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Sammanfattning

Biskopstorp ligger i mellersta Hallands inland, i sydöstra delen av en tidigare ädellövrik trakt. 
Här finns ett stort antal nyckelbiotoper, främst i fragmenterade i ek- och bokskogar. Många av 
dem är sannolikt övermättade på arter och större och mer sammanhängande arealer lövskog 
behöver därför återskapas för att förhindra att arter försvinner. Ett sätt att få en bild av 
utdöendeskulden och vad som är de största bristfaktorerna för biologisk mångfald idag är att 
studera markhistoriken. Framförallt för att se vilka artrika naturtyper och substrat som var 
vanliga ännu för bara 100-200 år sedan, men som därefter minskat starkt i utbredning. I 
restaureringsarbeten av det slag som nu pågår i Biskopstorp behövs därför också goda 
kunskaper om markernas historia. 

Det ca 900 hektar stora ädellövskogsområdet Biskopstorp har genom historien haft många 
olika ägare och intressenter. Till största delen utgörs området av de väl avgränsade 
utmarksskogarna Ry, Kleva och Styringe skog och i de västra och sydvästra delarna ingår 
också partier av tidigare inägor med gammal åker-, ängs- och hagmark (se karta 1, s 6). 

Eftersom Halland tillhörde Danmark fram till 1645 är också Biskopstorps historia fram till 
denna tidpunkt präglad av danska angelägenheter. Området har fått sitt namn efter gården 
Biskopstorp som sedan tidig medeltid var danske kungens egendom och stora delar av dess 
utmark, som tillhört Styringeskogen, ingår nu i det planerade reservatsområdet. Övriga delar 
av Styringeskogen samt Ry och Kleva skogar har förmodligen under dansk tid, liksom senare 
i svensk, varit adelsägda. 

Det finns många belägg för att de halländska ädellövskogarna, liksom tallskogen, av den 
danska överheten sågs och nyttjades som en värdefull råvaruresurs, framförallt från 1500-talet 
då det blev en alltmer uttalad timmer- och vedbrist på de danska öarna. Det stora 
skogsområdet med Styringeskogen i centrum låg strategiskt till för virkestransport till kusten 
och vidare utskeppning, och det är mycket troligt att det sammanlagda trycket på 
Biskopstorpsområdet minskade efter svenskövertagandet 1645 då Hallands roll som skogrik 
provins i ett skogfattigt land var till ända. 

I samband med att danske kung Christian IV i början av 1600-talet lät bygga Halmstad slott 
gjorde han Biskopstorp till driftsenhet för slottet och gårdens officiella beteckning blev 
därmed Kungsladugården Biskopstorp . Titeln har följt med också under svensk tid i och 
med att Hallands landshövdingar, fram till mitten av 1800-talet, arrenderat gården av kronan 
som löneförmån.

Fram till 1700-talets sista decennier har bokskogen inom Biskopstorp troligen upplevts som 
tillräcklig av de olika delägarna. Det främsta och ständiga intresset har handlat om 
brännvedshuggningar i de mer lättillgängliga bokhulten i söder och väster närmast gårdarna. 
Inom hela området finns fortfarande rester av hålvägssystem från inägomarkerna mot den 
näraliggande bokskogen, vältrampade sedan medeltiden av såväl vedhämtare som betesdjur. 
Förmodligen rådde fortfarande under 1700-talet balans mellan uttag och återväxt, även om 
huggningarna påverkade skogens ålderssammansättning, med mer yngre och ständigt 
tillväxande skog närmast gårdarna i söder och väster och fler äldre och grövre bokar i de mer 
avlägsna skogsmarkerna i norr och nordost. 
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Från början av 1750-talet och fram till mitten av 1820-talet uppehöll sig enorma sillstim 
utmed den bohuslänska kusten och Västsverige blev under denna tid centrum för Europas 
fiskeindustri. Sillen saltades in i stora tunnor och det bästa råmaterialet till tunnstäver och 
bottnar var rakvuxna, grovstammiga timmerbokar. Tunnstavshuggningen drog som en 
timmerfront genom de halländska bokskogarna och bidrog till att en allt mer uttalad 
konkurrenssituation uppstod i och med att värdet på de grova timmerbokarna ökade. Med all 
sannolikhet är det så att tunnstavshuggningen är den största enskilda orsaken till alla de 
formella delningar som gjordes i de tidigare samfällda halländska bokskogarna under slutet av 
1700-talet och början av 1800-talet. Inom Biskopstorpsområdet delades Kleva skog 1771 och 
Styringeskogen 1777, Ry skog var enskilt ägd och behövde alltså inte skiftas. 

Under 1800-talet fortsätter tunnstavshuggningen, trots att det bohuslänska sillfisket avtar. Nu 
är det stäver till mindre tunnor att packa smör i som efterfrågas i stor skala, i samband med 
den halländska mejerinäringens uppsving. Vedhuggningarna, för eget bruk och för avsalu, 
inom Biskopstorps bokskogar fortsätter också och underlättas dessutom kring 1800-talets mitt 
av laga skiften som ytterligare delar upp markerna på enskilda ägare. Fortfarande i början av 
1900-talet fanns dock mycket gammal bokskog kvar. Under 1920- och 30-talet byggdes 
vägnätet ut och förbättrades inom stora delar av området och hindren för att komma åt även 
denna skog var därmed undanröjda. 

Inslaget av ek i Biskopstorpsområdet, har i svensk tid varit stort och i vissa områden på 
utmarken har det vuxit ren ekskog. Åren 1792 och 1825 gjordes två grundliga ekinventeringar 
för flottans räkning i Halland. På Styringeskogen fanns 1792 den bästa, grova ekskogen i hela 
Kvibille socken, och dessutom oräknelit  med ungt eke. Här fanns också otaliga murknade 
vrak och mycket fornat, hamlat och frostspruckit . 1825 beskrivs ekskogen fortfarande som 
ansenlig, men bedöms inte innehålla någon ungskog, förmodligen ett resultat av att 
betestrycket på skogen ökade kraftigt mellan de båda inventeringarna.  

De gamla inägomarkerna i söder och väster har också varit mycket ekrika och även den 
näraliggande utmarken, som hållits mer öppen av ständiga brännvedshuggningar och betande 
djur. Fortfarande är det här den mesta eken finns och ännu på 1920-30-talet fanns dessutom 
mycket gammelek kvar inom reservatets mer otillgängliga delar i nordost och öster.

Under 16- och 1700-talet verkar inte tallen ha bildat bestånd av någon nämnvärd betydelse 
inom området. Den bör dock ha förekommit i blötare partier och i bergbranter och i de delar 
av lövskogen som varit mer ljusöppen.  Kungsladugården fick flera nya byggnader i 
furutimmer i slutet av 1600-talet och även 1830 och det är ganska troligt att detta virke 
hämtades från den egna skogsmarken i Styringeskogen. De storskaliga huggningarna i 
bokskogen, som inleddes i samband med skiftena vid 1800-talets mitt, lämnade stora öppna 
ytor och störd mark lämplig för tallfröna att gro i, och detta framgår också av samtida 
beskrivningar. År 1868 brann ett 25-30 hektar stort område med ung tallskog på Grytåsen. 

Det historiska källmaterialet nämner inte något om gran i området förrän på 1890-talet då 
sådd och plantering inleddes i stor skala, med början på kungsladugårdens gamla skogsmark, 
som 1889 överförts till kronopark. Några decennier senare har också stora delar av det övriga 
området granplanterats. 

Begreppet surskog syftar på den skog, oftast av björk, al, asp, hassel etc som bönderna 
brukade som lågskog, dvs stubbskottsbrukade. Sådan skog har i Biskopstorpsområdet funnits 
i tillräcklig mängd på inägomarkerna i söder och väster men även utmarkens alkärr har 

4



stubbskottsbrukats och dessutom värderats som god betesmark. Björken nämns mycket 
sparsamt i källmaterialet och då framför allt i anslutning till ljusöppnare ljungmarker.   

De halländska ädellövskogarna har haft stor ekonomisk betydelse, från medeltiden och långt 
in på 1700-talet, som betesmarker för ollonsvin. Vid slutet av 1600-talet kunde 
Styringeskogen, under goda ollonår, föda upp till 150 grisar, och i Ry- och Klevaskogarna 
gick säkerligen ett motsvarande antal svin och bökade. I flera av de historiska källorna 
bedöms ollonsvinsbetet som gynnsamt för bokskogens föryngring. 

Merparten av området har varit samfälld skogsbetesmark för ett trettiotal gårdar och, från 
1700-talets början, ett stort och ständigt växande antal torp. Framför allt betades utmarkerna 
närmast inägorna i söder och sydväst. Från slutet av 1700-talet och under första halvan av 
1800-talet ökade antalet nötkreatur på skogen kraftigt och djuren fick söka sig allt längre bort 
i markerna för att hitta bra bete. Detta i kombination med de stora huggningar av 
tunnstavsbokar som pågick överallt i Biskopstorpsområdet, och som bl a resulterade i mycket 
nya småplantor och gott gräs att beta av i ljusluckorna, bör ha lett till ett kraftigt ökat 
betestryck inom så gott som hela området under denna tid. 

Det finns flera skriftliga belägg för bränder inom Biskopstorp, både i form av vådeld och 
planerad eldning. Flera marknamn, som t ex Brännåsen och Svedjekärr i områden som 
samtidigt beskrivs som gott bete eller ljungbevuxna, visar dessutom att bränning för att 
förbättra skogsbetet var vanligt. 

_______________________________

Under de senaste 100-150 åren har många naturtyper och substrat som är viktiga för biologisk 
mångfald minskat starkt i Biskopstorp. Följande lista över sådana miljöer är sammanställd 
med det historiska källmaterialet som underlag: 

- Gamla, levande mulmekar 

- Solexponerade äldre solitärer av ek, bok och andra lövträd 

- Solexponerad död lövved i alla grovlekar 

- Ljusöppna, blomrika gläntor med varmt lokalklimat 

- Ljunghedar 

- Slåtterängar 

- Störd solbelyst mark med grusblottor 

- Kreatursspillning på solig och mager mark 

Sist i rapporten redovisas förslag till skötselåtgärder för att få ett ökat inslag av dessa miljöer 
och för att minska utdöendeskulden. Åtgärder som föreslås är bland annat att införa ett större 
område med skogsbete och återkommande betesbränningar i väster, att genom småskaliga 
avverkningar skapa ljusluckor och nya solitärekar, att införa ollonsvinbete vid Skogsstugan 
samt att utföra markstörning med maskiner i några solexponerade grusslänter. 
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Karta 1. Historisk benämning på de skogsområden som ingår i Biskopstorp. Grov, svartstreckad linje visar de 
olika skogarnas avgränsning. Svartprickad linje visar gränsen mellan östra och västra delen av Styringeskogen. 
Röd linje visar det planerade naturreservatets gräns. Varje cirkel markerar en gård (enligt HLB1729). 
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Inledning

Syftet med denna rapport är att med hjälp av historiska källor och litteratur analysera och beskriva hur 
skogs- och markutnyttjandet sett ut genom historien inom det planerade naturreservatet Biskopstorps 
område, och hur olika företeelser och verksamheter påverkat landskapet, skogen och den biologiska 
mångfalden. Utredningen har sin tyngdpunkt i tiden efter 1645 då Halland blev svenskt och sträcker 
sig fram till decennierna kring sekelskiftet 18/1900. då det moderna skogsbruket på allvar började slå 
igenom. 

Med den historiska analysen som grund lämnas synpunkter och tankar kring skötseln av området och 
dessa är i sin tur tänkta att tjäna som underlag till en skötselplan för området. 

I texten har vi försökt att vara tydliga med om det är skogsområdet Biskopstorp eller kungsladugården 
Biskopstorp som avses (kungsladugård  driftsenhet till ett kungligt slott, i detta fall Halmstad slott). 
Gården, som fått ge namn åt hela området, ligger idag ganska öppet, ca tre kilometer söder om 
skogsområdet, mitt i den historiska åker- och ängsmarken  inägomarken. En mindre del av den 
skogsmark som fram till sekelskiftet 18/1900 tillhörde och hävdades av kungsladugården ingår nu i det 
planerade reservatet, som till största delen består av delar av den historiska Styringeskogen och 
dessutom av de angränsande Ry och Kleva skogar, se Karta 1. Det stora skogsområdet är en halv mil 
långt i nord-sydlig riktning och tre kilometer brett, med utsträckning genom Kvibille och Slättåkra 
socknar öster om Suseåns dalgång.  

Kungsladugården med tillhörande marker har sedan tidig medeltid ägts av kronan och sedan 
svenskövertagandet också arrenderats som löneförmån av Hallands landshövdingar, fram till mitten av 
1800-talet. Från slutet av 1600-talet finns därför relativt många och detaljerade beskrivningar av både 
byggnaderna och in- och utägomarken, ett unikt material som är mycket värdefullt i detta 
sammanhang även om det till ytan bara berör en mindre del av området. Övrig mark, ca 80% inom 
nuvarande gränser, har genom historien varit adelsägd eller hävdats som sådan genom sämjedelning 
och har av den anledningen inte blivit lika väldokumenterad. Det finns dock goda skäl att anta att hela 
det sammanhängande skogsområdet, oavsett markägare, genomgått en relativt likartad utveckling, 
åtminstone fram till början/mitten av 1800-talet. Av samma skäl kan också det skriftliga materialet om 
Biskopstorps kungsladugård, inklusive ett par inventeringar av Kronans skogar i Halland som gjordes 
kring sekelskiftet 17/1800, vara ett bra underlag för att förstå utvecklingen inom hela skogsområdet. 
Alla marker inom Biskopstorp, både krono och frälseägda, har också kartlagts både en och två gånger 
innan det moderna skogs- och åkerbruket tog vid och kartmaterialet bildar underlag till två historiska 
kartöverlägg, ett från slutet av 1700-talet och ett från 1800-talets mitt, i texten refererade till som 
KÖ17 (Bilaga 1) respektive KÖ18 (Bilaga 2). De flesta kartorna är förhållandevis detaljerade i sina 
områdesbeskrivningar och överläggen, som utarbetats enligt Tollin (1991), kan därför användas för att 
tolka markernas skogliga och biologiska utveckling och för att förstå människans aktiviteter i området 
samt, i den mån det går, även sambandet häremellan. 

I texten finns några mer övergripande påståenden angående den historiska hävden i den halländska 
skogsbygden, refererade till (Simonsson 2006). Det gäller framför allt bränning för att förbättra betet 
på utmarken, förekomsten av skog och träd på inägomark och bakgrunden till de talrika storskiftena i 
den halländska bokskogen mot slutet av 1700-talet. Kommentarerna bygger på genomgång av ett stort 
antal historiska lantmäterikartor och -protokoll i samband med framställning av historiska 
kartöverlägg åt Länsstyrelsen Halland.  

TACK till Staffan Bengtsson som tagit initiativet till denna rapport, hjälpt till med att hitta 
arkivmaterial och som kommit med uppmuntrande tillrop under arbetets gång. Tack också till Mats 
Niklasson, Örjan Fritz och Staffan för konstruktiv granskning av manuskriptet.

                                                                                                   Gunilla Simonsson och Krister Larsson 
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Biskopstorps skogshistoria 

Historisk markindelning 

Den mark som ingår i det planerade naturreservatet Biskopstorp är mångfacetterad och har 
genom historien haft många markägare och intressenter. Merparten av marken består av den 
väl avgränsade, adelsägda Kleva skog och delar av Ry skog i Slättåkra socken (likaså 
adelsägd) och det mesta av den stora Styringeskogen, som sträcker sig genom både Slättåkra 
och Kvibille socknar. Styringe skog var fram till att den skiftades på 1770-talet samfälld 
utmark mellan frälsehemmanen Kalvabol, Bölarp, Brynestorp, Knaggared, Styrestad, 
Steninge och Slättåkra kyrkoby och kronohemmanen Gisslabol och Biskopstorp 
(kungsladugården). I väster ingår ett bergigt utmarksparti, Kalvabergen (samfällt mellan 
Steninge, Kalvabohl, Knaggared och Gisslabol fram till laga skifte 1828 då det tillföll 
Steninge) och en liten bit inägomark, en änghage som tillhört Steninge. I nordväst ingår 
nästan hela den tidigare åker- och ängsmarken till frälsehemmanet Kleva nr 2 och i sydväst 
ingår också delar av hemmanen Knaggareds och Gisslabols tidigare åker-, ängs- och hagmark. 
Knaggared sammanfördes 1960-61 med Brynestorp, som också blev det gemensamma 
fastighetsnamnet.

Området i dansk tid 

Styringe skog, som fram till 1770-talet var samfälld mellan Biskopstorp och flera andra 
hemman, hade förmodligen samma typ av ägarstruktur under dansk tid, och eftersom 
Biskopstorp i egenskap av kungsgård finns omnämnd i tidiga danska källor finns det också 
underlag för ett resonemang kring skogens nyttjande före svenskövertagandet. Ry och Kleva 
skogar var helt adelsägda under 1700-talet och kan ha varit så redan i dansk tid. 

I den danske Kung Valdemars jordebok från 1200-talet, där inkomster från olika delar av riket 
bokförts och där skatterna från Halland redovisas mycket noggrant, kan man läsa att 
Biskopstorp redan då var kronans egendom. Gården skattade i 8 mark silver, vilket var en 
femtedel av den kungliga inkomsten från Halmstad härad där kronan ägde ca hälften av 
egendomarna. Av namnet att döma har Biskopstorp ursprungligen varit ett biskopshemman 
men övergått i kunglig ägo före jordebokens tillkomst. 

Av Halmstads härads jordebok från 1558-59 framgår att Biskopstorp var centrum för kronans 
skatteindrivning i området. "Svend Hellisens redde i Biskopstrup" omfattade Kvibille, Holm, 
Enslöv och Slättåkra socknar, med Hellisen ansvarig för att skatterna samlades in och 
redovisades. Dessutom var kyrkbyn Kvibille sedan gammalt tings- och marknadsplats, 
strategiskt belägen vid korsningen av gamla färdleder. Dels den gamla landvägen i nord-
sydlig riktning genom Halland som gick över kullarna vid Kvibille, och dels en färdled i 
sydväst-nordöstlig riktning från Harplinge, Kvibille via Steninge bro genom Slättåkra i 
Suseåns dalgång och vidare inåt skogsbygden. 

Förmodligen gick, medeltiden igenom, ett stort antal kungliga såväl som adliga svin på 
Styringeskogen liksom i angränsande ädellövskogar. Överhetens intresse för de stora 
lövskogarna grundade sig då mycket på just bok- och ekollonfläsket, både för eget bruk och 
som ollongäld, avgifter för inhyrda grisar på bete i ollonskogen (bl a Fritzböger 1994). 
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Hur skogsmarken nyttjades under dansk tid beträffande virkesuttaget är svårt att bedöma. 
Under 1500-talet uppstod inom nuvarande Danmark en allt mer uttalad brist på timmer, som 
framförallt besvärade överheten - kronan och adeln. För att svara mot ett stort och växande 
behov skeppades därför många trälaster in från Skåneland, dvs Skåne, Halland och Blekinge, 
liksom från Norge som blev danskt lydrike 1536. I sin avhandling Den skandinaviska 
bokskogens biologi (1931) betraktar Bertil Lindquist uttaget av ek- och furutimmer, i 
synnerhet från Halland, som ren rovdrift från moderlandets sida. Mycket ektimmer höggs 
också i de halländska kronoskogarna under det nordiska sju-årskriget (1563-70) till 
skeppsbyggen och annat för danska flottan och det är ganska troligt att man köpte in timmer 
också från frälseägd skog. Efter kriget förstärktes de östdanska befästningarna i Halland 
(Lagaholm, Halmstad och Varberg) och mycket timmer och annat virke höggs då i de 
halländska skogarna för detta syfte. Även här måste skogsmarkerna inom Biskopstorps 
reservat ha legat strategiskt till och under 1600-talets första hälft står Halland fortfarande för 
en väsentlig del av den danska timmerproduktionen (Lindquist 1931, Fritzböger 1994).

Det är likaså ganska troligt att huggningarna av bokved inom stora delar av 
Biskopstorpsområdet ökade under 1500-talet och dansktidens sista decennier, liksom det 
gjorde i många andra bokskogsområden i Halland. Brännved höggs framför allt för 
köpenhamnsregionens och det danska hovets behov men sannolikt också för att värma den, 
vid denna tid kraftigt expanderande, danska adelns gods och gårdar (Fritzböger 1994, 
Sandklef 1954). Det stora skogsområdet med Styringeskogen i centrum låg förhållandevis bra 
till för virkestransport till kusten. Söderifrån och in i reservatsmarken norr om Iglasjön går ett 
väl känt system av hålvägar, med i huvudsak samma orientering och med all sannolikhet 
transportvägar med medeltida anor för virkeshämtning på skogen. 

I samband med att danske kung Christian IV lät bygga Halmstad slott i början av 1600-talet 
lät han göra Biskopstorp med tillhörande marker till driftsenhet för slottet, kungsladugård, och 
säkert användes en hel del virke från Styringeskogen till detta bygge. Bokveden att värma upp 
slottet med togs rimligen också från kungsladugårdens marker. Det är mycket troligt att det 
sammanlagda trycket på Styringeskogen och även på Klevas och Rys skogar minskade efter 
svenskövertagandet 1645. Hallands roll som skogrik provins i ett skogfattigt land var därmed 
till ända och det förelåg inte något omedelbart behov från det skogsrika gamla Sverige av 
den bok- och ekskog som fortfarande fanns kvar i det nya landskapet. 

Den karta som Carl Malmström sammanställde 1939 och som visar tillståndet i Hallands 
skogar på 1650-talet, visar att timmerskogen försvunnit i västra halvan av landskapet men 
också att här också fanns en del fläckar av storskog kvar, bl.a. vid Slättåkra och Kvibille vari 
nästan hela det planerade reservatsområdet ingår. De västra delarna, mestadels gammal 
inägomark, har av Malmström markerats som skoglöst eller glest trädbevuxet  och det är en 
ganska missvisande beskrivning. Inägomarkerna i de halländska skogsbygdssocknarna, både 
åker och äng och de mestadels mycket stora änghagarna, var ända fram till 1800-talets laga 
skiftesreformer oftast rikligt trädbevuxna och av sin samtid betraktade som skogbevuxna 
(Simonsson 2006, har även påpekats av bl a Sandklef 1959). Dessa marker är mycket 
översiktligt återgivna av Malmström, både på 1600- och 1800-talskartan, som därför bör ses 
som en underskattning av hur mycket skog det har funnits inom reservatsområdet, liksom i 
hela Halland, under den aktuella tiden. 
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Svensktiden från 1645 och fram till 1700 

Mellan 1645 och 1653 tilldelades de nytillträdande halländska guvernörerna Caspar Otto 
Sperling och, efter honom, Nils Kagg avkastningen från Biskopstorp som löneförmån. Några 
år senare förlänades kungsladugården till riksamiralen Gustaf Otto Stenbock som tidigare 
varit generalguvernör över Skåne, Halland och Blekinge 1658-64. Biskopstorp drogs dock 
tillbaka till Kronan ganska snart därefter och i fortsättningen, fram till mitten av 1800-talet, 
blev det istället landshövdingarna i Hallands län som arrenderade kungsladugården av sin 
arbetsgivare, en löneförmån som dock inte alltid verkar ha upplevts som enbart positiv.
Gården var kronans egendom som skulle skötas, bära sig och också finnas till för framtida 
behov och någon fri dispositionsrätt till skogen ingick inte i arrendeavtalet. Landshövdingen 
fick, i laga ordning, begära utsyning av husbehovsved och timmer från skogen där också de 
privata kreaturen gick på bete en stor del av året tillsammans med de andra delägarnas djur.  

I besiktningsprotokoll över kungsladugården kan man läsa att Styringeskogen mot slutet av 
1600-talet beräknades kunna föda 100-150 ollonsvin när ollon blifver . Ek och bok var 
svenska kronans egendom, regale, sedan 1500-talet och antalet svin på skogsbete bokfördes 
noggrant av skogliga tjänstemän för ollongäldens skull, som kunde vara t.ex. vart tionde svin. 
Efter landshövding Ranks död 1684 besiktigades hus, åker, äng, betesmarker och skog och 
dessutom gjordes en noggrann inventering av all lös egendom som djur, hö, spannmål, möbler 
och andra inventarier. Ranck hade ägt 23 svin varav tre stora galtar, en stor orne och en stor 
sugga med åtta kultingar. Han hade kunnat ha flerdubbelt så många för att fylla sin kvot, som 
enligt Hallands Landsbeskrivning 1729 var närmare 80 grisar (se vidare nästa sida) och därför 
gick det troligen också en hel del inhyrda ollonsvin på Styringeskogen. Om skogen berättar 
besiktningsprotokollet från 1685 helt kort att den är skött på bästa sätt och man bör kunna 
anta att denna bedömning gällde hela Styringeskog. För brännveden fanns på ladugården et
wedehuuss medh halmtaak på och dörar före , sju gånger sju meter stort (hela protokollet 
redovisas i Bilaga 3). 

