engkarse (Cardamine pratensis), 
fuglevikke (Vicia cracca), geitrams (Epilobium 
augustifolium) og brunrot (ScrOJlhularia nodosa). 
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Svalerot CVincetoxicum hirundinaria) og blankstorke-
nebb (Geranium lucidum) er begunstiget både av beite 
og brenning. Begge forekern med hfl)y frekvens i den 
sfl)rvest-finske ytterskjrergården (Skult 1955). 

Beskrivelser fra ytterskjrergården i 0st-Blekinge, 
Sverige, forteller om fl)yer med hard-beitet landskap 
(gras-einerhei kjennetegnet av beitearter som tepperot 
(Potentilla erecta) og smalkjempe ®l!!:llagQ 
lanceolata)), som har eksistert i flere hundre år. Mindre 
beitetrykk under 1900-tallet har ffl)rt ti1 at eineren 
(Juniperus communis) har spredt seg og stedvis dannet 
kjerr. Også steinnype (Rosa canina), bjfl)mebrer (B.ub.us 
Sl1) og rogn (Sorbus aucuparia) danner nå kran og 
bjfl)rka (Betula pubescens) har gjeninnvandret. Fortsatt 
finnes imidlertid noe av det genuine beitelandskapet 
igjen. 0ya Vieskär illustrerer f.eks . dette gamle 
utmarkslandskapet Der finnes l) "Hällmarks-
vegetation" med annueller, 2) Grashei med smyle 
(Deschampsia flexuosa) og einer (Juniperus communis), 
3) Tfl)rr grashei med engkvein (Agrostis capillaris) og 
einer, 4) Fukthei med finnskjegg (Nardus stricta), 
hundekvein (Agrostis canina) og einer, 5) Myr med 
slåttestarr (Carex nigra) samt 6) Beitet strandeng 
(Berglund 1978). 

6.5 Beskyttelse, restaurering og 
reetablering 

Beskyttelse: I Norge inngår noen beitepåvirkede fl)yer i 
sjfl)fuglreservatene og i V reret landskapsvemornråde, Sfl)r-
Trfl)ndelag. I Sverige finnes skjrergårdsreservat i 
Bohuslän, Östblekinge, Småland, Östergötland, Söder-
manland samt Stockholms skjrergård. I Finland finnes 
beitepåvirkede fl)yer i skärgårdshavets nasjonalpark. 
"Aktiv beiteskjfl)tsel" er imidlertid sjelden i alle tre 
landene. 
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Hedens udstr;ckning i Jylland og på 
Fyn omkring år 1800 gengivet efter Vi-
denskabcrnes Se1skabs kortvrerk fra 1762. 

t:::l Låglandshed ca 1850 

, 
Hcdcrncs udstra:kning i Jylland 1951. 

Figur l. Hedearealer i J y Iland och på Fyn (efter Hansen 1980). 

Vinjettbilden på s 119 visar en ljunghed i Sinarpsdalen, Skåne, 
omkr 1935. Foto: M. Sjöbeck 



KAPITEL 7. 

LAVLANDSHEDER 
Af 

Jens Muff Hansen. Udf0rt for Skov- og Naturstyrelsen 
i samarbejd~ med Claus Helweg Ovesen 

l. HISTORIK 

I begyndelsen af dette århundrede har man fäet vished 
for, at stprstedelen af Nordens lavlandsheder er 
"halvnatur" eller "halv kultur", skabt ved et samspil 
meJlem klima, jordbund og kulturpåvirkning (Sjörs 
1967, Böcher 1941, 1980). 

Udvikling af lavlandsheder startede omkring år 3000 
f.Kr., da befolkningen begyndte at rydde de naturlige 
skove. De ryddede arealer blev fprst brugt til agre og 
dem:Est i en vis udstr:Ekning til kreaturgra:sning. 
Opgivne arealer voksede igen til med skov. De arealer, 
som fortsat blev gra:sset, kunne på den dårlige jord 
udvikles til hede og på den bedre jord til gr:Es- og 
urterig overdrev (Wiirtz Jensen & Lpjtnant 1984, 
Andersson & Norderhaug 1986). 

I de atlantiske områder langs Atlanterhavet og Nordspen 
kan der foreko mm e naturligt tr:El0se heder (S j örs 1967, 
La:gaard 1981). I de nordlige klimaregioner, langs den 
norske atlantkyst nord forMpre og på Island, findes der 
ligeledes tr:Elpse lavlandsheder. Med stigende hpjde 
kommer alpine isla:t (Nordisk Ministerråd 1984a). 

Til lavlandsheder hemegnes i det fplgende pleje- og 
hrevdkrrevende plantesamfund knyttet til udyrkede, 
sandede og nreringsfattige områder, hvor vegetationen 
hovedsageligt består af stcdsegrpnne dvrergbuske. 
Dcsuden indbcfattes samfund domineret af grresscr 
(Poaceae) samt af laver (Lichenes), som tydcligt er 
udviklet fra eller vii kunne udvikle sig til egentlig hedc 
domincrct af dvrergbuske. Dette g:Eider f.eks. typer af 
ekstremfattigkrer, hvor disse er afledningcr af pors-
blåtap-samfund (Mvrica gale - Molinia caerulea). Egent-
lig klitvegetation (hvid og grå klit) samt hpjmoser er 
ikke indbefattet. 

2. FOREKOMST OG TRUSLER 

2.1 Forekomst 

I Norden forekommer lavlandsheder som kystheder 
langs de indre ska:rgårds- og klitkyster (nordpå til 
Ålands og Åbolands skrergårde i det sydvestlige 
Finland), langs den jyske nordspkyst og den norske 
atlantkyst og som indlandsheder i J y Iland, på de danske 
per og i den sydlige del af Sverige. 

Hederue havde deres stprste udbredelse i slutningen af 
1700-tallet. I Danmark var store dele af Midt- og 
Vestjylland samt det indre Bomholm drekket af hede 
(figur 1). Det danske hedeareal udgjorde dengang ca. 
700.000 ha (Hansen 1980). 

Efter udskiftningen i begyndelsen af 1800-tallet er isrer 
indlandshedeme blevet kraftigt reduceret. Hedemes 
tilbagegang i J y Iland er illustreret på figur l. Idag ud g pr 
det danske hedeareal knap 120.000 ha eller 20 % af det 
tidligere maksimalareal (Agger et al. 1982). For 
Bomholm er talJet endda kun 2-3 % (beregnet på 
grundlag af Bomholms amtskommune (1983)). 

I Danmark er store de le af det resterende hedeareal fredet 
eller offentligt ejet (herunder militrerarealer). De fleste 
af hederue er beliggende i Nord- og Vestjylland i 
Nordjyllands, Viborg, Ringkpbing og Ribe am ter (tabel 
1). Hertil kommer, at der er delvis offentlig kontroi med 
anvendelsen af de fleste heder på over 5 ha ifplge 
naturfredningslovens 43a. Mere detaljerede status-
oplysninger herom fremgår af amtemes frednings-
planla:gning (ex: Ringkjpbing amtsråd 1979, Wiirtz 
Jensen & Lpjtnant 1984, Ribe amtsråd (under 
trykning). 

De fleste svenske heder er beliggende i den sydlige og 
sydvestlige del af landet i Blekinge, Malmöhus, 
Hallands, Göteborg og Bohus län (tabel 2). 

I Norge findes heder af lignende type som Bohusläns 
kystheder på de ydre per i Oslofjorden. Lavlandsheder er 
desuden almindelige i p- og fjordlandskabet i et l 0-15 
km bredt b:Elte langs den norske vestkyst fra Lista til 
Frya, mere spredt også l:Engere mod nord til Lofoten. 
Arealerue er for det meste strerkt opdelt af fjord og hav, 
men enkelte steder som i det sydlige Ragaland findes 
lavlandsheder, som er rester af tidligere store 
sammenhrengende orneåder (Steinnes 1987a) (tabel 3). 

De finske heder findes mod sydvest i Åboland. Som 
eksempler kan na:vnes Jurmo i Korpo, hederue på 
skl'ergårdspeme Kråkskär, Björkö, Trunsö og Lökholm. 
Fra Åland kan na:vnes de fredede heder på K yrkogårdsö, 
Östra Langskär og Sandskär samt Hellsö Sandskär 
(Panelius 1961, Kulves 1980, Lindgren & Stjernberg 
1986). De n:Evnte heder er lokaliseret til såkaldte 
"sandlande" (per bestående af sammenskyllet grus og 
sand). 
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Nordjyllands amt Sicagens Gren 
Rulsig Klitter 
Råbjerg Mile - Råbjerg Stene 
Råbjerg og Napstjrert moser 
Lien, Fosdal og Tranum Klit 
LreSII! - V ester~ 
LreSII! - Krerene 
LreSII! - H0jsande 
LreSII! - Nordmarken 
Gr!<lnne Strand 
Vindblres, Outrop og Lundby 
heder 

Viborg amt Bulbjerg - Lild Strand 
Hjardemål Klit 
Hansthelm-reservatet 
F!<lrby S~ - VoruPfilr- Hvid-
bjerg Klit 
Hjerl Hede 
Kongenshus Mindepark 

Ringkj~bing amt Vind, Blåbjerg og 
Sdr. Vosborg heder 
Ovstrup og 0rre heder 
Borris Hede 
L!<lnborg Hede 

Århus amt Anholt 
Mols Bjerge 
Harrild Hede 
Yrads Sande 

Vejle amt Nybjerg M!<llle Indsande 
Randb!<ll Hede (også Ribe amt) 

Ribe amt Nyminde Str!<lm 
Lyngbo Hede 
Fils Hede 
N!<lrholm Hede 
Randb!<ll Hede (også Vejle amt) 
Fanfil 

S!<lnderjyllands amt R !<lm !<l 

Vestsjrellands amt Vesterlyng 

Frederiksborg amt Melby Overdrev 

Bomholms amt Harorneren 

Tabell. Eksempler på fredede 
område r med heder i Danmark 
(Dahl1983). 

Blekinge län 

Malmöhus län 

Kristianstads län 

Hallands län 

Göteborg og Bohus 
län 

Tabel2. 

Torhamns udde 

Skanör Ljung 

Boarps hed 
Lya ljunghed 

Mästocka hed 
Sandsjöbacka 
Valida Sandö 
stensjöstrand 
Hag ön 
Årnäsudden 

Nordkoster 
Kalvö 
Tjurepannen 
Valön 
Härman ö 
Älg ön 
Sandsjöbacka 

Eksempler på fredede område r 
med heder i Sverige. 

Farsund kommune 
Bjerkreim kommune 
Hå og Time kommuner 
Finnlily kommune 
Kamlily kommune 

Tabel3. 

Lofjell på Lista 
Lakssvelafjellet 
Synesvarden 
Nord-Talgje 
Geithaug-Stilklevatn 

Eksempler på fredede områder 
med heder i Norge. . 

l 



2.2 Trusselsbillede 

Hedeme i det sydlige Norden er de mest troede. De 
forekernmer i de trettest bebyggede og mest kultur-
påviTkede områdermed rendringer i areal-udnyttelsen, der 
udsletter eller forringer hedeme. 

2.2.1 Tilgroning 
l 

Idag er tilgroning med trrevrekst av asp ~ 
tremula), birk (Betula SPP.), eg (Quercus soo.), bjergfyr 
(Einus mugo) m.fl.) som f~lge af manglende 
Jandbrugsmressig udnyttelse (bl.a. grresning) den s~rste 
trUssel mod de danske heder (Ringkj~bing amtsråd 
1979, Moeslund & Pinnerop 1984, Ribe amtsråd (under 
trykning), (Wiirtz Jensen & ~jtnant 1984). Tilgroning 
er ligeledes den absolut st~rste trossel mod svenske 
heder. Problemet er ligeledes kendt fra Finland og 
Norge. 

2.2.2 Opdyrkning 

Opdyrkning af heder sker fortsat i Danmark, isrer i 
Vestjylland. Fra midt i 60'eme er en fjerdedel af 
hedearealet i Ringk~bing amt således blevet opdyrket 
(Ringk~bing amtsråd 1979). I Århus amt er det 
tilsvarende tal kun godt 2% (Wiirtz Jensen & L~jtnant 
1984). I Norge er klithede nu nresten udryddet på grund 
af opdyrkning. Problemet er aftagende i Sverige. 

2.2.3 Tilplantning 

Tilplantning er ligeledes en stor trussel. Dette greJder 
for en tredjedel afhedeme i den danske hovedstadsregion. 
I Århus amt er mindst 7% af det samlede hedeareal 
blevet tilplantet inden for de sidste 20 år (i nogle 
ornråder endda op mod 50%). I praktisk taget alle 
tilfrelde er det nåletrreer, der plan tes. Tilplantning er 
ligeledes en meget vresentlig trossel mod de 
sydvestsvenske og de finske heder. Skovrejsning bliver 
for tiden forceret i Norge, hvor denne aktivitet sammen 
med tilgroning er den vresentligste trossel mod 
lavlandshedeme. 

2.2.4 Bebyggelse 

Bebyggelse kan lokalt vrere en vresentlig trosseL I 
Danmark drejer det sig f~rst og fremmest om anlreg af 
sommerhus-områder og campingpladser. I Århus amt er 
mindst 5-6% af hedearealet bleve t bebygg et inden for de 
sidste 20 år (Wiirtz Jensen & L~jtnant 1984). 
Problemet er også kendt mange steder i Norge (Roga-
land). 

2.2.5 Slitage 

Almindelig slitage forbindelse med rekreativ 

udnyttelse er iagttaget nrer feriecentre. Hvor heder i 
Danmark fungerer som militrert ~velsesterrren (f.eks. i 
Vestjylland), kan der ofte registreres meget kraftig 
slitage på vegetationen. Problemet er i et vist omfang 
kendt fra Finland, mens det kun regnes for et lille 
problem i Sverige. Slitage kan i begrrenset omfang 
vrere positivt for tilgroningstroede heder. 

2.2.6 GS;)dskning 

På hedearealer med grresning foretages der undertiden 
g~skning, hvilket kan forårsage begunstigelse af 
grresser (Poaceae) frem for lyng ~luna vulgaris). 
Problemet er bl.a. kendt fra Danmark og Norge. 
Tendensen kan også fremmes ved kvrelstofbidrag fra 
atrnosfreren. 

2.2. 7 Dnening 

Drreninger af hedekrer og fugtige lavninger på hedeme 
har tidligere formindsket hedearealeme i Danmark 
drastisk. I dag trues st~rre heder langs den jyske 
vestkyst - f.eks. Kallesmrersk Hede ved Blåvand -
muligvis af en generel srenkning af grundvandet som 
f~ l ge af drrening i omkringliggende sommerhusområder. 
Problemet med gr~ftning er ligeledes kendt fra Norge. 

2.2.8 Råstofindvinding 

Sandgravning er en trossel mod de små, hedebrerende 
sandiande i Finlands sydvestlige skrergård (Kulves 
1980). 

3. BESKRIVELSER AF NATUR-
TYPER 

3.1 Jordhund 

Hedeme forekernmer i det sydlige Norden isrer i 
områder, hvor overgrunden består af !~se jordarter som 
flyvesand og morrenesand. Desuden forekernmer heder i 
kysts~g på fjeld med tyndt morrenedrekke (Sjörs 
1967). Visse sandgrresheder fmdes på kalkholdig 
jordhund (Nordisk Ministerråd 1984a). 

Hedemes jordhund er ofte prreget af udvaskning. 
Jordbundsdannelse (podzolering mv.) og forskellige 
jordhundstyper er beskrevet i "Naturgeografisk region-
inddeling af Norden" (Nordisk Ministerråd 1984b). 

3.2 Plantesamfund 

Heder er karakteriseret ved dominans af dvrergbuske eller 
visse grrestyper (Nordisk Ministerråd 1984a). 

Dvrergbuske er flerårige vedvrekster, som typisk er 
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Jpvfreldende eller stedsegrpnne med ericoide blade. En 
art som engelsk visse (Genista anglica) har grentome. 
En del arter kan sprede sig vegetativt, enten ved hjrelp 
af krybende jordstrengler (tyttebrer CYaccinium vitis-
idaea), blåbrer (V. myrtillus), mosebplle (Y, 
uliginosum)) eller rodslående overfladeskud (revling 
(Empetrum nigrum), meJbrerris (Arctostaphylos spp.). 
Andre er henvist udelukkende ti1 spredning ved frp, 
f.eks. ved hjrelp af vinden (hedelyng (Ca!Juna vulgaris), 
klokkelyng (Erica tetralix), rosmarinlyng (Andromecta 
l1Q!ifulill) eller ved h ja: lp af aktiv, mekanisk 
frpspredning såsom gyvel (Sorothamnus scoparius syn. 
(Cytisus scoparius), visse (Genista spp.) (Böcher 1980). 

Hedesamfund kan desuden vrere karakteriseret ved arter 
af ulvefod (Lycooodium spp.). 

Hedens grresagtige planter er ofte rueformede (katteskreg 
(Nardus stricW, tue-kogleaks (Sciqms caespitosus) og 
blåtop (Molinia caerulea). Andre derimod har 
underjordiske jordstrengler, som kan sende nye skud op 
(almindelig star CCarex nigra), hirsestar CCarex panicea) 
og sand-star CCarex arenaria)). Det sidstnrevnte greJder 
også for flere urter (majblomst (Maianthemum 
bi.fu!.il!m), hpnsebrer (Comus suecica), hunde-viol 
(YiQill ~ og kattefod ( Antennaria dioica)). Bland de 
pvrige urter er isrer roset- og halvrosettypeme 
repreresenteret. 

Hedemes plantesamfund udspalter sig i forskellige typer 
alt efter klima, jordhund og udnyttelse. I Nord- og 
V esteuropa kan der oversigtligt betragtet tales om 
purpurlyng-tomblad-typer (Erica einerea - .l.!1W mod 
vest, visse-typer ~ mod syd, hedelyng-typer 
iCll!lYllil) mod pst og kryblyng-blålyng-typer 
(Loiseleuria - Phyllodoce) mod nord og i fjeldene. Midt 
mellem disse ligger de sydskandinaviske hedetyper, hvor 
et bredt spektrum af vestlige, sydlige, pstlige og 
nordlige elementer er reprresenteret (Bpcher 1980). 

Hedetypeme er npjere beskrevet i "Vegetationstyper i 
Norden" (Nordisk Ministerråd 1984a). 

3.3 Fauna 

Hede jordbundens fauna udgpres primrert af surbunds- og 
udtprringstolerante dyr som mider (Arachnidae) og 
springhaler (Collembolae). De lever hovedsagelig af 
svampehyfer samt rådnende plantedele (Pedersen 1980). 

Direkte hedeafhrengige arter trelies fprst og fremmest 
blandt insekter. Som eksempel kan anfpres hedeskratten 
(Bryodema tuberculata), Jyngens bladbille CLochmea 
.sillJ.IIlllis), samt trehornet skambasse (GeotruJ)es 
~- Desuden findes der arter med nrer tilknytning 
til hedeme inden for kakerlakker (Biattodea), treger 
CHeteroptera), spindere (Bombycoidae), ugler 
(Noctuidae), målere CGeometridae) og svirrefluer 
(Syrphidae) m. fl . Blandt hedens edderkopper er 
mariehpne-edderkop CEresus niger) det mest udprregede 
hed ed yr. 

Flere krybdyr C!koti!.ia) (bl.a. hugorm Nioera berus)) 
og padder (Amphibia) har en vresentlig del af deres 
forekorost på heder. 

Visse fuglearter er nrert knyttet til hedeme. Dette greJder 
hedehpg (Qrrus pygarg:ys), tinksmed Cfringa glareola), 
hjejle (Pluvialis apricaria), stor regnspove (Numenius 
ll!:ililllli.l), mosehomugle (Asio flammeus), urfugl 
(Lvrurus tetrix) og stor tomskade CLanius excubitor) 
(Larsen 1980). 

Af pattedyr (Mammalia) som forekoromer på hedeme 
kan nrevnes hare (Lla:>es europaea), rrev CYJ.ilw 
~. rådyr (Capreolus capreolus), kronhjort ~ 
~. !rekat (Mustela errninea), ilder ~ 
PlltQ!:ius), brud (Mustela nivalis) og grrevling ~ 
meles). Som et karakteristisk forhold mangler 
muldvarpen (Talpa europeae) fuldstrendig på hedeme 
(Pedersen 1980). 

3.4 Succession 

Driftsformeme holder hedevegetationen fast på bestern te 
udviklingstrin alt efter arten og intensiteten af 
indgrebene. En af de mest dynamiske hedetyper 
reprresenteres af grreshede af alm. hvene-typen ~ 
~. der er frembragt ved meget hård grresning. 
Mosheden CRacomitrium lanuqinosum) derimod er kun 
pereget af ekstensiv drift og er meget stabil. Klitheden, 
visse-hedelyng-heden CGenista sop.-Calluna vulgaris) og 
pors-blåtop-heden (Myrica gale-Molinia caerula) kan 
ligeledes vrere ret stabile som fplge af henholdsvis 
kraftig havpåvirkning, udpining og vandlidende 
jordhund (Nordisk Ministerråd 1984a). 

De fleste hedelyng-typer vii ved ophprende drift kunne 
udvikle sig til skov. Det naturlige klimaks er Jpvskov 
f.eks. af eg (Ouercus spp.). Mange steder i Danmark 
sker tilgroning med indfprt bjergfyr (Pinus mugo) samt 
med asp (Populus tremula). Bplget bunke 
(Deschamphsia flexuosa) og ene (Junioerus communis) 
dominerer ofte i mellemstadier mod tilgroning. Klithede 
og grreshede vii kunne udvikles til hedelyng-typeme og 
derefter som disse ligeledes til skov. For klit-kambunke-
hede (Koeleria glauca) er denne udvikling afhrengig af 
kalkudvaskning. 

De fugtige hedetyper, klokkelyng-heden (Erica tetralix) 
og pors-blåtop-heden kan ved ophprende drift vokse til 
med pors (Myrica gale) og pil (Salix spp.) (Nordisk 
Ministerråd 1984a). 

4. NOGLEARTER 

Hedelyng CCalluna vulgaris) og andre dvrergbuske samt 
bplget bunke (Deschampsia flexuosa) har en strerkt 
forsurende og mordannende effekt af betydning for den 
pvrige vegetations og jordbundens udvikling. 
Lyngvegetationen har ligeledes betydning for hedens 
kvrelstofflxering. 



· Qrresseme ~ og laverue ~ har stor 
betydDing for initiering af succession i vindbrud. Laver 
~ og mosser (Bryonhyta) har desuden betyd-
Ding for jordbundens fugtighed. 

Visse dyrearter har strukturel betydning for 
hedesamfundene f.eks. lyngens bladbille <Lochmaea 
~· som jrevnligt forårsager store indhug i 
bestanden af gammeJ hedelyng <Ca!Iuna vulgaris) (Vagn 
Jensen & Overgaard Nielsen 1985). Grressoode og 
gnavende pattedyr, herunder husdyr som får, k(ller etc. 
har en hremmende effekt på tilgroning af hedeme. 
Hedelyng (Ca!Iuna vulgaris) og visse (Genista sm>.) 
regnes ofte som indikatorer på god pleje/hrevd. 

En art thrips Q'aeniotl!rWs ericae) Iregger sine reg i 
blomster af hedelyng (Ca!Iuna vulgaris) og har dermed 
en stor betydDing som bes~ver. Bes~vningen sker 
også ved humlebier ffiombus SJJl! ), honningbier ~ 
spp.) og svirrefluer (Syrphidae) (Pedersen 1980). 

5. FORSVUNDNE, TRUEDE OG 
SJJELDNE ARTER 

Tabel 4 viser en statusliste over forsvundne, truede og 
sårbare arter i Norden med tilknytning til hede. 

Den nordiske Iiste giver imidlertid et ufuldstrendigt 
biiiede af de enkelte Iandes nationale rflde lister. 

De fleste hedefugle er f.eks. medtaget på rfldliste i 
Danmark. Dette greJder hedeh!<lg (Circus pygargus), 
urfugl (Lyrurus tetrix), hjejle (Pluvia!is apricaria), 
tinksmed Q'ringa glareola) (akut truede) samt 

mosehomugle (Asio flammeus) og sortstrobet 
bynkefugl (Saxicola torquata) (sårbare) (Dybbro 1980, 
Larsen 1980, L!<ljtnant 1986). 

Ligeledes er mange karplanter på de nationale r!<lde lister 
ikke medtaget på den nordiske Iiste. For Danmarks 
vedkommeode greJder dette mere eller mindre udprregede 
hedeplanter som bjerg-melbrerris (Arctostaphylos 
l.l!pjml) (forsvundet), bjerg-ulvefod (Lycopodium 
Öill!l), ugrenet edderkopurt (Anthericum Iiliago), vår-
kobjrelde (Pulsatilla vema!is), kamiliebladet månerude 
(Botrychium matricariifolium), flad ulvefod 
(Lycopodium complanatum) og Iyng-vikker (Ykill 
~. Ugrenet edderkopurt og kamiliebladet månerude 
er Iigeledes medtaget på den svenske rflde Iiste (Thor & 
Ingelög 1985). 

Fra den norske Iiste kan nrevnes enkelt månerude 
<Botrychium simplex), cypres-ulvefod (LycO,Podium 
tristadrvum), tusindfr!<l (Radiola Iinoides) og fin bunke 
(Peschampsia setacea) (Halvorsen 1984, Statens 
Naturvemråd 1984). Af arter med !<lkologisk 
tyngdepunkt i lavlandshedeme og med risiko for at gå 
vresentligt tilbage, hvis denne naturtype går tabt, kan 
tilf!<ljes purpurlyng (Erica cinerea), hedefiytle ~ 
~. hedestar <Carex binervis), klokke-ensian 
(Gentiana pheumonanthe), guldblomme (Arnica 
!lli!!lla!:!ll) samt i mindre grad smnk perikon (Hypericum 
pulcbrum) og spred m!<llkeurt (Polygala serpyllifolia). 

Lister over truede insekter mangler generelt. Der er dog 
ingen tvivl om, at udprreget hedeafhrengige insektarter 
er ved at blive ua!mindelige. Dette greJder f.eks. visse 
arter k!<lllesvrermere (Zygaenidae). 

F!<llgende Iiste over truede og sårbare dyre- og plantearter er opstillet med udgangspunkt i den nordiske Iiste 
(Nordisk Ministerråd 1982). Der anf!<lres eksempler på arter med mere eller mindre udprreget tilknytning ti1 heder. 
(0 = forsvundet, l = akut truet, 2 = sårbar, 3 = sjrelden, - = forekoromer ikke, + = forekommer, men tilh!<lrer ikke 
de ovennrevnte trusselskategorier). 

Fugle (A ves): 

Hedeh!<lg 
Hjejle 

Krybdyr (Reptilia): 

G latsnog 

Kl!!Jllanter <Kormophyta): 

Enkelt månerude 
Tysk visse 
Cypres-ulvefod 

Tabell4. 

Circus pygargus 
Pinvialis apricaria 

Coronella austriaca 

Botrychium simplex 
Genista germanica 
Lycopodium tristachyum 

D F I N S 

2 l - 2 
l 2 + 

o 

O? 
2 
2 3 

+ 

3 o l 
- l 
2 l 
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6.BESKYTTELSE,RESTAURERING 
OG NYANLJEG 

6.1 Beskyttelse 

I Danmark er heder under 5 ha underlagt administrativ 
kontroi gennem naturfredningslovens paragraf 43a. 
Derudover er mange sti3rre heder i de nordiske !ande 
underlagt fredningsbestemmelser. Fredede områder med 
heder i de nordiske !ande fremgår af afsnit 2. 