Rancks efterträdare Gustaf Tungel försökte förmodligen också sköta Biskopstorps egendom 
efter bästa förmåga men näste man, Dellinghausen, som tillträdde 1698 och som enligt 
Hallands Landsbeskrivning 1729 ägde ett utpräglat sinne för ekonomiska spörsmål, ansåg att 
hemmanet inte gav lön för mödan. Han arrenderade därför i sin tur ut gården, till "H:r
Capiteinen wälborne Christian Streithamel", en man som gick mycket hårt åt Biskopstorps 
egendom, både jord och skog. Vid husesyn 1701, på Dellinghausens initiativ, fann man att 
"åker och eng bortskiemmes och förfares" och att "denne Kongl. Maij:ts och Cronans 
Ladugård, till huus och ägor (är) oförswarl. i allt handteradt" och att inägorna hela 
sommaren varit ohägnade. Man insåg att för att hägna ägorna skulle det gå åt 6 à 7000 lass 
tillväxande skog "som nu mehr icke tillfinnandes är, utan af arrendatoren, som den uthödt". 
Man såg sig nödsakad att antingen hugga grövre bok och ek, och beräknade att 5 à 600 stora 
träd skulle krävas för att hägna egendomen, eller att köpa hägnadsvirke någon annanstans 
vilket beräknades kosta minst 1000 Daler Silvermynt.  

Streithamel, som härmed sades upp som arrendator, verkar ha skördat och sålt vad han kunnat 
av hö och halm och förmodligen har han också låtit hugga en stor del av ungskogen och sålt 
som brännved och stängselvirke. Det bör bl a ha varit i den södra delen av Styringeskogen 
han avverkat, vid Boraknatten, Hultan och Trången, de relativt lättillgängliga skogsmarkerna 
omedelbart norr om Iglasjön dit de upptrampade vägarna gick och där brännveden till 
Biskopstorp hämtats i sekler. 
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Bokskogen under 1700-talet 

Att Streihamel skulle ha uthödt skogen får nog betraktas som en stor överdrift men han 
hade säkerligen stört balansen mellan uttag och återväxt i den skogsmark han härjat i mer 
än vad man för tiden ansåg som acceptabelt (en lustig detalj i sammanhanget är att 
Streithamel, på tyska, faktiskt betyder just bråkstake).  Unga lövträd, t ex bok och ek, skjuter 
dock lätt nya skott från stubben och återväxten gynnades dessutom av att ollonåren kom tätt 
kring detta sekelskifte. Åren 1687 och -90, 1702, -07 och -11 var alla goda fruktsättningsår 
(enligt laholmsprosten Pehr Osbeck 1796). Nya skott och plantor spirade, framförallt av 
boken som också gynnades av ollonsvinens bökande. Att återväxten var god vid denna tid 
vittnar också protokollet från Kvibille sommarting 1719, som bl a berättar att dåvarande 
arrendatorn, landshövding Faltzburg nyligen låtit kvista upp 2000 unga bokar just vid 
Ylasiötrången (bör vara vid Hultaliderna och Trångaliderna vid Iglasjön, se KÖ18) och 

6000 bokar för övrigt på Styringeskogen . Dessutom hade han låtit plantera "så mycket smått 
som dhe intet kunnat räkna, ... till ehrsättning för dhe trän, han till sitt huushåll låtit genom 
behörig uthwisning fälla på Styringe Skog ...".

Faltzburg förnyade sitt arrende några gånger genom att erbjuda högst arrendesumma, 160 
Daler silvermynt, när Biskopstorp vart tredje år bjöds ut vid tingsställen och rådstugor och 
han hade också förhoppningar om att hans efterkommande skulle få ärva arrendet. År 1719 
skriver han, 74 år gammal, till drottning Ulrika Eleonora och ber om just detta och pekar 
samtidigt på hur han sett till att egendomen rustats upp, både till byggnader och åker och äng 
och att han har fredat skogen "som nu kommit uti bättre stånd". Detta trots att Det stora 
nordiska kriget , som pågick mellan 1700-21 med Karl XII i spetsen, krävde att 
landshövdingen var på plats centralt på Halmstads slott. Under krigsåren anlades också ett 
femtontal torp under Biskopstorp, soldattorp och veckodagstorp till gården. Några år senare, i 
Hallands Landsbeskrivning 1729 beskrivs dock Biskopstorps gårdsbyggnader som 

bristfälliga till både väggar och tak och förmodligen såg inte Faltzburg det inte som 
meningsfullt att fortsätta underhållet eftersom han fick avslag på sin begäran om ärftligt 
arrende. 

Faltzburgs goda skötsel av Biskopstorps skog uppmärksammades däremot och påpekades bl a 
av Nils Rahn, som i en skrivelse till högre myndigheter år 1725 angående kronans skogar i 
Hallands län, berömmer landshövdingens initiativ att "låta upränsa ock till bättre växt 
befordra så månge ock nästan oräcknelige unga boker wed Biskopstorp . Rahn pekar också 
på att det behöver röjas på nytt eftersom ungskogen vuxit till sig och:  

kunna icke alla hafwa så god trefnad och upfostring af Jorden som der de woro 
rymmeligare ifrån hwarandra, eij heller kan sohlen ock luften få hawa sin fria wärckning wid 
rötterna utan äro för mycket i trängsel och skugga, så woro det angeläget at deraf een deel 
blefwo utrögde, då man kunde afhugga de swagaste ramwäxte små trän, och låta de största, 
rättaste och bäste stammarna stå ungefär een famn ifrån hwarandra, för första gången, när 
de nu blifwa större, får man ändå gifwa them bättre rum, men det kan wed denna distancen 
bestå till thes man får see om alla blifwa wed mackt." 

Rahn kommer här med rena skötselanvisningar. Med "ramwäxte trän" menas krokiga träd 
(ram=klo, jfr björnram) och här påpekar han att man bör ta bort de svaga och krokiga skotten 
för att gynna de kraftigare och sedan låta de tillväxande träden stå med ca 180 cm mellanrum 
tills det är dags att gallra igen. 
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I en annan skrivelse från Rahn, som samma år reste genom Göteborg- och Bohuslän, 
Älvsborgs och Hallands län för att se över kronoskogarnas tillstånd, noteras för Biskopstorp 
att här finns den enda bokskogen i häradet som är kronans enskilda (skogsmarken var samfällt 
ägd i egenskap av betesmark men delägarna hävdade ofta enskilda hult eller skogsområden, se 
vidare s 55 under hult ). Den del av Styringe skog som aktivt hävdades av kungsladugården, 
från Iglasjön och norrut med bl a Boraknatten, Hultan och Stora Boraböke och österut mot 
Trångaliderna (KÖ18) var "icke synnerlig tiock och behållen till de gamble trään, men een 
oräknelig myckenhet unga wäxter och plantor af samma art större och mindre har naturen 
effter förra och senare ollonbörden framalstrat   . För övrigt noterar han för Biskopstorp att 
det finns äldre och yngre ekar i gärdet (på inägomarken).

År 1728 tillträdde landshövding Bennet som för att få en uppfattning om sitt nya 
ämbetsområde lät sammanställa "Hallands landsbeskrivning 1729", en detaljerad beskrivning 
av landsbygdens gårdar, byggnadernas skick och antal samt inägo- och utmarkens 
beskaffenhet till jordmån, trädtäckning m.m. Här redogörs också för tillståndet i socknen och 
hushållens försörjning. Om kungsladugården Biskopstorp berättas bl.a. att det i inägomarken 
växer flera tusen gamla och unga ekar  som wid infallande ållen-åhr, frambringa ållen för 
40 stn Swin  och att det växer mer än tillräckligt med skog av björk, hassel och al i 
ängsmarken i behov av omedelbar röjning. Dock betonas att man inte ska röja för mycket 
eftersom gräsväxten då riskerar att torka ut av solljuset. Vidare berättas att "Utmarken är 
samfällt med kring liggande Byar och Sockner, befinnes med tufwer, kiärr, liung och måsar, 
...så at man sig deraf till Boskapsbetande en kort tid om året allenast betiena kan (här åsyftas 
den del av utmarken som låg öster om gården, omedelbart söder om det planerade reservatet).
Denna Kongs Ladugård äger lott för 4 1/2 hemman, uti een 1/4:s mihl här ifrån belägen 
skoug kallad Styrestads Bokeskoug (Styringe skog), hwar uti och 1/2:a Crono hem:t 
Gisslabol, samt Frällse hem:t Kalfwabol, och 1/8:s dito Bölarp, efter dess hemmantal, sin 
andel hafwer, hwarest när ållen wäxt blifwer kan födas 100 Swin, hwarest 78 för Kongs 
Ladugården beräcknas. 

Även om man, som landsbeskrivningen uttryckte det, kunde ta vad man behövde för 
husbehov på Biskopstorps inägor var det med all sannolikhet så att den mesta brännveden, nu 
liksom tidigare, höggs på Styringeskogen (bokved har ett högt brännvärde jämfört med annan 
ved och var därför den mest eftertraktade). På liknande sätt nyttjade också bönderna på Kleva 
och Ry den mera näraliggande och lättillgängliga bokskogen i respektive skogsområden. 
Förmodligen var det dock fortfarande en ganska bra balans mellan uttag och återväxt även om 
huggningarna för brännved påverkade skogens ålderssammansättning, med den yngsta, 
ständigt tillväxande närmast gårdarna och den äldsta och grövsta skogen längst bort. Detta 
syns också tydligt på kartan över Kleva skog från 1771 (KÖ17) där Holkåsen med grovare 
och större boke  vid denna tid förmodligen betraktades som ganska avlägsen, liksom 
Påböket, Kvinnsåsen och Silverberget med den fullmognaste skogen i norra delen av 
Styringeskogen var för dess delägare. 

Landshövding Bennet bodde med all säkerhet inte på Biskopstorp och inte heller hans 
efterträdare under 1700-talet, Claes Rålamb (1737-45), Carl Mårten Fleetwood (1745-50), 
Hans Hummelheim (1750-61) osv och kungsladugårdens byggnader stod därför och förföll. I 
av- och tillträdesprotokollet mellan Rålamb och Fleetwood 1745 noteras att åker- och 
ängsmarkerna sköts till belåtenhet av Biskopstorps torpare, även vad röjning av ängarnas 
trädskikt beträffade. Vidare beskrivs att skogen är samfälld och består av ek och bok och att 
den nyligen granskats av heideridaren Anders Lindgren tillsammans med två nämdemän som 
intygade att ingen skadlig åverkan noterats och att ungskogen är uppkvistad för bästa tillväxt. 
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Av landshövding Fleetwoods mycket uttömmande ämbetsberättelse från september 1746 
framgår, genom hejderidarna (skogvaktarna) Lindgrens och Öhrwalls bifogade rapport över 
Kungl. Maj:ts skogar och dess tillstånd, att kungsladugården har "enskifte Ekeskog ingierdes 
och uthskogen sambfält. 1 park. Uthskogen består af book, så af gammal och fullwuxen som 
ung tiltagande, några otienlige eker til bygningstimber jembwäl at finna, men ingierdes är 
något eke som tienar til bygningstimber". Av formuleringen att döma växte det gott om ek på 
inägorna men hejderidarna är försiktiga i sin framställan vad gäller mängden ek tjänlig till 
byggnadstimmer, förmodligen på (in)direkt uppmaning av landshövdingen som ju bodde på 
slottet och helst inte ville bygga nytt på Biskopstorp med allt vad det innebar av kostnader och 
engagemang. Utskogen som beskrivs är hela östra delen av Styringeskogen från Kvinnsåsen i 
norr till Iglasjön i söder och parken som åsyftas bör vara samma bokskogsområde som Rahn 
beskrev som kronans enda enskilda i häradet (se föregående sida), alltså brännvedsskogen 
kring Hultan och Trångaliderna som Faltzburg några decennier tidigare skötte om så väl.  

I ovannämnda skogsrapport från 1746 beskrivs den sydvästra delen av Styringeskogen som 
Styrestads, Knaggareds och Steninges enskiftade frälseskog (en enda, adlig ägare), vilket 
styrker tanken att man även före storskiftet 1777 hade sämjedelat skogen och att Biskopstorp 
även tidigare (framför allt som bränsleskog) hävdat den östra delen som man sedan också fick 
vid skiftet. Strax söder om vägkorsningen vid Fästampavadet finns, i den gamla gränsen 
mellan frälse- och kronoskogen, fortfarande en stadig gropavall (sten- och jordvall längs ett 
dike) som söderut övergår i en stenmur där marken blir torrare. Det är inte omöjligt att denna 
gränsmarkering tillkommit redan före storskiftet. 

Stenmuren söder om Fästampavadet  markerar den gamla gränsen mellan frälse- och kronoskog i Styringeskog. 
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Landshövding Arvid Silverskiöld (1761-71) noterar i sin ämbetsberättelse 1764 bl.a. att: "Här
i Länet är en, fast til sine förmoner, ganska ringa och mager Kongs Ladugård, Biskopstorp 
benämd, Landshöfdingen på lönen indelt. Der står en mot någre Hundrede år gammal, 
nederruten och wid mitt tillträde af Lagmannen i orten utdömd så kallad Caracters Byggnad 
af Trä." (Det måste handla om den bostadsbyggnad som var nyuppförd 1685, alltså 80 år 
tidigare, se vidare s 32). Silverskiöld konstaterar vidare att hans företrädare inte underhållit 
byggnaderna eller vid behov byggt nytt, vilket de enligt arrendekontraktet borde ha gjort, och 
han menar att det finns flera skäl till att ge även honom dispens från denna plikt. Inte minst 
det faktum att det redan finns en byggnad i länet där landshövdingen kan bo och verka ifrån, 
nämligen Halmstad slott, och att bygga hus som ingen kommer att bo i är bara onödigt. 
Dessutom vore det "för Cronan, Länet, dess Inbyggare och Löntagare högst skadeligt, ty 
tjenligt furu Timber fins ej i hela Länet, Ekewircke fås ej af Frälsse mannen för penningar 
och at tillgripa Cronans skogar  wore högst skadeligt, etc .  Till slut kommer så Silverskiöld 
till det tyngst vägande skälet när han menar att han, trots "trägit och answarigt tjenstgjörande
(aldrig) nonsin får uppbära så mycket lön, som til slik byggnad wid närwarande tid wille 
åtgå."

Att det inte var någon större fara med skogen konstateras också i husesynsprotokollet för 
arrendatorbytet mellan landshövdingarna Salomon von Otter och Georg Gustav Wrangel i 
augusti 1782: Skogen (Biskopstorps) består af ek och bok i vacker tillwäxt, så wäl uti 
inägorne, som å utmarken och upqwistning iakttagen i rättan tid;  ingen annan åwärkan 
befunnen än uti inägorne en, samt å utmarken en Ek jemte en bok nyligen huggen utan 
tillstånd, derom närmare undersökning å behörig ort får ske. 

I en "Förteckning uppå Krono Enskifte och samfällda skogar i Halland från 1787, står att 
läsa om Kungsladugården Biskopstorp i Kvibille socken att: Denna skog hwar för några år 
sedan undergådt storskiftes delning hwar hwid en stor dhel ung risboke skog fallit på 
kungsgårdens lått, jemte en del gamla och fornade bokar och ekar; men den fullmognaste 
skogen (timmerskogen) gådt bort till delägarne. Unga risekar winna och sig härstädes, som, 
jemte öfriga ungskogen qwistas och frodas. Ut längs gjerdet och beteshagarne finnes en 
myckenhet eke tienligt till storwirke vid husbyggnad.

Kommentarerna från 1782, om olovlig huggning, och 1787 om den fullmogna skogen som 
gått bort till delägarna, är båda uttryck för den konkurrenssituation som alltmer gör sig 
gällande i de halländska bokskogarna under slutet av 1700-talet. Härmed ändras också 
karaktären på de skogliga beskrivningarna och allt oftare kommenteras olovliga huggningar. 
Av samma skäl blir behovet allt starkare att dela upp tidigare samfällda bokskogsmarker, för 
att tydliggöra ägarestrukturen. Av kommentarerna förstår man också att den äldsta och 
grövsta bokskogen fanns längst bort på utmarken, inom reservatsmarkens nordöstra delar med 
bland annat Silverberget och Kvinnsåsen, och att den vid denna tid ökat i värde. 
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Bokskogen  lovlig och olovlig huggning 

För kungsladugårdens räkning och kanske också för övriga delägare av den stora, östra delen 
av Styringeskogen har med all sannolikhet bokskogsbackarna omedelbart norr om Iglasjön 
varit det område man i första hand hämtat sin brännved i, från tidig medeltid och framåt. Den 
låg lättillgängligt till och alla hålvägar kors och tvärs i området och även det parallella 
hålvägssystem som leder in i området söderifrån tyder på detta. De tidiga 1700-
talsbeskrivningarna av kungsladugården talar också om denna del av utmarken som det 
område där man i laga ordning högg brännved såväl till torpen som till Halmstads slott. Även 
från de gamla inägomarkerna i reservatets västra och sydvästra delar finns, med riktning mot 
utmarkens bokhult, hålvägssträckningar kvar som genom seklerna trampats upp av 
vedhämtare och av kreatur på väg till skogsbetet. Biskopstorps reservatsmark gav på 1700-
talet försörjning, ved, virke, bete etc till sammanlagt ca 250 personer, förutom till slottets 
behov, och de flesta nalkades området från söder och sydväst (uträkning baserad på 
personuppgifter i Hallands Landsbeskrivning 1729 ). 

Hur den olagliga huggningsverksamheten sett ut inom reservatsmarkerna är svårare att 
belägga men det är inte speciellt troligt att den haft någon större omfattning förrän en bit in på 
1700-talet, åtminstone inte i svensk tid. Inägomarkerna i dessa trakter var trädrika och 
Biskopstorps torpare och traktens övriga befolkning fick sitt brännvedsbehov tillgodosett av 
laga utsyningar i bokskogen och vindfällen på utmarkerna och av surskog på inägorna. 
Olaglig avverkning har i allmänhet ändå genom historien, fram till 1800-talets laga  

Från söder och väster löper flera  stråk av hålvägar in  i mot utmarkernas bokhult. Bilden visar en hålvåg som 
går söderifrån upp på Högåsen. 
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skiftesformer då det enskilda skogsägandet tog vid, varit en mycket vanlig verksamhet och 
har inte belastats med någon större känsla av omoral från allmogens sida. Allmänna skogliga 
redogörelser av landshövdingar, skogstjänstemän och andra samtida skildrare visar att olovlig 
huggning av kronans träd eller på adelsägd mark ingått som en mer eller mindre naturlig del 
i allmogeekonomin. Det var ingen större risk att bli tagen på bar gärning men om det ändå 
inträffade måste det ha betraktats som en stor otur. 

Det är inte alls omöjligt att Biskopstorps olika delar då och då hade påhälsning av utsocknes 
vedhämtare men troligast är att befolkningen i grannsocknarna hade tillräckligt med ved- och 
stängselvirke på närmare och bekvämare håll och inte var frestade att i detta ärende ta sig in i 
det vidsträckta skogsområdet. 

Det första skriftliga belägget för olaglig avverkning i dessa marker är arrendator Streithalmels 
omvittnade bärsärkagång på kungsladugårdens skog kring sekelskiftet 16/1700. Han högg 
sannolikt mest i den lättåtkomliga och näraliggande brännvedsskogen, skogsområdet strax 
norr om Iglasjön, i  Hultan, Boraböket och Trången och huggningarna bör ha varit en 
bidragande faktor till den relativt likåldriga ungskog av framförallt bok som sedan växte upp 
här och som landshövding Faltzburg kvistade upp och skötte om. 

Maximal otur! 

Teckning Nils Forshed. Reprofoto ur Träd och människor av Ola Persson (1977). 

17



Pottaskebränning 
I den tidigare nämnda beskrivningen från 1746 av de halländska kronoskogarna noterade 
hejderidarna också om de enskilda bokskogsområdena tålde uttag för pottaskebränning. 
Pottaskan användes i stora mängder i många olika sammanhang, bl a inom textilindustrin och 
vid glasbruken och sedan medeltid och långt in på 1800-talet var askebränningen en lönsam 
allmogenäring i Halland. Det bästa utbytet fick man av gammal, helst lite murken bok även 
om det är helt klart att stora mängder unga och gamla friska bokar också gått upp i rök för 
detta syfte (Simonsson 2001). I de halländska kronoskogarna kunde, enligt hejderidarna, 
pottaska till ett värde av 750 Daler brännas och bedömningen bör ha grundat sig på hur 
mycket gamla rötade bokar som fanns. Askan såldes främst till uppköpare och handelsmän i 
städerna och var en viktig exportvara från Halmstad hamn. Bränning för avsalu blev en 
betydelsefull förvärvskälla, också för den nu alltmer ökande skaran av torpare och andra 
obesuttna. Eftersom det formellt hette att pottaskan brändes av gammal murknad bok bör det i 
teorin inte ha varit någon konflikt mellan bönderna/torparna och kronan vad virkesuttaget för 
askebränning beträffade. Säkerligen var det en sysselsättning som också kungsladugårdens 
torpare var väl förtrogna med och hejderidarna skriver också i sin rapport att aska kan 
brennas till 30 Dlr Srmt på den samfällda Styringeskogen. 

Hallands Landsbeskrivning 1729 berättar också om pottaskebränning som en inkomstkälla 
för den halländska allmogen, bl a i Slättåkra. Denna socken betraktas som mager förutom

några nytta af skougen med wedsälljande, wagnredskaps förfärdigande, pått-aske och kåhl 
bränning till hemmanen som mehrendells äro uti skougsbygden . Rent allmänt kan man sluta 
sig till att pottaskebränning under 1700-talet fortfarande hade stor betydelse för 
allmogeekonomin och att råvaran, överåriga, murkna bokar fanns i överflöd i skogarna.  

På säteriet Alarp i Slättåkra, ca tre kilometer nordväst om Biskopstorps norra del var under 
1740- och 1750-talet Hallands första pottaskebruk verksamt för vidare raffinering av 
allmogens aska. Eftersom Rys frälsehemman tillhörde Alarp är det mycket möjligt att det vid 
1700-talets mitt brändes extra mycket aska på Rys skog, den norra delen av reservatsmarken 
där bl a Trälhultet ligger. 

Det är dock osäkert om pottaskebränningen påverkade bokskogens utseende eller utveckling 
inom området i någon större utsträckning. Eftersom spis- eller hushållsaskan också kunde 
avyttras som råaska eller bondeaska för vidare förädling till pottaska är det dock möjligt 
att det ibland höggs mer bokved än nödvändigt för bostädernas uppvärmning. 

I detta sammanhang kan nämnas en verksamhet som under en period bör ha intensifierat 
vedhuggningen inom hela området, nämligen brännvinsbränningen på Kronobränneriet vid 
Halmstad slott (huvudbyggnaden ligger fortfarande kvar). Under ett drygt decennium, från 
1775 till 1787, var landets sprittillverkning belagd med kungligt monopol och mycket ved 
höggs för detta ändamål i både krono- och frälseskogar. Vedupplagsplatsen i Halmstad hade 
en areal på 1.5 hektar. Drängarna som skötte eldningen i pannorna fick ta vara på vedaskan 
och sälja den vidare, vilket ledde till att det ej knusslades med bränslet. Slutligen kom man 
underfund med saken och drängarna fråntogos förmånen. (Westman 1927). 
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Tunnstavshuggning 
Från början av 1750-talet och fram till mitten av 1820-talet uppehöll sig enorma sillstim invid 
den bohuslänska kusten, ett fenomen som kom att få stor nationalekonomisk betydelse. Sillen 
fiskades upp och saltades in i tunnor av bok (ett tätt lättkluvet virke utan bismak) som 
exporterades i miljoner över hela Nordeuropa (Nystedt 1994). Även tidigare sekler hade haft 
sina perioder på några decennier då sillstimmen stått tätt och nära kusten och fisket blev den 
helt dominerande verksamheten. När sillen återkom 1752, efter att ha hållit sig borta sedan 
1680-talet, var de närbelägna skogarna så gott som uttömda på råmaterial till tunnor. 1700-
talets sillfiskeperiod, den mest omfattande i Bohusläns historia, gav därför upphov till en 
febril verksamhet även i de halländska skogarna, först i norr men allteftersom tiden gick drog 
sig tunnstavshuggningen som en timmerfront allt längre söderut i landskapet. När Johan 
Magnus Polheimer, som åren 1791-93 inventerade den halländska skogen på jakt efter 
skeppstimmer, kom till skogarna i Slättåkra, Kvibille och Enslövs socknar konstaterade han 
just detta angående stavhuggningen: Här var äfven ett oräknelit antal dels lofl. dels olofl 
stubbar, äldre och senare, hvarevid stora högar syntes af spån efter tunnestavs hygget som 
äfven här börjat idkas och torde nog ej varit ibland de sämsta träden som medtagits. Halland 
har försedt Bohusländska sillfisket med ansenlige partier tunnestafv, som nu af stadsboarna
(d v s tunnbindarna) betalas med 1 Riksdaler lästen. En rätkluven grofv bok kan afgifva ifrån 
6 till 18 läster, hvarföre arbetet torde vara lönande.

I och med det ökande trycket och intresset för skogen blir också skogliga noteringar och 
beskrivningar mot slutet av 1700-talet alltmer frekventa. I ett brev till landshövding Otter 
1777 bekräftar överjägmästare Magnus Brummer Polheimers iakttagelse i en rent förtvivlad 
beskrivning av den halländska skogsallmogens självsvåldiga och flitiga huggande och han 
beräknar att deras ved- och tunnstavsförsäljning i städerna är upp till tio gånger så stor som 
den hade varit om huggningarna gått lagligt till. Han menar att folk hugger på varandras 
skogar för att sedan hålla varandra bakom ryggen  går värjemåls ed

 

 eller så förklarar 
man att virket kommer från frälseskog, vilket också placerar det bortom den direkta 
möjligheten för kronans tjänsteman att ingripa. Brummer ber om utökade befogenheter till 
kontroll och konfiskering av misstänkta virkestransporter , en begäran som, av källmaterialet 
att döma, inte hörsammades (LLA: DIII m:7). 

Tunnstäverna höggs radiellt, vinkelrätt mot årsringarna och följde virkets fiberriktning, vilket 
gav minsta möjliga läckage från den färdiga tunnan. De bästa träden till silltunnor var därför 
rakvuxna, grovstammiga timmerbokar och värdet på sådana träd bör vid denna tid ha ökat 
dramatiskt. Landshövding Wrangel beskriver också situationen, inklusive bokskogens ökande 
värde, i sin femårsberättelse till riksdagen 1786 med följande ord: begäran hos allmogen at 
hugga boketrän där de finnas till tunnestäfver, är så mycket större, som denna wahran på det 
högsta eftersökes af sillsalterie idkare i Götheborgs och Bohus län, och winsten deraf låckar 
allmogen som oftast till olagligt tillgrepp.  Boke skogarna här i länet anser jag (därför) som 
samma värde som ekeskogar i andra län.

De stora timmerbokarnas ökade värde i och med tunnstavshuggningen medförde ett starkt 
behov av att tydliggöra ägarstrukturen i de halländska bokskogarna och många samfällda 
skogsmarker karterades och delades också upp för enskilt ägande vid denna tid. Bokar av 
klenare, mer lätthuggna dimensioner hade ju också sitt värde som brännved men här hade det 
i allmänhet varit en tydlig uppdelning sedan lång tid var de olika delägarna hade sina bokhult 
och hittills hade brännvedshuggningarna framför allt handlat om uttag till husbehov och inte 
till avsalu. Med all sannolikhet var tunnstavshuggningen den viktigaste enskilda orsaken till 
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alla de formella delningar som gjordes i Hallands bokskogar mot slutet av 1700-talet 
(Simonsson 2001 och 2006). 

Styringeskogen karterades för storskifte 1777 och i en kommentar till delningen, i en 
förteckning från 1787 över Kronans enskilda och samfällda skogar i Halland (se också s 15), 
uttrycks ett försiktigt missnöje över hur skiftet utfallit för Biskopstorps räkning. Man menar 
här att en stor dehl ung risboke skog fallit på kungsgårdens lått, jemte en del gamla och 
fornade bokar och ekar, men den fullmognaste skogen gådt bordt till delägarne 
(underförstått  de stora grova timmer/tunnstavsbokarna hamnade vid skiftet inom övriga 
delägares skogslotter uppe vid Kvinnsåsen och Silverberget). Dock, menar man samtidigt, att 

ungskogen qwistas och frodas , vilket ju bådade gott för framtiden. 

Klevas bokskog delades också på 1770-talet. Skogen hade två delägare, direktör Sahlgren, 
ägare till Övre Kleva ½ mantal och grevinnan Wrangel som ägde Yttre Kleva 1 mantal. Det är 
Sahlgren som begär delning eftersom  skogen inte som sig bör fredad blifwer, utan och 
förlorar dhen ans och förkofring som wara bör, så länge mark och skog ligger samfält; och 
som almänheten samt hwaren enskilt hushållare lider wid thesse samfält hafwande marker 
emedan att the under ett sådant tillstånd icke kunna förbättras och nyttige giöras.  

Grovare och större boke i Hålckåsen , storskifteskartan över Kleva skog 1771   upprättad av Georg Sharin. 
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Den bästa bokskogen

 
fann man på Hålckåsen , ett då drygt 32 tunnland, (ca 16 hektar) 

stort område längst bort på Kleva skog (KÖ17) som också delades rättvist, en tredjedel till 
Sahlgren och två tredjedelar till grevinnan. Övrig bokskog på Kleva skog bedömdes som 

risboke (stubbskott eller bokar präglade av återkommande topp- eller grenhuggningar) och
delades också i förhållande till mantalet. Kartbilden visar tydligt att de skogliga aktiviteterna, 
brännvedshuggningar m m, varit mest intensiva närmare gårdarna/inägorna för att avta längre 
österut i skogsmarken där Holkåsen låg. Betesdjuren höll sedan återväxten nere och 
utmarksområdet närmast fägatorna beskrivs som ljungbevuxna och delvis också som barmark. 

Ry frälseskog var vid denna tid enskilt ägd, av godsägaren på Alarp, och behövde därför inte 
delas. Därför finns heller ingen karta över Ryskogen från denna tid. 

Vid tiden för ovan nämnda skogsdelningar och under decennierna både före och efter är det 
säkerligen så att det, förutom alla brännvedsbokar som höggs, också fälldes många 
timmerbokar till tunnstäver inom nuvarande reservatsmark. Det stora antal trädborrningar 
som gjorts (Niklasson m fl 2005) visar också på att någon form av störning i större skala 
inletts inom så gott som hela området kring 1770 och att både bok- och ekföryngringen i 
samband med detta därefter så gott som stannade av under lång tid, fram till 1840-talet. 
Föryngringsluckan för de marker som tillhörde Biskopstorp hänger sannolikt ihop med att 
antalet torpare under kungsladugården vid denna tid ökade och därmed också antalet kreatur 
på skogsbete. Torpen hade ju inte heller några tillhörande större beteshagar att hålla djuren i 
någon del av betessäsongen utan de fick förmodligen förlita sig på utmarks/skogsbetet så 
mycket det bara gick. Dessutom nästan fördubblades ladugårdens egen djurbesättning på 
1810-talet. Det faktum att inte eken, som borde ha trivts och föryngrat sig i den mer ljusöppna 
och luckiga skog som uppkom i samband med tunnstavshuggningen, inte heller förnyades 
under denna tid, tyder också på ett ökat betestryck. Det är troligt att betestrycket ökade över 
hela området i och med att djuren lockades av nytt gräs och goda småplantor som spirade i de 
nya ljusluckorna (se vidare under Nötkreatur på skogsbete , s 40). 

Landshövding Wrangel uttryckte i sin riksdagsrelation 1792 missnöje över att Halland ensamt 
tillgodosåg det bohuslänska sillfiskets behov av tunnstäver. Han avslutar en lång och 
detaljerad beskrivning av det eländiga tillståndet i de halländska skogarna med att det var som 
om man med flit arbetade på att få skogarne undanröijde till befrämjande af liungväxten i 
stället . Säkerligen överdrev han men något korn av sanning ligger det nog i uttalandet. 

1800-talet  fortsatta huggningar i bokskogen  
Mot slutet av 1700-talet låg ca 15 stycken torp under Biskopstorp, alla förhållandevis väl 
samlade i gränszonen mellan in- och utägorna strax söder om reservatsområdet. Av 
syneprotokollen för kungsladugården förstår man att det inte bara var torparnas djur som tog 
för sig på skogen utan även torparna själva. År 1812 t ex meddelas att det olovligen huggits 
fem bokar på Biskopstorps skog längs vägen upp mot Gisslabohls skogslott, tillsammans 
värderade till 30 skilling. Hwem eller hwilka som gjordt denna åwärkan är obekant. 
Närmare undersökning derom bör ske på wederbörlig ort.

 

 vilket innebar att man frågade 
Biskopstorps torpare, nu 17 till antalet, om de kände till saken, vilket de naturligtvis inte 
gjorde.

År 1819 var antalet torp under Biskopstorp 21 stycken, bl a hade Skogsstugan vid Iglasjön 
tillkommit, och det är inte otänkbart att en hel del av torparnas dagsverken sedan några 
decennier handlat om tunnstavshuggning liksom de förmodligen också gjort för 
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frälsebönderna på gårdarna i Ry, Kleva, Kalvabol, Knaggared osv. Med andra ord  det höggs 
med all sannolikhet tunnstäver inom hela reservatsområdet. Överhuvudtaget anlades många 
torp vid och inom halländska bokskogsområden under decennierna kring sekelskiftet 17/1800 
och det är ganska troligt att stavhuggning var en del av levebrödet. När den bohuslänska 
sillfiskeperioden på 1820-talet ebbade ut fortsatte stavhuggningen och stäverna, och till en 
början också nya, tomma tunnor, exporterades nu till Norges västkust dit sillen förflyttat sig. 
Fortfarande vid 1800-talets mitt var tunnstäver en stor exportvara från de halländska 
hamnarna (bl a Malmström 1939). 

Vid husesynen 1819 besiktigades också Styringeskogen, förmodligen mer noggrant än 
tidigare, och nu fann man stubbarna efter 25 olovligt huggna bokar mellan tre och nio tum i 
diameter (8  25 cm), värderade till mellan en och tolv skilling stycket. Fyra av stubbarna 
hittades på Grytåsen och de flesta, 17 stycken, på Boraböket. Förmodligen handlade det i 
första hand om huggning till bränsle och förmodligen var det Biskopstorps torpare som var 
gärningsmän, de hade ju ingen egen bränsleskog och den formellt utsynade tilldelningen av 
brännved verkar ha varit knapp. Det kan också ha handlat om vedhuggning till försäljning, 
omvittnat av bl a prosten Bexell som i Hallands historia (1819) skriver att skogsbeståndet
(i Slättåkra och Kvibille socknar) ännu tillåter att folket skaffar sig särskild inkomst genom att 
sälja ved, som mestadels sker till Halmstad . 

Det samlade trycket på skogen blir alltmer uttalat och upplevs som ett allt större problem. Vid 
flera, tätt återkommande husesyner av kungsladugården på 1840-talet menar man att 
boställets skog blivit mycket medtagen

 

och förtunnad i de delar som ligger lättillgängligt 
till närmast bostället (alltså bokskogsområdet omedelbart norr om Iglasjön där det hämtats 
brännved i flera sekler) p g a landshövdingens årliga tilldelningar. Därutöver förekommer 
stundom även olofligt hugge  som svårligen kan förebyggas i anseende till skogens 
vidsträckthet och de många torparna boende i grannskapet . Samtidigt menar man att om 

wissa trakter blefwo genom stängsel fredade från kreaturs bete i några år, skulle 
bokplantorna trifvas och ungskog snart uppväxa till myckenhet .

Under 1840 och -50 talet utsynades så gott som årligen mellan 20 och 30 lass bokved till 
själva kungsladugården och därutöver höggs ett okänt antal lass för vidare transport till 
Halmstads slott. Ett lass ved beräknades till 0.86 kbm fast mått och för uppvärmning under ett 
år gick det åt 2.6 kbm eller tre lass per boningsrum enligt Cnattingus (1894). År 1843 fälldes 
också inte mindre än 22 torpare vid Halmstad härads vinterting för olovlig huggning på 
Biskopstorps skog, ett faktum som visar på en synnerligen frekvent verksamhet med tanke på 
hur svårt det var att komma åt upphovsmannen till den enskilda stubben. I princip bör det ha 
handlat om att ta vederbörande på bar gärning ute i skogen. Ett par år senare höggs också 92 
lass bokvirke till torparna att användas till hägnader. 

I syneprotokoll från 1851 beskrivs återigen hur den lättast åtkomliga skogen närmast 
kungsladugården tunnats ut och mycket medtagits för landshövdingens behov. Dessutom 
har torparna, såväl boställets egna som angränsande hemmans, under flera år utan
återhållsamhet werkställt åverkan, å så wäl den närmast belägna som mest aflägsna del af 
skogen, hwilket bäst synes deraf att en stor del stubbar icke äro med stämpel försedda . . Det 
verkar alltså mycket troligt att de lagliga huggningar som gjordes för Biskopstorps, (inklusive 
Halmstads slott) och torparnas brännveds- och hägnadsbehov samt de skogliga aktiviteter som 
skedde i lönndom och dessutom ett ökat betestryck tillsammans bidrog till en allt mer 
utglesad skog i reservatsområdets södra delar norr om Iglasjön mot 1800-talets mitt. 
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1851 års protokoll meddelar samtidigt att en närmare tillsyn hwilken under sednare åren 
egnats åt skogens wård och skogshygges förekommande nu börjat ge resultat och att 
torparnas självsvåldiga framfart i skogen nu verkar avta. Man har bara upptäckt några få nyare 
stubbar och torparen Mattis Nilsson i Skogsstugan har dessutom erkänt att han avverkat ett av 
träden, en ek.

Några år senare, 1858, ges i en ekonomisk besiktning av skogen som består af ek, bok och 
något furu  en detaljerad anvisning var det är lämpligast att hägna/betesfreda för att gynna 
återväxten. Man har tillkallat experthjälp, sandplantör J. O. Bruhn, som menar att af hela 
skogsområdet till nämde Kungsladugård ingen terrain i detta afseende lämpar sig mer dertill 
än den så kallade Holte samt Stora Bora Bökeskogen, belägen på skogsområdets södra 
gräns; utgörande densamma en vidlyftig backig skogssträcka af måhända närmare 100 
tunnelands storlek, . 

Biskopstorps in- och utägor karterades 1859 och skogsmarkens utseende beskrivs mycket 
detaljerat. Kartan visar bl a på ett hägnat område knappt 100 tunnland stort norr om 
Skogsstugan, kring Boraknatten, Hultaliderna och Trången. Det är tydligt att man omgående 
följt Bruhns rekommendationer till punkt och pricka och ett samtida husesynsprotokoll 
berättar också att Biskopstorps skog under de sednare åren, blifvit genom kraftigare 
åtgärder från åverkan fredad . Kartbeskrivningen visar att det då fanns bokskog och

uthuggen ek- och bokskog  såväl som tillväxande bok- och ekskog  inom hägnaden 
(KÖ18) och större delen av det ingärdade området ingår nu i den blivande reservatsmarken. I 
området finns en hel del bok mellan 160 och 240 år gammal (Niklasson m fl 2005) vilket
visar att de betesfredande åtgärderna gav resultat. Idag syns inga spår av hägnaden och 
förmodligen var den av trä eftersom den bara behövdes under några år medan ungskogen 
växte över beteshöjd. I västra kanten löpte det hägnade området längs den tidigare nämnda 
gamla gränsen mellan krono- och frälseskogen, som lades med gropavall och stenmur vid 
storskiftet 1777 eller ännu tidigare. Den södra delen av det hägnade området är nu klassad 
som en förhållandevis stor nyckelbiotop, ca 12-13 hektar, vilket tyder på skoglig kontinuitet 
(Fritz 2004), trots flera seklers intensiv brännvedshuggning.

Vid slutet av 1850-talet upphörde Biskopstorp att vara löneförmån till de halländska 
landshövdingarna och andra arrendatorer tog över. Skogshuggningarna, lovliga som olovliga 
fortsatte och bland annat finns beskrivet hur arrendator Hofverberg på 1860-talet försåg sina 
föräldrar, prostparet i Barsebäck, med virke. Att det hela bevarats till eftervärlden beror på att 
drängen Bengt Jönssonn, vid leveransen av ett mycket tungt lass gagnsvirke  från 
Biskopstorp till Barsebäck, behövde en rejäl styrketår vid gästgivaregården i Östra Karup 
innan överfarten av Hallandsås tog vid. Härvidlag kom han i samspråk med en okänd
mansperson  som helt fräckt utnyttjade drängens tillstånd och bytte ut sin rödbläsiga
afmagrade häst  mot en av Biskopstorps mera välmående hästar. Tilltaget fick rättsliga 
påföljder när drängen efter flera dagars letande faktiskt hittade sin häst igen, den hade då 
hunnit byta ägare ett par gånger (LLA GVIIb:5, Protokoll från polisförhör 26 januari 1867). 

23



Bokskogen vid Skogsstugan har uppkommit efter att området  betesfredades med en hägnad 1858-59. Under 
ollonåret 1992 glesades skogen ut och markbereddes, med en tät matta av nya bokar som resultat. 

I juni 1868 brann ett stort område med ung tallskog på Grytåsen inom reservatets sydöstra del. 
De i ärendet inblandade intressenterna kunde inte enas om hur den brända skogen bäst skulle 
tas tillvara och det hela slutade med att all den brandskadade tallskogen, fortfarande på rot, 
två år senare gick bort på exekutiv auktion till ett kraftigt underpris, 2:25 riksdaler (den hade 
värderats till 285 riksdaler). Länsjägmästare Norén förklarar den låga köpesumman med att 

handlanden Falk här i staden på en intillgränsande skog verkställt större huggningar av bok 
till stafver, hvarvid toppar och grenar nästan för intet bortskänkes . Vid denna tid hade man 
börjat hugga stäver också för tillverkning av mindre tunnor, drittlar, att packa smör i och till 
dessa krävdes fortfarande bok av god kvalitet men inte av samma dimensioner som till de 
stora silltunnorna. Den halländska mejerinäringen hade nu skjutit fart och mycket smör 
exporterades, till fr a Danmark och England. Det är ganska troligt att Falk köpt sig bokskog 
på rot i den västra delen av Styringeskogen som laga skiftades mellan frälsehemmanen 
Styrestad, Steninge och Knaggared 1842 och därmed blev privatägd och betydligt lättare att 
avyttra till en hugad spekulant. Skogen på Stora Högåsen, längst i väster av detta skogsparti, 
beskrivs 1840 bl a som jemn boke  och slätblandad skog , vilket kan tolkas som likåldrig
blandskog av bok och ek (KÖ18). I området finns nu ett bokskogsparti 80-160 år(Niklasson m 
fl 2005) vilket kan tyda på att skogen mer eller mindre kalavverkades vid 1800-talets mitt, 
med efterföljande självföryngring  

Övriga skogar inom området, som Ry, Kleva och Gisslabols skog laga skiftades på 1860- och 
70-talet och i samband med detta ökade säkerligen huggningsintensiteten även här. Överlag 
ledde 1800-talets laga skiften av skogsmarkerna till storskaliga huggningar som på sina 
ställen, redan av sin samtid, kom att betraktas som rena skövlingar. Orsakerna var flera, 
kanske fr a att skiftet krävde nyinvesteringar i form av nya byggnader och hägnader och att en 
privat skog blev lättare att hugga i eftersom man inte behövde samråda med andra och 
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dessutom fanns det pengar att tjäna på ved- och virkesförsäljning. Regelverket kring själva 
skiftet ledde också, på grund av vissa oklarheter, till ökade huggningar (Pettersson 1995). 

Norén skriver i sin årsberättelse 1873 helt kort att det inte föreligger någon som helst ordnad
skogsskötsel på någon enskild egendom i reviret  alltså inräknat hela det nuvarande 
reservatsområdet, och att Skogsavverkningarna förefaller ha varit något hejdade under 1873 
och orsaken är då troligen att skogsvägarna varit ofarbara en stor del av året p g a den 
rikliga nederbörden och den klena vintern . Uttalandet ska nog tolkas som att avverkningarna 
i de halländska bokskogarna, krono- såväl som frälseskog annars dittills varit både oordnade 
och ohejdade även om de troligtvis vid denna tid mestadels var helt lagliga. 

Redan 1868 hade Norén fått i uppdrag av Kungliga Skogsstyrelsen att upprätta en 
skogsbruksplan för Biskopstorps skogsmark (se vidare s 49), något som han sedan arbetade på 
fram till 1880-talets början men inte heller denna blev, som det förmodligen var tänkt från 
början, till bokskogens främjande. Planen blev istället, när den var färdig i början av 1880-
talet, en inkörsport till det moderna skogsbrukets omfattande granodlingar. 

Ek och ekskog 

I det äldsta källmaterialet nämns i allmänhet utmarksskogen som en blandskog av bok och ek 
utan att man gjorde någon direkt åtskillnad mellan trädslagen. Det fanns så att det räckte och 
blev över för respektive markägares (kronan eller godsherrens) behov. I och med den 
halländska bokens ökande värde under 1700-talet och framåt som tunnmaterial och brännved 
åt en ökande befolkning uppstod en konkurrenssituation i skogen och därmed också ett behov 
av tillsyn och att beskriva skogstillståndet i allmänhet. I detta sammanhang beskrivs också 
eken i egenskap av kronans träd, men oftast helt kort. 

Från 1690-talet finns två besiktningsprotokoll angående Biskopstorp där det ena meddelar att 
kungsladugården hade eekeskough i giärdet och fälads bookeskough  och det andra att man 
hade skoug af eek og book  (och) eekeskoug i gärdet . Härav kan man sluta sig till att 
utmarksskogen,  Styringeskog, var en blandskog av bok och ek där boken  hade det största 
värdet i egenskap av brännved och att den också värderades som betesmark. Protokollen 
berättar också att skogen kunde försörja 100-150 svin när ållon blifwer , syftande på både 
ek- och bokollon. 

På 1710- och -20-talet arrenderar landshövding Faltzburg kungsladugården och det finns flera 
beskrivningar av hans goda skogsskötsel, bl a att han vid denna tid röjer i bokskogen kring 
Ylasiötrången (strax norr om Iglasjön) och att han genom åren också kvistar upp ungbokar i 

10 000-tal! Hade här också funnits uppväxande ekskog värd att sköta borde det också ha 
noterats. Eken nämns bara som hastigast, t ex att ekar, älldre och yngre, finnas några i 
giärdet , utmarksekarna var inte alls nämnvärda i sammanhanget (Landshövdingeber. 1705-
1818). I Hallands Landsbeskrivning 1729 berättas om Styrestads bokeskog , syftande på 
den östra delen av Styringeskog som var samfälld mellan Biskopstorp, Gisslabohl, Kalvabohl 
och Bölarp (KÖ17), att det fanns några der å hwar, blandt boker blandade eker,  och 
ymnigt med unga boketrän (men tydligen ingen ekföryngring att tala om). I kungsladugårdens 
inägogärde däremot växte några tusende gamle och unga eketrän  och även Gisslabohls 
ängsmark, belägen inom områdets sydvästra spets, var bevuxen med dehls gammal ock dels 
med behållen (fortfarande värdefull) ekeskoug . 
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Vid husesyn av Biskopstorp 1745, då landshövding Fleetwood tillträdde efter Rålamb, 
beskrevs skogen helt kort som samfäldt av ek och bok  och året därpå beskrivs, i 
landshövdingens fem-årsberättelse till Kungl. Maj:t att uhtskogen består av book, så af 
gammal och fullwuxen som ung tilltagande (och) några otienlige eker till bygningstimber 
jembwäl at finna . Arvid Silfverskiölds femårsberättelsen 1764 är lika negativ i sin 
beskrivning och menar att det på skogen varken finns ek eller fur av timmerkvalitet 
(inägornas ekar nämner han överhuvudtaget inte) och dessutom att landshövdingen bör bo 
och vistas på slottet och inte på ladugården  och att det då skulle wara onödigt at bygga 
caractershus, der aldrig någon bebor eller nyttjar . Troligen hänger den negativa 
beskrivningen av ekskogen ihop med att landshövdingen inte ville uppföra nya byggnader på 
Biskopstorp, vilket han i sitt arrendekontrakt var skyldig att göra om det behövdes, utan hellre 
ville bo på Halmstads slott. 