6.2 Restaurering 

Restaurering kan betragtes som det ofte ret voldsomme 
indgreb, som skal til forud for I0bende pleje eller 
vedligeholdelse (afsnit 7). Restaureringsindgreb kan 
f.eks. vrere en gennemgribende rydning af trreer og 
buske, afbrrending, maskinel slåning eller kraftig 
afgrresning. Indgrebet kan for en tid efterlade et indtryk 
af l')delreggelse. Målet er at bringe vegetationen tilbage 
til et udviklingstrin forud for det fremtidigt 13nskede 
niveau (Lregaard 1981). 

I Danmark er en af de mest gennemgribende restau-
reringer ivrerksat i den fredede naturpark, Mols Bjerge, 
på det sydlige Djursland. Her sker en omfattende 
freldning af selvsåede og plantede nåletrreer og 
genindfl')relse af grresning med det mål at genskabe 
overdrev og åbne skrrent- og hedelandskaber (Århus 
amtskorumune 1980). Dertil kommer projekter igangsat 
af de 0vrige amter og skovdistrikter, isrer i Jylland. 
Som eksempel kan nrevnes Ulfborg Skovdistrikt, hvor 
hederestaurering og -pleje synes at have standset 
tilbagegangen af urfugl (Lyrurus tetrix) (Jepsen 1980). 

I Norge er restaurering endnu ikke blevet gennemfl')rt, 
men vii blive prj3vet på Nord-Talgje. 

6.3 Nyanlreg 

Nyanlreg af heder i Danmark vii muligvis kunne ske i 
fremtiden som led i retablering af natorområder på 
landbrugets marginaljorder (Fredningsstyrelsen et al. 
1985). Nyanlreg vii i mange tilfrelde krreve, at der 
foretages en udpining af jorden. Dette kan ske ved 
gennem nogle år at dyrke og gr0nth0ste f.eks. havre 
uden brug af gl3dning. 

I Norge er nyanlreg nreppe aktuelt, men kan overvejes i 
forbindelse med kulturhistoriske anlreg/museer omgivet 
af grresningsarealer. 

7. BIOTOPVEDLIGEHOLDELSE 

Plejeindgreb er mere ekstensive og langvarige end 
restaureringsindgreb. Målet er at fastholde et l')nsket 
udviklingstrin i hedevegetationen. Plejen behi3ver ikke 
vrere konstant men kan ivrerksrettes efter behov. 
Undlader man den vii der gå kort tid, fi3r restaurering 
igen bliver nl')dvendig (Lregaard 1981 ). 

Hedepleje bj3r så vidt mulig vrere tilnrermet den 
oprindelige anvendelse. Beskrivelse heraf er givet af 
Nilsson (1970), Kaland (1974), Gjertsen (1975), 
0vstedal (1976, 1979, 1981), H0jrup (1980) og 
Steinnes (1987a). 

Hedepleje foretages i Danmark af mange statsskov-
distrikteT og am ter, samt af vildlforvaltningen. I Sverige 
forvaltes og plejes hedeme gennem naturplejeforvalt-
ningeme bl.a. skogsvårdsstyrelseme. I Norge mangler 
der praktisk plejeerfaring, men der er lavet en plejeplan 
for Nord-Talgje i Finny kommune i Rogaland (Steinnes 
1987b). 

Eksempler på plejede heder i Danmark er angivet i tabel 
5. F01gende er en kort sammenfatning af de mest 
anvendte hedeplejemetoder. Beskrivelseme bygger 
primrert på Hansen (1969), Johansen (1970), Degn 
(1975), Blilow-Olsen (1979, 1980), Hl')jrup (1980), 
Jepsen (1980), Böcher (1981), Christensen (1981, 
1984), Lregaard (1981), Buttensch0n & Buttenschl')n 
(1982a, 1982b, 1982c, 1982d, 1985), 0vig (1980), 
Stenbrek et al. (1980), Fredningsfag1ig Forening (1984) 
og Wiirtz Jensen & L0jtnant (1984). 

7.1 Trrerydning 

Som led i plejen vii det ofte vrere nl')dvendigt at frelde 
trreer og buske med få års mellemrum. 

Rydningsmateriale b0r afbrrendes uden for hedeområdet 
for at undgå nreringsrige brandpietter med atypisk 
vegetation. 

Brevreasp (Populus tremula) kan vrere svrer at udrydde, 
idet den skyder fra rodskud, der fra et enkelt individ 
undertiden kan brede sig op til flere ha. Ringning af 
barken i forsommerperioden kan eventuell an vendes med 
held. Herbicider b0r i princippet undgås. (Wiirtz Jensen 
& L0jtnant 1984 ). 

7.2 Afslåning 

Afslåning' er en hyppig anvendt plejemetode. Der kan 
anvendes forskelligt maskinel fra gr0nthi3stere til 
grenknusere. Modeller, der foretager en vis bearbejdning 
af tl')rven, kan vrere at foretrrekke. Fors0g har indtil nu 
ikke vist klar forskel på, om materialet fjemes eller 
forbliver på det afslåede hedeområde. 





128 

Derved sker en udpining, som ved gentagen afbrrending 
vii kunne medf!<lre rendret vegetationssammensretning 
(ikke n!<ldvendigvis biologisk udheldig). 

Afbrrending giver en st!<lrre udviklingsvariation i 
hedevegetationen end afslåning (Buttensch!<ln & 
Buttensch!<ln 1985). Ekstra variation kan skabes gennem 
"mosaik-afbrrending", hvor mindre arealer på heden 
afbrrendes med passende årlige mellemrum (Degn 
1975). 

Hvis lyngen j<lnskes favouriseret b!<lr der kun foretages 
afbrrending på de t!<lrre hedetyper (Christensen 1981). 
Tiden mellem afbrrendinger var oprindelig ret kort (ca. 5-
8 år). Undertiden afbrrendte man med kun et par års 
mellemrum (Nilsson 1970). 

7.5 Afgrresning 

Afgrresning er i de senere år blevet en meget anvendt 
plejemetode (Biilow-Olsen 1979, 1980, Stenbrek et al. 
1980, Christensen 1981, 1984, Buttensch!<ln & 
Buttensch!<ln 1982a, 1982b, 1982c, Fredningsfaglig 
Forening 1984, Wiirtz Jensen & L!<ljtnant 1984). 

Der anvendes i Danmark primren k!<ldkvreg og får. 
Grresningstrykket (antal dyr/ha/år) varierer meget 
(kreaturer: 0,12-0,92; får: 0,1-2,5) alt efter den 0nskede 
effekt af indgrebet og arealemes ydeevne. 

Får grresser mere selektivt og reder generell flere urter 
og vedplanter end kvreg. Grresning er effektiv mod 
trreagtig opvrekst, isrer hvis der udf!<lres vintergrresning. 
Revling (Empetrum nigrum), reldre bjergfyr ®!lllli 
mugo) og ene (Juniperus communis) redes ikke, men 
f!<lrstnrevnte kan hremmes af nedtrampning (kreaturer). 
Får er de mest effektive mod asp (Populus tremula), 
isrer pelsfår (Frederiksen 1984, Hiibertz & Krog, 
Nordjyllands Amtsråd, pers. comm.)). 

Foryngelse af gammeJ hedelyng (Calluna vulgaris) kan 
ske ved hård afgrresning med kreaturer i 3-5 år efterfulgt 
af en hvileperiode på 3-5 år, h vor den nye lyng etablerer 
sig. For hård afgrresning med får på et foryngret 
hedeareal kan medf!<lre for0get grresandel, muligvis fordi 
fårene rykker helt unge lyngplanter op (Wiirtz Jensen & 
L!<ljtnant 1984). 

Langsigtel vedligeholdelse kan ske ved kontinuerlig 
eller periodisk, moderat afgrresning. 

Moderat grresning f!<lrer til !<lgning i antailet af 
plantearter. Isrer kreaturer skaber varierede !<lkologiske 
forhold gennem deres trampen og lokalisering af 
ekskrementer og grresning. 

Hestegrresning (f.eks. ved hjrelp af Islandske heste) kan 
også anvendes til hedepleje; men der er endnu kun få 
erfaringer med denne metode. 
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Hävdad havsstrandäng 1986 

Betesgräns på havsstrandängar vid Kapelludden, Öland. Foto: Olof Johansson 



KAPITEL 8. 

HA VSSTRANDÄNGAR 

Av 
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1. HISTORIK 

Havsstrandängar kan utbildas på sediment som en gång 
avsatts i havet och sedan upphöjts vid den isostatiska 
landhöjningen. A v denna typ är strandängarna längs 
landhöjningskuster vid bl a Östersjön, Bottenhavet och 
Bottenviken (Ericson & Wallentinus 1979, Siira 1970, 
Tyler I969b). Strandängar kan också uppkomma på 
nyligen avsatta sediment, särskilt vid tidvattens- och 
landsänkningskuster, där högvattnet för med sig 
material som avlagras på grunda strandavsnitt. Denna 
typ, som ofta kallas marsk, återfinns i Danmark 
(särskilt västra Jylland) samt längs delar av västsvenska, 
norska och isländska kuster (Dijkema 1984). Sediment 
kan också transporteras med vattendrag och avsättas i 
skyddade havsvikar, vilket bl a givit upphov till 
strandängar i norska och isländska fjordbottnar (se t ex 
Holten m fl 1986). Till följd av regelbundna 
översvämningar av salthaltigt vatten är havsstrandängar 
primärt trädlösa. Detta tillstånd betingas dock sekundärt 
av människans utnyttjande för bete och slåtter (Gillner 
1965). Markanvändningen och dess historia är därför en 
nyckelfaktor för biotoputvecklingen. 

Vissa danska och sydsvenska havsstrandängar har 
troligen kontinuerligt hävdats sedan förhistorisk tid 
(Dijkema 1984, Johansson 1983, Sjöbeck 1962). 
Detsamma gäller Island, där framförallt fårbetesdriften 
haft stor omfattning. Även i Finland och Norge har 
strandängarna sedan länge, minst 500 år, nyttjats som 
fodermarker (Siira 1970, Thannheiser 1982). 

Slåtter av strandängarna har traktvis varit grundläggande 
för vinterfoderproduktionen, bl a vid Bottenviken. 
Genom den kraftiga landhöjningen i denna region 
nybildades kontinuerligt strandområden som kunde tas i 
anspråk för slåtter (se t ex EJveland 1976). Strandängs-
slåtter har fordom haft stor betydelse också vid delar av 
svenska västkusten, östersjökusten och på många håll i 
Danmark och Norge (Baadsvik 1974, Gillner 1960, 
Palmgren 1961, M~ller 1984). Det förekommer 
regionala skillnader i sättet att utnyttja slåtterstrand-
ängarna, beroende på naturliga förutsättningar och 
foderbehov. I Bohuslän slog man t ex i regel de 
mellersta och övre delarna av strandängen, 

medan vegetationen vid vattenlin j en endast efterbetades 
(Vilhelm Gillner pers medd 1985). Längs delar av norra 
Östersjön, t ex i S vensksundsviken, slogs även 
bladvassen (Phragmites australis) ända ut till meterdjupt 
vatten. Fram till tiden för avslutad slåtter, vanligen i 
senare delen av juli, försökte man överallt hålla 
betesdjuren utestängda från slåtterstrandängarna. När 
höet väl bärgats kunde djuren sedan beta på återväxten 
tilllångt fram på hösten. 

Större delen av de nordiska havsstrandängarna tillhörde 
dock den gemensamma utmarken och betades under hela 
säsongen av stora mängder nötkreatur, hästar, får och i 
arktiska områden även tamrenar (Kalela 1939). En 
relativt jämn betesproduktion och saltinnehållet i 
strandängens gräs och örter gav ett högt skattat bete 
(Frödin 1958). Omfattande betesdrift på strandängarna 
har i hög grad format den vegetationszonering som 
anses karaktäristisk för miljön i olika regioner 
(V estergaard 1978). Det finns flera traditionella namn på 
den för foderproduktionen så viktiga havsstrandängen. I 
Sverige används t ex på skilda håll benämningarna 
saltäng, sälting, sälta och sjömark (Johansson m fl 
1986, Olsson 1986). 

Ur strandängar i bl a Danmark och Skåne skar man 
grästorvor till bränsle, hägnader eller gödselmedel. I de 
flesta kusttrakter bärgades dessutom stora mängder 
uppspolad tång som användes som ett värdefullt 
komplement till kreatursgödseln på åkrarna (Dahlbeck 
1945, Englund 1942, Warming 1906). 

2. FÖREKOMST 

Arealen havsstrandäng i Norden har kraftigt reducerats 
under de senaste JOO åren. 

I t ex Århus amt på Jylland har ca 80% av 
strandängsarealen utplånats genom dränering, uppodling 
och igenväxning ( M~ller 1978). Nedan följer en 
genomgång av situationen i respektive land, med 
exempel på värdefulla strandängsområden i dagsläget. 
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2.1 Danmark 

De ojämförligt . största nordiska strandängsarealerna 
finns i Danmark. Trots en kraftig tillbakagång upptar 
strandängarna ca 400-500 km2 eller l% av landarealen 
(M!3ller 1984). En stor andel utgörs av det jylländska 
Vadehavets marskstränder i S13nderjylland och Ribe 
amter. Centralområden är här Skallingen (Jensen 1978), 
R13m13 och Ho bugt. Andra större strandängsområden i 
Danmark är bl a Tippeme i Ringk{3bing amt (Gravesen 
1973), Limfjordens norra del i Viborgs/Nordjyllands 
amter (Fredningsstyrelsen 1980), Lres!3 (Nordjyllands 
amt), Randers Fjord (Nordjyllands/Århus amter), 
Isefjorden (Vestsjrellands och Roskilde amter) samt 
Stavns Fjord (Århus amt). (Se vidare Dijkema 1984, 
Meltofte 1981, Wiirtz Jensen 1985). 

2.2 Finland 

De största strandängarna ligger vid Bottenviken. Förr 
bedrevs slåtter och bete över stora arealer, men 1940-50 
avtog eller upphörde hävden på de flesta håll (Siira 
1970). Vid Oulu, Liminka (Oulu län) och på Hailuota 
(Karlö) i det inre av Bottenviken finns dock ännu 
vidsträckta strandängar. Mindre områden förekommer 
främst i skärgårdarna längre söderut, bl a i Pietarsaari 
(Jakobstads) skärgård i Vaasa län (Dijkema 1984). 
Ålands strandängar hävdades allmänt fram till1950-talet 
(Palmgren 1961) men idag återstår relativt små arealer 
öppen strandäng (Carl-Adam Hreggström pers medd 
1986). 

2.3 Island 

Den isländska kusten är mestadels för brant för att 
strandängar ska kunna utbildas. Stora områden intas 
dessutom av sandfält, bl a längs sydkusten och vid 
många älvmynningar. Havsstrandängar förekommer 
främst i fjordbottnar. Den strandängsrikaste regionen är 
norra och östra sidorna av Faxafloi på västra Island. 
Andra viktiga områden är Breidafjördur vid nordvästra 
kusten, Eyjafjördur i norr samt Homafjördur och Myrar 
i sydost (Dijkema 1984, Binarsson i kapitel 3, 
Steindorsson 1976). Fåren betar fortfarande fritt på 
utmarken över så gott som hela Island och huvuddelen 
av strandängarna är därför ännu starkt betade (Hördur 
Kristinsson pers medd 1987). 

2.4 Norge 

Strandängar förekommer vid flacka kustavsnitt och vid 
älvarnas utlopp i fjordbottnar, s k eJveos-typ (Holten 
mfl 1986). Den tidigare omfattande betesdriften har 
under senare decennier avtagit, främst i södra Norge, 
men även längre norrut (Baadsvik 1974, Elven & 
Johansen 1983). På Nord-Vestiandet är Hens{3ran den 
viktigaste strandängslokalen av elveos-typ. Här 
förekommer även flera större landhöjningsstrandängar, 
bl a Sandblåstvågen/Gaustadvågen i M{3re og Romsdal 
fylke. I Tr{3ndelag utgör GanJosen det enda större intakta 

strandängsområdet av eJveos-typ (Jarle Holten pers medd 
1987). Nuvarande viktiga strandängsområden i 
Nordnorge är bl a inre delen av Porsangerviken samt 
fjordbottnarna i Sydvaranger och Altarjorden i Finnmark 
fylke (Elven & Johansen 1983), Senja, Ullfjorden och 
Reisaosen i Troms fylke (Fjelland m fl 1983) samt 
delar av And{3ya och Hamar{3y i Nordland fylke 
(Dijkema 1984). 

2.5 Sverige 

Hävdade strandängar återstår främst i Sydsverige. Under 
de senaste decennierna har stora arealer lämnats att växa 
igen längs norra Östersjön och vid Bottenviken. Den 
norrländska strandängsslåttern upphörde allmänt på 
1950-talet (Elveland 1976). Större hävdade 
strandängsområden finns framförallt i norra Halland, 
bl a vid Kungsbackafjorden (Åhren 1982) och Getterön, 
utmed kuststräckan Malmö - Skanör i sydvästra Skåne 
(Johansson 1983) samt längs stora delar av östra Öland 
(Länsstyrelsen i Kalmar län 1982) och sydöstra Gotland 
(Pettersson 1971). Därutöver bör nämnas delar av Åby-, 
Stig- och Hakefjordarna i Bohuslän, Svensksundsviken 
i Östergötlands län, Strandstugeviken och Tullgarn i 
Södermanlands län, Ledskär i Upplands län, Stomäset i 
Västemorrlands län samt Kallax i Norrbottens län. (Se 
vidare Ericson & Wallentinus 1979, Johansson m fl 
1986). 

3. HOTBILD 

3.1 Igenväxning 

Hävden är en förutsättning för det långsiktiga bevarandet 
av havsstrandängars natur- och kulturvärden. Den 
kraftiga tillbakagången för biotopen i Danmark, Finland 
och Sverige under de senaste 100 åren beror till stor del 
på upphörd hävd (se t ex Johansson m fll986, Kauppi 
1967, M{3ller 1984 och Vestergaard 1978). Beträffande 
nordnorska strandängar har bete ibland setts som en 
negativ påverkan och överbetning har anförts som ett 
hot mot utbildande av en artrik flora (se t ex Elven & 
Johansen 1983). Avfolkningen av Finnmark har 
emellertid sedan 30-40 år medfört successivt avtagande 
betesdrift (op cit). Med nuvarande trend kan istället 
igenväxningen på sikt utgöra ett hot också mot många 
nordnorska strandängars karaktäristiska flora och fauna. 
På Island har inte hävden avtagit i samma utsträckning 
som i övriga nordiska länder och igenväxning ses f n 
inte som något hot (Einarsson i kapitel 3). 

, 
3.2 Dränering, invallning, uppodling 

Denna typ av verksamhet är främst ett hot i regioner 
med intensivt och kraftigt rationaliserat jordbruk. 
Särskilt strandängsområden vid danskaVadehavet hotas 
av olika jordbruksföretag (Dijkema 1984). Enbart 
dränering kan helt spoliera biotopen p g a minskad 
saltpåverkan. 
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l)essa former av markexploatering i kustregioner är 
exempel på direkta hot som kan förstöra 
strandlingsmiljöer. Så har skett på många håll i 
samtliga nordiska länder. I bl a mellersta Norge tycks 
utfyllnader för väg· och industrietablering f n utgöra det 
största hotet mot strandängarna (Jarle Holten pers medd 
1987). ' 

3.4 Gödsling 

På ännu brukade havsstrandängar är spridning av 
handelsgödsel ett hot mot floran och faunan. Ett fåtal 
kvävegynnade växtarter konkurrerar snabbt ut övrig 
vegetation och samtidigt försvinner mångfalden värd· 
och födoväxter för insektsfaunan. Det har också 
konstaterats att vadarfåglar ogärna häckar i den täta, 
högvuxna och skarpt gröna vegetation som blir 
resultatet av gödslingen (Mpller 1975). Gödsling av den 
egentliga strandängen ger en måttlig produktions-
höjning och är relativt ovanligt. Däremot gödslas 
många strandbetesmarker ovanför högvattenlinjen i bl a 
Danmark och Sydsverige. 

4. BESKRIVNING AV NATURTYPEN 
4.1 Marken 

Havsstrandängars jordlager är ofta lerrika men kan också 
vara mer eller mindre sandiga beroende på 
bildningssättet (Palmgren 1961). Utpräglade lerstränder 
är svårdränerade och syrebrist råder under en viss nivå. 
Under medelvattenlinjen sker t ex regelmässigt bildning 
av svavelväte till följd av reducerande förhållanden 
(Wallentinus 1967). På den egentliga strandängen bildas 
s k strandängstorv eller marsktorv då shlt av 
mineraljord, gyttja och förmultnande växtdelar varvas. 
Denna torvartade bildning är sällan mer än någon 
decimeter djup (Gillner 1960). På bättre dränerade 
avsnitt högre upp på strandängen går nedbrytningen 
snabbare och möjliggör en viss mullbildning. Regelrätt 
muil förekommer dock endast ovanför högvattenlinjen 
(Wallentinus 1970). Havsstrandängens höga 
basmättnadsgrad gör att vegetationen i de övre delarna 
kan ha vissa liJ[heter med den i ensidigt kalkrika miljöer 
(Berglund 1963). 

4.2 Landhöjning och landsänkning 

Den isostatiska landhöjningen medför att landet 
långsamt stiger ur havet längs kusten i Finland, en stor 
del av Sverige samt sydöstra Norge. Processen är 
kraftigast i BottenviJ[en (9 mm/år vertilrnlt). Genom 
ackumulation av slam vid älvmynningar kan dock 
landbildningshastigheten vara betydligt högre (Ericson 
& Wallentinus 1979). Vid landhöjningen etableras 
strandväxtema på lägre nivåer och vegetationsbältena 

förskjuts nedåt. Hävden kan dock kvarhålla den halofila 
strandängsvegetationen även på de med tiden högre 
nivåerna. På så sätt åstadkoms vidsträckta landhöjnings· 
strandängar som de vid Oulu och Kallax på fruska 
respektive svenska sidan av BottenviJ[en. Strand-
växtemas kolonisation nedåt sker stegvis, främst 
beroende på skillnader i vattenstånd mellan olilrn år 
(Ericson 1980). Vid delar av norska, danska och 
sydsvenska kusten samt på Island sker istället en 
sänkning av landytan, som i kombination med 
tidvattenpåverkan ger upphov till marskstränder. 

4.3 Vattenståndet 

Vid västra Jylland, mellersta och norra Norge samt 
Island är tidvattenpåverkan stark, med en amplitud av ca 
1-3.5 m. Längs övriga kuster är eventuella tidvatten-
effekter underordnade vind- och lufttrycksförändringar 
som orsaJ[ till variationer i vattenståndet (Ericson & 
Wallentinus 1979). 

4.4 Salthalten 

Ytvattnets saltllalt varierar från nära noll i BottenviJ[en, 
över 0.5·1% i Östersjöns bräckta vatten och 2-3% i 
Kattegatt till 3.5% i Nordsjön. I samma riktning ökar 
andelen halofyter i strandängsvegetationen (Tyler 
1969a). salthalten varierar dock lokalt kraftigt beroende 
på skillnader i sötvattentillförsel och avdunstning. 

På själva strandängen kan salt anrikas genom 
avdunstning från dåligt dränerade sänkor, s k skonor 
(Almquist 1929). Vid landhöjningskuster bildas s k 
frätor då salmt grundvatten avdunstar från 
vegetationslösa partier uppkomna genom tramp, vatten· 
eller iserosion (Siira 1971 ). 

4.5 Vegetation och flora 

Strandängsvegetationen består av mer eller mindre 
halofila graminider och örter som bildar en oftast 
hävdformad och därför lågvuxen grässvål. Begränsade 
vassar (rprsump) kan också tillliöra strandängen. 

Stranden indelas i tre nivåer i förhållande till 
vattenståndet enligt Du Rietz (1950): 

• Hydralitoralen (vattenstranden): området mellan 
medelvattenlinjen och lägsta lågvatten. 

· Geolitoralen (landstranden): området över medel-
vattenlinjen som någon gång under året översvämmas. 

• Epilitoralen: området närmast ovanför högsta 
högvatten, som påverkas av havets närhet genom 
vindar, saltstänk m m. 
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Den egentliga strandängen omfattar hydrolitoralen och 
geolitoralen. I det följande innefattas dock även 
hävdbetingade epilitorala växtsamhällen i begreppet 
havsstrandäng. De tillhör ur skötselsynpunkt den 
egentliga strandängen och många arter är gemensamma 
(Johansson m fl 1986). Tångdriftvallarnas vegetation är 
av ruderatkaraktär och behandlas ej i detta sammanhang. 
Nedan redovisas geografiska huvudtyper av zoneringar 
med karaktärsarter och successionsförlopp. Uppdelning 
och innehåll följer delvis Nordiska Ministerrådet (1984) 
och Tyler m fl (1971). 

4.5.1 Marskstränder i Danmark, delar av södra 
och mellersta Norge samt svenska väslkusten 

Hydrolitoralen: 
Styv glasört CSalicornia dolichostachya) är ofta ensam 
kolonisatör på denna nivå (den danska "Kveller-vade"). 
På norska saltängar kan istället strandnarv ~ 
!Illl!:ilimll) och saltört CSuae<la maritima) vara de 
vanligaste arterna. 

Nedre geolitoralen: 
Kortvuxen, småtuvig gräsmark med stor dominans av 
revigt saltgräs (Puccinellia maritima). Relativt få arter, 
bl a gulkämpar (Plantago maritima), strandkrypa (Q!aux 
!Illl!iti!nll) och havssälting (Triglochin maritima). På 
sydvästra Jylland intas vissa områden av det på 1930-
talet införda marskgräset CSpartina 10wnsendii). 

Övre geolitoralen: 
Flera olika arter kan dominera, bl a krypven ~ 
stolonifera), salttåg Quncus gernrdi) samt i de översta 
delarna rödsvingel (festuca rubra) och hundstarr (Cm 
niml). En sydvästlig variant har stort inslag av 
strandmalört (Artemisia maritima) och marrisp 
(Limonium vulgare). Artantalet är ca 7-15 kärlväxter. 
Karaktärsarter för betade strandängar är trift (Armeria 
marilima), kustarun (Centaurium littorale), dvärgarun 
(Centaurium pulchellum), höstfibbla <Leontodon 
autumnale), blåsklöver (Trifolium fragiferum) och 
vitklöver (Trifolium repens). Det glesa bottenskiktet 
karaktäriseras av mossan Canu:>ylium polygarmm. På 
strandängar med pågående eller nyligen upphörd slåtter 
förekommer ofta höskallra (Rhinanthus serotinus) och 
strandrödtoppa (Qdontites litoralis) rikligt. 

Skonvegetationen: 
Det sällan helt slutna fältskiktet innehåller utpräglade 
halofyter, främst saltmålla CHalimione pedunculata), 
glasört (Salicornia europaea), saltnarv CSpergularia 
marina) och saltört CSuae<la maritima). Förekomsten av 
dessa arter är till stor del betingad av kraftig tramp- och 
betespå verkan. 