Ännu mer troligt blir ovanstående antagande vid läsning av husesynsprotokollet från 1782, då 
landshövding Wrangel tillträder efter Otter, som berättar att skogen består af ek och bok i 
wacker tillwäxt, så wäl uti inägorna som å utmarken . Från denna tid, 1700-talets slut, verkar 
också de skogsbeskrivningar som görs i olika sammanhang bli mer med verkligheten 
överensstämmande. Dock kan man ibland ana att den konkurrenssituation som nu blir alltmer 
påtaglig, framför allt i bokskogen i och med nya behov och befolkningsökning, också något 
vinklar beskrivningarna. T.ex. märks detta i en förteckning av Kronans skogar i Halland från 
1787, strax efter det att Styringeskogen storskiftats och där Biskopstorp fått den största, södra 
delen, den skogslott som man sedan länge hävdat och hämtat främst brännved av bok ifrån. 
Nu beskrivs denna skogslott plötsligt lite besviket som en ung risboke skog, jemte en del 
gamla och fornade bokar och ekar (och) unge ris ekar . Dock har den fullmognaste
skogen (alltså timmerbokarna som nu blivit värdefulla till tunnstäver för silltunnor) gådt bordt 
till  delägarne .  Inägorna beskrivs samtidigt som fulla med eke tienligt till storwirke vid 
husbyggnad  vilket nog kan tolkas som att kungsladugården ännu inte fått nytt boningshus. 

Flottans besiktningsmän synar ekskogen 
Mellan 1791 och -93 inventerades den halländska krono- och skattejorden på jakt efter ekar, 
bokar och furor av sådan kvalitét att de kunde duga till skeppsvirke. Uppdraget utfördes av 
Johan Magnus Polheimer som i sällskap av en skeppstimmerman genomsökte skogarna från 
norr till söder och man verkar ha gått mycket noggrant till väga. Adelsägda skogar, som t ex 
Ry, Kleva och Styrestads enskilda frälseskog, finns inte med i undersökningen men 
kronohemmanen Biskopstorps och Gisslabohl utskogar och inägor blev grundligt 
genomgångna. 

Polheimer bedömer i oktober 1792 att hela Kvibille socken är rik på gott och grovt eke och att 
det bästa finns på Biskopstorps utskog  Styringeskogen. I Ullseket i skogens norra del, strax 
utanför områdets nuvarande avgränsning, och i Målshyltan (se KÖ17) ungefär mitt på skogen 
finns mycket grovt eke och sammanlagt stämplas 228 stycken storvirkesekar, varav 226 
krumtimmer och 2 rättimmer. Dessa träd var för övrigt de enda utmarksekar i hela Halmstad 
härad som ansågs hålla så god kvalitet att de dög till skeppsvirke. På Styringeskogen finns 
också oräknelit med ungt eke, framför allt på Grytåsen med elack belägenhet på små 
steniga höjder omringade av frälse (adelsägd mark) och måsar  och därmed också svårt att 
stämpla. På Grytåsen fridlyser han därför en hel park med ungt eke med en omkrets av 7-
800 meter, ca 4 hektar, det enda skogsområdet i Kvibille socken (exklusive enskild 
frälseskog) med uppväxande eke av blivande timmerkvalitet! För övrigt finns i 
Styringeskogens vidlöftiga bränsleskog af ungt och gammalt boke ett stort antal
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murknade grofva ekar och dessutom på både in- och utägor en ansenlig hop wrakat (eke)
som fornat, hamlat och frostspruckit (men) som före detta varit dugelit . Polheimers 
beskrivning av Styringeskogen ger ett intryck av en bokskog med ett starkt inslag av ek i alla 
åldrar. Dock hittar han varken i Slättåkra eller Kvibille socknar någon timmerbok värd att 
protokollföra och det beror förmodligen till stor del på att mycket av det grövsta och bästa 
boket nyligen huggits upp till tunnstäver (se s 19). Det uppväxande boket bedöms däremot 
som lovande och Polheimer fridlyser tre stycken bokeparker på Biskopstorps skog, Bora
böke, Svinstensåsen och Ullshåltet (mellan Svinstensåsen och Målhyltan) (se KÖ18), med 
sammanlagd omkrets på 7-8 kilometer vilket är förhållandevis stort och mycket jämfört med 
övriga socknar i Halmstad härad.  

På Gisslabohls marker fanns drygt 230 ekar av olika timmerkvaliteter i kohagen och på övriga 
inägor men ingenting nämns om ek på hemmanets del av Styringeskogen, med bl a 
Silverberget, norr om Biskopstorps skogslott. Det är möjligt att här inte heller fanns någon 
nämnvärd ekskog vid denna tid men här bör, av övrigt källmaterial att döma, ha varit ett 
inslag av både äldre och yngre ekar i bokskogen. Troligast är att Gisslabols skogslott fick ingå 
i bedömningen av Biskopstorps utskog. I Gisslabohls gamla kohage, inom områdets södra 
spets, växer idag ekskog där många individer är omkring 150 år gamla (Niklasson m fl 2005). 

Kleva skog, tidigare samfälld mellan två frälseägare, kartlades också vid denna tid, 1771, men 
främst i syfte att dela upp bokskogen som snabbt ökat i värde. På kartan, som är relativt 
detaljerad, har inte ek markerats någonstans, förmodligen för att den inte varit intressant i 
sammanhanget. Klevas inägor karterades något senare, 1790, och här beskrivs änghagen, 
direkt angränsande till utmarken i en lång bergbrant (KÖ17) som bevuxen med bl a 

ekeskog  och sannolikt fanns här spridda ekar också i utmarken, främst i de västra delarna 
som bör ha varit mer ljusöppna sedan lång tid tillbaka. Skogen har dock länge dominerats av 
bok, framför allt österut mot och på Holkåsen där eken verkar ha minskat starkt redan från 
1500-talet (Karlsson 1996). På Klevas gamla utmark finns idag bara ett större ekbestånd, på 
Lillaberg som 1771 beskrevs som berg och ljung , precis vid inägogränsen i den gamla 
fägatemarken (Niklasson m fl 2005). Sluttningarna omedelbart öster om Lillaberg beskrivs i 
kartmaterialet från 1771 som berg, ljung och barmark och på laga skifteskartan 1867 som 

ljungslätt och brända, skoglösa backar . Förmodligen ljungbrände man här då och då för att 
förbättra betet liksom man antagligen också gjorde i Kalvabergen vars södra ände, fägatemark 
till Kalvabol, 1861 beskrivs som ljungmark  (KÖ18). 

För övrigt beskrivs inte Kalvabergens vegetation i källmaterialet men de har sannolikt varit 
ekbevuxna i åtskilliga sekler, de äldsta ekar som nu återfinns spirade vid 1700-talets mitt 
(Niklasson m fl 2005). I några ekar i norra kanten av Kalvabergen finns brandljud från 1843 
och det är mycket möjligt att dessa hänger ihop med ljungbränning som gått överstyr 
(Niklasson & Nilsson 2005). 

Själva Styringeskogen beskrivs 1812 och 1819, i syneprotokoll från Biskopstorps 
kungsladugård, som en trakt af bokeskog blandad med eke  ung tät och tillväxande
respektive som den till gården häfdade bokskogen, blandad med några ekar . Den
bedömdes att i goda ollonår kunna göda 30-40 svin vilket tyder på att här fortfarande fanns 
gott om äldre ollonbärande träd. Ordalydelsen tyder på att eken i detta sammanhang inte var 
speciellt intressant att beskriva men att den inte gick att förbigå, förmodligen för att här ändå 
fanns ganska mycket. 
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Äldre solitärek på Kalvabergen, numera hårt trängd av yngre bok. 

År 1825 gjordes i södra Sverige en ny ekbesiktning på uppdrag av flottan, främst på skattejord 
men i Halland också på kronojordar. Inventeringen utfördes av Johan af Borneman och han 
noterade till sin bestörtning att landskapets tillgång på fällbara timmerekar minskat till bara en 
tiondel av det antal som Polheimer bokfört 30 år tidigare. Det mesta av det som återstod var 
dessutom av sämre kvalitet. Biskopstorps ekskog på utmarken beskrivs som fortfarande 
ansenlig men allmänt kortvuxen och skadad, och den bedömdes inte heller innehålla någon 
ungskog. Enligt Borneman var alltså ekföryngringen mot slutet av 1700-talet och början av 
1800-talet dålig vilket, som tidigare nämnts, också bekräftats av dendrokronologiska 
undersökningar (Niklasson m fl 2005).

Målshyltan och Ullseket där de, enligt Polheimer, enda storvirkesekarna i socknen växte 1792 
nämns inte av Borneman och det kan ju bero på att dessa ekar faktiskt avverkades till 
skeppsvirke eller så hann de bli vrak under tiden. Polheimer varnade just för det sistnämnda 
och menade att ekarna på Biskopstorp borde med det aldraförsta afhämtas om det till sitt 
ändamål skall kunna vara dugelit, ty detta eket står hädan efter till sin märkeliga skada . Vid 
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denna tid började man också alltmer varsebli att själva kronstämplandet i sig kunde leda till 
rötangrepp och göra virket odugligt, något som också påpekades av Borneman. 

Vid inventering av Grytåsen hittades 1825 en stor mängd 4 à 500 halfstora och smärre 
skadade knut och ris eker, (och) en och annan stor wrakek  och även här registreras alltså en 
negativ förändring jämfört med den fina ekepark  som fridlysts drygt 30 år tidigare.

På kungsladugårdens inägor, söder om reservatsområdet, protokollförde Borneman 
sammanlagt inte mindre än 3 300 stora och halfstora, hamlade (här syftande på avhuggna 
grenar) wrakekar och i Gisslabohls änghage, delvis inom områdets sydvästra spets, 15 stora 
och några halvstora, skadade vrakekar. Ingenting nämns om de timmerekar som Polheimer 
registrerade 1792 på hemmanets inägor, inklusive hagarna, och detta styrker tanken att de, 
tillsammans med storvirkesekarna på Målshyltan och Ullseket, faktiskt blev avverkade till 
skeppsvirke och också avhämtade i laga ordning. Polheimer beskrev att virket från bl a 
Biskopstorp och Gisslabol kunde fraktas på Stora landsvägen till lastplatsen i Halmstad 
hamn förutom ¼ mils skogskörning  (för Biskopstorpsekarna) och det betraktades nog som 
en relativt lindrig framkörning. Även vid Harplingebukten kunde virke lastas om för vidare 
transport till havs. 

   

Äldre spärrgrenig ek på Grytåsen, alltmer trängd av yngre lövträd.
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Andra halvan av 1800-talet  fortfarande mycket ek
I kartmaterialet över Rys frälseskog från 1867 nämns ingenting om ek. De flesta delområdena 
beskrivs som bevuxna med sämre skog , medelskog , bättre skog eller vacker skog
och ett par områden beskrivs som bokskog . Det finns skäl att anta att skogen i de områden 
som inte specificerats till trädslag var en blandskog där det också växte ek och att den trivdes 
framför allt i de mer ljusöppna markerna närmast inägogränsen i väster. Pollenprover från 
Trälhultet i Ryskogens östra del visar dock här en kraftig minskning av ekpollen kring 
sekelskiftet 17/1800 samtidigt som bokpollen expanderar (Björkman 2002). 

I den ekonomiska besiktning som gjordes av Biskopstorp 1840 beskrivs återigen att skogen, 
som utgör en större del af boställets utmark är bevuxen med bok- och ekeskog . Vidare 
berättas att på en del av skogsmarken växer ren ekskog som i april samma år till stora delar 
skadats av vådeld  utkommen från en aflägsen tract , det bör vara Grytåsen man syftar på 
(se vidare s 46). För att nyttiggöra virket, som åtminstone delvis verkar ha varit av god 
timmerkvalitet, har man redan i augusti mätt upp och fällt därav för Kronans räkning tjenligt 
eke och även Biskopstorps arrendator och torpare får ta del av det brandskadade ekvirke som 
fällts i egenskap av tjänligt byggnadstimmer. En del av ekarna bedömdes inte vara värre 
vidbrända än att de eventuellt kunde klara sig och dessa lät man stå för vidare avvaktan.

Oavsett om de kvarstående ekarna överlevde eller ej är det inte troligt att de höggs utan 
förmodligen lämnades de flesta åt sitt öde. År 1851 berättar besiktningsprotokollet att man 
nyligen huggit ett större antal ekar uti inägorne  till just reparationer till boställets 
byggnader och torp, vilket bekräftar antagandet att många av de brända utmarksekarna på 
Grytåsen fick stå kvar. Vid trädborrningar av Grytåsens äldsta ekar har man konstaterat 
brandljud ifrån 1840 (Niklasson m fl 2005) vilket visar att en del av dem också överlevde 
skogsbranden som måste ha varit stor och som efter sig verkar ha lämnat utrymme för en hel 
furuskog att växa upp (se vidare avsnitt Tall ). 

I besiktningsprotokoll från 1858 över Biskopstorps skog nämns också tallen för första gången: 
skogen som besiktigades består af ek, bok och något furu och man börjar nu också på allvar 

att diskutera skydd av den uppväxande ungskogen av bok och fur. Skydd av uppväxande 
ekskog nämns inte i sammanhanget, förmodligen främst för att eken i denna typ av mark inte 
längre hade något värde som skeppsvirke för flottan som vid denna tid dessutom alltmer 
övergått till ångbåtar med metallskrov. Kronans regale på eken hade släppts redan 1833. Tio
år senare beskriver länsjägmästare Noréen att det på Biskopstorps skogsmark finns gott om 

äldre Öfverskärmande ekar  hvilka nu qvarstå till men för den uppväxande bokskogen 
men som lätt skulle kunna huggas utan rubbning af den hushållningsplan för skogen, hvilken 
för närvarande är under utarbetning . Dessutom berättar han 1868 att Grytåsen återigen 
härjats av skogsbrand som främst skadat den unga tallskogen (se ovan) men också åtskilliga
äldre ekar och ett och annat boketräd .

År 1875 beskriver Noréen att förutom ekskogen på inägorna, som står till men för åker och 
äng, finns på utskogen mycket ek dels insprängd bland bokskogen dels i rena bestånd . Han
menar också att det stora och ökande antalet ansökningar från länets bönder, inklusive 
Biskopstorps arrendator, om att få hugga ekar som betraktades som skadliga för åkerbruket 
även handlade om att man ville komma åt ekbarken (som användes vid garverierna för 
skinnberedning och som betalades bra). Det är mycket möjligt att många äldre ekar på 
Styringeskogen, liksom i övriga delar av reservatsområdet, också huggits eller barkats i detta 
syfte. Polheimer uttryckte i sitt inventeringsprotokoll från början av 1790-talet just detta att 
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allmogens hudbarkning gick hårt åt ekarna, inte minst i trakterna kring Slättåkra o Kvibille. 
Förmodligen är det samma misstanke som ligger bakom att Noréen oaktadt riklig 
ektillgång bara tillstyrker 20 av de 50 ekar på utmarken som Biskopstorps arrendator 
Nilssons ansökt om att få hugga till gagnsvirke. Ännu i början på 1900-talet var försäljning av 
ekbark till garverierna en lönsam verksamhet för den halländska allmogen, och svår att 
beskatta.

År 1876 fick arrendator Nilsson tillåtelse att hugga 400 ekar som stod till hinder för 
åkerbruket på Biskopstorps inägor mot att han använde de 800 kronor som barken 
beräknades vara värd till reparationer av kungsladugården. Dessutom skulle han dra upp och 
betesfreda 800 ekplantor i det område där furuskogen nyligen eldhärjats. Om någon planta 
inte klarade sig igenom de första åren skulle en ny sättas. På Västra Grytåsen finns nu ett 
större ekbestånd mellan 80-160 år och dessutom en liten grupp med 300-åriga ekar (Niklasson 
m fl 2005). Det kan ju vara möjligt att arrendatorn här faktiskt planterade vad han blev ålagd, 
eller så handlar det om självföryngring efter branden. 

Att inägoekarna höggs det vet vi, av de upp emot 3 500 vraken och flera hundra övriga ekar 
som växte i Biskopstorps åkergärde vid Bornemans inventering 1825 finns bara ett fåtal kvar. 
Några av dessa ligger nu till grund för ett litet naturreservat söder om gården. Det omfattar ca 
12 hektar gammal hagmark, inklusive en rullstensås av geologiskt intresse, och är klassat som 
nyckelbiotop. Här växer nu sammanlagt 22 gamla, spärrgreniga ekar varav hälften 
förmodligen skulle definierats som vrak av Borneman. Här finns också många grova stubbar 
som visar på en ännu tätare ekförekomst i gången tid. 

År 1879 söktes och beviljades avverkning av ytterligare 200 vrakekar på Biskopstorps inägor 
och i samband med detta tycker Noréen också att arrendatorn ska få tillstånd att röja bort 

alla för jordbruket hinderlige och skadelige ekbuskar och ektelningar och också få ta hand 
om virket. Av de protokoll som fördes under de första 20 åren, 1896-1915, av ordnad 
skogsodling inom Hallands revir framgår inte heller att man planterade eller frösådde ek på 
Biskopstorps marker. Överhuvudtaget verkar ekvirket, förutom barken, förlora starkt i värde 
under loppet av 1800-talet och i inägomarken blev den samtidigt alltmer ett hinder för det 
rationella jordbruk som eftersträvades med laga skiftesreformerna.  

Inom reservatsområdet är eken nu vanligast på den gamla inägomarken till hemmanen 
Gisslabol, Knaggared och Kalvabohl och de flesta har grott från mitten av 1800-talet och 
framåt. Även Kalvabergen öster om Kalvabohl är nu bevuxna med äldre ekskog, 150-200 år 
med en del träd upp till 250 år gamla, och ekskog av samma ålder finns också i den västra 
delen av Styringe skog, på Brännåsen och Högåsen (Niklasson m fl 2005). Sistnämnda 
områden beskrivs också på 1840 års karta som bevuxna med bok och ek. På den 
reservatsmark som ingår i Biskopstorps historiska skogslott finns, förutom på Grytåsen också 
ett ekskogsparti kvar väster om Skogsstugan med upp till 150-åriga ekar (Niklasson m fl 
2005). På 1859 års karta benämns detta område, öster om den gamla vägen upp på skogen, 
som Ekebacken, bevuxen med ekskog och något bok . Vägen följde här gränsen mellan den 
frälseägda och den kronoägda delen av Styringeskog, på Biskopstorps sida. Strax norr om 
Ekebacken leder den gamla, fortfarande tydliga, hålvägen över gränsbäcken för att gå på den 
västra sidan i några hundra meter och sedan leder den över på Biskopstorps sida igen. 
Området som hamnade mellan vägen och bäcken kallas på 1859 års karta för Vägstycket och 
beskrevs då som ett litet eke . Här växer nu en blandskog med björk, rönn, tall m m och 
dessutom bok och al som bär spår av stubbskottsbruk samt en del äldre ekar. Hålvägen är en 
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del av det gamla huvudstråket för djur och människor på väg söderifrån till skogsbetet eller 
för att hämta brännved i bokskogen eller för att ta sig vidare mot nordost (KÖ18). 

Sammanfattningsvis är det historiska källmaterialet något haltande och ibland motsägande när 
eken beskrivs, vilket mer hänger ihop med beskrivningarnas olika syften än hur skogen 
faktiskt såg ut. I stort pekar dock materialet på att eken varit vanlig inom så gott som hela 
reservatsområdet genom historien. 

Beståndsbildande har den varit framför allt i de södra och västra delarnas bergiga och kargare 
partier där boken inte trivts lika bra, och i söder och väster dessutom på gammal inägomark 
som varit mer ljusöppen. Betesdjuren har också hållit utmarkerna mot inägorna öppna och 
lämnat ljusrum för eken att gro efter det att skogsbetet upphörde kring 1900-talets början. 
I de mer otillgängliga delarna som Silverberget och Kvinnsåsen i nordost finns enstaka vrak 
och stubbar kvar efter ekar som spirade på 1500-talet, kvarlevor från en tid då eken var 
vanligare även här och fram till 1800-talets början då boken alltmer tog över (Björkman 
2002).

Tall

Protokollet till 1685 års husesyn av Biskopstorp innehåller mycket detaljerade beskrivningar, 
bl a av byggnadernas utseende och tillstånd. Det berättar t ex att man uppå sielffwa 
mannagården  nyligen byggt ett nytt wåhnehuus (boningshus) af fuhretimber och medh 
knutar uptimbrat, 24 alnar långt och 11 alnar bredt (ca 14 x 7 m), är een wåning högt, dähr 
uthi ähro 4 dörar medh behåldne gångjärn och låsar medh nycklar för dhee 2, sampt klincka 
och handfängh på kiökdören, . Husets tio fönster med 3 rutor bårte  har luckor av 
furubrädor och även möblerna beskrivs, bl a 2 långa bänkar af furubrädor och lijttet
rundt furebordh medh korssfot till . Ett nytt kornhus, tillika spannmålsbod, har också byggts 

14 ahlnar långt och 12 ahlnar bredt, är och af furetimber medh knutar upphuggit . Båda 
husen har nävertak med torv på och dessutom finns ett lager med näver till boningshusets tak 
som redan behövs på ett ställe wedh rygåhsen at lagas . Dessutom beskrivs en gammal 
wåhnehuuss längia, af fuhrutimber och med gammalt halmtaak på, består af en stuffwa och 
ett kiök, uti 12 ahlnars längdh och 10 ahlnars breddh,  . Tätt ihop med detta hus låg ett 
stort wedehuuss medh halmtak på och dörar före  och ett hemmelijk huuss . 

För de större djuren fanns tre ladugårdslängor försedde med nödige döra, rännor, låfft, 
krubbor och spilltunnor i stallen, bååsar i fäähusen, medh annan sådan innanrede, sampt och 
äro taaken hiellpeligt godha och behålne . Förutom byggnader och inventarier är också 
gårdens djurbesättning noggrant beskriven, från 1 biståck (som) är wid mackt via gäss, 
hönor, kalkoner, änder, får och lamm, galtar, orne och sugga och andra svin inklusive 8
stöcke små grihsar, 14 dagar gambla , till oxar, stutar, kalvar, kvigor, kor och hästar varav 

1 rödbrunt stoodh, synes wara 17 åhr kallas Ryttarehåppan lijtte stiernet . Hela protokollet 
finns utskrivet (Bilaga 3) och är ett unikt tidsdokument. 

150 år senare, år 1831, byggdes återigen en ny manbyggnad av furutimmer på Biskopstorp 
och dessutom två stycken, 35 meter långa ladugårdslängor som var helt och hållet af ek ,
vilket visar att det värdefulla furutimmret då användes med urskiljning. 

Troligtvis hämtades furuvirket till både 1800- och 1600-talsbyggnaderna från de egna 
markerna på Styringeskogen. Det äldsta källmaterialet nämner dock inte något om tall i 
området, troligen för att den vid denna tid inte bildade några nämnvärda bestånd och
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Malmström (1939) beskriver inte heller furuskog inom Biskopstorp förrän vid 1800-talets 
mitt. Makrofossilanalys från Trälhultet (Hannon 2002) visar dock att tallen här har funnits 
sparsamt sedan 1200-talet och förmodligen var det så inom hela området, framför allt i blötare 
partier och i bergbranter som t ex Grytåsen och i de delar av skogen som var mer ljusöppen. 
Vid 1800-talets mitt ökar tallen kraftigt, förmodligen en effekt av de ökande huggningarna i 
bokskogen i samband med att skogsmarkerna laga skiftades. 

Sydvästra delen av Styringeskogen, som var samfälld mellan Steninge, Knaggared och 
Kalvabohl, delades tidigt på 1840-talet. Styringeskogen sydväst och nordost om Kroksjön 
med Fästampaåsen och Kroksjöåsen delades på 1860-talet, liksom Kleva skog och Ry skog. 
Bokvirket hade nu också blivit värdefullt till smörtunnestäver och som ved för avsalu och de 
sannolikt mycket stora huggningarna inom den bokskogsdominerade reservatsmarken från 
1800-talets mitt gav tallen goda möjligheter att etablera sig i större omfattning än tidigare. I 
protokollet som fördes vid 1858 års besiktning av Biskopstorps skog nämns också att förutom 

en ymnig tillwext af unga boke- äfvensom en icke obetydelig del furu plantor warit i tillfälle 
att framspira  (jfr Niklasson m fl 2005) och att detta beror på de senare årens årliga 
utstämplingar av brännved till Biskopstorp. 