Epilitoralen: 
I regel är dessa delar gödslade, uppodlade eller 
igenvuxna. Kvarvarande betesmarker är av mycket 
skiftande karaktär beroende på underlag, fuktighet m m. 
I fuktig ängsvegetation dominerar ofta tuvtåtel 
(Deschampsia caespi!Osa). 

Succession: 
S tarkt saltpåverkade delar av hydrolitoralen är sannolikt 
stabila. På mera utsötade partier sker en igenväxning 
med bladvass (Phragmites austra]is), havssäv ~ 
maritimus) och blåsäv CScirpus tabernaemontani). 
Bladvassen kan också kolonisera geolitoralen. Här blir 
annars kvickrot (Elytrigia repens) och rödsvingel 
(festuca rubra) alltmer täckande sedan betet upphört. 
Samtidigt växer skonorna igen med bl a havssäv. Så 
småningom kan vedväxter etableras och på sikt förblir 
endast de direkt saltvattenpåverkade delarna trädlösa. 

4.5.2 Brackvattenstrandängar vid Östersjön 
samt längs delar av östra Danmark och södra 
och mellersta Norge 

Hydrolitoralen: 
Det yttersta vegetationsbältet bildas av bladvass 
(Phragmites australis), havssäv (Scirpus maritimus) och 
blåsäv CScirpus tabernaemontani) i varierande 
mängdförhållanden. På betade stränder är dock detta bälte 
kraftigt begränsat och kan helt saknas. I Finland, Norge 
och Sverige ersätts det då lokalt av ett lågvuxet 
dvärgsäv-samhälle (Eieocharis parvula). 

Nedre geolitoralen: 
Krypven CAgrostis stolonifera) och agnsäv (Eieocharis 
uniglumis) dominerar, särskilt på lerrika stränder. Vid 
mellersta och norra Östersjön är norskstarr (Qyn 
mackenziei) vanlig på höghumifierat, organiskt 
underlag. Längs sydnorska kusten kan strandstarr (Qyn 
~ dominera och längre norrut är finnmarksstarr 
(Carex sa!ina) en viktig art. 

Övre geolitoralen: 
Vegetationen på denna nivå liknar den på de mera 
saltpåverkade marskstränderna. På Öland och Gotland 
tillkommer baltisk strandmalört (Artemisia maritima 
ssp humifusa) som karaktärsväxt för betade stränder. I 
väldränerade avsnitt ökar inslaget av rödsäv ~ 
!:llfus) och sjöstarr (Carex scandinavica). 

Skonvegetationen: 
Ä ven skonorna innehåller till stor del samma arter som 
vid marskstränderna. Längs Östersjön är dock inslaget 
av utpräglade halofyter mindre och istället ökar inslaget 
av bl a krypven (Agrostis stolonifera) och kärrsälting 
(Triglochin palustre). I mellersta Norge kan skonor på 
brackvattenstrandängar domineras av tagelsäv 
(Eieocharis Ql!ingueflora). 

Epilitoralen: 
Strandnära fuktängar domineras i regel av tuvtåtel. På 
Öland octf Gotland är de vidsträckta epilitorala 
betesmarkerna av stor betydelse för många hävdgynnade 
och mer eller mindre kustbundna arter. På betade 
kalkfuktängar dominerade av älväxing (Sesleria caerulea) 
har t ex sumpgentianan (Gentianella uliginosa) en 
populationstyngdpunkt i Norden. 



succession: 
Utan hävd kan bladvassen breda ut sig över strandängen. 
De övre delarna intas till en början främst av kvickrot 
(E.lytrigia repens) och rödsvingel (Festuca rubra). 
skonornas lågvuxna arter utkonkurreras av bl a bladvass 
(!11ramnites austra!is) och havssäv (Sciqms maritimus). 
vedväxter etableras med tiden och slutstadiet är troligen 
lövskog med en yttre bård av bladvass i en stor del av 
östersjöregionen . 

l 

4.5.3 Starkt utsötade brackvattenstrandängar 
längs Bottenviken samt delar av Bottenhavet 
och Finska viken 

H ydrolitoralen: 
Bladvass-säv-samhällen har svårt att etableras p g a 
ispåverkan. Istället kan denna nivå kolononiseras av 
kortskottsvegetation bestående av bl a nålsäv 
(Eleocharis acicularis), ävjebrodd (Limosella aquatica), 
strandranunkel <Ranunculus reptans) och sylört 
(Subularia auuatica>. 

Nedre geolitoralen: 
Agnsäv (Eleocharis uniglumis) och krypven ~ 
stolonifera) bildar ett bälte närmast vattenlinjen. På 
starkt sötvattenpåverkade stränder ersätts agnsäv av 
knappsäv (Eleocharis pa!ustris). Sådana strandavsnitt 
kallades längs norrbottenskusten för "sälting" och 
ansågs särskilt värdefulla ur fodersynpunkt (Elveland 
1978). 

Övre geolitoralen: 
Vegetationen domineras oftast av relativt högvuxna 
graminider ("strand-sumpkärr-typ" enligt Nordiska 
Ministerrådet 1984). Karaktärsarter är madrör 
(Calaroagrostis stricta), norrlandsstarr (Carex 3Quatilis), 
styltstarr (Carex juncella) och ängsull (Eriophorum 
augustifolium). På välbetad mark ökar inslaget av mera 
salttåliga arter, bl a klapperstarr (Carex glareosa) och 
salttåg Ouncus geranii). 

Skonvegetationen: 
Artsammansättningen varierar beroende på markkemin. 
Saltytor betingade av hög kloridhalt (CJ-) domineras av 
vanligt saltgräs (Puccinellia capillaris), havssälting 
Cfriglochin maritimum) och ibland glasört (Salicomia 
~- Frätor med hög halt sulfat (S042-) är istället 
oftast bevuxna med madrör (Calamagrostis stricta), 
agnsäv (Eleocharis uniglumis), ängsull (Eriophorum 
augustifolium) och saltnarv (Soergularia marina). 

Epilitoralen: 
På grund av upphörd hävd återstår endast restmiljöer av 
epilitorala strandängar. I regel rör det sig om gamla våt-
eller fuktslåttermarker där t ex brunven ~ 
~. hundstarr (Carex nigra) eller tuvtåtel 
(Deschampsia caespitosa) dominerar. 

Succession: 
Då hävden upphört expanderar blåsäv ~ 
tabemaemontani) och norskstarr (Carex mackenziei) 

kraftigt. I vissa områden, särskilt på finska sidan av 
Bottenviken, kan hydrolitoralen intas av bladvass 
<Phragmites austra!is). Högre upp på strandängen bildar 
madrör (Calamagrostis stricta) och norrlandsstarr ~ 
liQ.lllUilis) täta och enformiga bestånd, där gräsförnan 
effektivt hindrar föryngring av mera konkurrenssvaga 
arter. Klibbal (Alnus glutinosa), gråal (Alnus incana), 
pors ~ - och viden (Salix SPP) vandrar längre 
ut och krymper strandängens bredd. 

4.5.4 Nordnorska och isländska strandängar 

Hydrolitoralen: 
Makrofyter saknas ofta helt beroende på 
tidvattenpåverkan och iserosion. Längs delar av den 
isländska kusten är dock bandtång (Zostera marina) 
relativt vanlig. 

Nedre geolitoralen: 
Vid saltvatten dominerar i regel revigt saltgräs 
(Puccinellia maritima>, men på arktiska strandängar är 
arktiskt saltgräs <Puccinellia phryganodes) vikarierande 
art på motsvarande nivå. På norra och östra Island 
dominerar istället vanligt saltgräs <Puccinellia 
~- Uppåt land vidtar ett bälte av ishavsstarr 
(Carex subspathacea), med grönlandsgåsört <Potentilla 
~ och ishavsstjärnblomma (Stellaria humifusa) 
som karaktärsarter. Med ökad sötvattenpåverkan, t ex 
vid älvutlopp, följer istället dominans av krypven 
(Agrostis stolonifera), agnsäv (Eleocharis unjglumis) 
och norskstarr (Care x mackenziei). 

Övre geolitoralen: 
På denna nivå dominerar vanligen grusstarr ~ 
g!areosa) och rödsvingel (Festuca rubra). Karaktärsarter 
är bl a strandgentiana (Gentianella detonsa). 
grönlandsgåsört (Potentilla egedii), sumparv <S.te!!arill 
crassifolia) och ishavsstjärnblomma <Stel!aria 
!.wm.ifil.sa), samt på starkt sötvattenpåverkade avsnitt i 
nordnorska fjordbottnar även strandviva ~ 
!!.Utai!S). I bottenskiktet är Dre.panocladus uncinatus 
karaktäristisk. 

Skonvegetationen: 
Den glesa vegetationen kan bl a utgöras av glasört, till 
stor del troligen arten Salicomia oojorkovae. Saltytor 
förekommer emellertid sparsamt p g a låg avdunstning i 
det relativt kalla klimatet (Elven & Johansen 1983). 

Epilitoralen: 
Den egentliga strandängen övergår på många håll 
successivt i minerotrofa myrar. Karaktärsarter i 
Nordnorge är bl a madrör (Calamagrostis stricta) och 
sumpstarr (Carex magel!anica) och på Island framförallt 
islandsstarr (Carex lvngbvei), som anses vara en god 
foderväxt (Inga Svala Jonsdottir pers medd 1986). 

Succession: 
De nordliga strandängarna har ansetts relativt stabila, 
vilket delvis kan bero på att nästan alla stränder 
konstant varit starkt betade (Gillner 1955, Hördur 
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Klistinsson pers medd 1987). Det är sannolikt att 
betesgången även här bidrar till bevarandet av den 
nuvarande strandängens vegetationszonering och 
artinnehålL Från Finnmark redovisar t ex Nordhagen 
(1954) beståndsanalyser av obetad strandäng, där 
grusstarr (Carex glareosa) och rödsvingel ~ 
!!.!lml) helt tagit över medan bl a strandgentiana 
(Gentianella detonsa), grönlandsgåsört (Potentilla 
~ och strandviva (Primula nutans) saknas, 
troligen till föl j d av konkurrens från högvuxna gräs och 
förnapålagring. 

4.6 Fauna 

De nordiska havsstrandängarna är av internationell 
betydelse som häcknings- och rastplatser för en mängd 
fågelarter. Flertalet vadarfåglar är knutna till välbetade 
strandängar med låg gräsvegetation. Vidare är betande 
fåglar, främst rastande gäss, beroende av dessa miljöer. 
(T. Larsson 1976, Pehrsson 1982, M{3ller 1975.) 

Häckfågelfaunan karaktäriseras av en lång rad arter, 
vilka också kan förekomma på lämpliga 
inlandsbiotoper. Följande har relativt stora geografiska 
utbredningsområden i Norden: strandskata (HaematQpus 
ostralegus), större strandpipare (Charadrius hiaticula), 
tofsvipa (Vanellus vanellus), kärrsnäppa ~ 
al11ina), rödbena CTringa totanus), brushane illlikl= 
maehus 11ugnax;), storspov (Numenius arquata), 
enkelbeckasin (Galinaw gallinago), gräsand CAnlis 
11lathyzynchos), stjärtand (Anas acuta), skedand CAnlis 
~ och gulärla CMotacilla flava). 

På danska och sydsvenska strandängar häckar dessutom 
bl a svartbent strandpipare (Charadrius alexandrinus), 
skärfläcka (Recurvirostra avocetta) och rödspov (!dmQ.sa 
!..i.!:nQm), den sistnämnda arten även på Island utan att 
vara knuten till strandängar (Eythor Binarsson pers 
medd 1987). Begränsad till ett nordligt utbrednings-
område är bl a mosnäppa (Calidris teminckii). 

Indikatorarter för god hävd inom respektive 
utbredningsområden är bland häckfåglarna främst sydlig 
kärrsnäppa CCalidris al11ina schintzii), mosnäppa 
(Calidris teminckii), brushane (Philomachus pugnax;) 

och rödspov (Limosa limosa) (se Johansson m fl 1986). 
I Danmark och Sydsverige har vissa arters utbredning i 
sen ud förskjutits från inland mot kust, beroende på att 
havsstrandängarna under de senaste decennierna betats i 
större utsträckning än inlandsfuktängarna (Larsson 
1969). Denna tendens är tydligast för sydlig kärrsnäppa 
(Tjernberg 1985) och gulärla CMotacilla flava) (Hans 
Skotte Möller pers medd 1985). 

En stor del av den nordiska fågelfaunan rastar på 
havsstrandängar och intilliggande grunda vatten 
(Fylkesmannen i Finnmark 1985, Johansson m fl 
1986, Meltofte 1981). Karaktärsarter under flyttningstid 
är, förutom de redan nämnda, bl a grågås (Anser anser), 
sädgås (Anser fabalis), spetsbergsgås (Anser 
brachyrhynchus), fjällgås (Anser erythro.pus), bläsgås 
(Anser albifrons), prutgås (Branta bernicla), vitkindact 
gås (Branta leucopsis), snatterand (Anas strewra), 
bläsand (Anas wnelow). kricka (Anas crecca), årta 
(Anas querquedula), kustpipare CPiuvialis squatorola), 
ljungpipare (Pluvialis a11ricaria), spovsnäppa (Calidris 
ferruginea), småsnäppa (Calidris minutus), kustsnäppa 
(Calidris canutus), sandlöpare (Calidris alba), 
svartsnäppa (Tringa erythfQl)us), gluttsnäppa (Tringa 
~. drillsnäppa <Tringa hyooleucos), grönbena 
(Tringa glareola), skogssnäppa (Tringa ochro11us), 
småspov (Numenius Dhaeo11us) och myrspov Qimosa 
llJllwnica). 

Två groddjur har viktiga habitat på danska och 
sydsvenska havsstrandängar; grönfläckig padda ffiyfQ 
viridis) och slinkpadda <Bufo calamita). Bägge arterna 
behöver små öppna brackvattenpölar med låg vegetation 
som lekplatser (Knutsson m fl 1975). 

Insektslivet är i allmänhet ej lika väldokumenterat som 
övrig fauna. En välkänd nyckelart på betade strandängar 
är dock gul tuvmyra CLasius flavus) som bygger upp 
tuvor av karaktäristiskt utseende på geolitoralen (se t ex 
Wiirtz Jensen 1985). Faunan av fjärilar !LeDidQDtera) på 
svenska havsstrandängar har konstaterats innehålla 20 
arter nattflyn CNoctuidae), 2 mätare CGeometridae) samt 
17 arter småfjärilar, d v s vecklare (TQrtricidae), mott 
(Pyra!idae) och malar Ciineiillle) (se vidare Johansson m 
fl 1986). På sydvästra Island har Ingolfsson (1976) bl a 
funnit flera arter av kortvingar (Staphylinic!ae) och 
spindlar (Aranic!ae) som är knutna till miljön. Den 
talrikaste arten på strandängarna var här ett kräftdjur, 
Orchestia gamarellus. 

' 



, s. HOTADE, SÅRBARA OCH HÄNSYNSKRÄ VANDE ARTER. 

Enligt Nordisk Ministerråd (1982) är följande arter på havsstrandängar akut hotade eller sårbara i Norden som helhet 
(O = utdöd art, l = akut hotad, 2 = sårbar, 3 = sällsynt, - = ej förekommande, + = förekommer men tillhör ingen av 

ovannämnda kategorier). 

Fåglar: 
Svartbent strandpipare (Charadrius alexandrimts) 

Groddjur: 
Grönfläckig padda ffiufo viridis) 

Växter: 
Strandvedel (Astragalus <lanicus) 
Luddmålla (Bassia hirsuta) 
Slidsilja (Cnidium dubium) 
Ängskorn (Hordeum secalinum) 
Dansk iris (Iris ~mria) 
Strandsötväppling (Melilotus dentatus) 

DF 
l -

+ -

3 -
2 -
l -
+ -
2 -
3 -

N S Nord. 
- o l l 

2 

2 2 
o l 
+ 2 
l* 2 
2 2 
2 2 

Utöver denna nordiska översikt kan följande hotade arter tilläggas inom Danmark, Norge respektive Sverige: 

I Danmark betraktas stjärtand (Anas acuta) och roskarl ( Arenaria interpres) som sårbara. A v strandängsväxter är 
dvärgsäv (Eleocharis parvula) akut hotad, medan göknycklar (Qrchis morio) och klöverärt (Tetragonolobus maritimus) 
anses sårbara. ~jtnant & Gregersen 1986, 4;jtnant & Worsoe 1977). 

I Norge tillhör brushane <Philomachus OU!ffiM) och gulärla CMotacilla flava) kategorin hotade arter (Fremming 1984). 
Av strandängsväxterna är segstarr (Carex extensa) sårbar (Halvorsen 1984). 

I Sverige betraktas följande arter som hotade enligt Ahlen (1981) och Floravårdskommitten (1985): 

Djur 
Vitkindact gås (Branta leucqpsis) 
Sydlig kärrsnäppa (Calidris alpina schinzii) 
Stinkpadda ffiufo calamita) 

Växter 
Ishavshästsvans (Hippuris tetraphylla) 
Ormax (Parapholis strigosa) 
Strandviva (Primula nutans) 
Marrisp (Limonium vulgare) 
Kustgentiana (Gentianella baltica) 
Flockarun (Centaurium ezythraea) 

sällsynt 
sårbar 
sårbar 

akut hotad 
hänsynskrävande 
sällsynt 
hänsynskrävande 
hänsynskrävande 
sällsynt 

Flera arter knutna till hävdade havsstrandängar uppvisar en stark tillbakagång i de enskilda länderna under 1900-talet, 
utan att ännu vara akut hotade. Många är dock regionalt hotade. Ett belysande exempel är den sydliga kärrsnäppan 
(Calidris alpina schinzii), som förr var en av de vanligaste häckfåglarna på betade strandängar längs Nordsjön och 
södra Östersjön. En katastrofal nedgång i beståndet har gjort den sårbar i Sverige, möjligen även i 'Norge och inom 
kort också i Danmark om inte trenden bryts. Eftersom den fortfarande är vanlig på Island, både vid kusten och i 
inlandet, är den dock ej hotad i Norden som helhet (Tjernberg 1985). 
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6. SKYDD, RESTAURERING OCH 
NYANLAGGNING 

Skyddade havsstrandängar förekommer i samtliga 
nordiska länder enligt Dijkema (1984) som beräknat den 
skyddade andelen till 8% i Finland, 20% i Norge, 60% i 
Danmark och 80% i Sverige (uppgift för Island saknas). 
För åtminstone Danmarks och Sveriges del torde dock 
siffran vara kraftigt överskattad (jmfr totalarealer och 
utbredning av havsstrandängar enligt M!<lller 1984 och 
Johansson m fl 1986). Det är vidare oklart i vilken 
omfattning skötselföreskrifter ingår i fredningsbestärn-
melserna. 

I Danmark omfattas samtliga strandängar över 3 ha av 
naturfredningslovens paragraf 43a, vilken innebär skydd 
inot uppodling, utfyllnad, bebyggelse m m. Däremot 
ges ingen garanti för fortsatt hävd. 

Restaurering av strandängar kan kräva relativt drastiska 
engångsingrepp för att återskapa förutsättningar för en 
god biotophävd (Elveland 1983, Johansson m fl 1986, 
A. Larsson 1976, M!<lller 1984, Wiirtz Jensen 1985). 

Uppslag av vedväxter måste röjas bort, vilket bör ske 
med så låg stubbhöjd som möjligt för att underlätta 
efterföljande bete eller slåtter. Hög gräsvegetation och 
förnamängder på den igenväxande strandängen bör 
reduceras genom lätt avbränning, slåtter eller bete. Vid 
mekanisk bearbetning kan slaghack eller strängläggande 
rotorslåttermaskin användas. Om man önskar reducera 
mindre bladvassbestånd kan detta ske genom 
sommarslåtter (Elveland 1978), alternativt hårt bete 
(Gyrsting 1984). 

Havsstrandängar kan nyanläggas om strandområden som 
nyligen uppkommit genom sedimentation eller 
landhöjning tas i bruk för bete eller slåtter. Vid 
Vadehavet har människan sedan länge påskyndat 
sedimentationsprocessen genom olika invallnings- och 
dräneringssystem för att öka tillandningen (se t ex de 
Jong 1977). 

7. BIOTOPHÄVD 

Genom fortsatt bete eller slåtter upprätthålls de natur-
och kulturvärden som hävden skapat. Dagens skötsel 
bör i möjligaste mån anpassas till varje områdes 
naturliga förutsättningar, historia och lokala 
hävdtraditioner. Detaljerade skötselanvisningar ges bl a i 
Buttensch!<ln (1984), EJveland (1983), Johansson m fl 
(1986), M!<lller (1984) och Wiirtz Jensen (1985). 

7.1 Bete 

Bete och tramp håller strandängsvegetationen låg och 
motverkar förnaansamling, vilket gynnar många 
konkurrenssvaga och annars svårspridda växtarter 
(Bakker & Ruyter 1981). Djurens tramp åstadkommer 

också en viss markerosion som kan möjliggöra fortsatt 
saltvattenpåverkan (Pehrsson 1982). Dessutom bidrar 
trampet till uppkomsten av saltytor och tuvbildning. 
Den betade strandängen innehåller därför många 
mikromiljöer (Vestergaard 1978). 

Bete med nötkreatur, särskilt ungdjur, är idag den 
vanligaste hävdformen på havsstrandängar. Kreaturen 
betar relativt allsidigt och håller tillbaka vassar, 
eftersom de prefererar ung bladvass (Phragmites 
~ och gärna går ut på meterdjupt vatten (Luther 
& Munsterhjelm 1983). Får betar mera selektivt. De 
undviker alltför blöta partier och betar ej vassar lika 
effektivt som nötkreatur. Fårbete förekommer främst på 
jylländska och isländska strandängar, där bladvass oftast 
saknas naturligt. Fåren kan också med fördel utnyttjas i 
sambete med nötkreatur. Hästar trivs bäst på hård och 
fast mark. De kan vara bra komplement till nötkreatur, 
men har större störningseffekt på markhäckande fåglar. 

Lämpligt antal betesdjur på nordiska havsstrandängar 
varierar avsevärt beroende på målsättning och 
produktion. I allmänhet rekommenderas en beläggning 
inom intervallet 1-2 nötkreatur (ungdjur) per hektar (se 
t ex Johansson m fl 1986). Detta motsvarar ung 0.5-1 
vuxet nötkreatur/häst per ha eller 3-4 får per ha. 
Betessäsongen bör sträcka sig från början av juni till så 
långt in på hösten som möjligt. Det är viktigt att 
vegetationen fortfarande är späd och smaklig för djuren 
vid betespåsläppet om målet med skötseln är en 
lågvuxen gräsmark. Tidigare än juni månad bör dock ej 
betesdjur släppas av hänsyn till markhäckande fåglar. 
Betesfållan bör s.träcka sig ända ut i hydrolitoralen så att 
även eventuell vassvegetation kan betas. Detta är ett 
livsvillkor för flertalet vadarfåglar, som efter ungarnas 
kläckning söker föda i strandlinjen (Larsson 1972, 
M!<lller 1978) . 

7.2 Slåtter 

Slåtter ger i jämförelse med bete en jämnare mark, utan 
tuvor. Floran är i allmänhet mera artrik, särskilt med 
avseende på örter. Detta gäller dock främst under 
förutsättning att ängen betas efter slåttern på 
eftersommaren/hösten. Den traditionella slåttertiden är 
på de flesta håll juli-augusti. 

Om marken är tillräckligt bärig kan större ytor slås med 
traktordriven slåtterbalk. Mindre och mera svåråtkom-
liga partier bör slås med lie. Det viktiga är att skärande 
redskap används vid kontinuerlig ängsskötseL 

Maskiner som finfördelar materialet (slaghack, 
rotorslåtttfmaskiner) kan inte användas om den 
karaktäristiska slåtterfloran skall bevaras. Efter slåtter 
får det avslagna höet torka och transporteras sedan bort. 
Slåtterstrandängen bör därefter betas, helst av 
nötkreatur. Därigenom minskar förnalagret ytterligare 
samtidigt som spridning av olika växtarter kan 
underlättas genom uppkomsten av jordblottor och 
nedtrampning av frön. 
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l. INNLEDNING 

I det tidligere jordbruket ble utmarksarealene sterkt 
utnyttet ved husdyrbeite, slått og seterbruk. Det dyrka 
arealet var lite, og det aller meste av vintenoret ble 
hentet i utmarka. Og det var vintenoret som f!<lrst og 
fremst begrenset husdyrholdet. F!<lr kunstgji<ldsel kom i 
vanlig bruk (for mindre enn 100 år siden) var også 
produksjonen på innmarka (dyrkamarka) direkte 
avhengig av utmarka. Uten utmarksfor kunne en ikke få 
nok gj!<ldsel til spredning på innmarka. Områder med rik 
vegetasjon gir de beste og mest produktive beite- og 
sJättemarker, og i slike områder var utnyttingen 
sterkest. Dette kan en fortsatt se ved at rester av 
seterhus og h!<lyi!<ler ligger srerlig tett i områder med rik 
vegetasjon. Dette utmarksbruket ble drevet mest 
intensivt omkring midten av 1800-tallet, og på den tid 
var det nok knapt en engskog eller ei rikmyr utenom de 
aller mest avsidesliggende fjellområdene som ikke ble 
utnyttet og derved påvirket (if. Moen 1985a). 
Utnyttingen av utmarkene til seter- og slåttebruk gikk 
tilbake i intensitet fra slutten av forrige århundre, men 
de tradisjonelle bruksmätene holdt seg i noen områder 
til etter siste verdenskrig. Sigd og ljå har vrert vanlig 
redskap i mer enn 1000 år (Hagen 1977). Og myrer har 
vrert bruktog påvirket av b!<lndene i mange hundre år, 
og i noen områder har nok en orofattende utnytting 
pågått i mer enn tusen år. Påvirkningen har variert 
sterkt, men husdyrbeite og slått har vrert viktig. 

2. FOREKOMST, TRUSSEL OG 
VERN 

2.1 Forekomst 

2.1.1 Begreper 

De siste tiårene har det blitt utvikJet en myrterminologi 
i Fennoskandia som også har vunnet innpass eliers i 
verden. Det henvises ti1 Ruuhijärvi (1983) og Sjörs 
(1983) for oversikt, jf. også Nordiska Ministerrådet 
(1984 b). I det f!<llgende nyttes denne terminologien uten 
nrermere definisjoner. Dette gjelder begreper som 
ombrotrof og minerotror myr, fattigmyr, intermedirer-

myr, rikmyr, ekstremrikmyr, flatmyr, bakkemyr, 
h!<lgmyr, lagg og dråg. Når det gjelder navn og 
definisjon på vegetasjonsregionene (kystseksjon, 
nemoral, boreonemoral, boreale regioner, alpine 
regioner) henvises til Dahl et al. 1986, jf. også 
Abrahamsen et al. (1977) og Nordiska Ministerrådet 
(1984a). Nomenklatur for karplanter etter Lid & 
Gjrerevoll (1985), moser etter Frisvon et al. (1984). 