Ett annat exempel på hur tallen gavs möjlighet att bilda bestånd ser man om man jämför 
kartan över Knaggareds ägor från 1870 med laga skifteskartan från 1828, då Steninge, 
Kalvabohl, Knaggared och Gisslabohl skiftade den tidigare samfällda utmarken Kalvabergen 
och ett område söder därom. Här finns ett område på gränsen mellan inägor och utmark som 
1828 beskrevs som gräsblandad ljungmark och som vid skiftet hamnade i direkt anslutning 
till Knaggareds fägata som bör ha anlagts som ett resultat av skiftet. Djuren passerade därefter 
relativt snabbt till utmarksbete längre bort och ovannämnda ljungmark beskrivs på 1870 års 
karta som en furubevuxen backe och fem år senare ligger här ett torp, Furulund, precis utanför 
reservatsområdets gräns (se KÖ18). 

Kartorna från 1800-talets mitt, 1840-70-talet, (KÖ18) visar att uppvuxen tallskog trots allt 
ännu inte var speciellt vanlig inom området. Strax norr om Holkåsen, vid Klemme mosse 
precis på den gamla gränsen mellan Kleva och Rya skogar fanns 1867 en liten furubacke
på ett knappt hektar. I nordost, strax öster om vägen förbi Silverberget, visar kartan från 1875 
på ett område med furubackar  och  furu- och björkbackar , sammanlagt 6 hektar, på den 
skogslott som kronohemmanet Gisslabohl fick som enskild vid storskiftet av Styringeskogen 
1777. Det är mycket möjligt att det höggs extra mycket tunnstav i just denna bokskog efter 
skiftet (eftersom det här inte fanns någon godsägare som styrde huggningarna, vilket annars 
var fallet i hela det övriga området utom på kungsladugårdens skogslott) och att den furuskog 
som därefter fick chansen att etablera sig var av timmerkvalitet vid 1875 års skifte. 

Av kartmaterialet och övriga källor att döma, verkar endast området kring Grytåsen ha varit 
furubevuxet i någon större omfattning vid mitten av 1800-talet och tidigare (KÖ18). 
Länsjägmästare Noréen berättar i en skrivelse 1868 att 24 hektar 20-25-årig tallskog på 
Biskopstorps utmark brunnit i juni månad samma år och dessutom förekommer på den 
afbrända trakten åtskillige äldre ekar och ett och annat boketräd som också skadats men 
som bedömdes ha goda chanser att överleva. Den brända furuskogen värderades av Noréen 
till 285 Riksdaler men beskrevs som avlägset belägen. Enligt kartan från 1859 fanns då stora 
partier ung tillväxande furuskog på Grytåsen och med tanke på den stora arealen, 24 hektar, 
bör det ha varit nästan all tallskog i området (på Westra och Östra Grytåsen och Grytåsalider) 
som brann. I den taxeringslängd som gjordes 1880, i samband med upprättandet av en 
skogsbruksplan för Biskopstorps skog, omnämns också området som det brända Grytåsen . 

33



Borrningar i de äldre ekarna visar på brandskador uppkomna 1840 (Niklasson m fl 2005) 
vilket tyder på att det 20-25-åriga tallbestånd som brann 1868 förmodligen uppkommit efter 
en lika stor brand 1840 då en stor del av Grytåsens ekskog skadades och därefter även delvis 
avverkades. Att även tall skulle ha brunnit 1840 nämns inte i det protokoll som berättar om 
händelsen, förmodligen för att den då inte bildade bestånd i området. 

I korrespondensen mellan Noréen och högre myndigheter nämns det avbrända området som 
Kongsladugården Biskopstorps tallskog och samtidigt att Biskopstorps skogsmark helt och 

hållet saknar saknar tjenligt byggnadstimmer af tall  och att sådant får införskaffas från 
annat håll men att de eldskadade tallarna skulle kunna duga till stängselvirke. Den brunna 
tallskogen, sammanlagt 11 900 träd, var emellertid svår att avyttra. Biskopstorps torpare 
lämnade in en begäran i december 1868 om att få några lass vardera av tallarna till 
stängselvirke men detta befanns icke kunna beviljas . Arrendator Hofverberg begärde att 

efter eget godtycke på bästa sätt tillgodogöra sig de afbrända träden , vilket bifölls på 
villkor att han sedan sådde hela avverkningsytan med tallfrön på egen bekostnad, vartill 
beräknades 100 skålpund (42.5 kg) à 1:60 riksdaler skålpundet. Detta tilltalade inte 
arrendatorn och tallskogen blev stående. Efter ett par år såldes den av kronofogden på auktion 
till ett kraftigt underpris, 2:25 Riksdaler, vilket var en bråkdel av vad den värderats till. 
Köpare var gästgivare Holm i Kvibille och tallarnas fortsatta öde är okänt.

År 1889 meddelar Noréen till landshövding Nordenfalk att arrendator Nilsson på Biskopstorp 
olovligt avverkat minst 100 tallar av sparrars groflek  (mellan 10 och 20 cm i diameter) och 
dessutom en icke obetydelig del björkskog . Förmodligen handlar det om furor på eller invid 
Grytåsen som inte drabbades av branden 1868. År 1927 berättar överjägmästaren också att det 
i närheten av Grytåsvägen (bör vara vägen till Grytåsen som gick i gränsen mellan den öppna 
betesmarken i söder och skogen söder om Iglasjön) inne i de planterade granbestånden, finns 

en hel del gamla tallar och ek, som tidigare ej kunnat säljas .

Från mitten av 1800-talet har tallen ökat inom reservatsområdet (Niklasson m fl 2005, 
Björkman 2002, Hannon 2002) och det är troligt att det hänger ihop med skogsskiftena och de 
kalavverkningar som därefter inleddes till skillnad från tidigare blädningshuggningar (bl a 
Pettersson 1995). Det verkar också som att tallen vid denna tid fick chans att spira också på 
redan tidigare öppna ljung- och betesmarker och det kan ju bero på att betestrycket på vissa 
utmarkspartier lättade efter skiftena, t.ex. vid ovannämda Knaggareds fägata där torpet 
Furulund sedan anlades. Fortfarande finns i direkt anslutning härtill, på reservatsmarken, ett 
par större furubestånd. Även vid Klevas fägatebacke, i kartmaterialet från både 1771 och 1867 
beskriven som ljung och barmark  respektive ljungslätt och brända skoglösa backar
finns numera ett större furubestånd med omkring 100 år gamla träd av första generationens 
succession (Bengtsson 1999:20). 

Utanför området, längs Hasslebäcken och Biskopstorps skog i öster, sträcker sig Furumossen, 
en kilometer lång och ett par tre hundra meter bred. Vid mossens södra ända leder 
Helvetesporten över Hasselbäcksravinen från Holms sockens norra skogsmark upp till Porten 
och Torget på Biskopstorps skog, ett sammanlagt ca 10 hektar stort sluttande skogsparti, vid 
1800-talets mitt bevuxet med al, bok och furu. Marknamnen för tankarna till någon form av 
färdled och samlingsplats i området. På 1859 års karta är en stig markerad genom skogen i 
nord-sydlig riktning (KÖ18). 

34



Gran

I det historiska källmaterialet som undersökts nämns inte granen och det kan bero på att den 
inte fanns i området eller, kanske troligare, på att de enstaka granar som fanns inte hade något 
som helst skogligt eller virkesmässigt värde. Vid sekelskiftet 16/1700 hade granen, som 
vandrat in i Halland från nordost, precis nått över landskapsgränsen från Västergötland 
(Malmström 1939) och det är möjligt att den några decennier senare också slagit rot i 
Biskopstorpsområdet. Makrofossilundersökningar från Trälhultet (Hannon 2002) visar att 
gran fanns i området vid 1700-talets mitt. Vid Kroksjön fälldes på 1990-talet en 180-årig gran 
och flera granar 110-120 år gamla, med groning vid 1800-talets slut, har också hittats väl 
spridda över hela reservatet. Kartmaterialet från 1800-talets mitt visar dock tydligt att granen 
inte varit beståndsbildande i området förrän efter planteringarna, som inleddes 1896 inom den 
nybildade kronoparken på Biskopstorps tidigare utskog. 

Bexell berättar i Hallands historia från 1819 att bönderna i Slättåkra och Kvibille socknar 
brukar plantera en à två eller till och med tre granar på taket . Påståendet kan tolkas som 
att granen växte i området i början av 1800-talet men att den ansågs så pass märkvärdig eller 
sällsynt att det kunde ligga status i att ha den som en slags takspira , högt uppsatt för 
besökande att titta på. 

Mellan 1896 och 1910 sattes runt 300 000 granplantor, 83 000 bok-, 80 000 tall- och 
dessutom 14 000 björkplantor på kronoparken (LLA: DIV:1). Man planterade i fem fots 
qvadratförband (1,5 meter mellan plantorna) i gropar med fyllnadsjord . I detta 
inledningsskede blev ca 70 hektar av skogsmarken planterad, alltså ungefär hälften av den 
mark som i skogsbruksplanen (se s 49) beskrevs som kal men till skogsodling duglig. Av 
handlingarna att döma var det på den öppna utmarken söder om nuvarande reservatsgräns 
som dessa första planteringar gjordes. De följande fem åren innebar en helsatsning på gran 
genom de sammanlagt 20 kilo granfrön som såddes ut. 

Området söder om Iglasjön och Sjöamossen strax innanför reservatets södra gräns bestod 
1859 av ljungbackar  som också bör ha planterats i det första skedet. Skogsjournaler från 
1927 nämner också granplanteringar längs Grytåsvägen och det är ganska troligt att det 
handlar om markerna söder om Iglasjön. Här fanns 1999 ung planterad granskog av andra 
generationen.

De delar av det avbrända Grytåsen som lämpade sig för granodling planterades förmodligen 
också kring sekelskiftet 18/1900. Den ekonomiska kartan från 1960-talet visar på tät, 
uppvuxen granskog över merparten av det område som på 1859 års karta benämndes Östra 
Grytåsen och Grytåsa lider (ligger precis utanför områdesgränsen i sydöst). Det mesta av den 
del av Västra Grytåsen, som ingår i det planerade reservatet är nu bevuxet med ek- och 
bokskog 80-160 år gammal (Niklasson m fl 2005). 

Kronoparken verkar ha varit det område inom reservatet där man var först med att plantera 
gran. På de övriga, tidigare frälseägda, markerna inleddes större granplanteringar på 1920-
talet för att ta riktig fart först efter andra världskriget. År 1996 var andelen planterad gran som 
störst, ca 40 % av reservatsmarkens areal, vilket var lika mycket som bok- ek- och övrig 
lövskog tillsammans (Bengtsson 1999:20). 
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Surskog av björk, al  mm 

Begreppet surskog hittas ofta i 17- och 1800-talsbeskrivningar från Halland och Skåne och 
syftar på de träd som bönderna brukade som lågskog, dvs stubbskottsbrukade, oftast björk, al, 
asp etc, till skillnad från ek och bok som var kronans träd. Ordets ursprungliga betydelse är 
omdiskuterad men beteckningen syftar troligen både på trädsort och brukningssätt. Björk och 
al växte ofta relativt blött men det är förmodligen inte det som åsyftas med sur utan det kan 
istället handla om att löv, grenar och rötter av dessa träd lätt syrade/bröts ned, vilket vid 
huggning gav en mer värdefull röjgödslingseffekt i inägomarken än vad de ädla lövträdens 
mera svårnedbrytbara löv och grenar gav (jfr syr-fälle  nedfällda buskar och qvistar som 
ligga och ruttna för att befordra gräsväxten , Rietz 1862). 

Hallands Landsbeskrivning 1729 berättar om Styringe skog, där Biskopstorp ägde skogslott 
för 4 ½ hemman (ca 80 %), att Berörde skoug består af något godt och fullkomligt bete, dels 
och några der å hwar, blandt boker blandade eker, samt een ymnig tillwäxtning af unga 
boketrän men ingen surskoug, allenast något biörckeris, . Samtidigt beskrivs att det på 
gårdens inägomark finns tillräckelig ofrucktbar skoug, af biörck, hassell och ahle, hwaraf 
man sig betiena kan, hwilcken med rödning (röjning) synes skulle kunna förbättras,  . 
Landsbeskrivningen bör tolkas så att eftersom det fanns mer än tillräckligt med löv (björk, al 
o hassel) på bekvämt avstånd på inägorna, behövde man inte hålla någon surskog på 
utmarken, förutom lite björk som verkar ha stubbskottsbrukats, därav benämningen 
björckeris . Här högg man bevisligen hellre bokved, som hade högre brännvärde, och som 

kungsladugårdens arrendator årligen fick sig utsynat i tillräcklig mängd. Kronohemmanet 
Gisslabohls inägor beskrevs också 1729 som bevuxna med biörcke, ahle och hassle buskar , 
sannolikt i tillräcklig mängd och beteckningen buskar indikerar att de stubbskottsbrukades.

Eftersom alla andra, då delägande hemman i reservatsmarken, var frälseägda finns inte deras 
marker upptagna i Hallands Landsbeskrivning men det är säkerligen så att även dessa hade 
tillräckligt med surskog av främst björk, al och hassel på sin inägomark liksom ek som var bra 
till stängsel. Det som höggs på utmarken var framför allt brännved av bok. 

Kartan från 1771 över Kleva skog är detaljerad beträffande de olika trädslagen och de blötare 
partierna som är markerade som kärr är också mer eller mindre bevuxna med al, ett par 
beskrivs som alekjärr . I delningslängden är alkärren graderade relativt högt, troligtvis för 
att alarna stubbskottsbrukades som surskog, och de har också skiftats rättvist. Övriga 
våtmarker i Kleva skog beskrivs som mossar, förmodligen bevuxna med en och annan tall, 
som dock inte markerats. Björk nämns bara på ett ställe, precis vid kanten av de ljungbevuxna 
öppna markerna i söder i anslutning till fägatorna. Att den inte nämns någon annanstans bör 
betyda att Klevaskogen i övrigt ännu var förhållandevis sluten, eftersom björken, liksom 
tallen, behöver ljus och öppenhet för att kunna föryngra sig i större skala. Den pollenanalys 
som är gjord på Holkåsen visar att björken varit relativt vanlig i området fram till 1500-talet 
då den minskade kraftigt samtidigt som boken expanderade. Under andra halvan av 1800-talet 
ökar björken igen (Karlsson 1996).

Kleva nr 1, det övre av de båda Klevahemmanen, fick inägorna karterade 1790 och så gott 
som hela den gamla ängs- och åkermarken ligger nu inom reservatets gränser (KÖ17). 
Markernas övre del bestod av en änghage bevuxen i öster med ek, bok och björk och kunna 
ej till annat begagnas än bete och löftäkt  och i övrigt med surskog af björck, asp och ale .
I själva åkergärdet, söder om änghagen växte också en del hassel. I Klevas gamla änghage 
växer nu några av reservatets äldsta bokar och ekar (Niklasson m fl 2005). 
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Övre halvan av Klevas inägor utgordes 1790 av en stor änghage med måss- och ljunglupen hårdvall  med 
ekeskog beväxt . Den östra delen, längs Långebergshult, som ej höstas är bevuxen med ek, bok och björk 
och kunna ej till annat begagnas, än bete och löftägt . Både i änghagen och i åkergärdet i söder växer dessutom 

surskog av björk, asp och ale och området precis väster om gården beskrivs som en hasselbacke . Förutom 
inägoskogen har man, öster om inägorna, bokeskog till husbehof, dock allenast risboke . 

 Söder om gården, i fägatebacken, syns Kleva berg där bonden i Gisslabol något senare på 1790-talet red vilse 
och så när miste livet. Han hade behövt kartan! (se vidare under avsnittet Kulturlämningar s 51) 
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I kartmaterialet från 1800-talets mitt lyser också björken nästan helt med sin frånvaro, vilket 
man kan tolka som att här förmodligen inte fanns några större bestånd. Samtidigt har 
karteringarna varit inriktade på den mer värdefulla skogen, framför allt bok, ek och fur och 
björken kan mycket väl vara underskattad. Ett område bevuxet med gles bok och björk 
återfinns dock på 1840 års karta, mellan Höga Klint och Rörmossahult nordost om Sölahagen. 
Fortfarande kan man se ett stycke av en väl upptrampad hålväg som leder hitupp, förmodligen 
ursprungligen från inägomarkerna i väster. 

På Rya skog i norr beskrivs 1867 Björkeberget

 

och Björkebackarna , dock som bevuxna 
med bokskog. En tolkning som ligger nära till hands är att här tidigare varit så pass ljusöppet 
p g a bete eller huggningar att björken kunnat etablera bestånd som pionjärträd men att boken 
sedan tagit över i en alltmer sluten skog och att björknamnen sedan fått hänga med. Hela 
området ligger inom Rygårdarnas gatebacke , alltså utmarksområdet närmast fägatan. 
Mycket fantasieggande är benämningen Galgebackar på höjderna norr om Björkeberget 
(KÖ18). Det är mycket möjligt att här funnits en avrättningsplats och kanske öppnades 
skogen upp fram till backen vid något tillfälle, eventuellt i samband med att en galge 
placerades här. Från backens topp är utsikten milsvid i alla väderstreck (se vidare i listan med 
äldre marknamn på s 55). 

Utsikt från Galgebacken på Rya skog. 
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Ett fåtal alekärr  är markerade på 1800-talskartorna, bl a  i ett sluttande översilningsområde 
sydöst om Kroksjön och på ett par ställen i kanten av Sjöamossen vid Iglasjön. Det är möjligt 
att man märkt ut just dessa med tanke på att visa att här fanns surskog som brukades, eller att 
bruka om man så ville. Här bör ha vuxit enstaka alar även vid övriga våtmarker i området men 
förmodligen inte lika mycket eller lättillgängligt. Alkärr/klibbalsumpskog är inte heller nu 
vanligt i området, alskogen vid Kroksjön finns dock fortfarande kvar. En alsumpskog sydväst 
om Fästampaåsen bär också tydliga tecken på stubbskottsbruk (Bengtsson 1999:20). Kärret är 
på 1840 års karta benämnt som Brännåsakärret  skogbeväxt , troligtvis syftande på surskog 
av al. 

Några av kärren på Biskopstorps skogsmark, bl a Svedjekärr och Yttre Trångakärr, beskrivs 
1859 som alekärr, god betesmark . Troligen brände man fuktheden/fattigkärren för att 
gynna gräsväxten (se vidare under Brand s. 46) och det är förmodligen också för 
betesdjuren som en del av skogens lövbevuxna våtmarker hade störst betydelse, fortfarande 
mot slutet av 1800-talet. 

Vid sekelskiftet 18/1900 sattes, som tidigare nämnts, 14 000 björkplantor på kronoparken. 
Det är möjligt att man hade tanken på att i framtiden nyttja björken som surskog till brännved, 
eftersom bokskogen nu i stor skala ersattes med gran. Av övriga lövträd på Styringeskogen 
nämns i källmaterialet också asp och rönn, men bara helt kort (Uppskattningslängd från 1870-
talet över Biskopstorps skog). 

Bete

Ollonsvin
En stor del av den halländska bokskogen, inklusive Biskopstorpsreservatet, finns nu i 
övergångsbygden mellan slätten och höglandet och här låg också medeltidens gods och 
storgårdar som tätast. Sannolikt hänger detta ihop med ollonsvinens stora ekonomiska 
betydelse och dessutom med att ädellövskogen hade stort värde som statushöjande jaktpark 
(Fritz & Larsson 1997). 

Från 1696 finns ett besiktningsprotokoll från Biskopstorp som meddelar att kungsladugården 
hade eekeskough i giärdet och fälads bookeskough medh åtskillige andre samman ungafär 
till 100 swihns ållon när ållon blifver . Härav kan man sluta sig till Styringe skog vid denna 
tid värderades som betesmark för både svin och nötkreatur. På de adelsägda Ry och Kleva 
skogar gick troligtvis ett motsvarande antal svin och bökade. Hallands Landsbeskrivning 
1729 berättar att Styringeskogens samfällda östra del fortfarande räckte till för 100 svin när 
det var ollonår och att Biskopstorp ägde rätt att efter sitt hemmantal hålla 78 av dem (se också 
s. 13). 

I syneprotokollet över Biskopstorp från 1812 berättas att den skogslott som man fick vid 
storskiftet av Styringeskogen 1777 (KÖ17) nu var ung, tät och tillwäxande, och kunna i 
goda ollon år göda 30 à 40 svin kreatur, samt skall å skogstrakten wara likaså förmånligt 
bete som i beteshagarne (på kungsladugårdens inägomark) . Av beskrivningen förstår man 
att den kommentar som gavs redan 1787, strax efter skiftet, om att den fullmognaste skogen 
gådt bort till delägarne  kanske inte enbart syftade på timmer till tunnstäver, (se vidare s 20). 
Uttalandet kunde ha fog för sig även när det gällde ollonsvinsbetet eftersom skiftet verkar ha 
medfört att kungsladugården hädanefter bara kunde hålla hälften så många ollonsvin på 
skogen som tidigare. Deras skogslott, d v s den stora, sydöstra delen av Styringeskogen var, 
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enligt källmaterialet tydligt mer tät och tillväxande än den fullmogna  norra delen med bl a 
Silverberget och Kvinnsåsen. 

För övrigt berättar inte 1700-talets källmaterial, varken besiktningar på Biskopstorp eller 
annat, något mer specifikt om ollonsvin och förmodligen hänger det ihop med att denna form 
av djurhållning nu alltmer började förlora i betydelse. Det är inte speciellt troligt att det 
halverade antal svin som Biskopstorp ansågs kunna ha på skogsbete i början av 1800-talet 
jämfört med 100 år tidigare betraktades som någon större förlust. Bexell skriver i sin 
Hallands historia från 1819 att alla gårdar i Slättåkra och Kvibille socknar fortfarande har 

svin och att bokskogen vissa år gör aveln lönande. Samtidigt är hela hanteringen under 
avveckling i takt med att den rikast ollonbärande gammelskogen alltmer avtagit. Ollongälden 
för svin som betade på kronans skogar slopades dock först 1834. 

Enligt samtida beskrivare ansåg man inte att grisarna hämmade skogsåterväxten, utan tvärtom 
såg man ollonsvinsbetet som ett medel för den halländska bokskogens föryngring. 
Landshövding Wrangel beskriver också detta i sin ämbetsberättelse 1796 och menar att 
grisarna lämnar så mycket ollon öfver som de ej råka på utan snarare begrafva, at den så 
mycket frodigare wäxer, och sommaren derpå utgjör skogen det härligaste plantelund, som 
för ögon är till att se; . Övriga kreatur bör då stängas ute menar han, eftersom de betar av de 
späda bokplantorna, till skillnad från svinen som ej skadar . På 1840 års karta över 
Styringeskogens sydvästra del syns ett område vid Sölahagen som kallas Grisahålorne, ca två 
hektar stort och bevuxet med jemn boke (KÖ18). Kanske var detta grisarnas favoritställe i 
ollonskogen och kanske var det jämna (likåldriga) boket här, liksom på sluttningarna både 
norrut och söderut som också var beväxta med jemn boke ,  ett resultat av grisarnas bök 
under de tätt återkommande ollonåren vid slutet av 1700-talet. Förmodligen avverkades 
mycket av boket efter skiftet 1840 för att huggas upp till ved för avsalu. Efter det har en ny 
generation bok vuxit upp, som delvis står kvar och delvis ersatts med gran. 

Modern forskning (Kardell 1996) visar också på att grisar på ollonbete i bokskogen med sitt 
bökande medverkar till skogens föryngring och att de sedan inte heller gärna äter de späda 
bokplantorna utan hellre drygar ut ollondieten med andra lövträds telningar, gräsrötter, örter 
och smådjur. De historiska källorna berättar inte om grisarna åt ekplantor eller ej, men enligt 
Kardell är det främst bok- och granplantor som ratas. 

Nötkreatur på skogsbete 
Kring sekelskiftet 16/1700 anlades 14 torp under Biskopstorp i gränszonen mellan in- och 
utmarken. Hallands landsbeskrivning 1729 berättar att torpen då hade en sammanlagd 
befolkning på 46 vuxna personer (och förmodligen minst lika många barn). Torparnas kreatur 
hade tillgång till betesmarck (som) är samfälld fäladsmarck med måsar, liung, berg och 
ladugårdens skougsmarck vilket bör tolkas som att torparna hade tillgång till den öppna 
samfällda betesmarken nordost om Biskopstorps inägor, precis söder om den blivande 
reservatsmarken, och dessutom till betet på själva Styringeskogen som bestod av  något godt 
och fullkomligt bete . Det är svårt att uppskatta det antal kreatur som torparna hade, en av 
torparna beskrivs dock som särskilt fattig eftersom han bara ägde en ko så man kan kanske 
tänka sig att varje torphushåll i genomsnitt ägde två kor. Om så var fallet ökade antalet 
nötkreatur knutna till Biskopstorp med 25-30 stycken vid denna tid. 

Förutom storgården Biskopstorp var det hemmanen Bölarp, Gisslabol och Kalvabohl (två 
hushåll) som hade tillgång till denna del av Styringeskogen och det sammanlagda antalet 
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betesdjur från dessa gårdar blir naturligtvis också en uppskattning. Den noggranna 
bouppteckningen från 1685 efter landshövding Swen Rancks bortgång (Bilaga 3), visar att 
Biskopstorp då hade sammanlagt 47 nötkreatur varav ett 40-tal för tillfället kan ha gått på 
skogsbete (övriga djur var oxar och kor med kalv, som bör ha gått i beteshagarna nära 
gården). Om övriga fyra gårdar hade fem nötkreatur vardera på utmarkssbete (beräknat efter 
Palm 1998), innebär det att det sammanlagda betestrycket från delägarna till den östra delen 
av Styringeskogen kan ha varit ca 60 nötkreatur vid 1600-talets slut och ett 90-tal efter 
torpetableringen ett par decennier senare. Av källorna framgår att det inte fanns något stängsel 
mellan Biskopstorps öppna betesmark och skogen och skogsbetet bör ha intensifierades i takt 
med att djurantalet ökade. 

En motsvarande överslagsberäkning av antal betesdjur kring sekelskiftet 16/1700 från 
delägarna till västra delen av Styringeskogen, Steninge, Styrestad, Knaggared, Brynestorp och 
Kyrkobyen med sammanlagt tio gårdsbruk, ger ca 50 djur. Den betesmark som de flesta av 
dessa kreatur gick på bör ha varit Kalvabergen nära inägorna samt Sölahagen, men också här 
verkar betet i skogen österut ha varit viktigt, inte minst med tanke på marknamn som 
Brännåsen (ljungbränning för att förnya betet) och Fästampaåsen. Även från detta håll finns 
fortfarande rester av vältrampade hålvägar med riktning upp på skogen från den öppna 
utmarken, bl a en strax söder om Höga klint. 

Sölahagen   Kalvabohls gamla änghage i svackan mellan Kalvabergen till höger och Stora Högåsen till vänster 
i bilden. Marken är nu dikad och bevuxen med al, björk tall m.m. och även gran. 
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Klevas och Rys frälseskogar bör ha varit betesmark för minst 15 gårdsbruk med, enligt 
samma beräkning för samma tid, sammanlagt ca 75 nötkreatur. Kartbilderna, (KÖ17 och 
KÖ18) visar på öppna skoglösa backar och ljungmarker i de västra delarna av dessa skogar 
vilket tyder på ett omfattande betestryck. Från Klevas gamla änghage syns fortfarande en 
tydlig hålväg med riktning mot skogen och skogsbetet. 

Det totala antalet kreatur med tillgång till skogsbete inom reservatsområdet under 1700-talet 
kan enligt ovanstående beräkningar ha varit 210-215 djur. Det är möjligt att en del av dem 
vallades men då inte i första hand med tanke på den skogliga återväxten utan framför allt för 
att hitta gott bete och för att inte råka ut för varg eller förvilla sig. I det äldre källmaterialet har 
dock inga uppgifter om vallning hittats. I den plan för ordnad skogshushållning på 
Biskopstorps skogsmark som antogs 1883 stadgades bl a att skogsodlingsplatserna fredas 
från betning genom stängsel eller kreaturs vallning , en kommentar som inte heller tyder 
på att man haft för vana att valla djuren på skogsbetet. 

Richardsson beskriver 1752 i Halland Antiqua & Hodierna att i Kvibille socken är 
muhlbetet uti skogen  av bättre kvalité än åker- och ängsmarken. År 1806 gör man en 

rågångskartering kring hela det stora utmarksområde där Styringeskogen utgjorde en del och i 
kartprotokollet anmärks att ingen gärdesgård är, ej heller har varit emellan skogen och 
utmarken eller den skoglösa utmarken, utan allt öppet legat . I syneprotokoll angående 
Biskopstorp från 1812 kan man läsa att skogen ansågs ha lika förmånligt bete som i 
beteshagarne, fast begagnadet deraf är gården till föga nytta, hälst skogen ligger omstängd 
(omringad) och öppen med angräntsande skogar i Qvibille, Holms och Slättåkra socknar  
Man menar alltså här att skogsbetet är gott men att det blir konkurrens med angränsande 
hemmans kreatur eftersom Biskopstorps skogslott inte är särhägnad. Bexell berättar i 
Hallands historia från 1819 att i Slättåkra och Kvibille socknar har kreaturen mycket föda 

höst och vår på ljungbackarna, och även på vintern om det är barmark. Kommentarerna 
understryker ytterligare skogsbetets betydelse och att betessäsongen dessutom var lång.  

Från 1780-talet steg antalet torp under Biskopstorp ytterligare och 1806, då det förutom 
ovannämnda rågångskartering också gjordes en samlad uppmätning av all torparjord under 
kungsladugården, var de 18 stycken. I dessa handlingar stadgas också noggrant torparnas 
skyldigheter och rättigheter och bl a kan man läsa att tillökning af dagsverken är tillagd de 
torpen, hvilka tätt invid utmarken belägne äro, och undgå den stora besvärlighet som de 
längre derifrån aflägsne torpen vid kreaturens drift och tillsyn dageligen få vidkänna, .
Citatet visar på utmarksbetets stora betydelse i mer än ett avseende, förmodligen drev man 
hellre sina egna kor till betet på skogen än gjorde ett extra dagsverke på Biskopstorp.  

Under 1810-talet genomgick kungsladugårdens jordbruk en rationalisering, som bl a innebar 
nyodling av 30 tunnland, att höbolet ökat till mer än 60 lass  och att kreaturens antal 
förökats från 30 till 50 . Samtidigt blev torpen under Biskopstorp allt fler, 1819 var de 21 
stycken. Enligt Palm (1999) har det genomsnittliga antalet djur i Halland varit som allra högst 
under 1700-talet och boskapsskötsel hade då varit den klart dominerande näringen i 
landskapet i flera sekler. Ängens areal var oftast flera gånger större än åkerns och hemmanen i 
Slättåkra och Kvibille socknar hade, fortfarande långt in på 1800-talet, i genomsnitt ca 10 
gånger så mycket äng som åker (Simonsson 2006), vilket ytterligare understryker 
boskapsskötselns stora betydelse i dessa bygder. 
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Betestrycket på de halländska skogsmarkerna var i allmänhet stort under 1700-talet och 
Biskopstorpsområdet utgjorde, av ovanstående att döma, sannolikt inget undantag. Dessutom 
verkar djurantalet här ha ökat ytterligare under 1800-talet, framför allt i seklets början. Detta i 
kombination med stora huggningar av tunnstavsbokar som inleddes i bokskogen under 1700-
talets andra hälft kan vara en förklaring till den stora föryngringsluckan mellan 1770 och 1840 
som enligt Niklasson m fl (2005) syns inom hela området. Förmodligen ökade betestrycket 
längre bort på skogen också för att djuren lockades av späda småplantor och smakligt gräs 
som spirade i de nya ljusluckorna. I syneprotokoll från 1840 berättas att kungsladugården 

kan vinterföda 42 större fäkreatur, 6 à 8 ungkreatur, 2 hästar och 50 st får vilket visar att 
djurbesättningen då var fortsatt stor. Dessutom var torpen nu ännu fler än tidigare, 16 större 
och 9 mindre år 1844 och under 1800-talet etablerades också ett tjugotal torp vid gårdarna 
och byarna väster och norr om reservatsmarken. Det totala antalet djur på skogsbete inom 
området kan mot mitten/slutet av 1800-talet därmed ha varit uppe i närmare 300 stycken. 

I protokollen från 1840-talet uttrycks det faktum att även om torparnas olagliga 
huggningsverksamhet i bokskogen gett upphov till oräkneliga stubbar och måste stävjas så 
finns det fortfarande mer än nog med brännved för boställets behov. Dock framkommer nu på 
allvar insikten om att betesdjuren håller återväxten nere och att detta kan bli ett problem och 
att om wissa tracter blefvo genom stängsel fredade från kreaturs bete i några år, skulle 
bokplantorna trifvas och ungskog snart upväxa till myckenhet .

Av 1858 års ekonomiska besiktning av Biskopstorp framgår att man nu tillkallat experthjälp 
för att på bästa sätt främja den skogliga återväxten. Dansken J. O. Bruhn, som sedan 1820-
talet lett arbetet med att binda sanden på de halländska flygsandsfälten, inspekterade 
Biskopstorps skogsmark och menade också han att den uppväxande skogen måste betesfredas. 
Det stora området norr om Skogsstugan med Hultan och Stora Bora Bökeskogen sågs som 
mest fördelaktigt att gärda in och kartan som gjordes över Biskopstorps skogsmark 1859 visar 
på ett hägnat område just här, ca 50 hektar stort och avgränsat så som Bruhn föreslagit. 
Kartbeskrivningen talar om att det då fanns bokskog och uthuggen ek- och bokskog  såväl 
som tillväxande bok- och ekskog  inom hägnaden (KÖ18) och större delen av det ingärdade 
området ingår nu i den blivande reservatsmarken. Här finns nu en hel del bok mellan 160 och 
240 år gammal (Niklasson m fl 2005) vilket visar att de betesfredande åtgärderna gav resultat. 
Idag syns inga spår av hägnaden och förmodligen var den av trä. 

1859 års karta visar också att det tidigare nämnda hålvägssystemet (nr 6, karta 3) då var ett 
aktivt vägnät som i sina centrala delar hamnar inom området för hägnaden. Vägsystemet 
riktar sig mot en hålväg som går söderut längs gränsen mot västra delen av Styringeskog 
genom Vägstycket, förbi Ekebacken och Gröneslätt (KÖ18) och upp på Sommarkullen i ett 
tätt, parallellt vägsystem där en hålväg fortfarande hålls öppen medan övriga är 
granplanterade. I markerna söder om Sommarkullen och reservatsgränsen hittar man 
ytterligare ett tydligt hålvägssystem (nr H och I, karta 3) med flera vägar i syd/sydvästlig 
riktning mot torpen och Biskopstorps samt övriga skogsägande hemmans inägomarker. 
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Det är möjligt att Sommarkullen varit en samlingsplats för djuren innan de gick vidare på 
sommarbete i skogen och att detta legat till grund för namnet på kullen, som är markerad både 
i 17- och 1800-talets kartmaterial. Kanske fick de beta på Gröneslätt först, på 1859 års karta 
beskrivet som god betesmark  för att sedan ströva vidare i bränsleskogen norr om Iglasjön 
och så småningom hamna på Yttre Trångakärr, Målhyltaslätt eller Svedjekärr som också 
beskrevs som goda betesmarker och som troligtvis brändes av då och då i betesförbättrande 
syfte (benämningen Svedjekärr tyder ju också på det). 

För Biskopstorps del bör skogsbetet kring sekelskiftet 17/1800 ha blivit ännu viktigare än 
tidigare, framför allt beroende på att det totala antalet betesdjur från kungsladugården och 
torpen vid denna tid så gott som fördubblades. Syneprotokollet från 1812 beskriver också att 
skogsmarken innehöll lika förmånligt bete som i beteshagarna (som var belägna på 
inägomarken, utanför reservatsområdet)  och man ondgör sig över konkurrens från 
angränsande hemmans kreatur.

1859 års karta visar också att Biskopstorps skog fortfarande till vissa delar i första hand 
betraktades som betesmark och att nästan lika stor areal av skogsmarken som av den öppna 
betesmarken söder om nuvarande reservatsgräns sågs som bättre betesmark , ca 40 
respektive 50 hektar. 

I den tidigare nämnda planen från 1883 för ordnad skogshushållning på Biskopstorps 
skogsmark stadgades bl a att skogen skulle genom stengärdesgård inhägnas och derjemte 
skogsodlingsplatserna fredas från betning genom stängsel eller kreaturs vallning . 
Skogsbetet var alltså fortfarande på 1880-talet en realitet i dessa trakter, åtminstone på 
Biskopstorps skog men förmodligen inom hela området. År 1889 delades kungsladugårdens 
marker genom att skogen avsattes som kronopark och den ordnade skogshushållningen, som

På laga skifteskartan från 1828 (delning av den då samfällda öppna utmarken till Steninge, Kalvabol, 
Knaggared och Gisslabol) syns Fägata till Skogen från Biskopstorps kungsladugård norrut över 
Sommarkullen mot skogsbetet. 
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Karta 2. Betestrycket i området var stort under 1700-talet, i synnerhet i söder och väster. Antalet djur 
ökade ytterligare i början av 1800-talet och de fick leta sig allt längre bort i markerna för att hitta bra 
bete. 
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framför allt innebar att stora arealer granplanterades, inleddes härmed på allvar. Med all 
sannolikhet betydde detta slutet för betet på Biskopstorps skog. På övriga marker, den gamla 
frälseskogen, verkar granplanteringarna ha inletts på 1920- och 30-talet (Bengtsson 1999:20) 
och då bör skogsbetet ha upphört även här. 

Andra betesdjur 
Bouppteckningen efter landshövding Ranck från 1685 berättar om 20 gambla fåhr och 11 
lamm men i övrigt nämns varken får eller getter specifikt i det historiska källmaterialet 
förutom att Bexell 1819 berättar att kungsladugården då hade 70 får och dessutom att man på 
alla gårdar i Slättåkra och Kvibille socknar hade några får och getter. Fåren bör, som brukligt 
var i dessa trakter, ha betat på de öppna ljungbetesmarkerna närmast inägorna (t ex Sandklef 
1959). När det totala antalet betesdjur ökade under 1700-talet var det sannolikt så att 
nötkreaturen drog sig längre ut på skogsbetet medan fåren hölls kvar på de öppnare markerna, 
närmare inägorna. 

Brand

Skogsbrand sammanknippas oftast med barrskog men även vissa typer av lövskogar kan vara 
brandbenägna. Framför allt sådana som växer på näringsfattiga och torra marker där 
markvegetationen är hedartad och där det också finns ett inslag av den mer lättantändliga 
tallen (Bengtsson 1999:1). Reservatsområdet har genom historien till vissa delar utgjort ett 
ganska typiskt exempel på sådan skogsmark. 

I 1840 års ekonomiska besiktning av Biskopstorp berättas att skogen, som utgör en större 
del af boställets utmark är bevuxen med bok- och ekeskog  och att det på en del av 
skogsmarken växer ren ekskog (Grytåsen) som i april samma år till stora delar skadats av 

vådeld . I norr gränsar Grytåsen till Svedjemossen och Svedjekärr, som beskrivs som gott
bete (KÖ18) och i söder till Brenningsmossen och det är ganska troligt att branden uppstod i 
samband med att en bränning i betesfrämjande syfte gått överstyr. Uttrycket vådeld  och 
tidpunkten, april månad, tyder också på detta. 

För att nyttiggöra virket, som måste ha varit av god timmerkvalitét, har man redan i augusti 
samma år mätt upp och fällt därav för Kronans räkning tjenligt eke och även Biskopstorps 
arrendator och torpare får ta del av det brandskadade ekvirke som fällts i egenskap av tjänligt 
byggnadstimmer. En del av ekarna bedömdes inte vara värre vidbrända än att de eventuellt 
kunde klara sig och dessa lät man stå tillsvidare. 

Efter några år, 1847, besiktigades resterna av Grytåsens eldskadade ekskog som blir alldeles 
oduglig om den längre får kvarstå emedan den förlorat all must så att den ej vidare kan 
grönska . En del bedömdes fortfarande kunna duga till reparationer av boställets och torpens 
byggnader men förmodligen höggs aldrig dessa ekar utan lämnades åt sitt öde. Nästa 
besiktningsprotokoll, från 1851, berättar att man nyligen huggit ett större antal ekar uti 
inägorne  till just reparationer till boställets byggnader och torp, vilket ytterligare bekräftar 
antagandet att de brända utmarksekarna på Grytåsen fick stå kvar. Vid trädborrningar av 
Grytåsens äldsta ekar har man hittat brandljud som daterats till 1840 (Niklasson m fl 2005), 
vilket visar att en del av träden trots allt överlevde skogsbranden. Av källmaterialet att döma 
verkar branden ha lämnat ett ljusöppet område för en hel furuskog att växa upp, som i sin tur 
drabbades av en ny skogsbrand 1868. 
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I en skrivelse till landshövdingen den 10 juli 1868 från länsjägmästare Carl Norén berättas att 
ca 24 hektar 20-25-årig ung tallskog brunnit den 15 månaden innan på Biskopstorps utmark 
och dessutom förekommer på den afbrända trakten åtskillige äldre ekar och ett och annat 
boketräd som också skadats men som av jägmästare Noréen bedöms ha goda chanser att 
överleva. Den brända furuskogen värderades av Noréen till 285 Riksdaler men betraktades ha 
avlägsen belägenhet med väg farbar endast på vintern, om tjälen bar! Enligt kartan från 1859 
(KÖ18) fanns då stora partier ung tillväxande furuskog på Grytåsen och det bör ha varit här 
som det brann. Med tanke på den stora arealen, 24 hektar, var det förmodligen merparten av 
ungtallarna på Westra och Östra Grytåsen och Grytåsalider som drabbades och området 
beskrivs också som det brända Grytåsen  i uppskattningslängden över Biskopstorps skog 
från 1870-talet. 

Den brunna tallskogen, sammanlagt 11 900 träd, var svår att avyttra och troligen blev de 
flesta tallarna stående. Det fanns bättre, billigare och mer lättilgänglig ved av bok att tillgå för 
dem som behövde det och som stängselvirke blev virket snabbt otjänlig (se också s 23 och 
33). 1868 års brand bör, liksom branden 1840, ha resulterat i mycket död ved på Grytåsen! 

Betesförbättrande vårbränning var vanligt i Biskopstorpsområdet ännu mot slutet av 1800-talet . 
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Av kartorna över Kleva skog från 1771 respektive 1867 förstår man att det ljungbrändes i 
området. Fägatemarken söder om Klevas gårdstomt beskrivs 1771 som bestående av berg, 
ljung och barmark och 1867 fortfarande som ljungslätt  och dessutom som brända,
skoglösa backar (KÖ17 och KÖ18). Förmodligen brände man här av ljungen då och då i 
betesfrämjande syfte liksom man troligen också gjorde i Kalvabergen som sträckte sig från 
Steninges fägatemark, ett par hundra meter från ovan nämnda brända backar och söderut. De 
delar av Kalvabergen som tillföll Steninge vid 1828 års skifte beskrivs då mycket summariskt 
som bergmark . De södra delarna som, något mer noggrant, också karterades 1861 beskrevs 
då som ljungmark , vilket då bör ha varit en passande beskrivning av hela 
Kalvabergsområdet. Vid trädborrningar i ek på norra Kalvabergen har man hittat brandljud 
från 1843 som tyder på att en svag markbrand härjat i området, troligen i samband med 
ljungbränning (Niklasson & Nilsson 2005). 

På 1859 års karta över Biskopstorps skog hittar man marknamn som Brenningsmossen, 
Svedjemossen och Svedjekärr som tyder på vårbränning i betesfrämjande syfte, inte minst 
med tanke på att Svedjekärr, liksom flera andra blötare partier, bedöms som gott bete . På 
1840 års karta över den västra delen av Styringeskogen återfinns Norra och Södra Brännåsen 
strax söder om Brännåsakärret, Fästampaåsen och Fästampavad (KÖ18). Området omedelbart 
väster om Brännåsen beskrivs som ljungmark (med) gles blandskog  . Namnen tillsammans 
med förekomsten av ljungmark antyder att skogsbetet var betydande och att man brände för 
att förbättra betet. Ljungbränning i betesfrämjande syfte har varit en mycket frekvent 
verksamhet i halländska skogs- och övergångsbygderna där boskapsskötseln sedan tidig 
medeltid varit en dominerande näring. För det mesta genomfördes bränningarna med största 
skicklighet genom generationers erfarenhet men ibland kunde det gå överstyr, vilket också 
beskrivs av Polheimer, som i tidigt 1790-tal sökte igenom de halländska kronoskogarna på 
jakt efter timmer till flottan (se vidare s 26). På några ställen i sitt protokoll kommenterar han 
svedjandet, bl a i Enslövs socken som gränsar till både Kvibille och Slättåkra socknar, med att 

här å orten  vårdslösa ljungbränningar, till litet fårbetes vinnande, ofta gör otrolit skada, 
både på yngre och äldre skog .

I sammanhanget kan nämnas att arrendator Hofverberg på Biskopstorp förbjöds att svedja i 
markerna under året 1870, dock inte för misstanke om att ha orsakat branden 1868 utan som 
straff för att ha avverkat mer än vad han fått lov till av den brunna tallskogen. Ärendet fick 
rättslig påföljd där arrendatorn, i november 1870, frikändes från ansvar. 
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Skogsbruksplan för Biskopstorps skog 

I april 1868 fick jägmästare Noréen i uppdrag från Kungliga Skogsstyrelsen att verkställa 
indelning å skogen till Landshöfdingsbostället Kungsladugården Biskopstorp , alltså den del 
av Styringeskog som Biskopstorp fick som enskild vid storskiftet 1771 och som mättes upp 
och karterades mycket noggrant 1859. Planen blev klar först i januari 1880 och överlämnades 
då till Kungliga Skogsstyrelsen med karta och indelningshandlingar till skogen å 
Kungsladugården Biskopstorp, sammandrag af taxeringslistan, förteckning å skogsduglig 
mark, ett memorial, utdrag af arrendekontraktet samt arrendator A. Nilssons yttrande öfver 
memorialet och indelningshandlingarne . Arrendatorn påpekade bl a behov av dikning och 
hägnad runt skogen. Att det hela dragit ut på tiden förklaras bl a med att gränsmarkeringarna 
varit bristfälliga och att tallskogen på Grytåsen brunnit 1868 och att kungsladugården flere 
gånger bytt arrendatorer, och att nuvarande arrendatorn varit försatt i konkurs tillstånd, och 
således ej kunnat yttra sig öfver indelningshandlingarne, men att han under förlidet år fått 
sina affärer ånyo ordnade .

På 1859 års karta är indelningslinjerna markerade med hållpunkter och det finns därtill en 
Uppskattningslängd över Biskopstorps skog som verkar vara det protokoll som fördes vid 

taxeringen och ett sammandrag av taxeringslistan där skogen indelats i fem skiften, I-IV. 
Underlaget för indelningshandlingarna var förmodligen kartprotokollets beskrivning. 

Efter att ha haft synpunkter på att viss tid ej föreskrivits, inom hvilken nu varande kalmarker 
skola vara skogsodlade  och hur snabbt återväxten sen bör vara nöjaktig , antar Kungliga 
Domänstyrelsen i maj 1883 en Indelningsplan för ordnad skogshushållning inklusive 
trakthuggning för Biskopstorps skogsmark . Av handlingarna framgår att skogen till ytan var 
6590 kvadratrev (ca 600 hektar) och till ca 30% bestod av impediment till skogsbörd ej 
afsedd mark  och till 25% betraktades som kal . Den årliga avkastningen framöver 
beräknades till ca 60 famnar bokved (120-180 kbm beroende på hur man räknade), varav 2/3 
skulle användas till boställets behov och 1/3 till avsalu och dessutom beräknades ett 
ytterligare uttag de närmast fem åren på sammanlagt ca 500 famnar (1500-2000 kbm). 
Avverkningarna skulle ske genom trakthuggning och föras med täta fröträdsställningar på 
ett för vinnande af skogsåterväxt genom självsådd tjenligt sätt . Skogsåterväxten på 
kalmarkerna och på hyggena efter avverkning skulle vara nöjaktig  inom 20 respektive 5 år 
och odlingarna skulle fredas genom stängsel eller vallning av kreaturen. 