2.1.2 Slåttemyr 

Som slåttern yr ble det nyttet myrsamfonn med brukbar 
produksjon av graminider og orter som kunne h!<lstes 
med ljå. Kravet til produksjon har variert sterkt, og 
myrer der det kunne h!<lstes over ca. 50 gjm2 med tji:lrt 
h!<ly har vrert vanlig brukt. De beste slåttemyrene hadde 
en produksjon på over 250 gjm2 , og de kunne h!<lstes 
minst annenhvert år. Dårl~e slåttemyrer hadde 
produksjon ned til 10-20 g/m og kunne bare h!<lstes 
med flere års mellomrom. De ombrotrofe myrene og 
tuevegetasjon på alle typer myr har dårlig produksjon i 
feltsjiktet, og disse typene har bare unotaksvis vrert 
nyttet til slått. Det er de rike og ekstremrike myrene, og 
overgangstyper mellom myr og h!<lgstarrsump som er 
mest produktive. St!<lrst areal i Fennoskandia dekker de 
fattige myrene, og selv om produksjonen var heller 
dårlig (sjelden over 100 g/m2 ved slått annenhvert år) 
har disse myrene likevel vrert viktige. 

2.1.3 Myrene er ustabile f.)kosystem 

Arealet av rikmyr var vesendig stji:lrre i tidligere tider, 
og dette skyldes ikke bare menneskenes bruk av 
naturen. Myra er et !<lkosystem der det stadig foregår 
endringer (suksesjoner), og fra isen smeltet bort fra 
området for ca. 10 000 år siden og fram til i dag har det 
foregått en storstilt oppbygging av torv. Under denne 
prosessen som stadig foregår, blir arealet av rikmyr 
stadig mindre, mens srerlig arealet av ombrotrof myr 
har ji:lket. Disse prosessene har ujevn hastighet i olike 
deler av området, og i h!<lgereliggende og nordlige deler 
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(mellomboreal, nordboreal og lågalpin region) vokser 
myrene svrert seint I låglandet (nemoral, boreonemoral, 
sjljrboreal region) er det de ombrotrofe partiene som 
dominerer de store myrene. Metertykke lag av 
ombrogen torv ligger her over de minerogene torvlag, 
noe en lett kan konstatere ved å hente opp torvprjljvene 
fra de ulike lag. Ganske ofte viser torvprjljvene fra 
bunnen av myra at det for flere tusen år siden var rikmyr 
på lokaliteten. For at myrene skal bestå som rikmyr er 
det njljdvendig at det ikke skjer noen rask 
torvakkumulering som hindrer det kalkrike grunnvannet 
i å nå planterjljttene. 

I områdene der ombrotrof myr dominerer, er det ofte 
bare ved grunnvannframspring og i dreneringsbaner for 
grunnvann fra omliggende fastmark at rikmyr er tilbake. 
Ofte finner en da også at rikmyrene i låglandet er små 
og knyttet til lagg og dråg innen stjljrre myrkompleks, 
eller de dominerer små dalsi1Skk der flomvann i perioder 
hindrer ombrogen torvdannelse. I hi1Sgereliggende og 
nordlige deler av Norden er torvakkumuleringen dår-
ligere, og mulighetene for ombrogen torvdannelse hin-
dres også av oversvjljmmelser i snjljsmeltingsperioden. I 
disse områdene opptrer de stjljrste rikmyrarealene. 

myrenes forekomst, og det fins fylker/län i de Sjljrlige 
deler av disse landene der myrfrekvensen ligger på 
samme nivå som de oppgitte verdier for Danmark. 
F.eks. i Vestfold i Norge fant Landsskogtakseringen 
(1933) at myrarealet bare var 2.3 % av landarealet 

Generelt gjelder at nemorale og boreonemorale deler av 
Norden har lite myr (1-3 %), mens myrene dekker stjljrst 
areal i mellomboreal og nordboreal region (ofte 20-40 
% av landarealet). Fordelingen av myrarealet på 11Sstlige 
deler av 0stlandet (fig. l) viser dette bildet (mellom- og 
nordboreal region dekker stort sett arealet mellom 400-
llOO m o.h.). Ugnende oversikter for andre deler av 
Norden gir det samme bildet i stort. Arealet av nemorale 
og boreonemorale myrer i Norden har alltid vrett srerlig 
lite, og også de sjljrboreale myrene har utgjort et relativt 
lite areal. Og disse myrene ligger i de tettest befolka 
områder med srerlig sterkt press på arealene. I tillegg 
kommer at en meget stor del av myrene i disse Si1Srlige 
og lågereliggende deler av Norden består av hi1Sgmyr og 
andre typer av myr som er uegnet eller svrert dårlig 
egnet for slått og husdyrbeite. De små arealene av myr 
som er egnet til disse formål i disse områdene er srerlig 
truet av jljdeleggelse. 
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Fig. l. Myrarealet i prosent av landarealetinnen hso;gdebelter for so;stlige deler av 0stlandet. Etter 
N<ess (1969). 

2.1.4 Myrareal 

Eegrepet myr defineres som et landområde med 
fuktighetskrevende vegetasjon som danner torv. Når det 
settes krav ti1 torvdybde, brukes begrepet torvmark 
(oftest settes grensa for torvmark til 30 cm torvdybde). 
Arealene av myr og torvmark blir etter dette noe 
forskjellige, og det er torvmarksarealet som ofte er 
oppgitt i statistikker for de ulike land. Oppgaver fra 
International Peat Society (if. bl.a. Kivinen & 
Pakarinen 1981) viser at torvmarksareal et i verden er 3-
4 % av totalarealet Finland er det land i verden som har 
stjljrst torvmarksareal i forhold til landarealet (31 % ), 
mens Danmark har mindre enn l % myr. Dessuten er 
utnyttingen av arealene svrert forskjellig for de ulike 
land, og i Danmark regnes det med at mindre enn 50 
km2 med myr kan karakteriseres som upåvirket eller 
lite påvirket av gr11Sfting. For de tre 11Svrige land dreier det 
seg om mange tusen kvadratkilometer med intakt myr. 
Men innenfor disse landene fins veldige forskjeller i 

2.2 Bruk av myr 

For landbruket har myrene til alle tider vrett viktige 
produksjonsarealer, og i hundrevis av år var myrslåtten 
viktig. Både slått og husdyrbeite har påvirket myrene, 
men myri1Skosystemene er ikke destruktivt endret. 
H11Ssting av den naturlige vegetasjon er ikke lenger 
111Snnsomt, og myrene gri1Sftes for å 11Ske produksjonen. 
Gr11Sftingen fi1Srer til bedre gjennomlufting ved at 
grunnvannet senkes. Derved vii en del av det organiske 
materialet (torven) brytes ned, noe som fi1Srer til at 
tidligere bundne nreringsstoffer blir frigjort. Ved 
skikkelig 'gr11Sfting skjer det varige endringer i 
myri1Skosystemene, og det skjer omfattende endringer i 
plante- og dyrelivet En regner ikke med at det ble 
dyrket myr i noe srerlig omfang i Norden fi1Sr ca. 1750, 
og det er fi1Srst enda ett hundreår seinere at myrgr11Sfting 
ble alminnelig (Ljljddesi1Sl 1948). Og på den tid var det 
nok mest rikmyr som ble tatt, for det var fjljrst ved 
inngangen til vårt århundre at kunstgji1Sdsel kom i 



TORVMARKSARBAL UGR0FTET 
1000 KM2 %av TORVMARKSARBAL 

LANDAREAL I% 

Danmark 1.2 0.8 3 
Finland 104 31 42 
Norge 30 9 83 
Sverige 70 16 83 

Tabell1. Oversikt over torvmarksareal i de fire 
nordiske land ca. 1981 (etter International Peat Society) 

anlig bruk. I vårt århundre har grfjftingsintensiteten 
variert sterkt, bl.a. etter hvilken landbrukspolitikk som 
er fört. Med de effektive metodene for törrlegging av 
myr som vi i dag rår over, blir det mer og mer vanlig å 
benytte myrene til byggeområder, idretts- og parkanlegg 
osv. Grfjftingsintensitet og generell bruk av myrene 
varierer sterkt mellom de nordiske land. Tabell l viser 
at Danmark nesten ikke har noe areal av urfjrte myrer 
igjen. Finland har hatt et enormt program for 
myrgrfjfting til skogreisingsformål, og mer enn 
halvparten av myrarealet er grfjftet. Dette tilsvarer 
nesten hele det svenske myrarealet, og det dobbelte av 
det norske! I Norge har det helt inn i 1980-årene blitt 
grfjftet store myrareal for oppdyrking for å fjke 
jordbruksarealet, noe som ikke har vrert aktuelt i de 
fjvrige nordiske land. I de nrermeste årene vii nok de 
siste tiårenes bruk av myrene fortsette. Bruk av torv til 
brensel har tatt seg opp de siste årene i Sverige og 
Finland, men da er det ffjrst og fremst de ombrotrofe 
myrene som nyttes. De minerotrofe myrer kan bli 
srerlig attraktive som arealer for energiskog. 

2.3 Vem av slåttemyr 

De fennoskandiske land har fredet en rekke myrer i 
nasjonalparker, reservater o.!. Innen mange av disse 
områdene inngår myrer som er preget av slått og/eller 
husdyrbeite. I Danmark er få myrer fredet. I Finland er 
det ca 1600 km2 myr som er fredet i nasjonal- og 
naturparker og dessuten er det utarbeidet et 
riksom fattende grunnprogram som er starlfestet i statsråd 
der det inngår i alt 600 områder med ca. 4900 km2 myr. 
Dette utgjfjr nesten 5 % av myrarealet (Salminen 1985). 
En rekke viktige rikmyrer som har vrert nyttet til slått 
er fredet i Finland (bl.a. i Kusamo-området), men f.eks. 
på Åland, er det ikke fredet noen av de mange små 
rikmyrene (Hreggström 1985). 

I Sverige er det fredet en rekke myrer som inneholder 
rikmyrpartier (ref. Carl Erik Johansson), bl.a.: 
Sjösakärren i Södermanlands län, Hagebyhöga og 
Örbackens kalkkärr i Östergötland, Petgärde träsk på 
Öland, Mallgårds myr og Träskmyr, Gotland, Benestads 
backar og örupskärret, Kristianstads län, Stångby 
mosse og Högestads mosse i Malmöhus län, 
Gorsamyren og skogastorpskärret i Skaraborgs län, 

Näsmarkerna og Lejakärret i örebro län, Silvtjäm i 
Västmanlands län, Villmyran, Lillsjöslåtten (slått i 
hevd) og Gideåbergsmyrama i Västemorrlands län, 
kalkpåvirket myrkompleks ved Bjurälven og 
Odensalakärret i Jämtland, rikmyr og fukteng på 
Hamrafjället i Härjedalen, kärr mm. i Vindelfjällens 
naturreservat och Svansele dammängar i Västerbottens 
län, Lamburträsket (slått i hevd), Iraftdeltat, Armas-
järvimyren, Sjaunja och Stordalen, Norrbottens län. 

I Norge har 13 fylker (av 19) gjennomffjrt myrfrednings-
programmet, og det er opprettet ca 180 myrreservater. 
Når planen er ferdig om få år vii nesten 300 myr-
reservater vrere opprettet, i tillegg til at myr er fredet i 
nasjonalparker, våtmarksområder mm. Minerotrofe 
myrer som har vrert nyttet til slått og husdyrbeite 
inngår i minst halvparten av reservatene. En rekke 
rikmyrer er fredet, bl.a.: Gjellebekkmyrene i Lier, 
Buskerud; Flottene i Drangedal, Telemark; Vidmyr i 
Bykle, Aust-Agder; Havmyrene i Hitra og Sfjlendet i 
Rfjros, Sfjr-Trfjndelag; Kaldvassmyra i Verdal, Nord-
Trfjndelag; Simskarmyra i Grane, Nordland; Bogen i 
Karisfjy og Astujreggi i Bardu, Troms (se Moen 
1985b). 

3. 0KOSYSTEMBESKRIVELSE OG 
KARAKTERARTERINITNEROTROF 
MYR 

3.1 Klassifiseringssystemer 

Det fins mange klassifiseringssystemer for myr-
vegetasjonen. Etter nyere skandinavisk myrforskning 
(jf. Sjörs 1983) foretas en inndeling i vegetasjonen som 
gjenspeiler variasjoner i fjkologiske forhold. Det skilles 
mellom tre hovedgradienter i vegetasjonen: 
l. Fattig- rik, der vegetasjonsforskjellene henger 
sammen med torvens og myrvannets nreringsforhold. 
Generelt er det de rike myrene som har hfjgest 
produksjon, og som er av stfjrst interesse i denne 
sammenhen g. 
2. Tue-ifjsbunn, der variasjonen i vegetasjonen henger 
sammen med bl.a. grunnvannets nivå. Det er 
fastmattene som er viktigst i denne sammenheng. 
3. Myrkant-myrflate, der torvdybde og lysforhold er 
blant de fjkologiske forhold som henger sammen med 
vegetasjonsforskjellene. 
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I arbeidet "Vegetasjonstyper i Norden" (Nordisk 
Ministerråd 1984) er det beskrevet 43 typer av 
minerotrof myr og omtrent like mange varianter.De 
finske myrtypene er også ordnet etter de nevnte 
hovedgradientene, bl.a. av Ruuhijärvi (1983) som 
beskriver 24 enheter av minerotrof myr (if. også Eurola, 
Hicks & Kaakinen 1984). Nordisk Ministerråd (1984) 
har egen oversikt over den "finske modell" med 37 typer 
av minerotrof myr og nesten like mange varianter. I 
arbeidet med myrreservatplanen i Norge er 
vegetasjonsenheter detinert etter de tre lokale 
hovedgradientene og i alt 17 enheter av minerotrof myr 
er brukt (if. bl.a. Moen & Pedersen 1981, Moen 1985 
d). Da er ikke regionale utforminger tatt med. I alle de 
refererte arbeidene er det ved siden av beskrivelse av 
enhetene også fyldige lister av arter som definerer 
enhetene. 

3.2 Beskrevne enheter 

Nedenfor fjl!ger en kort oppsummering av aktuelle 
vegetasjonsenheter for slåttern yr etter det system som er 
utarbeidet for enheter for vegetasjonskartlegging i Norge 
(if. Fremstad & Elven 1987). Fig. 2 viser de 16 
vegetasjonsenhetene av myr i forhold til de tre 
hovedgradientene i myrvegetasjonen, og 11 av disse 
enhetene er aktuelle i denne sammenheng. Tab. 2-4 
( etter Moen 1985d) viser artsgrupper som definerer 
hovedgradientene og dermed også de ulike enhetene. For 
andredeler av Norden er Iignende artslister utarbeidet (se 
f.eks. Moen & Wischmann 1972, Ruuhijärvi 1983, 
Sjörs 1983, Eurola, Hicks & Kaakinen 1984). 

Fattig myrvegetasjon 

Enhetene av fattigmyr (nr. 3.2.1-3) skilles mot de 
ombrotrofe enhetene ved mineralvannindikatorer (se tab. 
2, arts gr. 4-5) og ved at de er noe mer artsrike. Enhetene 
darnineres av graminider, vedplanter og torvmaser 
(Sphagnum spp), mens urter spiller liten rolle. Dette er 
nreringsfattig myr, med pH 4-5 i myrvannet. 
Skog/krattbevokst fattigmyr er middels produktiv eliers 
er produktiviteten låg. 

Ombrotrol Fattig 

Skog/ kr a t t b ev ok 1 t x 1 
Tu o x x 
Faatmatte x 2 
Mjukmatte 

lausbotn x 
3 

Hog::ilarrsump 

3.2.1 Fattig skog/krattmyr 

Enheten har glissent tresjikt av furu, bjjlrk og/eller 
gran. Busksjiktet varierer og i låglandet er ofte Myrica 
gak i spredning, mens i mellomboreai-Iågalpin region 
er dvergbjörk Betula nana og vier Salix spp. vanlige. 
Utforminger med graminidedominans i feltsjiktet er 
ganske frodige, og etter opphjlr av slått jlker innslaget 
av forveda arter. Bunnsjiktet preges vanligvis av 
torvmoser. Enheten fins over hele området med mange 
ulike plantesamfunn. Enheten har vrert noe nyttet til 
slåtternark 

3.2.2 Fattig fastmattemyr 

Enheten har feltsjikt dominert av graminider og 
bunnsjikt av torvmaser (Sphagnum spp.). Enheten 
dekker store areal på bakkemyr og flatmyr i de boreale 
regioner og lågalpin region. I deler av Pennaskandia 
med kalkfattig mineraljord (f.eks. store deler av 
Sjlr!andet i Norge, jf. Moen & Pedersen 1981) er 
enheten den helt dominerende myrenhet I mange slike 
områder har de fattige fastmattesamfunnene utgjort de 
viktigste arealene for utmarksslått De viktigste artene 
har vrert: Carex nigra, C. rostrata, Eriophorum 
angustifolium, E. vaginatum, Molinia caerulea, 
Nathecium ossifragum og Scirpus cespitosus. Ved 
gjengroing tittar mengden av Molinia. samtidig som 
krattmengden jlker, og deler av åpen fattigmyr vii med 
tiden utvikle seg til krattmyr (enh. 1). 

3.2.3 Fattig mykmatte/l!llsbunnmyr 

Feltsjiktet er vanligvis lågvokst og glissent, mens 
torvmosene (Sphagnum spp.) dominerer i hunnen. 
Enheten har plantesamfunn med liten feltsjikt-
produksjon, men noen utforminger bl.a. med Q@x 
l.i.mQsa, Eqyisetum fluviatile, EriQPhorum angusti-
folium og Menyanthes trifoliata har vrett nyttet til 
slått. Vegetasjonen endrer seg lite etter opphjlr.av slått. 

5 9 10 

6 l 11 

7 

Fig. 2. Vegetasjonsenhetene på myr ordnet etter de viktigste gradientene i 
myrvegetasjonen. Enheter som det har vrert vanlig å utnytte som slåttemyr er 
merket 1-11. De ~vrige enhetene er merket x. 



Tabell2. Skjematisk fremstilling av forekomsten av viktige arter i en ombrotrof 
myr-fattigmyr -rikmyrgradient Noen arter har forskjellig amplitude i ulike 
landsdeler, og denne listen er hovedsaklig basert på materiale fra Midt-Norge. 

Artsgruppe Ombrotrot Minerotrot vegatasjon 

vagetesjon Fattig lntermedimr Rik Ek st remrik 

1-----#------i-------
~------~------~----,.-~-------

-------~---~----i 
Vanlig 
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------ Sjelden eller spredt 

uten symbol : Mangler eller tilfeldig 

Artsgruppe 

1. Melampyrumpratense., Rubus chamaemorus, Calliergon stramineum, Cephalozia spp., Cladopodiella fluitans, 

Dicranum affine, D. leioneuron, Drepanocladus fluitans, Gymnocolea inflata, Sphagnum balticum, S. compactum, 

s. cuspidatum, s. flexuosun. s.lat., s. girgensohnii, s. lindbergii, s. magellanicum, s. majus, S. rubellum, 

s. russowii, S. tenellum. 

2. Carex pauciflora, Eriophorum vaginatum, Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris, Vacciniu.m spp., 

Aulacomnium palustre, Sphagnum imbricatum, S. papillosum, s. pulchrum. 

3. Andromeda polifolia, Carex limosa, Drasera anglica, D. rotundifolia, Erica tetralix, Huperzia selago, 

Myrica gale, Narthecium ossifragum, Oxycoccus spp., Scirpus cespitosus. 

4. Carex canescens, C. echinata, c. magellanica, c. rotundata, Cornus suecica, Juncus fil:J .. formis, Trientalis 

europaea, Sphagnum angermanicum, s. annulatum, s. centrale, s. molle, s. riparium. 

5. Carex lasiocarpa, C. nigra, c. panicea, c. rostrata, Equisetum fluviatile, Eriophoru.m a:J.gustifolium, 

Menyanthes trifoliata, Molinia caerulea, Potentilla erecta, Odontoschisma elongatum. 

6. Carex livida, Viola palustris, Calliergon sarmentosum, Dicranum bonjeani, Drepanocladl:3 exannulatus, 

D. tundrae, Sphagnum contortum, S. platyphyllum, s. subfulvum, s. subnitens, S. subsec-mdu.m s.lat., 

S. teres, s. warnstorfii. 

7. Carex chordorrhiza, c. demissa, C. dioica, Equisetum palustre, Euphrasia frigida, Hamr:arbya paludosa, 

Juncus stygius, Pedicularis palustris, Pinguicula vulgaris, Rhynchospora fusca, Scirpt:.S hudsonianus, 

Selaginella selagineides, Succisa pratens is, Aneura pinguis, Drepanocladus badius, Palujella squarrosa. 

8. Farnassia palustris, Saussurea alpina, Tofieldia pusilla, Campylium stellatum, Drepano::ladus revolvens, 

Homolothecium nitens, Lophozia borealis, Plagiomnium ellipticum. Scorpidiu.m scorpioide~;. 

9. Bartsia alpina, Carex buxbaumii, C. flava, c. pulicaris, C. saxatilis, Crepis paludosa, Dactylorchiza 

incarnata, E leochar is quinqueflora, Eriophoru.m latifolium, Pedicularis oederi, ThalictrllD alpinum, Triglochin 

palustris, Bryum pseudotriquetrum, Calliergon giganteum, C. richardsonii, C. trifarium, Calliergonella 

cuspidata, Cinclidium stygium, Meesia triquetra, M. uliginosa, Plagiomnium elatum, Rhizomnium magnifolium, 

R. pseudopunctatum. 

10. Carex atrofusca, C. capillaris, c. capitata, C. hostiana, C. lepidocarpa, C. microgloc...i.in, Dactylorchiza 

pseudocordigera, Juncus castaneus, J. triglumis, Gymnadenia conopsea, Kobresia simpliciuscula, Listera 

ovata, Salix myrsini tes, Saxifraga aizoides, Schoenus ferrugineus, Catoscopium nigrit'..:ll, Cratoneuron spp., 

Ctenidium molluscum, Fissidens adianthoides, F. osmundoides, Lophozia rutheana. 
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Tabell3. Skjematisk fremstilling av forekorosten av viktige arter i S(llr-Norge i en 
myrflate-myrkantgradient. Bare få av myrkantartene ertatt med i gruppe 5. 

Artsgruppe 

1 
2 
3 
4 
5 

Artsgruppe 

Myrflate Myrkant 

1-------f-------
-------1------1 Vanlig 

-. Sjelden eller spredt 

uten symbol : Manglar eller tilfeldlg 

1. Carex limosa, c. livida, c. rariflora, Drasera anglica, D. intermedia, Hammarbya paludosa, Juncus stygius, 

Pinguleula villosa, Rhynchospora alba, R. fusca, Scheuchzer~a palustris, Schoenus ferrugineus, Calliergon 

trifarium, Cladopodiella fluitans, Drepanocladus fluitans, Gymnocolea inflata, Sphagnum b:llticum, s. cuspidatum, 

s. imbricatum, s. lindbergii, S. majus, S. subfulvum. 

2. Carex chordorrhiza, c. pauciflora, Dactylorchiza incarnata, Orosera rotundifolia, Callier;on stramineum, 

Cinclidium stygiwn, Dicram1m af fine, Drepanocladus badius, D. revalvens, Lophozia borealis. L. rutheana, 

Scorpidium scorpioides, Sphagnum annulatum, s. fuscum, s. magellanicum, S. pulchrum, S. riDellum, S. subn:Otens. 

3. Andromeda polifolia, Bartsia alpina, Betula nana, Calluna vulgaris, Carex atrofusca, c. d.:.oica, C. hostiana, 

c. lasiocarpa, C. lepidocarpa, C. panicea,, C. rostra,ta, Eleocharis quinqueflora, Empetrum spp., Equisetum 

fluviatile, Erica tetralix, Eriophorum angustifoliwn, E. latifolium, E. vaginatum, Menyanthes trifoliata, 

Myrica gale, Malinia coerulea, Narthecium ossifragum, Oxycoccus spp., Farnassia palustris, Pedicularis 

palustris, Pinguicula vulgaris, Rubus chamaemorus, Scirpus cespitosus, S. hudsonianus, Se:aginella selaginoides, 

Thalichtrum alpinum, Tofieldia pusilla, Aneura pinguis, Campylium stellatwn, Dicranum bonj:ani, Homalotheciwn 

nitens, Sphagnum compactum, s. contortum, s. papillosum, s. platyphyllum, s. subsecundum s. lat., s. tenellum, 

s. teres, s. warostorfiL 

4. Carex buxbaumii, c. canescens, C. dendssa, C. echinata, c. flava, C. nil)ra, C. pulicaris, Oactylorhiza maculata, 

Equisetum palustre, Gymnadenia conopsea, Juniperus communis, Pedicularis oederi, Pinus syl vestris, Potentilla 

erecta, Succisa pr atensis, Triental is europaea, Viola epipsila_, V. palustris, Vaccinium s; r;>., Aulacomniu.m 

palustre, Calliergon giganteum, C. richardsonii, C. sarmentosum, Drepanocladus exannulatus, Sphagnum 

angermanicum, S. capillifolium, s. flexuosum s.lat., s. malle, s. riparium, s. russowii. 

5, Agrostis canina, A. capillaris, Alnus spp., Betula pubescens, Calamagrostis purpurea, Care-x capillaris, 

c. magellanica, C. stenolepis, C. vaginat.a, earnus suecica, Crepis paludosa, Deschampsia c:.espitosa, 

Equisetum sylvaticum, Filipendula ulmaria, Galium bareale, G. palustre, Juncus filiformis, Y!elampyrum 

pratense, Picea abies, Polygonum viviparum, Ranunculus acris, Salix spp., Saussurea alpina, Calliergonella 

cuspidata, Cratoneuron spp., Philonotis spp. , Plagiomnium spp., Spflagnum centrale, s, palustre, s. strictum. 
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Tabell4. Skjematisk fremstilling av,forekomsten av viktige arter i Spr-Norge i en 
tue-lpsbunngradient. Bare få av myrkantarrene ertatt med i artgruppe 4. 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

Tu e Fastmatte My k matte 

-------

L0sbunn 

-------

uten symbol 

Vanlig 

Sjelden eller spredt 

Mangler eller Ulfeldig 

1. Calluna vulgaris, Empetrurn spp., Pinguicula villosa, Vaccinium spp., Racomitr.:.um lanuginosum, Sphagnum capillifolium, 

s. fuscum, s. imbricatum, Cladonia alpestris, c. rangiferina, C. sylvatica cell. 

2. Betula nana, Care x rariflora, Melampyrum pratense, Rubus chamaemorus, Dicran·.illl af fine, D. bonjeani, Homalothecium 

nitens, Mylia anomala, M. taylorii, Ptilidium ciliare, Sphagnum subfulvum, s. warnstorfiL 

Andromeda polifo~ia, Drasera rotundifolia, Erica tetralix, Eriophorum vaginat..un, Oxycoccus spp., Dicranum 

leioneuron, Sphagnum magellanicum, s. rubellum. 

, 4. Bartsia alpina, Care x. earreseens, C. capillaris, C. echinata, C. f lava, Dacty:.:Jrhiza pseudoeardiger a, Kobresia 

simpliciuscula, Listera ovata, Molinia caerulea, Narthecium ossifragum, Schot.:J.Us ferrugineus, Saussurea alpina, 

Succisa pr atensis, Thalictrum alpinum 1 Tofieldia pusilla, Campylium stellat01, Drepanocladus bad i u s, 

Fissidens adianthoides, F. osmundoides 1 Lophozia rutheana. 