I de delar av kungsladugårdens skog som ligger inom reservatet, bl a merparten av den mark 
som inhägnades 1859 och stora delar av Grytåsen, finns nu en hel del bokskog 80-160 år 
gammal (Niklasson m fl 2005), ett resultat av det organiserade skogsbruk som infördes på 
Biskopstorps utmark under andra halvan av 1800-talet och som mycket snart för övrigt kom 
att domineras av gran. 

Biskopstorps kronopark  decennierna kring sekelskiftet 18/1900 

Strax efter det att planen för ordnad skogsodling antagits avsattes, år 1889, kungsladugården 
Biskopstorps utmark till kronopark, då sammanlagt 1 155 tunnland och här ingick även den 
öppna utmarken som låg söder om Styringeskogen och nuvarande reservatsmark. Av liggaren 
över Verkställd skogsodling å allmänna skogar inom Hallands revir 1896-1915 framgår att 
man i första hand satsade på granodling på kronoparken (se vidare s 35). Det fanns 
fortfarande mycket gammal skog, som bör afverkas ,  och i början av 1920-talet började 
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man därför planera och bygga vägar som skulle tåla tunga virkestransporter. Från stora 
landsvägen mot Halmstad och fram till platsen väster om Iglasjön, där torpet Skogsstugan 
legat på 1800-talet, bedömdes vägen tåla körning med lastautomobil . Vidare norrut genom 
parken planerades att i ett första skede bygga en väg för trafik med hjuldon  och det är 
mycket möjligt att man syftade på hästdragna vagnar och att omlastning tänktes ske vid den 
gamla torpplatsen för vidare transport. Man menade också att det behövdes en stuga på 
skogen för arbetsmanskapet att bo i, eftersom allt för mycket tid förlorades på väg till och från 
arbetet, och även kronojägaren behövde en övernattningsbostad. 

I den sistnämndes resejournal från 1924 berättas att arbetet med utfartsvägen från parken 
påbörjats som nödhjälpsarbete under vintern men att vägarbetena inom parken måste 
ytterligare påskyndas då stora massor av gammal skog väntar på avverkning . Året efter är 
vägen bruten upp i Svinåsen och genom detta vägarbete har möjlighet vunnits att för rimliga 
kostnader utföra allt det överåriga bokvirke, som måste afverkas . Man beräknade att 
utkörningen av virket härmed blev 2 kronor billigare än tidigare per kubikmeter. Skogsstugan 
har nu också återuppbyggts, som skogsarbetarebostad. Ett par år senare började man bygga en 
ny väg till Grytåsen och i samband med detta noteras att det fortfarande står mycket gammal 
tall och ek kvar på skogen, insprängda i de nyplanterade granbestånden. Den gamla vägen till 
Grytåsen, söder om Iglasjön, (se KÖ18) är fortfarande tydlig i vissa delar, bland annat vid 
Biskopstorps sydöstra hörn, där nuvarande väg korsar gränsen för reservatsområdet. 

Den 1 juli 1928 var man färdig med vägbygget inom kronoparken, som till slut blev en 2 ½ 
mil lång slinga genom Styringeskogen, byggd som nödhjälpsarbete. Arbetsstyrkan uppgick 
som mest till 175 man, och här fanns folk från hela Sverige. Man bodde i baracker, med fri 
tillgång till ved och sprängämnen som kunde omsättas i andra starkvaror, och man slet hårt 
både i arbetet och på fritiden, allt enligt Eric Bengtsson i Qvibille  socken och tingsstad 
(1975) liksom följande citat: Det skogsområde som kom att ligga inom den väldiga 
vägslingan var i huvudsak gammal grov bokskog. De stora bokhulten Målhyltan, Silverberget, 
Stora och Lilla Borön, Borö boke m. fl. är nu borta. Allt är ersatt med gran. På Grytåsen 
fanns uråldrig ekskog. De gamla ihåliga ekarna var ett paradis för häckande fåglar. Allt är 
nu borta. Endast en av de stora jättarna är kvar. Även om den är död, minner den med sina 
tentakler om en tid som aldrig kommer tillbaka.

Fortfarande finns, som tidigare nämnts, en liten grupp med flera hundra år gamla ekar på 
Västra Grytåsen, men ännu på 1920-talet fanns det alltså mycket

 

gammelskog och träd kvar 
på Styringeskogen och det är rimligt att anta att det såg likadant ut i stora delar av övriga, 
nuvarande reservatsområde. Här fanns visserligen också ett gammalt vägnät (se KÖ18) men 
det var, liksom på Biskopstorps skogslott, sedan flera sekler dimensionerat för körning av 
virke av brännveds- och tunnstavsdimensioner. Den systematiska huggningen, inklusive 
utkörning av storvirkesträd som krävde bättre skogsvägar, började inom kronoparken och bör 
ha spridit sig till övriga delar av skogsmarken i takt med att granplanteringar i större skala 
inleddes också här (Bengtsson 1999:20).

Kulturlämningar

Vid Kroksjön finns ett område med odlingsrösen 1, liksom i Klevas gamla änghage där två 
odlingsröseområden är registrerade, 2 och 3 och här återfinns också de gamla stenmurarna 
som avgränsade änghagen mot Hjortahagen och utmarken österut, A. Vid muren mot 
Hjortahagen står en tydligt stubbskottsbrukad bok B, stubbad en meter upp som brukligt var 
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eftersom boken då lättare skjuter nya skott. C markerar det gamla bebyggelseläget för 
hemmanet Kleva nr 1, där det enligt 1790 års karta också låg en backstuga omedelbart söder 
om gårdsbyggnaderna. Nr 4 och 5 är lämningar, gårdstomter, efter hemmanen Knaggareds 
och Gisslabols gamla lägen. I den smalaste passagen av Kalvabols utmark finns lämningar 
efter ett torp/backstuga D, bebodd några decennier kring förra sekelskiftet och utmärkt med 
en torpskylt. Alldeles i närheten finns också en sträckning av en fägata E, med riktning mot 
utmarksbetet, förmodligen anlagd i samband med skifte av utmarken eftersom den ligger 
precis längs fastighetsgränsen på Steninges mark.  

Strax nordost om fägatan löper en hålväg F upp mot Högåsen och några hundra meter norr 
därom ytterligare en G, rakt uppför i den branta bäckravinen söder om Höga Klint. En del av 
det vägnät som är inritat på 1859 års karta norr om Skogsstugan (KÖ18), är registrerat som ett 
hålvägssystem 6 och det leder upp på bl a Boraknatten, Stora Boraböket och Hultan, bokhult 
som genom seklerna producerat stora mängder brännved till Biskopstorps kungsladugård och 
Halmstad slott. Hålvägssystemet fortsätter söderut över Sommarkullen H och vidare, i flera 
parallella spår I med huvudsaklig riktning mot kungsladugården. Cirka 250 meter sydväst om 
Sommarkullen syns också flera brofästen vid sidan om varandra i bäcken som rinner i öst-
västlig riktning från Iglasjön till Suseån. Överhuvudtaget visar 1800-talskartorna (KÖ18) på 
ett då rikt förgrenat vägnät inom reservatsområdet, som i huvusak bör ha tillkommit i 
samband med ved- och virkeshämtning.  

På Ry skog, kring det lilla kärret nordost om Ringsjön, finns fortfarande rester kvar av den 
hägnad av stenmur och gropavall J, som är markerad som en ängslycka på 1867 års karta. 
Längs hägnadens norra del syns också vägen som enligt samma karta ledde från Bolet upp på 
Grävlingeåsen och Trälhultet. En halv kilometer norr därom ligger, också enligt 1867 års 
karta, Galgebacken K som mycket väl kan ha varit en avrättningsplats, platsen är väl vald, 
med milsvid utsikt åt alla håll (se vidare under Äldre marknamn s 55). 

Från Fästampavadet, i sydvästra vinkeln av nuvarande vägkorsning, och söderut löper en 
stenmur/gropavall L som kan ha lagts upp vid storskiftet av Styringeskogen på 1770-talet 
eller (troligtvis) ännu tidigare, eftersom den ligger i gränsen mellan den då sedan länge 
frälsehävdade, västra delen av skogen och den östra där kronan var den största delägaren. 

300 meter nordost om Fästampavadet, strax utanför områdets gräns i kanten av Borömossen 
står ett litet vitt träkors 7 i mosskanten, ett minnesmärke efter en pojke som gått vilse i skogen 
och som återfanns död just här. På 1777 års karta är platsen markerad med ett kors och texten 

manwård . Ett annat kors 8, av järn, kan man se längs vägen som följer östra sidan av 
Sölahagen. Det står till minne av torparhustrun Helena Ekman som gick bort sig här en kall 
vinternatt år 1883 och återfanns ihjälfrusen. Ytterligare ett kors kunde ha funnits inom 
området om inte försynen varit framme den gången då bonden i Gisslabol styrde sin häst utför 
Kleva berg. Bexell berättar i Hallands historia (1819): 

En bonde hemma i Gisslabol i Qwibille hade varit hos några vänner i Klefva. När han skulle 
rida hem, förvillade han sig i mörkret och red rätt ned för berget. Hästen störtade utför och 
dog. Bonden, Jöns Svensson, blev hängande i ett vid branten stående träd och först på 
morgonen, då ruset hade försvunnit, kunde han nedstiga från sin skyddsplats och gå hem. 
Händelsen tilldrog sig för ungefär 24 år sedan och bonden levde 15 år därefter. !
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Karta 3. Fornlämningar och andra kulturlämningar som nämns i texten. 

Registrerade fornlämningar   Övriga kulturlämningar 

1 Odlingsrösen    A   Stenmurar 
2 Odlingsrösen    B Stubbskottsbrukad bok 
3 Odlingsrösen    C   Klevas gårdstomt och plats för backstuga 
4 Husgrund, Knaggared   D   Torp/backstuga 
5 Husgrund, Gisslabol   E Fägata 
6 Hålvägssystem    F Hålväg 
7 Träkors     G Hålväg 
8 Järnkors     H Hålvägar 
9 Torplämning, Bäckadal   I    Hålvägar        

J    Hägnad (stenmur/gropavall) och väg        
K Galgebacke        
L   Stenmur/gropavall 
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Träkorset 7 vid Borömossen. Platsen är utmärkt på både 1777 och 1859 års karta med manvård . 

En bit av hägnaden J runt den lilla ängslyckan på Rya skog. Den är fortfarande välbevarad i långa sträckor, i 
form av både stenmur och gropavall.
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Fägata E på Kalvabols mark med riktning mot utmarksbetet. Förmodligen anlagd efter laga skiftet 1828. 

Lämningar efter torpet vid D, som var bebott ännu på 1910-talet. 
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Äldre marknamn i Biskopstorp 
Det historiska källmaterialet innehåller många marknamn, vilket tyder på att ett stort antal 
verksamheter på utmarken varit aktuella genom seklerna. Namnen har tolkats med hjälp av 
Etymologisk ordbok och Svenskt dialektlexikon (Rietz 1862).

Borö
Boramosse 
Boraböke
Boraknatt

bor - backe, stenig höjd, oländig höjdsträckning (mellan två vattendrag)

böke  bokskog 
knatt  bergspets, översta klippan (klinten) av ett berg 

Brännåsen syftar här förmodligen på gräs- och ljungbränning för bättre bete 

Brattåsamossen bratt  brant, starkt lutande 

Fästampavad fä  boskap, stampa  stå och stampa, vänta på 
vadställe där djuren stannade till, kanske för att dricka eller vänta in 
varandra innan de gick över till andra sidan 

Galgebackar benämning på 1867 års karta som berättar att det förmodligen legat en 
avrättningsplats på Ryhemmanens utmark. Under nordisk medeltid 
fanns speciella områden s k birk , i kunglig, kyrklig eller adlig ägo 
med egen rättsordning, utom häradets ordinarie jurisdiktion. Det är 
möjligt att Svend Hellisens redde i Biskopstrup som nämns i 
Halmstads härads jordebok 1558-59 (se s 9) har varit ett sådant birk 

Grytåsen gryt, grut  stenrös, naturlig samling av mycket sten 
Grytåsens sluttningar är mycket blockiga och steniga 

Hålckåsen holk, hålk, hulk  1) hål, källa i ett kärr 
2) urholkad trädstam (ev. syftande på stockbåtar i Kroksjön) 

Hultan
Hultaliderna 

hult, en skog (oftast bok) där man återkommande hämtade 
husbehovsvirke (brännved, stängsel) och skötte med ett metodiskt 
stubbskogsbruk. Urspr. bet. av hult  kluvet trästycke och även skott, 
telning (Strid 1996). I en samfälld bokskog kunde delägarna ofta ha 
enskilda bokhult 
lid  brant backe, backsluttning 

Kalvaknatten kan syfta på att detta skogsområde av gammal hävd, redan innan den 
formella skogsdelningen på 1770-talet, brukades av åborna i Kalvabol 
knatt  bergspets, översta klippan eller klinten av ett berg 

Kassasjön
Kassasjömosse 

kasse, karse  korg, påse, nätkasse etc. Kan ev. syfta på sjöns form eller 
på nätfiske i sjön 

Kleva
Klevaberg

klev  bergsklyfta, trång bergsstig, högt och brant berg 
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Karta 4. Äldre marknamn i Biskopstorpsområdet. 

56



Lyngmossebacke lyng  ljung 

Pukamossen 
Pukanabben

puk, puke  knöl, något som sticker ut, ung. samma syftning som  
nabb  spetsen av ett berg eller klippa, udde, landtunga. Eller:
puke  hin onde , ond ande, smådjävul, spöke. Kan ev. syfta på svår 
terräng eller det närbelägna Galgeberget 

Påböket på - av påare, övre stenen i ett råmärke eller i en kvarn. Här syftas 
förmodligen på att detta var bokhultet längst bort, norr om/på 
Kroksjöåsen. Nu kallat Övre Åsen 

Qvinåsen
Qvinnåsen

kvi, kvie  inhägnad samlingsplats för boskapen om natten (jfr kviga) 
namnet Gräsberg på östra sidan av åsen kan syfta på gott bete. Eller: 
kvinsel, kvinsla  torrved, småstickor, göra upp eld med torrved 
kan också syfta på kvinna eller kvinnligt 

Ramnaklint ramn, ravn  korp 
klint  klippa, backkrön, knöl 

rör, rös  stenhög av något slag, odlingsröse. Rör - bronsfolkets
forngrafvar,  överhöljda med kullersten  (Rietz 1862)

Rörmosse 
Rörmossahult 

Skatekullen skate  (död) trädtopp 

Sommarkullen kan syfta på att man här samlade ihop boskapen för att föras vidare till 
sommarbete på den samfällda skogen 

Strettelien sträde, sträte  stig, vägsträckning, boskapsväg i skogen 
alt. streta, strita  anstränga sig (i den branta backen) 

Svedjekärr
Svedjemossen 

syftar förmodligen på att man här svedjade gräs och ljung för att få 
bättre bete 

Sölahagen söla, söa, sau, sö  får, småboskap men även nötboskap, kor. Sölahagen 
beskrivs 1777 som en gammal nedlagd änghage till frälsehemmanet 
Kalfvabohl  och 1828 som odal till Kalfvabohl . Förmodligen har det 
varit en hage för nötboskap, marken är för blöt för får. Innan djuren 
släpptes hit tog man en skörd hö, därav benämningen änghage 

Trången passagen mellan Grytåsen och Hultan och Trångeliderna, som börjar 
vid Trångeknatt och leder ut till Svedjekärr och Yttre Trångekärr, där 
betesmarken var god 

Trälhultet träl  slav, träla  arbeta hårt. Kanske syftades på det hårda arbetet med 
brännvedshuggning i bokskogen här  (ev. beordrat av 
markägaren/godsherren) 

Ulfseke, Ulfskärr ulf, ulv  varg 
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Enstaka granar verkar ha spridit sig spontant till området innan granplanteringarna inleddes under 1800-talet. 
Kanske är granen på Kvinnsåsens norra del en ättling till dessa. 
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Mångfaldens historia och skötselförslag 

De höga naturvärdena i dagens Biskopstorp grundar sig framför allt på ädellövskogarnas 
långa kontinuitet på gamla träd och död ved och att här fanns stora sammanhängande 
lövskogar kvar ännu vid 1900-talets början. Den fragmentering som drabbat flertalet 
ädellövskogstrakter i landet skedde här förhållandevis sent och den har inte heller gått så långt 
som på många andra håll. 

De kända naturvärden i Biskopstorp är till största delen knutna till lövskogarna, och i 
synnerhet till de gamla bokskogarna (bl. a. Fritz 2004). Källmaterialet visar att det är 
ädellövskogen som dominerat i området med boken som ett centralt trädslag under de senaste 
seklerna, men även att eken under lång tid och fram till första halvan av 1900-talet haft en 
framträdande roll. Björk och klibbal har också varit vanligt i området och även hassel, rönn 
och asp nämns i de historiska källorna. Däremot saknas historiska uppgifter om andra 
ädellövträd som lind, lönn, ask och alm, vilket nog får tolkas som att de under de senaste 
seklerna inte har varit särskilt vanliga i området, men att enstaka träd ändå kan ha funnits i 
vissa delar. 

Barrskogarna har genomgående lägre naturvärden och det är få rödlistade arter som är knutna 
till dessa. Tallen har en lång historia i området, men den har haft en underordnad roll och i 
första hand förekommit som ett inslag i ljusöppna ädellövskogar samt på mossar och 
hällmarker. Granen har förmodligen kommit till området på naturlig väg i mitten av 1700-
talet, men det är först genom planteringar från och med sekelskiftet 18/1900 som den blivit ett 
vanligt och efterhand dominerande trädslag. 

Utdöendeskuld och restaureringsbehov 

Många växter och djur kan leva kvar i små och tynande bestånd långa tider efter att 
markanvändningen och deras naturmiljö har förändrats negativt för dem. I biologiskt rika 
områden som Biskopstorp kan man räkna med att det i små populationer finns kvar ett stort 
antal arter som tidigare varit vanliga, både rödlistade och andra. Sådana reliktpopulationer
kan vara ytterst svåra att hitta även vid mer noggranna inventeringar och man kan förutsätta 
att många av dem ännu inte har upptäckts, i synnerhet bland ryggradslösa djur. 

Situationen kan beskrivas som att markerna är övermättade på arter jämfört med vad de 
långsiktigt kan försörja i sitt nuvarande tillstånd och att arter är på väg att dö ut i området  
här finns en utdöendeskuld. Om arternas livsmiljöer återskapas i området innan de hinner dö 
ut så kan vissa av dem blomma upp igen. I Biskopstorp finns förmodligen en mycket stor 
restaureringspotential, men hur stor den är och vilka arter det handlar om får vi veta först i 
efterhand genom att följa upp genomförda restaureringar. 

Vedlavklubban Multiclavula mucida, rödlistad som sårbar, är exempel på en art som har 
blommat upp under senare år i takt med att dess substrat ökat i området. Den växer på 
liggande grov, vitrötad och fuktig bokved och under de senaste åren har volymen död bokved 
ökat kraftigt i de gamla bokskogarna i området, bland annat på Holkåsen. Vedlavklubban sågs 
första gången i området på en boklåga på Holkåsen 1994 och där är den nu väl spridd och har 
även hittats i några andra bokskogar i Biskopstorp. Det går inte att avgöra om just 

59



vedlavklubban är en art som har levt kvar som reliktpopulation i trakten eller om den har 
etablerat sig genom långspridning i senare tid. 

Ett sätt att få en uppfattning om utdöendeskuldens storlek och vilken typ av arter det kan 
handla om är att studera områdets markhistoria och om det har skett en tydlig minskning av 
någon artrik naturtyp eller något substrat under de senaste 100-200 åren (Niklasson & Nilsson 
2005). Har det skett en sådan miskning är det troligt att det också finns en utdöendeskuld och 
att ett snabbt återskapande kan förhindra att arter försvinner. Det är med andra ord viktigt att 
känna till ett områdes vegetationshistoria för att kunna bedöma restaureringsbehoven. 
Huvudsyftet med denna rapport är att med hjälp av historien ge ett underlag för beslut om den 
framtida skötseln av Biskopstorp. 

Det finns ett starkt samband mellan regional och lokal artrikedom för många organismgrupper 
och den regionala artpoolen  metasamhället - har stor betydelse för artrikedomen i de 
enskilda områdena i en trakt eller region (Appelqvist 2005). Biskopstorp ligger i en gammal 
ädellövskogstrakt med många fragmenterade ädellövskogar/värdekärnor och man måste räkna 
med att det även finns arter som riskerar att dö ut i närliggande värdekärnor, men som har 
möjlighet att sprida sig till Biskopstorp och leva vidare här om lämpliga miljöer restaureras i 
tillräcklig skala. Biskopstorp kan också bidra till att artrikedomen i andra värdekärnor bevaras 
genom att vara ett överskottsområde för arter som genom slumpmässiga orsaker kan slås ut i 
mindre värdekärnor  men som då kan återetablera sig från Biskopstorp. 

Tolkning av källorna krävs för helheten 

Ett historiskt källmaterial ger i stort sett aldrig en objektiv eller entydig bild av det som 
skildras, i detta fall markerna i Biskopstorp, och olika källor kan ibland rentav verka 
motsägelsefulla. Vid tolkningen är det därför nödvändigt att ta hänsyn till vad som var syftet 
med dokumentet när det upprättades och hur detta påverkar innehållet och de omdömen som 
framförs. 

Källorna ger dessutom endast fragmentariska inblickar i hur markerna har sett ut och hävdats 
tidigare. För att få en helhet är det nödvändigt att även tänka in verksamheter och företeelser 
som inte alls eller sällan nämns. Mycket av det som var en självklar del av markhävden men 
som inte var av intresse för överheten beskrivs sällan och blir därför lätt underskattat om 
källorna tas alltför bokstavligt. Exempel på sådana verksamheter är skötseln och utbredningen 
av surskogen, betesförbättrande bränningar så länge de inte gick överstyr och skadade skogar 
eller gårdar samt hur betesdriften gick till och hur den präglade markerna (hur mycket djur av 
olika slag som gick på skogen, heden eller i hagarna, hur lång betessäsongen var, hur djuren 
vallades etc.). 

Eftersom huvuddelen av Biskopstorps skogar utgörs av tidigare betade utmarker är 
betesdjurens påverkan på markerna och deras mångfald en central fråga. Det går inte att 
jämföra antalet betesdjur och deras effekt med dagens förhållande eftersom markerna förr var 
betydligt mer näringsfattiga och lågproduktiva jämfört med idag och betessäsongen var 
mycket längre (även hela vinterhalvåret om det var barmark). De betade utmarkerna 
gödslades inte och när det blivit för mycket grov ljung eller gammalt gräs brändes de på våren 
för att förbättra betet. Betesbränningar var mycket vanliga i Västsverige fram till början av 
1900-talet och kvardröjande effekter av dem präglar fortfarande många marker. Som framgår 
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av tidigare avsnitt visar de historiska källorna att betesbränning har förekommit i Biskopstorp, 
sannolikt mest frekvent i de södra och västra delarna. 

Vid regelbunden bränning blir förnaskiktet litet ochh markens humusinnehåll lågt, vilket gör 
att markernas vattenhållande förmåga minskar  de blir torrare och varmare. Dessutom förs 
mycket kväve och annan näring bort bl. a. som kväveoxider upp i luften. Bränningen 
motverkar även försurning och höjer pH-värdet i ytliga jordlager. Åren efter bränning blir 
betet mer attraktivt och både vilt och tamboskap söker sig gärna till nybrända ytor. 
Bränningen gynnade en rik örtflora på ljunghedar, våtmarker och glesa skogar och bidrog till 
att bevara ljusluckor i skogar där avverkningar gjorts. Exempel på örter som gynnas av 
bränning är slåttergubbe, gullris, svinrot, blodrot, käringtand, ängsvädd, kärleksört och liten 
blåklocka och man måste räkna med att det förr fanns en stor örtrikedom, och ett rikt 
insektsliv knutet till denna, i hedar, gläntor och ljusöppna skogar i Biskopstorp. 