S. Carex atrofusca, C. demissa 1 C. dioica 1 C. hostiana, C. lepidocarpa, C. nigre., C. panicea, C. pauciflora, 

C. saxatilis, Dactylorhiza incarnata 1 Eriophorum latifolium, Euphrasia frigiCa, Myrica gale 1 Farnassia palustris, 

Pinguicula vulgaris, Scirpus cespitosus 1 S. hudsonianus, Selaginella selagineides, Lophozia borealis, Sphagnum 

contortum1 S. papillosum, s. platyphyllum, s. subnitens, s. subsecundwn s .lat. 1 S. te res. 

6. Carex lasiocarpa, c. rostrata, Drasera anglica, Eleocha.ris quinqueflora, Equis.=tum palustre1 Eriophorum angustifolium, 

Menyanthes trifoliata 1 Pedicularis palustris, Triglochin palustre, Aneura pir.;uis, Cladopodiella fluitans, 

Drepanocladus revolvens, Sphagnum balticum, S. compactum, S. pulchrum 1 S. ter..ellum. 

7. Care x chordorrhiza, C. limosa, Hammar by a paludosa 1 Rhynchospora alba, Scheuhzgia palustris, Utricularia minor, 

Calliergon giganteum, c. richardsonii, C. sarmentosum, c. trifarium, Cinclidi>-.:::::1 stygium, Cladopodiella fluitans, 

Drepanocladus exannulatus 1 D. fluitans, Gynmocolea inflata 1 Scorpidium scorpi:Jides, Sphagnum annulatum, 

S. cuspidatum1 S. lindbergii, S. majus, S. riparium. 

8. Carex livida, Juncus stygius, J. triglumis, Lycopodiella inundata, Rhynchospcra fusca, Utricularia intermedia, 

Fas sombronia foveolata, Siphula ceratites. 
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Intennedirer myrvegetasjon 

Enhetene innen intermedirer myr (nr. 3.2.4-6) har de 
fleste artene felles med fattigmyr, men i tillegg kommer 
arter felles med rikmyr. Noen få arter har tyngdepunkt i 
intermedirer myrvegetasjon, bl.a. noen mosearter Uf. 
artsgr. 6, tab. 2). Nreringstilgangen er bedre enn i 
fattigmyr, med pH 5-6 i myrvannet. 

3.2.4 Intermedirer skog/krattmyr 

Tre- og busksjikt og gjengroingsforhold er som 
beskrevet for enhet 3.2.1. I nordboreal og lågalpin 
region dekker enheten betydelige areal, og den har i 
disse områdene vrert viktig slåtte- og beitemark. Kratt 
(srerlig .s.a!.i.1\ spp.) er i våre dager i spredning. 

3.2.5 Intermedia:r fastmattemyr 

Enheten ligner enhet 3.2.2, men artsantailet og 
produksjonen er vanligvis noe h{ljgere. Enheten er 
ganske vanlig på bakkemyr i nordboreal og lågalpin 
region. I t{ljrre utforminger sprer kratt seg, spesielt i 
myrkantene. 

3.2.6 Intermedia:r mykmatte/l!i!sbunnmyr 

Vanligvis lågvokst og glissent feltsjikt med dårlig 
produksjon på flatmyr med stagnerende, h{ljgt grunnvann 
(som enhet 3.2.3). Noen utforminger med brukbar 
produksjon har vrert nyttet til slått. Phragmites 
australis tiltar etter opphör av slått, men endringene i 
vegetasjonen er eliers små. 

3.2.7 H!i!gstarrmyr 

Enheten danner overgang mellom myr, sump og 
vannvegetasjon, og den darnineres av h{ljgvokste 
starrarter (Carex spp.). Enheten har samfunn som både 
tilh{ljrer intermedirer og rik vegetasjon. Enheten fins 
ganske vanlig på flatmyr, ved sj{ljer o.l. og det fins 
mange utforminger. Viktige feltsjiktarter med god 
produksjon er bl.a.: Carex acuta, C. aquatilis, C. 
lasiocarpa, C. nigra coli., C. rostrata. C. vesicaria. 
Equisetum fluviatile, Lysimachia thyrsiflora. 
Menyanthes trifoliala, Phragmites australis, ~ 
palustris. Også arter som Cicula virosa, Peucedanum 
palustre og Thelypteris palustris inngår i noen 
plantesamfunn i S{ljrlige regioner. Enheten har god 
feltsjiktproduksjon og kan slåes ofte. Den har vrert 
svrert mye brukt som slåttemark. Etter opph{ljr av slått 
tiltar mengder av Myrica m, Phragmites australis. 
Salix spp. og flere urter. 

Rikmyrvegetasjon 

Dette er enheter (nr. 3.2.8-11) der de såkalte 
"brunmosene" dominerer, og i alle utforminger vii 
minst en av f{ljlgende arter gå inn: Campylium 
~, Dre.panocladus revolvens, Scomidium 
scoroioides. Noen av enhetene er urterike, men generelt 
darnineres feltsjiktet av graminider. Kantsamfunn har 
tynn torv, eliers varierer torvdybden. Torva er relativt 
nreringsrik, med pH 6-7(-8) i myrvannet. Feltsjiktet i 
kantsamfunn og fastmatter er ganske produktivt. 

3.2.8 Rik skog/krattmyr 

I tillegg til de vanlige tre- og buskarter som fins i 
fattigere samfunn (enh. 3.2.1, 3.2.4) kan et stort antal! 
andre arter forekomme. Feltsjiktet er h{ljgproduktivt med 
stort innslag av urter. Bunnsjiktet har i tillegg til 
brunmaser et stort innslag av andre arter, bl.a. Mnium 
gill .. I område r med kalkrik mineral jord er enheten noen 
steder vanlig, srerlig i h{ljgereliggende str{ljk. I låglandet 
er enheten begrenset til myrkanter. Plantesamfunnene 
tilh{ljrende denne enhet har vrert attraktive slåtte- og 
beitemarker. Som regel har kulturpåvirkningen opph{ljrt 
og samfunnene er under rask endring.I låglandet er 
Alnus incana. A glutinosa og Myrica gale vanlige arter 
i de h{ljgere sjikt, mens arter som Carex buxbaumii, 
Crepis paludosa, Filipendula ulmaria, Lycopus 
euro.paeus og Lysimachia vulgaris er typiske i 
feltsjiktet. I h{ljgereliggende områder inngår en rekke 
vierarter CSa!.iK spp.) og feltsjiktet er også artsrikt med 
bl.a. Carex capillaris. C vaginala, Cre.pis ~, 
Listera ovala, Saussurea alpina og Thalictrum alpinum. 

3.2.9 Middelsrik fastmattemyr 

Vanligvis har enheten tett feltsjikt dominert av 
graminider og et bunnsjikt av brunmoser. Enheten kan 
dekke store areal på bakkemyr i h{ljgereliggende områder 
med moderat kalkrik mineral jord. Eliers fins enheten 
spredt i Fennoskandia. Feltsjiktet darnineres oftest av de 
samme artene som dominerer fattig og intermedirer 
fastmatte (enh. 2 og 5). I tillegg inngår arter som 
Bartsia alpina, Carex flava, C. tumidicarpa, Erio.phorum 
latifolium, Parnassia palustris, Thalictrum alpinum og 
Tofieldia pusilla. Enheten har vrert attraktiv slåtternark 
med bra produksjon (ofte ca. 100-150 g/m2 h{ljy ved 
h{ljsting annenhvert år). Fastmattene gror til med kratt 
spesielt fra kantene etter slåttens opph{ljr. 

3.2.10 Elstremrik fastmattemyr 

Artsrikt feltsjikt dominert av graminider, men også med 
et stort innslag av urter, bl.a. orkideer. Enheten er 
vanligst i nordboreal - lågalpin region der den dekker 
bakkemyrer og flatmyrer med tynn torv i områder med 



kalkrik mineraljord. Eliers fins enheten spredt innen 
områder med kalkrik mineraljord, ofte i tilknytning til 
kilder eller svakere grunnvannframspring. Det er mange 
utforminger av enheten, og sa:rlig er det stor forskjell 
på sjilrlige og nordlige typer. Schoenus-myrene tilh!ilrer 
de sjilriige typene, og de er godt beskrevet av Tyler 
(1979, 1981a). Srerlig de nemora1e-boreonemorale 
ekstremrikrnyrene inneholder en rekke arter som 
mangler lenger nord, f.eks. Carex elata. C!adill!n 
~. ~ ~. Gympadenia 
Q<loratissima, Primula farinosa, Schoenus nigricans, 
Tofieldia calyculata. Eliers er låglandstypene 
karakterisen av arter som Carex lepidocaroa, Mm 
~ og Schoenus ferrugineus.De h!ilgereliggende 
ekstremrikrnyrene er bl.a. beskrevet av Nordhagen 
(1943) og de karakteriseres av en rekke arter, bl.a. ~ 
~. C, c;witata. C, microglochin, C. saxatilis, 
Dactylorhiza cruenta. D pseudocordigera, Equisetum 
variegatum, Juncus castaneus, J triglumis, ~ 
simpliciuscula. De ekstremrike fastmattesamfunnene 
endres etter opph!ilr av slått og beite ved at kratt trenger 
inn, ved !ilkt tykkelse på fornelaget osv. De ekstremrike 
myrene har oftest h!ilg produksjon (100-250 g/m2), og 
de representerer noen av de beste slåtternarkene i 
naturlig vegetasjon. 

3.2.11 Rik mykmatte/l~sbunnmyr 

I forhold til de !ilvrige rikrnyrenhetene er denne artsfattig 
med et glissent feltsjikt, hovedsakelig av graminider, og 
bunnsjikt av brunmoser. Enheten fins på flatmyr og i 
flarker der grunnvannet står h!ilgt det meste av året. 
Mange av de viktigsie feltsjiktartene er felles med de 
fattigere mykrnattene (enh. 3.2.3 og 3.2.6), men i 
tillegg opptrer mer krevende arter. Typiske arter er: 
Carex chordorrhiza, C. lasiocaroa, C livida. 
Dactylorhiza imdl!:rnlta. Eleocharis quinqueflora, ~ 
~. Rhynchospora fusca, Triglochin palustre. 
Vegetasjonen endrer seg relativt lite etter opph!ilr av 
slått. 

3.3 Vegetasjonsendringer på sJättemyr 

3.3.1 Generelt 

Hii!stingen av slåtternarkene f!ilrte ti1 forstyrrelser i den 
naturlige omsetning av nreringsstoffene. De år en 
slåtternark ble h!ilstet, ble det lite forne igjen, noe som 
også bl.a. måtte f!ilre til klimatiske forandringer både 
like over og under overflaten. På myrene f!ilrte tråkk og 
annen mekanisk virksomhet (hestekj!ilring med h!ilyslede 
o.l.) til sammenpressing av torva og bevegelse av 
myrvannet, noe som i mange tilfeller måtte f!ilre mer 
nreringsrikt vann til overflaten. Tråkk, slått med ljå og 
sammemaking med rive og andre aktiviteter f!ilrte til 
ekstra forstyrrelser for plantene. På slåtternarkene ble 
også busker, lyng o.!. fjemet, og ujevnheter slettet ut. 
Påvirkningene f!ilrte til endrede konkurranseforhold for 

artene, og ved perlodevis samme påvirkning i mange år 
(kanskje flere hundre år) har vegetasjonens 
sammensetning etter hvert endret karakter. 

3.3.2 Gjengroing 

Når sJättemyrene ikke slåes lenger, starter en suksesjon. 
På myrfiaten skjer endringene vanligvis sakte. Over en 
perlode på 10-20 år kan en merke endringer i selve 
myrmattene, idet små forh!ilyninger kommer til, og 
disse har noen andre arter enn de !ilvrige fastmattene 
(f.eks. Sphagnum-arter kommer inn). Sphagnum 
wamstrofii- Tomentypnom nitens-samfunn brer seg, og 
det skjer en stjilrre differensiering i samfunnene. I 
myrkantene skjer endringene ofte raskt, og endringene er 
lett synlige gjennom krattdannelse. I låglandet brer 
svrert ofte Myrica gale seg ut over myrene etter at 
slåtten opph!ilrer, mens de h!ilgereliggende sJättemyrene 
har mest Betula pubescens, B. nana og Salix-arter. Men 
også Picea abies og Alnus ~ er vanlige unntatt i 
h!ilgereliggende områder. Eliers er det typisk ved 
gjengroing at myrsamfunnene endrer karakter fra 
myrflatepreget til mer kantpregede samfunn, der en 
rekke kantarter kommer til. Fii!rst og fremst gjelder dette 
arter som Alehemilla spp., Cr141is paludosa, Filipendula 
l.ll!ru!!::ill. Galium borea]e og Viola spp. Men også 
grasvekster som ~ buxbaumii og Malinia caerulea 
tiltar sterkt i kantsamfunn. Også en art som Phrawites 
~ tiltar etter at slåtten opph!ilrer. 

3.3.3 Slåttepåvirkning 

Fors!ilk med slått i faste prjilveflater i mellomboreal og 
nordboreal region i Midt-Norge har gitt resultater som 
er oppsummen av Moen (1985 a). Ved slått hvert år 
synker produksjonen raskt de f!ilrste åren e og etter l O år 
ligger den på ca. 1/3 av årsproduks jonen ved f!ilrste slått. 
Fornemengden viser sa:rlig stor endring fra ca. 30 % av 
årsproduks jonen ved f!ilrste gangs slått, til ca. 5-1 O % 
ved stabiiisene forhol d. V ed slått annenhvert år synker 
produksjonen mindre, og den stabiliserer seg på ca. 2/3 
av årsproduksjonen. Fornen utgj!ilr da ca. 10-20 % av 
årsproduksjonen. I det f!illgende sammenlignes 
vegetasjonen i fiater som ikke er slått på ca. 30 år og 
prjilveflater som er slått hvert eller annenhvert år i en 8-
10 årsperiode. Slåttens betydning for artene avhenger 
bl.a. av hvor ofte det slåes, hvilket utstyr som brukes 
og når på året det slåes. Dessuten varierer betydningen 
for artene med plantesamfunnene. Slått i 
myrkantsamfunn kan ofte fremme forekomstene av 
myrflatearter, mens slått i myrflatesamfunn kan ofte 
redusere de samme artenes forekomst. Generelt f!ilrer 
slåtten i kantsamfunnene ti1 at kratt, lyngplanter og 
andre kantarter reduseres, og samfunnet får etter slått 
mer myrflatepreg. Noen arter unngår ljåen (har 
mestepaeten av plantematerialet i ljåstubben). Dette 
gjelder arter som Pinguicula vulgaris, Leontodon 
autumnalis, Thalictum alpinum, og disse blir vanligere 
på slåtteflatene enn utenfor. Arter som Selaginella og 
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Carex dioica har også mesteparten av plantematerialet 
mer markoverflata, og disse artene ~ker ved slått I noen 
samfunn endres også vekstformen til Succisa pratensis 
slik at bladene unngår ljåen. Tabell 5 viser en 
generalisert framstilling av noen viktige myrplanters 
opptreden i forhold til slåttepåvirkningen. Med 
"fremmes" menes at artenes andel i årsproduksjonen 
~ker. Et typisk trekk for tidligere slåttemyrer med rik 
vegetasjon er et stort innslag av orkideer. Orkideene 
opptrer med ulikt antal! blomstfende eksemplarer fra år 
til år, og forholdene varierer med art, plantesamfunn og 
tidspunkt for slått. Likevel er noen trekk klare: Orkideer 
som fms i fuktenger, fastmatter o.l. (f.eks. Dactylorhiza 
pseudocodigera. Gymnadenia conopsea og ~ 
niw) vii gå tilbake eller forsvinne ved omfattende 
gjengroing og krattdannelse. Men artene går også 
tilbake ved for intensiv slått, dvs. slått annenhvert år 
eller oftere. 

4. TRUETE ARTER 

4.1 Planter 

Det er de senere årene utarbeidet flere lister over truete 
og sårbare arter i Norden (se bl.a. Ovesen et al. 1982, 
Halvorsen 1984, Statens Naturvemråd 1984). I den 
nordiske oversikt oppgis f~lgende forhold for 
våtmarksarter (inkluderer bl.a. myr, vassdrag, 
vannvegetasjon). l : antatt utd~dd, 9 : akutt truet, 14 : 
sårbar 

For Norge gjelder at to myrplanter må ansees som 
utryddet: ~ ~ og Schoenus nigticans (denne 
er ikke med i Iistene, men arten vokste tidligere i 
0stfold). Av akutt truete arter er det ingen egentlige 
myrplanter, men Blysmus compressus, riJJllll!:ia 
globulifera og flere av de ~vrige vokser i fukteng. Av de 
sårbare artene i Norge vokser mange i 
overgangssamfunn mellom myr og fukteng/sump. 
Dette gjelder: Carex riparia. Dactylorhiza praetermissa 

og Nigritella nigra. Egentlige myrplanter omfatter: 
Carex hartmanii, Epipactis palustris og Microstylis 
monQPhyllos. Truete myrarter i Fennoskandia er f~rst 
og fremst s~rlige rikmyrarter. For Nord-Norge er det 
bare en myr/fuktengart som H~iland (1986) 
karakteriserer som sårbar (men 11 arter karakteriseres 
som utsatt). 

5. KUNNSKAPSNIV Å, 
INVENTERING 

De aller fleste minerotrofe myrene i Norden er påvirket 
av slått og/eller husdyrbeite, og det fins en omfattende 
litteratur som beskriver denne vegetasjonen. Både når 
det gjelder planteliv, dyreliv, bruk og trussel er det 
svrert store forskjeller for ulike deler av Norden. De 
nasjonale forskjellene er betydelige, men viktigere er 
forskjellene mellom ulike vegetasjonsregioner. I det 
f~lgende deles behandlingen av myrene i Fennoskandia i 
tre deler: l. Myrer i kystseksjonen, 2. Nemorale, 
boreonemorale og s~rboreale myrer, 3. Mellomboreale, 
nordboreale og lågalpine myrer. 

5.1 Myr i kystseksjonen 

Kystseksjonen omfatter de skogl~se kystområdene fra 
ytre del av Lofoten ti1 Lindesnes i Norge og vestkysten 
av Sverige og deler av Danmark. 

5.1.1 Generellt 

I kystområdene har torvavsetninger funnet sted i mange 
terrengtyper. Det er ikke noe skarpt skilJe mellom 
kysthei og myr, og i skrånende terreng og på h~gdedrag 
har utviklingen skjedd gradvis fra hei ti1 myr. Myrene 
ved kysten har bredt seg ut over landskapet ved at stadig 
nye areal er forsumpet. Det er ofte vanskelig å sette 
grenser mellom myr og hei, og ulike myrtyper glir 

Tabel15. Noen arters forhold till slått annenhvert år eller oftere i rike fastmattesarnfunn. 
+ betegner mengden (gr~nn årsproduksjon) og symbolet er satt i den kolonne som passer. 
st betegner steril (arter som får redusert blomstring ved slått), f fertil (arter som får ~kt blomstring ved slått). 
Bygger på erfaringer fra S~lendet naturreservat og Nordmarka, Nordm~re, og gjelder for samfunn 
som ble slått fram ti1 ca 1950. Fra Moen (1985a) 

Art Ti/bakegang Frt.UI'I,gang Art Ti/bakewng Emzl:Jgang 

Dacty/orhiza pseudocord. +st Carex dioica ++ ff 
Gymnadenia conopsea +st C. flava ++ ff 
Leontodon autumna/is ++ff C. lasiocarfG st 
P e dieularis oederi +st C. nigra +f 
P. palustris + C. panicea st 
Potentilla erecta +st C. rostrata st 
Saussurea alpina +st Eriophorum angustifolium f f 
Succisa pr atensis +st E. /atifolium f 
Thalictrum alpinum +f Malinia caerulea ++st 
Carex atrofusca ++ff Scirpus cespitosus (+) 
C. capillaris +f Campy/ium stellatum ++ 



også over i hverandre uten skarpe grenser. R(llsslyng 
~-samfunnene dominerer både en stor del av 
kystmyrene og kystheia, og dette er med på å skape 
avgrensningsproblemene. Det er dessuten et paradoks at 
myrene i de nedb(llrrike kystområdene gjennomgående er 
t(llrrere enn ellers. Dette henger sammen med at 
fuktighetsforholdene ved kysten er relativt jevne 
gjennom året. I andre nedb(llrrike deler av Norden har 
sn(llsmeltingsperioden stor betydning for utformingen av 
vegetasjonen. Hver vår oversv(llmmes store ar~l, og 
mange arter, deriblant r(llsslyng tåler ikke å ha 
rotsystemene under vann. Slike arter er derfor knyttet til 
forh(llyninger på myrene i innlandet I kystområdene er 
markfuktigheten jevn, og på store myrareal står 
grunnvannet tilstrekkelig dypt ti1 at 
r(llsslyngsamfunnene kan klare seg. På kystmyrene er 
det vanlig med erosjonsfurer, og disse drenerer bort 
overskudd av nedb(llrsvann. Erosjonsfurene har 
lengderetning i hellingsretningen i motselning til 
strukturene på (llstlige myrer som ligger regelmessig på 
tvers av hellingsretningen (strenger, h(llljer og flarker). 

5.1.2 Menneskene har formet landskapet 

Menneskenes bruk av landskapet har satt klarere spor på 
myrene i kystseksjonen enn i andre deler av 
Fennoskandia. Store torvmengder er skallet av og brukt 
ti1 brensel, og innen store distrikt fins ingen st(llrre 
myrer som ikke er ber(llrt av dette. Innen det skogl~se 
kystbeltet som omfatter et areal på mer enn 5000 km2 
har torv vrert det viktigste breusel helt opp mot vår tid. 
Men menneskenes tidlige bruk av kystområdene har 
vrert enda mer fundamental. Vegetasjonshistoriske 
unders(llkelser på Lindås nord for Bergen (Kaland 1979) 
har klargjort at bruken av området har pågått i svrert 
lang tid, og at dette har vrert av avgj(llrende betydning 
for vegetasjonsutviklingen. Vi har nå kjennskap til at 
lyngheier ytterst på kysten ble skapt for 3000 - 4000 år 
siden som f(lllge av avskoging, lyngsviing og beite. 
Lenger innover skjedde avskogingen senere, gjeme for 
1000 - 2000 år siden. En f(lllge av avskogingen var 
forsumpning. Dette henger sammen med at et 
skogbestand har vesentlig st(llrre forbruk av vann enn et 
åpent heibestand. Resultatet av avskogingen ble altså 
!llkt myrdannelse, og det er sannsynlig at betydelige 
myrareal ble dannet som resultat av avskogingen. Men i 
stor grad har senere generasjoner utnyttet dette ved 
torvskjrering. Store myrareal i kystseksjonen er på 
denne måten preget av menneskenes bruk av naturen. I 
dag er storparten av området ovedatt ti1 seg selv, og 
myrer og lyngheiområder utvikler seg mer fritt enn på 
kanskje flere tusen år. 

5.1.3 Skjl)tsel 

Rydding, brenning, slått og beite har skapt lyngheiene 
og deler av kystmyrene. I framtida er det viktig å veme 
og skj(lltte noen areal av lynghei og myr. Disse forhold 
omtales nrerrnere under avsnittet om "låglandshed". 

5.2 Nemoral, boreonemoral og 
s~rboreal myr 

Arealet av myr er generelt lite ( ofte 1-3 % av landarealet 
for ulike deler), og det er få områder der minerotrofe 
myrer dekker mer enn l % av landarealet Store 
minerotrofe myrer er svrert sjeldne. Myrene har vrert 
omgitt av gardsdrift i flere tusen år, og de aller fleste 
lokalitetene er preget av dette. De s(llrsvenske 
ekstremrikmyrene og skj(lltsel av disse (og kalkeng) er 
beskrevet av Tyler (198lb). Her gis en omfattende 
oversikt over flora, vegetasjon og tidligere bruk basert 
på litteratur mm. Det gis også synspunkter på framtidig 
vem og skj(lltsel. Rapporten gir fin oversikt over 
kunnskap om de s(llrsvenske kalkmyrene, med stor 
overf(llringsverdi til nemorale og boreonemorale 
rikrnyrer i hele Norden. Dette gjelder ikke minst en 
rekke synspunkter på, og tirrådinger til skj(lltselstiltak. 
En pedagogisk og summarisk oversikt over vegetasjon 
og skj(lltsel av ekstremrikrnyr i S!llr-Sverige er utgitt av 
Statens Naturvårdsverk (1983). For beskriveJser av 
~-myrer henvises ti1 Tyler (1979), 198Ja). 
Hreggström (1985) beskriver endringer i Ålands 
rikmyrer, og han påpeker behovet for fredning og 
skj(lltsel for å ta vare på siste rest av en artsrik 
vegetasjonstype med sjeldne arter. I Norge er det samlet 
kunnskap om rikmyr i låglandet gjennom vemearbeidet, 
jf. bl.a. Moen & Wischmann (1972) og Moen & 
Pedersen (1981) som beskriver myrer s(llr i Norge. 

5.3 Mellomboreal, nordboreal og 
lågalpin myr 

Dette omfatter "bakkemyrregionen" der myrarealet i 
mange områder er svrert stort. I Fennoskandia fins 
mange distrikter der myrene dekker over halvparten av 
landarealet, og det er de minerotrofe myrene som 
dominerer. Disse myrområdene har for mange deler av 
Fennoskandia vrert avgj(llrende for bosettingen helt inn i 
vårt århundre ved at myrene ga det meste av vinterforet. 
Menneskene bodde tidligere ofte i dalene, gjeme i 
s(llrboreal eller mellomboreal region, og seter- og 
slåttedrift foregikk hovedsakelig i h(llgereliggende str(llk. 
Det var ikke uvanlig å hente vinterfor 20-30 km fra 
garden. En omfattende myrlitteratur fra Sverige 
foreligger Qf. bl.a. Booberg 1930, Persson 1961). Sjörs 
(1983) gir oversikt For Nord-Sverige er det framskaffet 
mye materiale vedr(llrende vegetasjonssammensetning, 
endringer i vegetasjon og dyreliv, produks jon, resultat 
av ulike skj~tselstiltak mm. gjennom prosjektet 
"Våtslåtterrnarker i Norrland" som Jan Elveland har 
ledet. Det henvises til f(lllgende publikasjoner: Elveland 
(1975, 1978, 1979, 1983 a,b, 1984 a,b,c, 1985), 
EJveland & Sjöberg (1981, 1982), Elveland & 
Tjernberg (1984). I Finland er myrene i disse regionene 
godt beskrevet Qf. bl.a. Ruuhijärvi 1960, Havas 1961). 
Ruuhijärvi (1983) gir oversikt Det er også tatt opp 
fors(llk med slått av tidligere slåttemyr i Kuusamo, bl.a. 
er også tidligere damenger restaurert I Norge er det 
skaffet fram materiale om sJättemyrene i de aktuelle 
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Ljåslått, Nordmarka. Foto: A Moen 

Slått med tohjulstraktor, S!lllendet. Foto: A Moen 
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Transport, S~lendet. Foto:A Moen 

Slättemyr i hevd og under gjengroning. Foto: A Moen 
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regionene gjennom prosjektet "Slåttemyrers vegetasjon, 
produksjon og vemeverdi" som A. Moen arbeider med. 
Dette gjelder fprst og fremst rike bakkemyrer, men også 
andre myrtyper er underspkt. Det henvises til Moen 
(1976, 1985 a,b,c). Eliers er underspkelsene til 
Nordhagen (jf. Nordhagen 1943) relevante. 

6. Rf:ST AURERING OG SKJ0TSEL 
A V SLATTEMYR 

Under siste verdenskrig var det flere steder i Norden en 
ganske orofattende bruk av myrer til slåttemark. Etter 
krigen avtok bruken sterkt, men holdt seg noen steder 
ti1 slutten av 1950-åra, og i helt spesielie ororåder enda 
Jenger. I dag er det bare aktuelt å drive slått på myr av 
kulturhistoriske, pedagogiske eller vitenskapelige 
grunner. Det er derfor naturlig at slike ororåder er fredet, 
slik at en har full råderett over arealbruken. Som ved all 
annen naturfredning er det viktig å ha en klar målsetting 
med fredning og skjptsel. Slåtten må inngå i en 
skjptselsplan. Svrert ofte vii det vrere aktuelt å bruke 
ulike skjptselstiltak og ulik intensitet i skjptselen i 
ulike deler av et reservat. På denne måten kan en oppnå 
stor variasjon. Skjptselstiltak må baseres på god 
kartlegging av pkosystemer som skal skjpttes og 
dessuten må en klargjpre den tidligere bruk av området. 
I det fplgende brukes erfaringer fra eget matenale (jf. 
Moen 1985 a) med skjptsel i to ororåder i 
mellom/nordboreal i Midt-Norge. 

På Splendet naturreservat er det ryddet et areal på ca. 30 
ha med ganske tett kratt/krattskog og ca. 15 ha med 
glisnere kratt. Disse arealene og dessuten ca. 100 ha 
myr uten eller med lite kratt er slått en - flere ganger. 
Tidsforbruket til de ulike arbeidsoperasjonene varierer 
sterkt etter vegetasjonstype, mengde kratt, hvem som 
utfprer arbeidet, vrerforhold osv. Likeve l kan noen 
generelle gjennomsnittsverdier ha interesse (tid til 
vedlikehold av utstyr er inkludert): 

Rydding: 
Rydding av tett kratt med pks: 50-100 t/ha 
Rydding av glisnere kratt med pks: 40-50 t/ha 
Rydding av spinkelt kratt med tohjulstraktor:l0-20 t/ha 

Slått: 
Slått med ljå: 30-40 t/ha 
Slått med tohjulstraktor på slett myr: ca. 6 t/ha 
Oppsamling av gras, transport: ca. 30 t/ha 

Det er naturlig å skille mellom restaureringsfase og 
skjptsel etter restaurering. 

Restaureringsfasen 

Det er en stor fordel å starte restaurering så snart som 
mulig etter opphpr av naturlig slått. Da vii det 
vanligvis heller ikke vrere vanskelig å finne ut hvordan 
området har vrert, og tidligere brukere bpr trekkes inn i 
restaureringsarbeidet. Restaureringen er srerlig 
tidkrevende, og rydding av kratt er et orofattende arbeid 
som må gipres skikkelig for at det etterpå kan slåes. 
Erfaringen viser at det må satses på dyktige personer 
som kan å bruke pks eller ryddekniv. 0yer av kratt, 
glissen tresetting o.l. kan det vrere aktuelt å 
opprettholde i stedet for total rydding. Med 
tohjulstraktor med sJåttekniver kan effektiv rydding av 
spinkelt kratt skje ved direkte slått. Krattet må fjemes, 
gjeme brennes. 

Etter restaurering 

Arealene som er restauren må i alle fall slåes så ofte at 
krattet holdes nede. Selv i skogkanter o.l. er det oftest 
tilstrekkelig med slått hvert 4-5 år. Men skjptselen har 
oftest andre målsettinger enn bare å holde krattet borte. 
Formålet med slåtten må avgjpre: Stubbehpgde, 
slåtteintervall (hvert år, annenhvert osv.), tidspunkt på 
året for slått og behovet for fjeming av det som er slått. 
Skjptsel av store areal (1,2-1,5 ha/dagsverk) kan 
gjennomfpres med tohjulstraktor om en bare slår 
myrene og Jar graset ligge. 

7. RESTAURERING AV DAMENG 
OG OVERRISLINGSENG (SILENG) 

Slåttemyrene kan deles i mange typer ut fra ulike 
kriterier. Tidligere er gitt oversikt over Il 
vegetasjonsenheter. Det er gradvise overganger fra 
minerotrof myr mot bl.a. fukthei, fukteng, fuktskog, 
sumpskog, sumpvegetasjon og vannvegetasjon. Alle 
disse typene har også vrert nyttet til slåttmark i tidligere 
tid. Hpgest produksjon kunne årlig hpstes fra typer som 
fikk tilfprt nrering av kildevann, florovann o.l. I 
Sverige og Finland var det vanlig å forbedre 
slåttemarker, også myrer, ved styrt overrisling. I Norge 
har dette ikke vrert vanlig. Dameng er ei slåtternark 
som er perlodevis kunstig oversvpmmet. Vanndypet 
kunne ofte vrere omkring l m. Enkle damenger ble 
laget ved oppdemming i et mindre vassdrag. 
Sjpbunneng orofatter slåttmark på total eller delvis 
sjpsenking. Overrislingseng er ei slåtternark som er 
perlodevis overrisJet kunstig. Overrislingen innebar at 
vann ble ledet over den hellende slåttemarken. EJveland 
(1983) gir en grei oversikt over ulike typer av dameng 
og sileng, og han gir også metoder for restaurering som 
det henvis~s til. 
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KAPITEL 10. 

SJÖAR I KUL TURLANDSKAPET 
l 

huvudsakligen 
behandlat 
område 

Sydöstra hörnet av den eutrofa Krankesjön i Skåne 1971. 
Foto: T Larsson. Bilden godkänd för spridning av försvarsstaben. 
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KAPITEL 10. 

S0ER I KULTURLANDSKABET 
Af 

Jens Muff Hansen. Udf~rt for Skov- og Naturstyrelsen 
i samarbejde med Claus Helweg Ovesen. 

I. HISTORIK 

Kulturlandskabets siller kan som vandl(<lbene ikke regnes 
for egentlige kulturbetingede naturtyper. Menneskelige 
indgreb har ikke desto mindre medf(<lrt radikale 
rendringer af s(<lemes antal og naturlige tilstand (Larsen 
1980a, Agger et al. 1982). 

Sllleme er fra forhistorisk tid blevet anvendt til drikke-
vandsforsyning, fiskeri og samfrerdsel. Med tiden er der 
anlagt mange kunstige siller gennem etablering af 
vandkraftsiller, drikkevandsreservoirer, fiskedam me, 
branddarnme, råstofgrave, vandhuller o.lign. Desoden er 
mange siller blevet helt eller delvist afvandet med 
henblik på landbrugsmressig udnyttelse. 

I kulturlandskabet er de fleste s(<ler idag strerkt prreget af 
spiidet af nreringssalte fra landbrugsarealeme og 
bysamfundene. Desoden er sllleme i visse egne udsat for 
forsuring som f!<llge af luftforurening. 

S(<leme har idag stor betydning for rekreation og 
friluftsliv. 

2. FOREKOMST OG TRUSSEL 

2.1 Forekomst 

I Danmark er der omkring 1000 s(<ler og andre 
stillestående vande på over 2 ha. Disse drekker 43.400 
ha svarende til l% af det samlede landareaL Hertil 
kommer et ikke nrermere opgjort antal mindre s(<ler og 
vandhuller som sk(<lnsmressigt bringer talJet op på ca. 
100.000 (Agger et al. 1982). 

Eksempler på st(<lrre danske slller, som er ber(<lrt af 
fredninger, er vist i tabel l. Hertil kommer en del 
fredede eller statsejede ororåder med vrerdifulde, mindre 
s(<ler, f.eks. Hansthaim-reservatet i Viborg amt, 
militrerområdet ved Blåvand i Ribe amt (rene, 
nreringsfattige sm~r) samt det midtjyske s(<lh(<ljland. 

I Sverige er der omkring 100.000 s(<ler. Disse drekker 4 
mio. ha eller 8,6% af landets areal (Forsberg 1985). 

I Norge er der omkring 200.000 s(<ler. 

Finland har ca. 188.000 s(<ler med et mindsreareal på 
0,05 ha eller 56.000 S(<ler med et mindsteareal på l ha. 
De drekker ca. 3,3 mio. ha eller ca. 10% af landets 
areal. 

2.2 Trusselsbillede 

F(<llgende er en kort gennemgang af de vresentligste 
trosler mod S(<ler. 

2.2.1 Landvinding og opfyldning 

Landvinding har vreret en vigtig trossel mod mange 
st(<lrre s(<ler, isrer fra sidste del af forrige til midten af 
dette århundrede. Landvinding er stadig den vigtigste 
trossel mod s(<ler på Island (Nordisk Ministerråd 1984 ). 

I Danmark blev arealet af S(<ler over 2 ha formindsket fra 
53.600 ha ti1 43.400 ha i perioden 1930 ti1 1968. Dette 
svarer til en reduktion på 5% pr. 10 år (Agger et al. 
1982). Som eksempel på st(<lrre t(<lrlregninger kan 
nrevnes Fi!S(<l (V estjylland), Skanderborg s(<l (0st-
jylland) og Kolindsund (Djursland) (Larsen 1980a). I 
jordbrugsområder i Skåne, Västergotland og Öster-
götland er arealet af siller og vådororåder reduceret 
kraftigt siden midten af 1800-tallet på grund af 
vandstandssrenkning og markafvanding. 

Idag er det f(<lrst og fremmest landbrugslandets 
vandhuller, som trues af afvanding eller opfyldning. I 
Danmark går disse tilbage med ca. 10% pr. lO år (Agger 
et al. 1982). Såvel permanente som temporrere 
småvande er af stor betydning for vandplanter, 
invertebrater, padder og visse vandfugle. 
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2.2.2 V andstandssvingninger 

I Danmark praktiseres for flere s~rs vedkomroende en 
kunstig vandstandssrenkning i !~bet af foråret af hensyn 
ti1 nrerliggende landbrugsornråder. Enkelte s~r fungerer 
som reservoir for vandindvinding og har af denne grund 
svingende vandstand. Det modsatte praktiseres i et stort 
antal nordskandinaviske s~r. der fungerer som 
vandkraftreservoirer. Her holdes vandstanden unaturlig 
h~j om sommeren og lav om vinteren til skade for den 
naturlige bredvegetation (Sjörs 1967). 

Kunstige vandstandssvingninger kan vrere en alvorlig 
trussel mod s~mråders plante og dyreliv. Prenomenet 
kan f.eks. betyde tab af mange smådyr og fiskereg 
(Larsen 1980a). Erosionspåvirkning har i Sverige bl.a. 
f~rt ti1 sterile klippe- og stenstrande af unaturlig 
karakter. 

2.2.3 Tilsanding og tilslamning 

I visse ororåder kan tilsanding og tilslamning vrere et 
stort problem i s~r. der gennemstr~mmes af vandl~b 
(ex: Karlsgårde s~ i Vestjylland og Brabrand s~ i 
0stjylland). Tendensen ~ger strerkt hvor till~bene er 
fororeningsbelastede. 

2.2.4 Fororening med organisk stof 

Direkte tilledning af spiidevand med organisk stof finder 
ikke lrengere sted ti1 s~r i Danmark. De fleste 
spildevandsudledninger, darnbrug mv. er lokaliseret til 
vandl~b. hvor det organiske stof kan nå at omsrettes 
(Milj~styrelsen 1984). Der kan dog vrere probierner 
med ophobning af afskåren gr~e og for Sveriges 
vedkommende med fiskebrug i ~r (Enell & Löff 
1983). 

2.2.5 Fororening med nreringssalte 

Fornrening med nreringssalte (P og N) har i de sidste 
årtier medf~rt alvorlige rendringer af mange nordiske 
s~r. De naturligt eutrofe s~r i Danmark og Skåne er 
f~rst og fremmest blevet ramt (Sjörs 1967). 

Belastningen sker primrett fra opdyrkede marker og 
udledning af spildevand. 

På trods af in vesteringer i rensning af byspildevand er de 
fleste danske s~r idag tydeligt påvirket af 
nreringssaltbelastning (Milj~styrelsen 1984). I Sverige 
er der sket forbedringer, sandsynligvis fordi man tidligt 
satsede på fosforrensning (Forsberg 1985). 

2.2.6 Tilgroning 

Tilgroning er en trussel mod de fleste lavvandede s~r 
(ex: Fils~ i V estjylland, Brabrand s~ i 0stjylland, 
Draven, Hornborgasjön og Kvismaren i Sydsverige). 

Problemet opstår ofte som et resultat af vandstands-
srenkning og/eller nreringssaltbelastning. Effekten kan 
fremmes ved oph~rende grresning af s~ernes bred-
vegetation og r~rsump (Nordisk Ministerråd 1984). 

Tilgroning er sammen med opfyldning og udt~rring den 
vresentligste trussel mod småvande og vandhuller i 
Danmark (i.e. J~q~ensen 1979, Jespersen 1982, Galten 
kommune 1984, Arhus kommune 1984, Ettrup & Friis 
1985). 

2.2. 7 Forsurin g 

Forsuring af vandl~b og s~r er et vresentligt problem i 
regioner med s~pudefattig overgrund. Forsuringstruede 
s~r findes i Midt- og Vestjylland (Rebsdorf 1981), i det 
vestlige Sverige, i det sydsvenske h~jland, Värmland, 
~st for Vänern og i det sydvestlige Norrland (Dickson 
1985) samt i Sydnorge (Henriksen 1985). Processen er i 
de seneste årtier blevet forstrerket. Dette skyldes bl.a. 
~get fornrening af atmosfreren med svovloxider, 
drrening, anvendelse af ammoniumholdige g~ings
midler, konvertering af l~vskov til nåleskov og 
anvendelse af kemiske g~ningsmidler (aluminium-
sulfat) i rensningsanlreg (Johnsen 1984). 

Problemet er mest akut i de dele af Skandinavien, som 
har bjerggrund og jordarter med lav, naturlig 
bufferkapacitet og som er srerligt udsat for 
luftfornrening fra kontinentet og fra de britiske ~r. Det 
breder sig stadig lrengere mod nord~st. 

2.2.8 Forstyrrelse 

0get rekreativ udnyttelse af s~r kan undertiden 
medMre skadelig forstyrrelse af dyrelivet Som om talt i 
kapitlet om vandl~b er odder CLutra lutra) meget sårbar 
(Madsen 1986) Sejlads kan medf~re forstyrrelse af 
fouragerende og rastende fugle på åbent vand og 
ynglende fugle i r~rskoven. En aktuel konflikt er 
opstået i Danmark mellem ~nsket om windsurfing på 
Moss~ og interesse for beskyttelse af Nordeuropas 
s~ste koloni af Sorthalset Lappedykker ~ 
niwcollis). 

Ved mindre s~r med sandhund kan der vrere probierner 
med slitage på bredden. 

3. BESKRIVELSE A V NATURTYPER 

3.1 Jordhund 

' Jordbunden har vigtig betydning for s~rnes 
nreringstilstand og produktion. F~lgende oversigt 
bygger primren på Sjörs (1967). 

Nreringsfattige, lavproduktive (oligotrofe) s~r fmdes i 
sand- og grusområder, eller hvor moderbjergarten er sur 
(granit, gnejs, porfyr, flint, kvarts), f.eks. i Vestjylland, 



indre Sydsverige, Sydvestsverige, det meste af Norge 
(isrer indre dele), Finland og Island. Ölands og Gotlands 
kalks!l!er er ligeledes fattige på nreringsstoffer bortset fra 
kalk. 

De fleste fjelds!l!er er oligotrofe, delvis på grund af lave 
sommertemperaturer, som bevirker en lav produktion. 

Nreringsrige, h!l!jproduktive (eutrofe) s!l!er findes i 
områder med kalkholdig lerjord eller morrenel7, typisk 
i Danmark, Skåne, V estergötland og Östergötland. 

I skove eller i områder med t!l!rveforekomster findes 
brunvandede (dystrofe) s!l!er, rige på humusstoffer. Disse 
kan vrere enten sure eller alkaliske (Sjörs 1967; Larsen 
1980a). 

3.2 Flora 

Planteplanktonet er et v1gugt element i s!l!er. 
Sammensretningen af planteplanktonet varierer meget 
gennem året. Typisk dominerer gulalger 
(CiuysQPhyceae) og kiselalger ffiacillariQPhyceae) om 
foråret, gr!l!nalger (Chlorophyceae) f!l!rst på sommeren, 
blågr!l!nalger CNostocophyceae) sidst på sommeren og 
kiselalger (BacillariQPhyceae) igen om efteråret I 
lavvandede s!l!er med gentagen opblanding kan kiselalger 
have det ene maksimum efter det andet i i!l!bet af 
sommeren. Sure brunvandede s!l!er er karakteriseret ved 
specielle arter af flagellater, gulalger og desmidiaceer 
(Kristiansen 1980a). 

S!l!emes samfund af h!l!jere planter actskiller sig fra 
vandl!l!benes ved fravrer af former med båndblade, ved 
tilstedevrerelse af rosetplanter, samt ved kraftigere 
udviklet flydebladsvegetation og r!l!rsump (Mathiesen 
1980). Oligotrofe s!l!er kan karakteriseres ved forekomst 
af arter af rosetplanter, eutrofe s!l!er ved unders0iske 
langskudsplanter, flydebladsplanter samt veludviklet 
r0rsump og dystrofe s!l!er ved submerse bladmosser og 
omkransende hrengeserek med t0rvemosser (Sjörs 1967, 
Mathiesen 1980, Haga 1983). 

Detaljeret gennemgang af s!l!emes plantesamfund er 
foretaget i "Vegetationstyper i Norden" (Nordisk 
Ministerråd 1984). 

3.3 Fauna 

Det dyriske plankton består f0rst og fremmest af hjuldyr 
(RQ!ifurn), krebsdyr (daphnier (Ciadocera) og vandlopper 
(Corepoda)) (R!I!en 1980a). 

Bl0dbundens fauna er reprresenteret ved ganske få 
grupper af invertebrater (bl.a chironomider) tilpasset 
iltfattigt milj!~! (Jonasson 1980). Faunaen på lavt vand 
er langt mere artsrig (R!I!en 1980b ). 

S!IS!I!rred (Salmo trutta) er kendetegnende for 
nreringsfattige, dybe S!l!er med koldt vand. Nreringsrige 

s!l!er er karakteriseret ved brasen (Abramis brama) og 
skalle (Rutilus rutilus). I sure, brunvandede s0er 
favouriseres aborre ~ fluvitialis). Mange arter har 
dog en ret bred amplitude (Larsen 1980b). 

Paddere (Amphibia) er absolut afhrengige af isrer mindre 
S!l!er og vand!Iuller for at gennemf0re deres livscyklus. 
Snogen (Natrix natrix) er ligeledes nrert knyttet ti1 disse 
biotoper. 

Mange fugle er afhrengige af s!l!er som yngle- og 
f0des!l!gningsted. Dette greJder vandfugle som 
lappedykkere CPodicipitidae), lommer (Gaviidae), hejrer 
(Ardeidae) og andefugle (8natk!ae), samt mange 
mågefugle ~. vadefugle (Charadriidae. 
Scolopacidae), nogle rovfugle (Accipitridae) og 
spurvefugle (ex. Motacillidae. Cinclidae). 

Af vandpattedyr med tilknytning ti1 s0er kan nrevnes 
vandspidsmus (Neomys todiens), vandflagerrnus 
(Myotis daubertonii) og odder a..utra lutra) (Brrestrup 
1980). 

3.4 Succession 

Ved eutrofiering !~!ges produktionen af planktonalger. 
Der sker samtidig en rendring i planktonalgemes 
sammensretning mod dominans af blågr0nalger 
(Kristiansen 1980a, 1980b, Olrik 1980, Cronberg 
1984a). 

Ved 0get skygning på grund af den 0gede vrekst af 
planktonalger går bestanden af submerse vandplanter 
tilbage for efterhånden helt at forsvinde (Mathiesen 
1980). Dette sker sandsynligvis efter en overgangsfase 
med kraftig epifytvrekst (Sand-Jensen & S0ndergaard 
1981). 

Kraftig udvikling af r0rsumpen fremmer tilgroning. 
Tendensen forstrerkes ved, at der ved ophobning af 
dårligt omsatte planterester sker en hrevning af bundens 
niveau (Haga 1983). 

Tilgroningen medf!l!rer, at nye fuglearter indvandrer, 
mens andre forsvinder. Generelt synes den h0jeste 
produktion af render (Anatidae) at kunne opnås i s0er, 
hvor 30-40% af arealet er åbent vandspejL Toppet 
lappedykker CPodice.ps cristatus) krrever en mindste 
vandflade på ca. l ,5 ha for at yngle, blish!l!ne <.El.IJ:igj 
&r.a) ca. 0,1 ha og r!l!rh!l!ne (Gallinula chloro.pus) blot 
ca. 8 m2 (Haga 1983). 

Fiskebestanden rendres ligelede ved eutrofiering. 0rreder 
(salmonider) og aborre ~ rectuceres, mens 
karpefisk (cyprinider) går frem (Andersson 1985). 

0get produktion kan medf0re store svingninger i ilt og 
pH til skade for planter og dyr. I dybe s!l!er med 
sommerlagdeling kan !~!get omsretning medf!l!re et iltfrit 
bundmilj0 ( evt. dannelse af svovlbrinte) til skade for 
planter, hundinvertebrater og fisk. Manglende ilt og 
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forh!iljet pH kan yderligere forvrerre situationen ved at 
J;lge den interne belastning med fosfor fra sedimentet 
(Provini & Premazzi 1985). 

Visse opblomstrende planktonalger (f.eks. blågr!ilnalger 
som (Aphanizomenon flos-aqyae) og Microcystis spp.) 
kan producere strerke giftstoffer til skade for faunaen. 
(Oirik & Christensen 1983). 

Effekten af forsuring i ~kosystemet viser sig ved 
fremgang af svampe på bekostning af bakterier, nedsat 
nedbrydning og J;lget organisk sedimentation (nrerings-
saltbinding), fremgang af spaghnum-mosser og nedgang 
i plankton og fisk. 

4. N0GLEARTER 

De vigtigste primrerproducenter i lavvandede sJ;ler 
udgJ;lres af hJ;ljere planter og epifyter samt af benthiske 
kiselalger. Planteplanktonet kan stå for en vresentlig del 
af produktionen i dybere sJ;ler. 

Planktonets krebsdyr er vigtige primrerkonsumenter. 
Disse dyrs grresning af fytoplankton kan vrere 
bestemmende for SJ;lens sigtedybde (Andreasen et al. 
1984). 

De seneste års undersfilgeJser har vist, at fisk er vigtige 
regulatorer af dyreplankton i s!il!ilkosystemet (Andersson 
et al. 1978, Andersson & Cronberg 1984, Andersson 
1985, Riemann & S!ilndergaard 1985). Skalle <Rl.ltilils 
!ll.lih!s.) og brasen (Abramus brama) kan således 
fremskynde eutrofieringseffekten ved at rede fytoplank-
tongrressende krebsdyr. 

5. FORSVUNDNE, TRUEDE OG 
SJJELDNE ARTER 

I tabel 2 er vist en statusliste over forsvundne, truede og 
sjreldne arter i Norden med tilknytning til sJ;ler. Som 
supplement til den nordiske liste kan anf!ilres en del arter 
fra de nationale T!ilde lister. 

I Norge greJder det en lang rrekke vandfugle som f.eks. 
r!ildstrubet lom (Gavia stellata), sortstrubet lom (QaYia 
llruka), sangsvane .f.Cygnu_s ~. bjergand (Ay.thya 
!llil!i!.a), spidsand (Anas acUJa), fiskefilm ®lllifuln 
~. trane (Grus grus), vandrikse CBal!liS 
aquaticus), lille prrestekrave <Charadrius dubius) m. fl. 
(Statens Naturvemråd 1984). Fra den danske r!ildliste kan 
ligeledes nrevnes spidsand og trane samt stor 
skallesJuger (Mergus merganser), plettet rJ;lrvagtel 
<Porzana porzana), dvrergmåge (Lams minutus), 
vandstrer (Cinclus cinclus) og drosselrJ;lrsanger 
(Acroce.phalus arundinaceus) ~jtnant 1986). Blandt 
padder er stor salamander ITriturus cristatus) r!ildlistet i 
Norge (Statens Naturvemråd 1984). 

Fra den danske r!ildliste over karplanter ~jtnant 1985) 
kan nrevnes gulgr!iln brasenfJ;lde (Isoetes echinosoora), 

sortgr!iln brasenf!ilde a. lacustris). vandpeber-brekarve 
ffilatine hydro.piper), korsarve (Crassula aquatica), liden 
najade (Najas flexilis). sylblad (Subularia aquatica) og 
vejbred-vandaks (PotamogetQn coloratusl. Fra den 
svenske liste kan ligeledes nrevnes vejbred-vandaks og 
,liden najade samt pilledrager (Pilularia globulifera). 
Janeet-skeblad (Aiisma lanceolatum), flydende kogleaks 
(Sciqms fluitans), toml!ils hornblad (Cerato.phyllum 
demersum), sekshannet brekarve <Elatine hexandra), 
svJ;lmmende sumpskrerm (Apium inundatum) og vand-
rerenpris (Veronica catenata) (Thor & Ingelöf 1985). 
Den norske liste indeholder fornden pilledrager og 
flydende kogleaks arter som tysk andemad <I&!nru! 
&ibba), stor andemad (Spirodela polyrrhiza). brendel-
vandaks (pptamogeton zosterifolius), b!ilrste-kogleaks 
(Sciqms setaceus) og slank blrererod CUtricularia 
au.sl!:a!i.s) (Statens Naturvemråd 1984). 

Fra den r!ilde liste over truede og sjreldne ferskvandsfisk 
i Danmark kan nrevnes arter som S!il!ilrred (Salmo trutta 
f. lacustris) og stalling (Thymallus thymallus) 
~jtnant 1986). 

Der findes ingen nordiske statuslister over 
invertebratfauna i sJ;ler. 

6. BESKYTTELSE, RESTAURERING 
OG NYANLJEG 

6.1 Beskyttelse 

I Danmark er alle sJ;ler over 500 m2 omfattet af 
administrativ kontroi med afvanding og anden 
tilstandsrendring gennem naturfredningslovens paragraf 
43. 

Sikring af vandstand er en Vlglig foranstallning til 
beskyttelse af sJ;ler. Bestemmelser om mindstevandstand 
og/eller vandstandssvingninger er fastlagt for mange 
afvandede områder, for kraftvrerks!iler o.lign. I visse 
fredede områder sigter bestemmelseme på bevarelse af 
den naturmressige vrerdi (ex: Filsfil og Vejleme i 
Danmark). Restaurering af Hornborgasjön i Sverige 
forudsretter ligeledes, at vandspejlet hreves for at bevare 
naturvrerdieme. Det samme greJder for Kvismaren, der 
ligesom HomborgasjJ;ln er optaget på CW-Iisten over 
vådområder af international betydning. 

Foranstalming mod tilsanding kan ske ved etablering af 
sandfang i till!ilb til sJ;ler. Dette er isrer n!ildvendigt i 
strerkt drrenede landbrugsområder som Danmark. 
Etablering af sandfang er med i aktuelle 
restaureringsplaner for Brabrand S!il i 0stjylland (Århus 
amtskommulle & Århus kommune 1985). 

Siden 60'eme er der sket en en vresentlig udbygning i 
rensning af byspildevand i de nordiske lan de. I Sverige 
udf!ilres der idag kombineret biologisk og kemisk 
behandling af det meste spiidevand (Hultman & Moore 
1982), hvilket har nedsal belastningen med organisk 
stofog fosfor betydeligt. I Danmark sker der biologisk 



rensning af det meste spiidevand til ferske recipienter, 
ligesom mange spildevandsudledninger idag er blevet 
lokaliseret ti1 havet. Nedsat ekstern nreringssalt-
belastning har vist sig at vrere nok til at forbedre 
milj!'lforholdene i mange dybe sl'ler (Forsberg 1985). 
Som eksempel kan nrevnes Vänern, Vättern og 
Mälaren. I lavvandede sl'ler kan der imidlertid vrere sket 
så store skred i den interne belastning, at det er 
n!'ldvendigt med efterf!'llgende restaureringsindgreb 
(Forsberg & Ryding 1985). Kendte eksempler Åerpå er 
Hornborgasjön og Trummen i Sydsverige (Björk 
1985a). 

Beskyttelse mod forsurin g regnes i Sverige for en af de 
vresentligste milj!'lopgaver (Statens Naturvårdsverlc 
1987, Björlc 1985b). På dette felt er det i vid 
udstrrekning nl'ldvendigt med en international indsats. 
Fald i su1fattilf!'lrsel fra atmosfreren har vist sig hurtigt 
at kunne medf!'lre stigning i sl'lernes pH (Forsberg 
1985). 

6.2 Restaurering 

Restaurering kan vrere relevant, når den ydre belastning 
er bragt ned på et acceptabelt niveau. 

Sl'lrestaurering på nordisk plan er isrer kendt fra Sverige 
(jvf. Björk (1985a, 1985b), som giver en oversigt). I 
Danmark er der udfl'lrt restaureringsrelevante 
eksperimenter i Sl'lbygård sl'l (Andreasen et al. 1984). 
Desuden planlregges der for tiden et stl'lrre 
restaureringprojekt for Brabrand sl'l i 0stjylland (Århus 
amtskommune 1985). Milj!'lstyrelsen har udgivet to 
rapporter om Sl'lrestaurering (Milj!'lstyrelsen 1979). 

6.2.1 Fjeme1se af sediment 

Ved uddybning opnår man et !'!get vandvolumen og 
dermed en forbedring af Sl'lens evne til at modstå 
iltforbrug i kritiske perioder (Dunst et al. 1974, Björk 
1985a, 1985b ). Fjernelse af de !'lverste, fosforforurenede 
sedimentlag kan desuden reducere sl'lens interne 
fosforbelastning. Indgrebet er isrer relevant for mindre, 
lavvandede sl'ler. 

Sedimentfjernelse er udfl'lrt i Trummen Sl'l i Sydsverige i 
1971-72. Dette skete ved hjrelp af et avanceret 
sugeudstyr med mulighed for selektiv fjernelse af 
sediment, kontroi af vandindhold i det pumpede 
matenale og for tidsmressig tilpasning til udnyttelsen af 
sedimentet på land (Björlc 1985a). Indgrebet i Trummen 
sl'l fl'lrte hurtigt til forbedrede forhold i sl'len. Resultatet 
har bl.a. vreret nedsat fytoplanktonproduktion og !'!get 
sigtedybde med mulighed for genindvandring af 
undervandsplanter. Sl'len anvendes nu også som bades!'l. 

Der planlregges for tiden sedimentfjernelse i Brabrand s!'l 
i 0stjylland. 

Hårdhrendet sedimentfjernelse kan vrere i konflikt med 
en geologisk interesse for bevarelse af vrerdifulde 
s!'lbundsprofiler. Dette er f.eks. tilfreldet i Fils!'! i 
Vestjylland, hvor sedimentet er velegnet til pollen-
analyse. 

6.2.2 Oxidation af sedimentoverflade 

Ved et redoxpotentiale > 200 m V findes jern på oxideret 
form (isrer Fe(III)hydroxider), som er i stand ti1 at binde 
fosfor. Kunstig oxidation af sedimentoverfladen kan 
vrere en metode til nedsrettelse af fosforfrigivelsen fra 
sedimentet til vandfasen (interne belastning) under iltfrie 
forhold. Metoden er isrer relevant for dybe sl'ler med 
sommerlagdeling. 

Oxidation af sediment er afpr!'lvet på bl.a. Växjösjön, 
Lillesjön og Trehörningen i Sverige (Ripl 1976) og på 
Sl'lbygård Sl'l i Danmark (Andreasen et al. 1984). stor-
skala metoden (RIPLOX) er beskrevet af Ripl (1976). 
Ved hjrelp af et harvelignende kompressionsudstyr 
sprl'ljtes kalciumnitrat (Ca(N03)2) ind i sedimentets 
!'lverste lag. 

Anvendelse af metoden har givet blandet resultat Der 
krreves grundige forunderSI'lgelser bl.a. af sedimentets 
jernindhold. 

Fjemelse af nitratudledning ti1 sl'ler er blevet frarådet i 
tilfrelde med h!'lj intern fosforbelastning (Ripl 1976, 
Andersen 1983, 1985). 

6.2.3 lltning af bundvand i dybe S!lier 

Gennemluftning eller iltning af hundvand i dybe Sl'ler 
kan opveje det !'lgede iltforbrug, der sker ved eutrofie-
ring. Målet er at forbedre faunaens overlevelsesmulig-
heder og at hremme den interne fosforbelastning ved 
!'!get udfreldning af fosfor. 

Iltningsmetoden afpr!'lves for tiden i Hald s!'l i 
Midtjylland (Viborg amtskommune 1985). Der 
anvendes et simpelt system med dosering af ren ilt 
gennem perforerede slanger. Hovedparten af ilten går i 
opl!'lsning f!'lr springlaget nås. Alternativt kan der 
udf!'lres en luftning af bundvandet. Dette kan ske ved 
hjrelp af udstyr som bevarer Sl'lens lagdeling 
(LIMNObelufter) eller ved hjrelp af udstyr, der 
igangsretter en totalcirlculation af vandet (Björk 1985a, 
1985b). 

De forel!'lbige resultater fra Hald sl'l tyder på lavere 
fosforindhold i bundvandet,rendretfytoplanktonsammen-
sretning og forbedrede betingelser for ål på dybt vand 
som f!'llge af iltningen. 
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6.2.4 selektiv befiskning 

Affiskning af karpetisk er en mulig metode til kortvarig 
ophjrelpning af (<lkosystemet. Nedsat predation på 
fytoplanktongrressende krebsdyr vii kunne bevirke en 
!<lget sigtedybde (Andersson et al. 1978, Andersson 
1979). 

6.2.5 Genetablering af artsbestande 

Visse arter er efterhånden ved at vrere så isolerede, at 
nyspredning vanskeligg(<lres. I sådanne tilfrelde kan det 
eventuelt komme på tale, at nyudsrette arter. Dette er 
gjort med i(<lvfrf<l i Århus kommune i 0stjylland (Århus 
kommune 1985). 

6.2.6 0vrige metoder 

Der findes andre metoder til restaurering af eutrofierede 
S(<ler. Disse inkluderer bl.a. kemisk fosfatfa:ldning i 
s(<len (aluminiumsulfat m. v.), udvaskning af hundvand 
ved gennemstr(<lmning af vand med lavere 
nreringsindhold, bundvandsafl(<lb, tildrekning af bund 
(plastik, sand), biomasseh(<lst (bortfiltrering af 
fytoplankton, fjernelse af makrofyter) samt anvendelse 
af plante- og fiskegift) . Disse metoder og deres 
biologiske virkning/bivirkning er gennemgået af Dunst 
et al. (1974). Desuden er der foretaget fors(<lg med 
udsretning af indf!<lrte fisk, f.eks. sandart (Stizostedion 
Jucioperca) ti1 bekrempelse af brasen ~ spp.) og 
skalle <.Rllti1lls spp.) (Larsen 1980b) og grreskarper 
<Cteno.pharyngodon idella) ti1 bekrempelse af 
gr(<ldevrekst (Markman 1979, Pålsdottir & Mortensen 
1983). 

6.3 Nyanlreg 

Nyanlreg kan ganske enkelt bestå i oph(<lrende 
afpumpning fra afvandede Sf<lQmråder. Den 
landbrugsmressige vrerdi af disse områder er i flere 
tilfrelde blevet forringet på grund af sretning af jorden 
(iltning af organisk stot) eller fordi nreringsstofferne i 
det t(<lriagte sediment er ved at vrere opbrugt. 
Genetablering af en h(<ljere vandstand er udf!<lrt i 
Hornborgasjön i Sverige (Björk 1985a, 1985b). I 
Danmark er genetablering af tidligere s(<lOmråder blevet 
inddraget i den verserende marginaljordsdebat. 

Nyanlreg af vandhuller i landbrugslandet sker i en vis 
udstrrekning ved etablering af andedamme o.lign. på 
marginaljorde (krerområder, heder). 

7. PLEJE 

Stort set alle nrevnte restaureringsindgreb kan anvendes 
til afb(<ldning af virkningerne af fortsal belastning af 
s(<lerne. Det bliver da n(<ldvendigt med fortl!<lbende 
gentagelse af indgrebene. Ingrebene får da karakter af 
pleje. 

I tilfrelde, hvor man (<lnsker at fastbolde bestemte trin i 
en naturlig udvikling, f.eks. tilgroning af en lavvandet 
s(<l, kan det ligeledes vrere n(<ldvendigt med plejeindgreb. 
Bekrempelse af tilgroning er kan ske maskinelt eller ved 
afgrresning. Maskinel bekrempelse af tilgroning er bl.a. 
kendt fra Hornborgasjön (Björk 1985a). Ved pleje kan 
man fors(<lge at lade samtlige stadier i tilgronings-
forl(<lbet vrere reprresenteret. På den måde vii man nå 
frem ti1 sikring af habitater for samtlige planter og dyr 
tilknyttet s(<lerne (Haga 1983). I visse danske kommuner 
foretages der restaurering af vandhuller, hvilket primrer 
består i bekrempelse af tilslamning og tilgroning 
(Ovesen 1984, Århus kommune 1984, Ettrup & Friis 
1985). 

Bekrempelse af giftige planktonalger kan foregå kemisk 
ved anvendelse af f.eks. kobbersulfat. Kemiske 
bekrempelsesmidler b(<lr dog kun anvendes i yderste 
n(<ldsfald på grund af skadelig virkning på det (<lvrige 
(<lkosystem. 

Bekrempelse af forsuringseffekter har for tiden karakter 
af vedvarende pleje, fordi belastningen af atmosfreren 
med bl.a. svovloxider endnu ikke er ophf<lrt. 
Behandlingen kan ske ved at dosere kalk til 
vandsystemerne eller ved at spr(<ljte natriumearbonat ind 
i overfladesedimentet ved hjrelp af et harvelignende 
kompressionsudstyr (CONlRACID-metoden) (Björk 
1985a, 1985b). Restaurering er bl.a. udf!<lrt i Lilla 
Galtsjön (Lindmark 1984 ). 
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Tabell 

Eksempler på st!llrre danske S!/ler, som enten er 
fredede eller omgivet af betydelige fredede 
arealer (Dahl1983): 

Amt 
l 

Nordjyllands amt 

Nordjyllands amt/Viborg amt 

Viborg amt 

Århus amt 

Ribe amt 

Fyns amt 

Frederiksborg amt 

Vestsjrellands amt 

Storstr~ms amt 

Bomholms amt 

Sjj 

Madum s~ 

Vejleme (delvis brak) 

Vandet S~ 
Nors S!ll 
F~rby S~ 
Flade s~ 
Flynder S~-Stubbergård S~ 
HaJd s~ 
Pussing S~ 

Knud~ 

Ravns!ll 
Ramten-Dystrum S!/ler 
Stubbe S~ 
Mos~ 
Brabrand S~ 
Skanderborg S~ 
Stilling-Solbjerg s~r 
Grane Lang~ 
Kong~ 

Kaigård s~ 

Fils~ 
Grrerup Lang~ 
Kvie S~ 
Karlsgårde s~ 

Brrendegård S~ og N~rre~ 
Tryggelev Nor 

Esrum S~ 
Gurre S~ 
Arre s~ 
Fure S!ll 
Farum S!ll-Burre S~ 

Saltbrek Vig (brak) 
T i ss~ 
Tystrup-Bavelse S!/ler 

Maribos~me 

Hinds~ m yre 
Hammers~ 
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Tabel2 

Statusliste over forsvundne, truede og sjreldne arter opstillet med udgangspunkt i den nordiske liste 
(Nordisk Ministerråd 1982). Der er kun medtaget arter med mere eller mindre udprreget tilknytning 
til s!('jer. (O = forsvundet, l = akut truet, 2 = sårbar, 3 = sjrelden, - = forekoromer ikke, 
+ forekommer, men tilhjZjrer ikke trusselskategorierne.) 

Pattedyr (Mammalia): 

Damflagermus 
O d der 

Fugle CA ves): 

R~rdrum 
Skestork 
Dvrerggås 
R~dhovedet and 
Sortteme 
Skregmejse 
Islandsk H vinand 
Thorshane 

Padder CAmfibia): 

Bjergsalamander 
Klokkefr~ 

~v fr~ 
Springfr~ 

Planter CKormoohyta): 

Kortskaftet Skeblad 
Wahlenbergs Skeblad 
Spidsbladet Vandaks 
R~dlig V andaks 
Hårfin Vandaks 
Horn n~ 

Myotis <lascyneme 
Lutra lutra 
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Fotot på föregående sida visar Klingavälsån vid Kamps ängar i Skåne. 
Kring ån utbreder sig tidvis översvämmade områden, I}lycket lämpliga 
som vadarbiotoper. Foto: T Larsson. Godkänt för spridning av försvars-
staben. 



KAPITEL 11. 

VANDLÖB I KULTURLANDsKABET 
Af 

Jens Muff Hansen. {Jdf0rt for Skov- og Naturstyrelsen 
i samarbejde med Claus Helweg Ovesen. 

l. HISTORIK 

Vandll'!bene er ikke primrert kulturbetingede naturtyper 
som f.eks. de fleste lavlandsheder. Menneskelige 
indgreb har ikke desto mindre medfl'!rt orofattende 
påvirkninger af vandll'!benes naturlige tilstande (Agger 
et al. 1983, Jensen & Jensen 1984). Vandll'!b er 
vresentlige indslag i det levende landbrugslandskab. 

I forhistorisk tid blev vandll'!bene anvendt til 
drikkevandsforsyning, fiskeri og samfrerdsel (Agger 
et al. 1982). Senere påvirkede landbroget vandll'!benes 
omgivelser, udformning og afstrl'!mningsmjljnster 
gennem skovrydninger, bygning af overrislings-
systemer, reguleringer, rj'jrlregninger o.lign. Fra 
vikingetiden anvendte man vandkraften, fl'!rst til 
ml'!lledrift, senere ti1 industri (B0Cher 1944). 

Idag anvendes vandll'!bene frem for alt som recipienter 
fl'!r drren- og spiidevand og i et vist omfang til 
indvinding af vand f.eks. til kunstvanding. I visse egne 
anvendes vandll'!bene desuden til dambrugsdrift, el-
produktion og flådning af tjljmmer. Endelig har vandll'!b 
idag stor betydning for rekreation og friluftsliv (Sjörs 
1967, Ag ger m.fl. 1982). 

2. FOREKOMST OG TRUSSEL 

2.1 Forekomst 

I Danmark findes ca. 14.000 km vandll'!b med over 2m 
i bundbredde, svarende til 560 ha eller 0,1 promille af 
landets areal (Agger m.fl. 1982). Medregnes mindre 
vandll'!b og grl'!fter kommer de samlede vandll'!bs-
strrekninger op på ca. 65.000 km. 

I tabel l er anfl'!rt eksempler på nogle af de vigtigste, 
fredede vandll'!bstrrekninger i Danmark. Fredede 
vandll'!bsstrrekninger udgl'!r skl'!nsmressigt omkring 600- -
650 km, svarende til 1-2% af de samlede 
vandll'!bsstrrekninger. 0vrige vandll'!bsstrrekninger er 

også af interesse, jf. Jensen (1982) samt Jensen & 
Jensen (1984). Generell fmdes de mest 
vrerdifulde vand!!'! b i J ylland. 

I Sverige er store vandområder beskyttet mod udbygning 
af vandkraft med stl'!tte af kapitel 3 i loven om 
husholdning med naturressourcer, som trreder i kraft den 
l. juli 1987. Omfattet heraf bliver bl.a. Torne Elv, 
Kalix Elv, Råne Elv, Pite Elv og Vindelelven. Visse 
vandll'!bsstrrekninger er ligeledes undtaget fra 
vandkraftudbygning m.m. f.eks. dele af Dalelven. 

Udover nrevnte elve fareslås en rrekke andre vandll'!b at 
in d gå i ororåder af ngsmteresse for natur-
beskyttelse/friluftsliv ifl'!lge kapitel 2, §6 i natur-
ressourceloven. Dette greJder bl.a. Öre elv i 
Vresterbotten, Arnmerån i Jämtland, Ljusnan i 
Härjedalen, Voxnan i Hälsingland, Emån i Småland, 
Ml'!rrumsån i Blekinge, Klingavälsån i Skåne, Ätran i 
Halland, Nordre Elv og Örekilsel ven i Bohuslän. Disse 
ororåder skal beskyltes mod indgreb, som vii vrere til 
åbenbar skade for natur- og kulturvrerdieme. 

Adskillige svenske vandll'!b er desuden beskyttet 
gennem den svenske naturbeskyttelseslov (natur-
vårdslagen) f.eks . VindeleJven inden for Vindelfjällens 
naturreservat, Mysklan inden for Rogenområdets 
naturreservat, Klingavälsån i Skåne, Brunnshytte-
bäcken naturreservat i Närke og Nordre Elv 
naturvårdsområde i Bohuslän. 

Gennem de sidste 2 årtier er der i Norge blevet 
udarbejdet 4 forskellige beskyttelsesplaner for vandll'!b. 
Dette har sikret en rrekke reference- og typevandll'!b for 
forskning, undervisning og rekrealive formål i alle dele 
af landet. De beskyttede el ve er hovedsagelig stjljrre elve 
og fosser i de hl'!jreliggende dele af landet. Mindre el ve 
og brekke i kulturlandskabet har derimod vreret 
forholdsvis upåagtet. 
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2.2 Trusselsbillede 

Fplgende er en kort gennemgang af de vresentligste 
trosler mod vandlpbene. 

2.2.1. RJ.jrl<egning 

Rprlregning har isrer tidligere vreret en meget vigtig 
trossel mod vandlpb i Danmark. Som eksempel kan 
anfpres, at Lyngbygård vandsystem i Jylland er blevet 
halveret inden for de sidste 100 år (Brookes 1984, Kem-
Hansen 1984). 

I Norge har underspgelser vist, at det totale areal med 
åbne grpfter og brekke blev forpget frem til 1940. I 
samme periode var der nedgang i arealet af mose og 
vandlidende områder. Mekaniseringen af landbrugs-
produktionen efter krigen fprte til nedgang i åbne grpfter 
og brekke som fplge af maskinemes krav om 
velarronderede jordstykker. I Rygge kommune blev 
strrekninger af nrevnte typer vandlpb halveret fra 1945 
til 1985. 

2.2.2. Regulering 

Regulering af vandlpb har ligeledes vreret en vresentlig 
trossel mod vandlpb i de opdyrkede egne i Norden. 
Regulering udfpres ofte som del af et afvandingsprojekt. 
Indgrebet består i udretning og uddybning af vandlpbet. 
Regulering og efterfplgende vedligeholdelse pdelregger 
den fysiske vandlpbskvalitet ved at gpre miljpet ensartet 
og ustabilt (Kem-Hansen 1984). 

Ialt er der kun ca. 900 km (2%) uregulerede 
vandlpbsstrrekninger tilbage i Danmark (Brookes 1984). 

2.2.3. lEndring af vandfJ.jring 

Drrening, indvinding af vand til byer og markvanding, 
udledning af spiidevand og afstrpmningsvand har 
medfprt udtalte rendringer af vandfpringens stprrelse og 
tidsmressige variation. Generelt er der sket en reduktion 
af grundvandstilstrpmningen og en forpgelse af den 
overfladiske afstrpmning. Som resultat troes 
sommervandfpringen i mange vandlpb, som til gengreld 
kan svulme valdsomt op ved afsmeltning og regnskyl 
(Kem-Hansen 1984). 

Problememe er stPrst i områder med leret jordhund 
(mindst hydraulisk kontakt mellem vandlpb og grund-
vand), f.eks. mange steder i Danmark samt i landbrugs-
områdeme i Skåne, Östergotland og Västergotland. 

2.2.4. Passagehindring 

Passagehindring er en trossel mod opretholdelsen af en 
intakt fauna i mange vandlpb i kulturlandskabet (Cueto 
1981), (Kem-Hansen 1984, Markmann 1984). 

Rprlregning kan hindre fiskene i at vandre, hvis 
strpmmen er for kraftig og passagen for lang tii, at de 
kan svpmme igennem uden hvil. For smådyrenes 
vedkommende hindres den kompensatoriske opstrpms-
vandring. Ved dremninger, styrt o.lign. kan fiskenes 
vandring opretholdes ved etablering af fisketrapper og 
ålepas. Ofte mangler disse eller er ude af funktion. 

2.2.5. Fornrening med organisk stof 

Fornrening med organisk stof er på trods af indfprelse af 
biologisk rensning af en stor del af spiidevandel i lpbet 
af 70'eme stadig en vigtig trossel mod man ge vandlpb. I 
Danmark stammer 90% af tilfprslen af organisk stof til 
vandlpb og sper fra landbroget I Jylland kan dambrug 
vrere vresentlige kilder. Endelig kan dårlige 
spildevandsanlreg lokalt dominere tilfprselen (Miljps-
tyrelsen 1984a). Vandlpb der gennemstrpmmer intensivt 
dyrkede landbrugsområder vii med drrenvand og diffus 
udsivning også modtage plantebekrempelses midler, 
hvis effekt på vandmiljpet dog endnu ikke er kendt 
(svensk underspgelse i gang). 

2.2.6. Fornrening med nceringssalte 

Mange steder i Norden er koncentrationen af 
nreringssalte i vandlpb forhpjet i forhold til det 
naturlige baggrundsniveau. 

I Danmark anslås det, at landbroget (gårdbidrag + 
markbidrag) er ansvarlig for ca. 90% af den samlede 
udledning af kvrelstof til vandlpb og sper (Miljp-
styrelsen 1984a), mens belastningen med fosfor 
hovedsagelig stammer fra byspildevand. Landbrugets 
markbidrag af fosfor er dog antagelig stprre end hidtil 
antaget. Husdyrgpdning spredt på frassen jord vii om 
foråret blive skyilet direkte ud i vandlpbene. Forpget 
nreringssaltkoncenttation kan ligeledes skyldes skovdrift 
(Tamm et al. 1974, Grip & Ramberg 1977). Dette er 
dog ikke påvist i Danmark (Rebsdorf 1984). 

2.2.7. Fornrening med okker 

Okkerforurening er en stor trossel mod vandlpb 
områder med drrenede, pyritholdige jorder. 

Okkerforurening forekommer i Danmark isrer i Nord-, 
V est- og Sydjylland. Ca. 25% af vådbundsarealet i disse 
egne er klfissificeret som okkerpotentielt (Miljpstyrel-
sen 1984b). I sådanne områder kan drrening medfpre en 
frigprelse af ferrojem gennem iitning. I vandlpbene kan 
jemet iites videre til ferri-jem og udfreldes som okker, 
h vis pH er over 4. Iltningen medfprer desuden forsuring, 
idet der dannes svovlsyre. 



2.2.8. V andljijbsvedligeholdelse 

Hånfurendet vandl~Dbsvedligeholdelse er en m eget vigtig 
trossel mod vandl~Db i landbrugsområder. Vandl~Dbs
vedligeholdelse består i regelmressig gr~Ddeskrerning (1-
2 gange årligt), slåning af bredvegetationen, oprensning 
af aflejret matenale og· afretning af kanter. Målet er 
sikring af vandl~Dbets skikkelse og vandafledningsevne 
(Kern-Hansen 1980). Den grengse praksis har i mange 
årmedf!Drt en betydelig forringelse af vandl{<1bene~,wlante
og dyreliv. Ved oprensning er der ikke kun fjernet sand 
og slam, men sten- og grusbanker, og ved gr!Ddeskrering 
har der vreret tradition for at fjerne al gr~Dden. Fjernelse 
af bredvegetation har f~Drt til f,1get erosion af skråninger 
og brinker, f,1get lystilff,1rsel, h~Dje vandtemperaturer om 
sommeren, nedgang i skjulesteder for fisk, nedgang i 
fiskeff,1de i form af insekter, som falder ned i vandet og 
reduktion af levesteder for dyr knyttet til vandl~Dbene. 

2.2.9. Rekreativ udnyttelse 

VandliDbene anvendes i stort omfang til rekreative 
formål så som sejlads, lystfiskeri og turvandring. De 
vresentligste effekter heraf er slid på bund og vegetation 
og derigennem forstyrrelse af faunaen. I Danmark blev 
der ved en undersf,1gelse af Gudånen (Forchhammer 
1979) konstatereten betydelig f,1gning af driften af både 
smådyr og vandplanter ved intensiv kanosejlads. Den 
egentlige skadelige effekt heraf kunne ikke afg~Dres. På 
den undersf,1gte strrekning var der inden for de seneste år 
sket en drastisk tilbagegang af stalling (Thymallus 
thymallus), brekf,1rred (Salmo trutta fario), isfugl 
(Alcedo atlhis) og odder (Lutra lutra) - sandsynligvis 
som effekt af kanosejladsen. 

3. BESKRIVELSE A V NATURTYPER 

3.1 Jordhund 

I områder med sandede aflejringer (f.eks. Vestjylland og 
Sydhalland) er vandliDbene i nrer hydraulisk kontakt med 
grundvandet V andf~Dringen er derfor naturligt stabil. 

I morreneområder vii de dybtliggende, vandf~Drende lag 
ofte vrere drekket af vandstandsende lerlag, så 
grundvandet ikke frit kan bevrege sig mod vandl~Dbene. 
Sådanne steder er vandf~Dringen i h~Dj grad afhrengig af 
den overfladiske afstrf,1mning (afsmeltning, nedb!Dr) og 
derfor meget varierende gennem året (Jensen 1980, 
Kern-Hansen 1984). 

J ordbunden har ligeledes betydning for vandl{<1benes 
surhedsgrad og nreringsssalttilf~Drsel. Sure, nrerings-
fattige vandl~Db findes i afstr~Dmningsområder med sand-
bund eller granitfjeld, alkaliske nreringsrige vandl~Db i 
områder med kalkrig lerjord eller morreneler (Sjörs 
1967). 

3.2 Plantesamfund 

Vandplanterne udgf,1res nresten udelukkende af 
blomsterplanter. Desuden findes der submerse mosser 
og alger. Af sidstnrevnte kan Ciadonhora spp. 
undertiden vrere dominerende. Planktonalger findes i 
form af drift fra s~Der og i vandl{<1benes nedre dele (floder, 
udl~Db) (Mathiesen 1980). 

Nresten alle vandplanter er flerårige. De fleste formerer 
sig ved blomstring på eller over vandoverfladen eller 
vegetativt gennem diasporer. Egentlige å-vandplanter er 
der kun meget få af, måske en eller to arter af 
vandranunkel CRanunculus), fornden vandranke 
(JJrronium natans) og flodklaseskrerm (Oenauthe 
~). På den anden side kan vandformer af sump-
planter optrrede som udprregede vandlf,1bsspecialister 
(Mathiesen 1980). 

Nrer vandl~Dbets kilde med koldt vand, kraftig strf,1m og 
lav pH er mosser og ferskvandsalger, bl.a. kiselalger og 
riDdalger, strerkt reprresenteret. Det samme g~Dr sig 
greldende for fjeldbrekke. Brekken er karakteriseret ved 
hår-tusindblad (Myrioohyllum alterniflorum), kildernos 
(Fontinalis antioyretica) og rust-vandaks (Potamogeton 
llll2iml.s). Å ens vandvegetation består typisk af elodeider, 
amfibiske sumpplanter med båndblade (rindende vand) 
og flydebladplanter (roligt vand) (Sjörs 1967, Mathiesen 
1980). 

3.3 Fauna 

En lang rrekke hvirvell~Dse dyr er tilknyttet vandl{<1b. 
Isrer er insekterne velreprresenteret, herunder mange ved 
!arve- eller nymfestadier (ex: sl~Drvinger (Plecootera), 
vårfluer (Trichqptera), d~Dgnfluer (Ephememptera), 
kvregmyg (Simulidae)). 

I modsretning til vandplanter er mange af smådyrene 
deciderede vandl~Dbsspecialister. På grundlag af 
f~Ddebiologi kan de inddeles i grovpartikelredere, 
grressere, filtratorer, opsamlere og rovdyr (Kern-Hansen 
1984). 

Som det greJder for vandplanterne, rendrer 
smådyrsfaunaen sig fra det f,1vre, unge til det nedre, 
mogne vandl~Db (Kern-Hansen 1984, Jensen & Jensen 
1984). Grovpartikelredere og grressere er isrer tilknyttet 
{<1vre vandl!Db, der tilff,1res groft organisk stof, mens 
filtratorer og opsamlere er tilknyttet nedre !~Db med 
aflejring af finpartikulrert organisk stof. . 

Der er kun få egentlige vandlf,1bsfisk, f.eks. stalling 
(Thymallus thymal!us), elritse (Phoxinus phoxinus) og 
breklampret (Lam p reta planea) (Larsen 1980). 
Bestandenes sammensretning besternmes af faktorer 
som vandkvalitet og str~Dmhastighed. I de f,1vre, 
hurtigtstrf,1mmende, kolde vandl~Db dominerer f,1rred 
(saJmonider). I de nedre, langsomtflydende dele 
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dominerer s0typer som karpefisk <cyprinider), aborre 
~. ål (Anguilla anguilla) og gedde <Esox lucius). 

En del padder (Amphibia) er tilknyttet vandMb eller 
vådlokaliteter langs disse. Egentlige vandl0bsspecialis-
ter er der dog ingen af i denne gruppe. 

En del sv0mme- og vadefugle er ligeledes tilknyttet 
vandl0b eller vådlokaliteter langs disse. Egentlige 
vandl0bsspecialister er der kun få af nemlig isfugl 
(Alcedo atthis), vandsirer (Cinclus cinclus) og 
bjergvipstjert <Motacilla cinerea) (Brrestrup 1980). 

Blandt pattedyr er arter som vandspidsmus ~ 
todiens), mosegris (Arvicola terrestris) og odder (1JUm 
lm!i!) udprregede vandspecialister. Disse er tilknyttet 
såvel S0er som vandl0b. 

3.4 Succession 

Formindsket vandf0ring kan bevirke fremskyndet og 
kraftigere gr0deudvikling, 0get akkumulering af 
organisk stof på bunden og iltsvindsproblemer (Thyssen 
1985, Iversen et al. (under trykning), Jeppesen et al. 
(under trykning)). Dette medf0rer en 0get forekomst af 
b0rsteorme (tubificider), dansemyg <chironomi<ler) og 
vandbrenkebider (Asellus aquaticus) på bekostning af 
rentvandsarter af sl0rvinger og vårfluer. 

Passagehindring kan f0re til udslettelse af den del af 
faunaen, der udf0rer vandringer. Hindring af passage til 
gydepladserne har i Danmark f0rt til udryddelse af laks 
(Salmo salar) i de store vestjyske vandl0b (Ernst & 
Nielsen 1981). R0rlregning kan hindre d0gnfluer og 
sl0rvinger, der flyver opstr0ms for at lregge reg ved at 
orientere sig efter vandoverfladen. 

Iltsvindsproblemer som f0lge af mikrobiel nedbrydning 
er den primrere effekt af fornrening med organisk stof. 
Isrer laksefisk er meget f0lsomme over for iltsvind 
(tåler ikke under 4 mg 02fl). Desuden f0rer 0get 
slamaflejring og overfladebelregning af svampe og 
bakterier til forringelse af fiskenes gydemuligheder, 
smådyrenes ernreringsmuligheder og planternes 
lystilf0rsel. For smådyrenes vedkommende vii der ske 
samme samfundsrendringer som ved formindsket 
vandf0ring (Bahn et al. 1985). 

Nreringssaltene har isrer indflydelse på algerne, som må 
optage alle nreringssalte direkte fra vandfasen. 0get 
koncentration af nreringssalte kan f0re til 0get vrekst af 
kiselalger om foråret og kan i kombinationen med h0je 
temperaturer f0re til masseforekomst af trådformede 
gr0nalger (f.eks. Clado.phora glomerata) om sommeren 
(Kern-Hansen 1984). Rodfrestede planter er ikke så 
påvirkede af forh0jede nreringssaltkoncentrationer i 
vandet Artsantailet kan dog falde. Enkelt pindsvine-
knop (Sparganium simplex), kruset vandaks 
(Potamogeton crigpus) og b0rstebladet vandaks 
(Potamogeton pectinatus) kommer tii at dominere på 
bekostning af arter knyttet til nreringsfattige lokaliteter. 

Produktionen af rodfrestede planter kan hremmes 
indirekte ved påvrekst af alger (forringede lysforhold). 
Dyrelivet påvirkes gennem rendringer i alge- og 
plantesamfundene og direkte som f0lge af forgiftning 
(ammonium/ammoniak). 

Okkers biologiske skadevirkning er beskrevet af bl.a. 
Hunding (1984) og Skriver (1984). Vandplanter 
lyshremmes ved okkerudfreldning. Visse kan dog 
overleve ved hurtigt at danne nye skud (f.eks. krans-
tusindblad (Myrio.phyllum verticillatum) (Mathiesen 
1980). Algeskrabende snegle, biller og vårfluer samt 
rentvandsarter af d0gnfluer og sl0rvinger er meget 
f0lsomme. B0nnemusling klarer sig lrengst. ..JEg og 
larver af 0rreder er ligeledes meget f0lsomme. Kritiske 
niveauer ligger typisk på 0,30,5 mg ferro-jern/1, hvilket 
er nrer det antagede baggrundsniveau i jyske vandl0b. 

Ved oprensninger af vandl0b, hvor vandplanternes 
radsystem fjernes finder man ofte dominans af 
kolonialister som f.eks. vandpest <Elodea canadensis). 
Hårdhrendet gr0deskrering favouriserer arter med evne til 
hurtig genvreks (ex: vandranunkel Ranunculus spp.). 
Hårdhrendet gr0deskrering kan endelig 0delregge 
faunaens f0ctes0gnings- og skjulemuligheder (Krog 
1982). 

4. N0GLEARTER 

Primrerproducenterne i vandl0b udg0res af epifytiske 
alger og h0jere planter. Fytoplankton er uden betydning 
for primrerproduktionen. I de 0vre dele af vandl0bene er 
systemet afhrengig af tilf0rsel af organisk stof udefra 
(ex: 10v fra trreer). Primrerkonsumenter udg0res af gr0de-
eller hundlevende invertebrater.Vandl0b actskiller sig 
ligeledes fra S0er ved at mangle dyrisk plankton. 

Det er kendt, at fisk ud0ver regulation af S00kosystemet 
på mange trofiske niveauer (se kapitlet om s0er). 
Hvorvidt det samme g0r sig greldende 
vandl0bssystemer er ikke tilsvarende underS0gt. 

5. FORSVUNDNE, TRUEDE OG 
SJJELDNE ARTER 

I tabel 2 er anf0rt en nordisk statusliste over 
forsvundne, truede og sjreldne arter med tilknytning til 
vandl0b. Ingen fugle, krybdyr og padder nrevnt på den 
nordiske Iiste har decideret tilknytning til vandl0b. En 
truet fugl som hvid stork (Ciconia ciconia) og flere 
paddearter i tilbagegang er irnidlertid afhrengige af de 
vådlokaliteter, som findes langs med vandl0bene. 

' Som supplement til den nordiske liste kan anf0res en 
del vandl0bsarter fra de nationale f0dlister. 

En udprreget vandl0bsfugl som vandsirer ~ 
~er f.eks. r0dlistet i Danmark (Dybbro 1980). 



Fra den danske r(<ldliste over karplanter (L(<ljtnant 1985) 
kan mevnes stor najade (Najas marina), risgrres ~ 
oryzoides), h(<lstvandstjerne <Callitriche hermavhro<litica) 
og rank vinterkarse (Barbarea stricta). Fra den svenske 
r(<ldliste kan nrevnes tornl(<ls hornblad (Ceratophyllum 
submersum), (Alisma lanceolata) og ffianunculus 
f!.l!ilans) ('Thor & Ingelög 1985). Fra den norske kan 
nrevnes billeboklaseskrerm COenanthe aquatica) og 
bredbladet vandaks (Potamogeton friesii) (Statens 
Naturvemråd 1984, Halvorsen 19845. I det hele tjget er 
vandplanter en strerkt truet gruppe. I Danmark er 
nresten 30% af vandplanterne f(')rsvundne, truede eller 
sårbare (L(<ljtnant 1979). I Norge har 44% af de 
r(<ldlistede planter tilknytning til åbent ferskvand 
(Halvorsen 1984). 

Fisk og invertebrater er ikke medtaget på den nordiske 
liste. Disse grupper er imidlertid statusbehandiet i visse 
af de nordiske !ande. 

Ernst & Nielsen (1981) har udarbejdet en dansk r(<ldliste 
over ferskvandsfisk. Ialt 13 arter er medtagel Fra 
vandl(<lb kan nrevnes hvidfinnet ferskvandsulk ~ 
gQbiQ) (udryddet), snrebel (Coregonus oxyrhynchus) og 
Jaks (Salmo salar) (truet), samt finnestribet ferskvands-
ulk (Cottus poeci!OlJus) (sårbar). 

For Danmarks vedkorumende har Jensen & Jensen 
(1984) foretaget en statusopg(<lrelse over visse grupper 
af ferskvandsinvertebrater (tabel 3). Typisk optrreder de 
trrengte insektarter i dag som "relikter" i spredte 
småpopulationer på biotoper, hvor de oprindelig ikke 
h(<lrer hjemme. Effektiv spredning af mange af disse 
isolerede bestande er tvivlsom (Jensen & Jensen 1984). 

6.BESKYTTELSE,RESTAURERfNG 
OG NYANL.iEG 

6.1 Beskyttelse 

Mange vandl(<lb har behov for beskyttelse af deres 
vandf(<lring. Dette planlregges udf(<lrt i flere danske amter 
i forbindelse med administration af vandindvindings-
tilladelser. Der er i Danmark desuden udarbejdet for-
skellige forslag ti1 kunstig tilf(<lrsel af opstemmet 
s(<lvand og grundvand ti1 vandl(<lb (e.g. Andersen & 
Hansen 1978), men ingen af disse er udf(<lrt i praksis. 

Der er i Norden brugt milliardbel(<lb på rensning af 
spiidevand til de ferske vande. Der er imidlertid stadig 
store probierner med udledninger fra landbrugs-
ejendomme (Kirkegaard 1984), med udvaskning af 
nreringssalte fra landbrugsjorde (Milj(<lstyrelsen 1984a), 
samt med fornrening fra darnbrug (Ribe amtsråd 1985). 

Okkerforurening kunne begrrenses ved regulering af 
drrening. Dette sker i Danmark indirekte gennem 
rendrede tilskudsordninger. Desuden er der udff<lrt 
unders(<lge_Iser over teknisk okkerbekrempelse bl.a. 
behandling af jernholdigt drrenvand (kalkfreldnings-
anlreg, bundfreldningsbassiner, biologisk iltning m.m.) 

samt binding af okker ved kilden (kalkbehandling af 
pyntholdig jordbund, kalkpakning omkring drren) 
(Christiansen 1984). I det mindste indtil videre må disse 
l(<lsninger betegnes som relativt dyre. 

I Sverige er det fremdeles vigtigt at beskytte mod 
vandkraftudbygning, mod udslip af iltforbrugende og 
forurenende stoffer samten bedre fungerende udlednings-
og recipientkontrot 

6.2 Restaurering 

Restaureringsindgreb kan vrere relevante når selve 
vandkvaliteten er i orden. Formålet er fysiske for-
bedringer af milj(<lforholdene. Som eksempel på et st(<lrre 
samJet restaureringsfors(<lg kan fremhreves Voer å-
projektet i Nordjylland (Cueto 1979, 1981, Nord-
jyllands amtskorumune 1983). Vandl(<lbsrestaurering er 
desuden omhandJet af bl.a. Kern-Hansen et al. (1980, 
1983) og Kern-Hansen (1984). Restaurering kan f.eks. 
bestå i etablering af: 

- Gydebanker. Disse kan ikke gendannes naturligt i 
vandl(<lbet, h vis de f(<lrst en ganger fjemet ved forkert ap-
rensning. Bankeme b(<lr etableres med sten fra l 0-70 
mm i diameter for at muligg(<lre fiskenes gydning, 
tilf(<lrsel af frisk vand til reggene og skjul for yngelen. 
S t(<lrre sten kan desuden fungere som skjul for ung fisk. 
Kern-Hansen et al. (1983) nrevner probierner med 
tilsanding af bankeme og anbefaler etablering i vand-
l(<lbenes (<lverste, mest str(<lmrige dele eller ved ombyg-
ning af stryg. 

- Str(<lmkoncentratorer. Kan etableres, hvor der (<lnskes 
st(<lrre variation i st(<lrmhastighed og bundforhold. 
Koncentratoreme er indsnrevringer af vandl(<lbet bygget 
af sten sikret med prele eller net. Str(<lmkoncentratorer er 
vanskelige at formgive og placere rigtigt. Hensigts-
mressig gr(<ldeskrering b(<lr i stedet anvendes til 
forbedring af str(<lmforholdene (Holm 1984). 

- Fiskeskjul. Kunstige fiskeskjul kan bevirke stor 
for(<lgelse i (<lrredbestande. Disse kan vrere alt lige fra 
groft grus og st(<lrre sten ti1 kunstige brinker. 

- Beplantning. Plantning af trreer og buske langs 
vandl(<lb kan nedsrette vreksten af gr(<lde, drempe 
temperaturudsving, nedsrette udvaskning, stabilisere 
brinker mv. Velegnet til plantning er r(<ldel ~ 
~ og pil (Salix spo.). Bedst milj(<lmressig 
effekt opnås ved plantning på syd- og (<lstbredder af 
vandl(<lbet. Af hensyn til lystfiskere og vandl(<lbs-
vedligeholdelse anbefales ensidig beplantning. 

- Fisketrapper. Velfungerende fisketrapper og ålepas 
ved sprerringer er vigtig for opretholdelse og 
genetablering af fiskebestande i vandl(<lb. Forskellige 
typer er behandiet af bl.a. Lonneberg (1980). Ulovlige 
sprerringer b(<lr fjemes. 
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6.3 Retablering 

Retablering kan bestå i frilregning af rlllrlagte vandllllb 
og grillfler (Kern-Hansen 1984). Erfaring med konkrete 
projekter er ikke bekendt. 

Retablering af gamle ållllb kan ske ved at flllre det 
regulerede vandllllb tilbage ti1 det gamle leje eller ved at 
tillade en naturlig gendannelse af slyngninger og bund-
forhold. Sidstnrevnte er isrer muligt på strrekninger med 
stort fald. Processen vil dog vrere langsom, fra 20-100 
år (Brookes 1984 ). 

Endelig kan retablering bestå i delvis gendannelse af 
vandllllbets naturlige helhed med sine omgivelser (Mad-
sen 1985). I Danmark er disse tanker bragt ind i 
debatten om den lllgede marginalisering af landbrugs-
jorde. 

7. V ANDL0BSPLEJE 

Der er i Danmark foretaget en del forslllg med 
miljlllvenlig vandllllbsvedligeholdelse (Kem-Hansen 
1978, 1984, Kern-Hansen et al. 1980, Cueto 1981, 
Krog 1982). Det drejer sig isrer om rendret praksis for 
grllldeskrering og oprensning: 

- Oorensning. Al oprensning, kantarretning m.v. bjl)r 
undgås. Isrer blllr der ikke oprenses sten og grus. Istedet 
blllr tilflllrsel af uorganisk materiale nedsrettes ved etable-
ring af bredbevoksning, lrebrelter o.lign. Desuden kan 
der laves sandfang i drrentilledninger eller med mellem-
rum i vandllllbet. 

- Gr0deskrering. Grllldeskrering bjl)r udflllres manuell 
med le. Bevarelse af en grllldebrremme langs vandllllbets 
kant er at foretrrekke. Dette kan ske ved kun at skrere 
grillden i den naturlige strlllmrende. Al grlllde bjl)r 
opsamles. 

Skrering bjl)r ske efter behov efter fastsatte krav til 
vandflllringsevne. Dette kan styres ved h jrelp af llllbende 
vandstandsmåling, samt ved oprettelse af "ambulance-
tjeneste", hvor der kan rykkes ud i nllldstilfrelde. Nord-
jyllands Amtskommune (1982) finder, at behovsskre-
ring er til fordel for vandllllbenes vandafledningsevne i 
forhold til tidligere praksis med hård oprensning af 
grillden sidst på sommeren. Nielsen (1985) peger på, at 
der sker et naturligt fald i grllldens biomasse efter vand-
ranunkels blomstring flllrst på sommeren. 
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Tabell. 

Eksempler på nogle af de vigtigs te, fredede vandl0bsstr~kninger i Danmark. 

J YL LAND 

Nordjyllands amt 

Viborg amt 

Ringkl1bing amt 

Århus amt 

Vejle amt 

Ribe amt 

S11nderjyllands amt 

SJJELLAND 

Frederiksborg amt 
Storstr11ms amt 

BORNHOLM 

Bomholms amt 

Vandlob 

l 

Åsted Å 
Bangsbo Å 
Sl1nderup Å 
Trend Å 
Lindenborg Å 

Lerkenfeld Å 
Simested Å 

Idum Å (uafsluttet sag) 
Storå 
Karup Å 
Fjederholt Å 
Hj111Iund Brek 

Gudenå-Salten Å (Moss11) 

Århus Å-Jeksen Brek 
Giber Å 

Gudenå/Skjem Å 
Egtved Å 
H11jen Å 
Grejs Å 

Linding Å 
Holme Å 
Ansager Å 
Alslev Å 
Kongeåen 

Gels Å 

MI11Ieåen 
Susåen 
Herredsbrek/Krobrek 

Lreså 
Gyldenså 

Fredet str~kning 
(ca. km.) 

3 
2 

15 
10 
15 

10 
15 

15 
5 

20 
10 
10 

10 

5 
2 

10 
10 

5 
5 

5 
10 

5 
3 

30 

5 

5 
5 
7 

10 
5 
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Tabel2 

Statusliste over plante- og dyrearter er opstillet med udgangspunkt i den nordiske liste. 
Der er modtaget eksempler på arter med udprreget tilknytning til vandljZjb. 
(O= forsvundet, l =akut truet, 2 = sårbar, 3 = sjrelden, - = forekommer ikke, + forekommer, 
men tilhjZjrer ikke trusselskategorieme.) (Nordisk Ministerråd 1982). 

Pattedyr (Mammalia): D F N S Norden 

Flodilder MusteJa lutreola - O? - O 
Odder Lutra lutra l 3 2 2 
Ingen fugle, krybdyr og padder nrevnt på den nordiske liste har decideret tilknytning til vandl{l!b. En fugl som h vid 
stork <Ciconia ciconia) og flere paddearter i tilbagegang er imidlertid afhrengige af de vådlokaliteter, som findes langs 
med vandl{l!bene. 

Plan~r (KQrmQphyta); D F N s Norden 

Stilket Vandstjeme CaJlitriche brutia 2 - 2 3 3 2 
Vandranke Luronium natans l 2 l l 
Flod-Klaseskrerm Oenanthe fluviatilis l - l 
Tret Vandaks PQtamQgetQn densus 2 - o l 

Vit stork CCiconia ciconia). Foto: C E Johansson 



Flod-Klaseskrenn 
Tret Vandaks 

Tabel3 

Oenanthe fluviatilis 
Potamogeton densus 

Statusliste over ferskvandsinvertebrater i Danmark 

l -
2 -

l 
o l 

Fordelingen af arter på de forskellige trosselskategorier samt eksempler på forsvundne og akut truede arter er vist 
(trusselskategorieme er som nrevnt i tabel 3 tilf~>Sjelse af 4 = hensyn, krrevende arter) (Jensen & Jensen 1984). 

l 

Kvregmyg CSimuliidae) 

Q l 

o 2 3 3 6 14 

Af srerligt truede arter kan nrevnes Stegoptema richteri (End.) og Eusimulium latives (Mg.). 

Dl')gnfluer CEphemero.ptera) 

Q l .3. 

4 4 10 7 26 

Af forsvundne arter kan nrevnes Siphlonurus lacustris (Etn.) og Heptagenia longicauda (Steph.), af akut truede arter 
Baetis buceratus (Etn.) og Rhitbrogena germanica (Etn.). 

Sll')rvinger CP!eco.ptera): 

Q l .3. 

3 3 9 7 23 

Af forsvundne arter kan nrevnes BrachyNera braueri (Kip.) og Perlodes dispar (Rambur), af akut truede ~ 
~ (Nem.) og Chloro,perla burmeisteri (Pietet). 

V årfluer CTricho.ptera)· 

Q l .3. 

5 8 11 15 20 59 

Af forsvundne arter kan nrevnes Glossosoma holtini (Curtis) og Wormalsia subnigra (McLachlan), af akut truede 
Philo.potamus montanus (Donovan) og Hydropsyche fulvipes (Curtis). 

V andbiller CCole<Jj)tera>: 

Q l 

5 

2 

5 

.3. 

lO 

1. 

16 37 
Af forsvundne arter kan nrevnes Limnius muelleri (Erichs.), af akut truede Hydroporus obsoletus (Aub) og~ 
Pllklliilla (Germ.). 
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SUMMAR Y 

In 1984 The Nordie Council of Ministers inaugurated a project conceming protection of habitats 
worthy of protection. A working group consisting of representatives of the five Nordie countries 
was formed. Experts - field researchers - were connected to the project group. 

The aim of the project is to compile the knowled ge and experience conceming the protection of a 
number of threatened biotopes (habitj tS) in the Nordie countries. Priority is given to conservation 
tasks in connection with the rernnants of the old agricultural landscape. /t must be stated that a 
campfete review of all conservational problems in this respect is far beyond the scope of the 
project. An important part of the project is nevertheless to exemplify various, more or less 
successful approaches to biotope protection and management in the Nordie countries. In this 
respect the scientific, as weil as the legal, political and other practical possibilities must be 
considered. 

Three separate reports wiil be published as a result of the project. 
The first one, which i:S presenred here, summarizes some of the scientific knowledge of relevance 
for the protection of the old agriculturallandscape, as weil as some theoretical considerations of a 
more general nature. Some biotopes are treated in more detail. 

The seeond report will present a number of case studies from the Nordie countries. Examples of 
various attempts to preserve biotopes, mainly representing more or less complete old agricultural 
landscape systems, will be presented. The success so far will be discussed as a background to the 
fmal report. 

The third report will synthezise the experiences of biotope protection in the Nordie countries. 
Several suggestions for the future work will be presented. 

The present report is the result of a teamwork where the different authors are responsible for their 
chapters. A general agreement on the structure of the report as weil as the biotopes to be discussed 
has been reached in the project group. We thus think that the discussion (often quite intense) about 
the structure and function of the old agricultural landscape in the Nordie countries, the 
identification of general feautures in the countries as well as some national specialities, have 
provideda base for further Nordie co-operation in preserving important biotopes representing the 
old agriculturallandscape. There is reason to extend this co-operation to concem most of Europe, 
as land-use systems are often principaily the same. The report will be summarized below. 

The first chapter gives a general overview on the Nordie culturallandscape. 

A brief description of the emergence of the Nordie conservadon ideas and work during the 20th 
century is given as an introduction. One important feature is the increased co-operation between 
conservationists interested in culture and those interested in nature, which is clearly of mutual 
benefit. 

Principles for understanding the development of the cultural landscape are discussed in some 
detail. Models will be ordinary tools in this respect. The development of the agriculturalland-use 
systems can be considered in terms of a soil-nutrient-cycling modet. The understanding of the old 
agricultural land-use practices, e.g. primitive farrning, various types of meadows, harvesting of 
tree-leaves and branches for winter fodder for cattle, different cattle managing systems etc., is 
profoundly facilitated by the model mentioned. 

One important effect of the modelling attempts to understand the agricultural landscape is that 
certain general features in the landscape system are recognized. Apart from the obvious needs to 
create a more logical basis for the science landscape ecology it is necessary to recognize that land-
use is largely similar in most of Europe. 

Man ear/y had a great impact on the landscape. When cattle-breeding and agriculture were 
introduced in the Nordie countries during the late Stone Age, the establishment of more or less 
permanent fields and of special areas for winter fodder production for cattle were two major 
innovations. 
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The impact on the landscape of the old agricultural practices has varied very much over the 
centuries. This is of course connected with the fluctuation of the human population, a process 
which has been more pronounced in the Nordie countries than is generally recognized. 

The introduction of artificialfertilizers in agriculture to gether with the overall industrialization in 
the 19th century eaused a revolution in land-use and landscape development. The acreage of arable 
land was multi p lied while the area of natural pasture decreased. 

l 
The introduction of commercial forestry and management of forest land for sustained yield meant 
a differentiation of land-use practices between forestry and agriculture.The modern landscape is 
typically developing in to high-utilization areas of agriculture, forestry, nature-protection, etc. This 
means that the biotopes typical of the old agriculturallandscape now remain in a very fragmented 
state. 

The seeond chapter of the report deals with the theoretical basis for the protection of biotope-
islands. There are several considerations to bear in mind when trying to preserve the biological 
communities in fragmented biotopes, e.g. edge-effects of several kinds, the problems of isolation 
and preserving genetical resources, etc. 

The third chapter deals with the culturally formed biotopes in lceland. They show some very 
characteristic features. The knowledge of the problems in leeland dealt with in this case is, 
however, rather scanty. 

Chapters four to eleven include a more detailed treatment of a series of biotopes: wooded 
meadows, wooded pasture, commons, lowland heath, sea-share meadows, and mowed mires, 
lakes and water-courses of the culturat landscape. Also lakes and small water-courses in the 
agriculturallandscape of Denmark and South Sweden are treated briefly. These waters are much 
influenced by land-use within their drainage areas. They are very important as biotopes, and 
require management. 
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