Bergeken gynnas av bränningens effekter och de magra bergekskogarna i de södra och västra 
delarna (bl. a. på Knaggaredsbergen och Kalvabergen) är förmodligen ett resultat av 
återkommande bränder. I senare tid, efter att bränderna upphört, sker en stark ansamling av 
organiskt material och näring i marken i dessa delar och det är boken som numera föryngrar 
sig bäst här (tillsammans med granen om den inte röjs bort). De krattiga bergekskogarna 
kommer på sikt att övergå i mer bördiga bokskogar om inte bränning och betande djur 
återinförs  en utveckling som pågår i flertalet bergekskogar i Västsverige numera. 

Före 1900-talet var det vanligt i sydvästra Sverige att djuren gick ute på vinterhalvåret och 
betade knopp när det var barmark, vilket det ofta var på grund av Golfströmmens värmande 

effekt. Just vinterbetet är en av huvudorsakerna till ljunghedarnas stora utbredning i sydvästra 
Sverige eftersom betesdjuren då gick hårt åt de nya lövplantor och stubbskott som spirade där 
avverkningar gjorts i skogarna. Däremot fanns ofta inte tillräckligt med betesdjur för att 
utnyttja allt bete på de stora utmarkerna under sommaren. Betestrycket var då inte så hårt som 
i dagens betesmarker, och det fanns ett betydligt större utrymme för örter att blomma och 
producera pollen och nektar åt vilda bin, fjärilar, skalbaggar och andra insekter. 

Även om ljungheden aldrig blev dominerande i dessa trakter så har vinterbetet sannolikt haft 
stor påverkan på Biskopstorps skogar historiskt sett. Mindre ljunghedar fanns redan på 1700-
talet i framförallt de västra delarna av området och de historiska källorna har även visat att det 
fanns ett rikt inslag av ek i stora delar av området (se s 25 ff). Detta talar för att betestrycket 
redan då var hårt på vedväxterna, att skogarna på många ställen sedan länge varit ljusöppna 
och luckiga, sannolikt med ett rikt inslag av hagmarksträd med lågt ansatta och utbredda 
kronor. I mer avlägset belägna och svårtillgängliga delar fanns mer slutna och bokdominerade 
skogar.

Från slutet av 1700-talet och framåt ökade avverkningarna och antalet betesdjur starkt i 
området och skogarna glesnade på många ställen. Det stora antalet betesdjur (se karta 2, s 43) 
i kombination med den långa betessäsongen måste ha hämmat skogens föryngring starkt. Det 
finns många källor som redovisats i tidigare avsnitt som styrker bilden att ljusöppna 
ädellövskogar hade stor utbredning i södra Halland, inklusive Biskopstorps trakter, redan 
under 1700-talet (och säkerligen långt tidigare) och detta bekräftas även av Sven Nilssons och 
Pehr Osbecks anteckningar om djurlivet för 200 år sedan som redovisas i följande avsnitt. 
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Betade ädellövskogar, ekrika ängar och ljunghedar 

Det planerade reservatet vid Biskopstorp ligger i sydöstra delen av en tidigare magnifik 
ädellövtrakt som för 200 år sedan sträckte från Biskopstorp femton kilometer norrut till 
Getinge och som i grova drag hade en areal på 10 000 hektar. På slättbygden i väster fanns, 
åkrar och ängar med tusentals gammelekar och andra lövträd. På bergshöjderna öster därom 
fanns betade utmarker med luckiga ädellövskogar med äldre bokar och ekar, ljunghedspartier 
och mer slutna bokskogar i branter och andra svårtillgängliga delar. Dessutom fanns mängder 
av våtmarker av skilda slag både i ängarna och på de betade utmarkerna. Yxan, lien, mulen 
och elden präglade markerna och deras artrikedom. 

Skillnaderna mellan den bild av området som våra tolkningar av det ovanligt rika historiska 
källmaterialet ger och markernas utseende idag är så stora att fantasin knappast räcker till för 
att förstå hur växt- och djurlivet har förändrats och vilken utdöendeskuld som kan finnas i 
trakten. Här ger Sven Nilssons dagboksanteckningar från början av 1800-talet (Fritz 1992) en 
god hjälp. Anteckningarna beskriver i första hand fågellivet i markerna kring Fröllinge gods 
en dryg halvmil nordväst om Biskopstorp och styrker bilden av ett eldorado för arter knutna 
till ljusöppna hagmarker och ädellövskogar med mängder av gamla träd och död ved. 

Mellanspetten finns med i artlistorna från Fröllinge utan någon särskild kommentar, vilket 
nog får tolkas som att den var en ganska självklar häckfågel i ekhagmarkerna där, liksom på 
många andra håll i Sydsverige vid den tiden. Intressant är också att han nämner att både 
blåkråka och härfågel häckade i skogen , vilket bekräftar att den tidens betade ädellövskogar 
var betydligt mer öppna jämfört med idag. Blåkråkans bo fann han i en ihålig gammal ek. Vit 
stork häckade vid bebyggelsen i de västra mer öppna ekhagmarkerna och svart stork i 
bokhultens och skogskärrens marker i öster. I enbuskbevuxna hedar och buskrika åkerkanter 
häckade ortolansparven, som då var allmän i Halland, och även trädlärkan anges som 
häckfågel och var förmodligen ganska vanlig i glesa skogar och på hedar. Uppgifter om 
ljungpipare och sandödla, som inte heller finns kvar i trakten, stärker bilden av ett mosaikartat 
landskap med öppna hedar och ängar, hagmarker med gammelekar och andra lövträd, glesa 
ädellövskogar med ek och bok, sumpskogar och skogskärr och mer slutna bokhult. 

Pehr Osbecks anteckningar från södra Halland i slutet av 1700-talet visar på ett liknande 
landskap och han noterade också mellanspett, blåkråka och härfågel. Dessutom redovisar han 
långa listor över insekter som visar vad det fanns för substrat i markerna, och som sannolikt är 
representativa även för trakterna kring Biskopstorp vid den tiden. Osbecks artlistor innehåller 
ett fyrtiotal skalbaggar som är rödlistade idag och många av dem finns inte kvar i Halland 
(Larsson & Simonsson 2003). Exempel på rödlistade skalbaggar är alpbock (RE), större 
ekbock (CR), bredbandad ekbarkbock (CR), svart guldbagge (EN), läderbagge (NT) och 
ekoxe (NT). Exempel på substrat som att döma av skalbaggslistan bör ha varit vanliga är 
solexponerade, döende grova ekar och bokar, levande mulmekar och rötade/döda, gärna 
brandskadade, björkar (Nilsson 1995). 
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Den gamla bokskogen på Holkåsen har ett säreget utseende med mängder av avbrutna bokstammar 
som lever vidare med hjälp av grenar långt ner på stammarna. Den här typen av bokar med lågt 
ansatta kronor är relikter från de glesare skogar som tidigare fanns på de betade utmarkerna. De 
levande högstubbarna kan stå kvar i ett flertal decennier och hjälper till att överbrygga 
åldersglappet för arter som är beroende av gamla bokar. 

Stor utdöendeskuld för arter knutna till bok och ek 

I Biskopstorp har större inventeringar gjorts av ett flertal artgrupper och kunskaperna om 
rödlistade arter är förhållandevis goda, men samtidigt tillkommer kontinuerligt observationer 
av nya arter även inom grupper som tidigare har inventerats. Enligt Länsstyrelsens regionala 
artdatabas är i dagsläget 106 nationellt rödlistade arter och ytterligare drygt hundra arter av 
regionalt intresse kända från Biskopstorp (Fritz 2004 samt uppdaterad lista 2005-08-28). 
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Huvuddelen av dem är knutna till ädelllövskogar och gamla lövträd och drygt åttio procent av 
arterna är trädlevande (88 arter är epifyter eller vedlevande). Boken är idag det i särklass 
främsta trädslaget för rödlistade arter och många arter har bara hittats på bok i området. 
Samtidigt är det mindre än en fjärdedel av de trädlevande arterna, 20 stycken, som i stort sett 
bara kan leva på bok medan övriga arter i Sydsverige även kan leva på andra lövträd och en 
handfull arter kan även leva på barrträd (Uppgifter om rödlistade arters miljökrav har i 
huvudsak hämtats från artfaktabladen på ArtDatabankens hemsida). 

Idag finns ett betydligt större utbud av gamla, rötade bokar och grov död bokved jämfört med 
motsvarande substrat av ek och andra lövträd. Detta kan göra att bokens särställning och 
betydelse för rödlistade arter idag kanske framstår som lite väl stor jämfört med ekens om 
man ser det mer långsiktigt. I takt med att motsvarande substrat av ek ökar inom området är 
det troligt att den kommer att få en allt mer betydelsefull roll som substrat för rödlistade arter, 
eftersom många av de arter som idag bara hittas på bok även gärna lever på ek. Även fler 
specialister knutna till ek, och kanske även andra lövträd, kan förväntas dyka upp i området 
om tillgången på bra substrat ökar eftersom det förmodligen lever kvar ett antal sådana arter i 
området och i trakten, i små tynande bestånd som är mycket svåra att upptäcka. 

Utdöendeskulden för arter knutna till ek är sannolikt betydligt större än vad de idag kända 
uppgifterna om rödlistade arter på ek visar, och kanske är den rentav lika stor för ek som för 
bok. De historiska uppgifterna om ekens rika förekomst i området liksom i närliggande 
marker antyder att det kan vara så, men samtidigt är det svårt att bedöma hur mycket av 
ekarnas arter som har hunnit utplånas från trakten under senare decennier. Det finns 
egentligen bara ett bra sätt att få reda på detta och det är att restaurera värdefulla ekmiljöer 
och att följa upp vad det är för arter som sedan här etablerar sig. 

I området finns ett femtontal rödlistade arter som vardera bara hittats på ett enda träd och 
många andra trädlevande arter är bara kända från ett fåtal träd, något som styrker bilden av att 
det finns svaga och svårfunna populationer av många arter i området. Förhoppningsvis kan 
fler av dessa ge sig till känna efterhand som utbudet av lämpliga substrat ökar. Kanske är det 
rent av så att flera arter har lyckats överleva i området, och i många andra halländska 
ädellövskogar, tack vare den jämförelsevis goda tillgången på gammelbokar, men att de 
egentligen trivs lika bra eller i vissa fall rentav bättre på ek eller andra ädellövträd? 

Bristfaktorer för biologisk mångfald 

Med utgångspunkt från det historiska källmaterialet framstår följande naturtyper och substrat 
som de största bristfaktorerna för biologisk mångfald i Biskopstorps-trakten idag: 

Gamla, levande mulmekar 
Gamla ihåliga mulmekar var ett vanligt inslag på många håll i det planerade reservatet ännu 
vid 1900-talets början och förekom både i rena ekbestånd och inblandade i bokbestånden. På 
Biskopstorps inägomark väster härom fanns dessutom in på 1800-talet flera tusen hamlade
wrakekar  och andra äldre ekar. Idag finns bara ett tiotal riktiga gammelekar kvar i området 
(Bengtsson 1999) och vad som finns kvar av mulmekarnas rika insektsliv är okänt. De bör 
dock finnas goda möjligheter till angenäma överraskningar i framtiden om mulmekarnas antal 
ökar.
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En målsättning kan vara att skapa tillräckligt många gammelekar i området för att läderbagge 
och ekoxe ska kunna återföras hit. Det är högst sannolikt att de fanns i området under 1800-
talet och kanske även ett stycke in på 1900-talet. 

Solexponerade äldre solitärer av ek, bok och andra lövträd 
Äldre solitära lövträd som ännu inte hunnit bli mulmträd är ett värdefullt substrat för många 
epifytiska mossor och lavar, vedlevande svampar och insekter m.m. och förekom allmänt på 
de betade utmarkerna. Glest stående och vidkroniga ekar och bokar var också de viktigaste 
ollonträden och värderades sannolikt högt så länge ollonsvinbetet hade ekonomisk betydelse. 

Många av de gamla bokarna på Holkåsen, som nu håller på att rasa ihop, har vuxit upp i en 
gles skog och har lågt ansatta grenar och vida kronor. Många av dem knäcks på ålderns höst 
ovanför de nedersta grenarna och kan leva kvar i flera decennier som solexponerade, levande 
högstubbar. Det stora antalet gamla, levande högstubbar i delar av området ger ett säreget 
intryck och innebär att trädens livslängd som substrat för rödlistade arter förlängs högst 
väsentligt och bidrar till att överbrygga ett framtida åldersglapp. Flera rödlistade boklavar 
föredrar dessutom att växa på äldre bokar som inte står alltför skuggigt och det är oklart om 
den naturliga luckdynamiken på sikt är tillräcklig för att skapa en gynnsam miljö för dessa 
eller om det också behövs partier med ljusare, kulturskapade bokskogar som mer liknar äldre 
tiders ollonskogar. 

Solexponerade äldre ekar är en stor bristvara i området och nybildas inte i tillräcklig 
omfattning genom naturlig dynamik. Även ljusöppna bergekskogar är i huvudsak ett resultat 
av tidigare utmarksbete och bränning och övergår sannolikt efterhand alltmer i mörka 
bokskogar och ekblandskogar om skötselåtgärderna bara innebär bortröjning av gran. Som 
tidigare har framförts måste man räkna med att det finns en stor utdöendeskuld för arter 
knutna till ekmiljöer i området och trakten. 

Solexponerad död lövved i alla grovlekar 
Solexponerad död ved bör ha varit ett mycket vanligt substrat i markerna under 17- och 1800-
talen. De ständiga avverkningarna av brännved, tunnstäver m.m. med yxa efterlämnade 
mycket död ved i form av höga stubbar, högar med spån, kvarlämnade toppar, kvistar och 
grenar m.m. utöver alla de rötade och döda lövträd som skapades på naturlig väg eller vid 
vådabränder, och i de glesare betade skogarna var mycket av detta solexponerat. Det måste ha 
varit ett eldorado för insekter och svampar som lever på och i solexponerad död ved. 

Den främsta anledningen till att det verkar ha funnits mycket död ved och rötade träd kvar i 
markerna trots de ständiga avverkningarna är förmodligen att det var mer lönsamt att avverka 
träd som var i bättre skick så länge sådana fanns, medan det ofta inte gav lön för mödan att 
med yxan ge sig på döda och rötade träd. Det var ett stort jobb att avverka större träd med yxa 
och frakta hem och nyttiggöra virket och träd som var i alltför dåligt skick fick därför ofta stå 
kvar i trakter där bristen på bränsle inte var akut. De talrika uppgifterna om olagliga 
avverkningar (se s 16 ff) styrker bilden att det inte var vrakekar och döda träd som man i 
första hand var intresserade av att sätta yxan i. 

Idag är situationen helt annorlunda. Den samlade volymen död ved i markerna är sannolikt 
betydligt mindre och det mesta ligger i skugga. Enligt den inventering av död ved som gjordes 
i Biskopstorp 2001-2003 är det endast elva procent av den klena och sjutton procent av den 
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grova döda veden som ligger soligt (Martinsson 2004). Dessutom är död ved av gran numera 
det vanligaste substratet (ca 40 procent av all död ved) och den biologiska nyttan av detta är 
betydligt lägre jämfört med död lövved i dessa trakter. Exempel på rödlistade arter i området 
som föredrar solexponerad död ved är taggbock Prionus coriarius (NT), som kan leva i både 
löv och tall, och bokblombock Anoplodera scutellata (VU), som lever i grov bokved. Båda 
dessa arter, och flera andra rödlistade arter, skulle gynnas av att mer solexponerad grov 
lövved skapas i området. 

Kanske fanns även alpbocken Rosalia alpina (utdöd i Sverige) i Biskopstorps trakter för 200 
år sedan? Det är åtminstone inte osannolikt med tanke på att Osbeck noterade den i liknande 
områden i södra Halland i slutet av 1700-talet. Det finns dessutom flera andra 1700- och 
1800-talsuppgifter från Skåne, Blekinge, Halland, Småland och Västergötland vilket antyder 
att den kan ha varit väl spridd i bokens utbredningsområde. Alpbocken lever i solexponerad 
död, grov bokved och om det skapas tillräckligt stora volymer av detta substrat i området i 
framtiden så bör åtminstone möjligheten att återinföra alpbocken undersökas. 

Större sågsvartbagge Uloma culinaris (missgynnad), som har hittats på Holkåsen, lever i 
samlingar av gnagspån efter andra större vedinsekter i grova murkna lövträd, särskilt bok, och 
kan också förekomma i högar av gammalt sågspån m.m. vid sågverk. Kanske hade den förr en 
nisch även i de spånhögar yxan skapade överallt i markerna där man hämtat ved och annat 
virke.

Ljusöppna, blomrika gläntor med varmt lokalklimat 
Ständiga plockhuggningar för att hämta ved och virke, tamboskapens bete och återkommande 
bränder, både kontrollerade betesbränder och vådabränder, bör ha skapat en ljusöppen skog 
med talrika större eller mindre gläntor på stora delar av den betade utmarken, i synnerhet i de 
södra och västra delarna. Ökade avverkningar och fler betesdjur på skogen från slutet av 
1700-talet innebar sannolikt att skogarna även glesnade på många håll i de inre och nordöstra 
delarna av området. 

I solbelysta och vindskyddade gläntor blir lokalklimatet extremt gynnsamt, vilket gynnar 
många värmekrävande arter som här lever på nordgränsen av sitt utbredningsområde. Finns 
det dessutom blommande ljung, ärtväxter och andra örter som producerar pollen och nektar, 
samt död ved av allehanda slag i ljusluckorna, så är det inte särskilt långsökt att tänka sig att 
härfåglar, blåkråkor, alpbockar och större ekbockar kunde leva och frodas även i vårt annars 
så kalla klimat. Idag är det helt öppna jordbruksmarker eller sluten skog som dominerar det 
halländska landskapet (även i många naturskyddade områden) och båda typerna är mycket 
mer kyliga och ensartade miljöer. 

Många vedlevande insekter behöver dessutom både död ved och nektar/pollen för att kunna 
reproducera sig och det mosaiklandskap som fanns här för 200 år sedan erbjöd detta i stor 
skala. Att restaurera större miljöer till en sådan blandning av betad ädellövskog och örtrika 
gläntor tillhör de mest angelägna naturvårdsåtgärderna i Biskopstorp  liksom i många andra 
naturskyddade områden. 

Ljunghedar
Gläntor med örtrika ljunghedar har funnits lite varstans i områdets skogar så länge 
utmarksbetet pågick och betesförbättrande bränningar var också vanliga, i varierad skala (se 
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KÖ18 och avsnitten Bete och Brand ). Större ljunghedar fanns dessutom på bergen i de 
västra delarna, bl. a. Kalvabergen, och på utmarkerna omedelbart söder om området. På 
ljunghedarna fanns ett skiftande inslag av krattekar, björkar m.m. och död ved och de bidrog 
även med nektar och pollen åt vedlevande insekter som behöver denna föda. 

Vad som eventuellt lever kvar i området eller trakten av ljunghedarnas växt- och djurliv i 
övrigt är okänt, men möjligheten finns att en del arter lever kvar i partier med öppna 
hällmarker. Storskalig ljunghedsrestaurering tillhör inte de naturvårdsåtgärder som bör ges 
högst prioritet i Biskopstorp, men däremot bör övervägas att skapa mindre hedpartier på 
lämpliga ställen. Vårbränning (betesbränning) av hedpartier och glesa skogar gynnar även 
många trädlevande arter och är förmodligen nödvändigt om mer ljusöppna bergekskogar ska 
kunna bevaras och återskapas bl. a. på Kalvabergen. 

Slåtterängar
I de västra delarna, vid bl. a. Knaggared och Kleva ingår även gamla inägomarker där det förr 
fanns slåtterängar och mindre åkrar och vid Kleva hävdas fortfarande mindre delar av dessa 
med bete. Violettkantad guldvinge är en rödlistad art (missgynnad) som är beroende av 
fortsatt hävd av inägorna vid Kleva och på de numera ohävdade inägorna vid Knaggared finns 
bland annat tynande bestånd av backsippa (regionalt intressant). 

Störd solbelyst mark med grusblottor 
Solbelysta grus- och sandblottor har ofta ett mycket rikt insektsliv med bland annat 
marklevande skalbaggar och gaddsteklar och det är idag en bristmiljö för många rödlistade 
arter. Sådana miljöer måste ha varit mycket vanliga i markerna förr där kreaturens tramp, 
virkestransporter och bränder blottade gruset i torra backar. Vad som eventuellt finns kvar i 
markerna av marklevande insekter knutna till dessa miljöer är ännu okänt och några 
undersökningar har hittills inte gjorts. 

Kreatursspillning på solig och mager mark 
Även kreatursspillning på soliga marker med ett tunt vegetationstäcke har ett rikt insektsliv 
med bl. a. dyngbaggar och tvåvingar och var förr ett mycket vanligt substrat. Idag är många 
arter som lever på spillning rödlistade och det är okänt om det finns några sådana arter kvar i 
Biskopstorp.
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Skötselsynpunkter

Med utgångspunkt från analyserna av det historiska källmaterialet samt resonemangen om 
utdöendeskuld och reliktpopulationer lämnas följande skötselsynpunkter: 

 
Ett större skogsbetesområde bör införas på något ställe i Biskopstorp och det mest 
lämpliga stället är förmodligen att göra det i anslutning till den gamla inägomarken vid 
Knaggared, som också bör betas, och att delar av Kalvabergen och Sölahagen ingår i 
betesområdet. Eventuellt kan även delar av Knaggaredsbergen ingå. Nötkreatur är mest 
lämpade för skogsbete men även hästar och/eller får kan med fördel medverka i sambete. I 
betesområdet bör ingå mer slutna partier med bok och ek, glesa ekskogar och ljunghedar 
med ett inslag av krattekar. Betesbränning (se följande punkt) bör utföras i delar av 
området, även i ekbevuxna delar. 

 

Elden har varit en viktig störningsfaktor i området i historisk tid och vårbränning bör ske 
regelbundet i några delar för att få mer ljung och örter i gläntor och i ljusöppna ekskogar. 
Även en del av våtmarkerna har bränts i betesfrämjande syfte och bör ingå i 
bränningsområdena. Hårdare bränder i form av vådabränder under sommaren har också 
förekommit i Biskopstorp, med all sannolikhet fler gånger än vad källmaterial och övriga 
undersökningar visar, och kan övervägas i framtiden i någon del med ek och tall. 

 

Inägomarkerna vid den gamla gårdsplatsen vid Kleva med bl. a. violettkantad guldvinge 
bör även fortsättningsvis betas och ett större betesområde kan övervägas även här. Med 
hänsyn till guldvingen och andra insekter är det angeläget att betestrycket inte är alltför 
hårt. Även odlingsmarkerna kring Kroksjöåsen och angränsande lövskogar är lämpliga att 
införa nörkreatursbete på. 

 

Skapa framtida mulmekar, solexponerade solitära lövträd och solexponerad död lövved 
både i betesområden och spritt i övriga delar av Biskopstorp, genom brunnsröjningar kring 
lämpliga träd och genom att ljusluckor skapas där den naturliga dynamiken inte 
åstadkommer detta i tillräcklig omfattning. 

 

Ljusöppna bokskogar med vidkroniga bokar av det slag som måste ha varit vanligt i forna 
tiders ollonskogar bör skapas på något ställe i området, exempelvis vid Skogsstugan. 
Bokar som avverkas för att gynna vidkroniga ollonproducerande bokar lämnas kvar som 
död ved. Ringbarkning och topphuggning för att skapa högstubbar bör också göras för att 
skapa ljusluckor. Periodvis ollonsvinbete kan införas som en historiskt förankrad 
störningsfaktor i någon sådan bokskog, om inte vildsvinsstammen är stark nog för att 
åstadkomma tillräcklig markstörning. 

 

Dagens ädellövskogar i området är starkt präglade av det tidigare skogsbetet och betande 
djur, både vilda och tama, är ett positivt inslag för mångfalden bland annat genom att de 
bidrar till ett ökat inslag av ljusluckor, blommande växter och senvuxna, betestuktade träd. 
Genom de senaste årens granavverkningar och även stormen Gudrun 2005 har ljusöppna 
miljöer skapats i större skala i området, men de kommer efterhand att ersättas av täta och 
mörka ungskogar. Ur denna synvinkel sett är det negativt om det inte blir något viltbete på 
ungskogen samtidigt som hägn behövs för att gynna planterad ek och lind. Minihägn kring 
grupper av planterade lövträd där det är praktiskt möjligt är därför bättre än stora hägn. De 
större hägnen bör öppnas för viltet så snart det bara är möjligt med hänsyn till planterade 
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lövträd för att få en mer varierad struktur i de framtida skogarna. Ett visst bete även på 
planterade lövträd är ur ett mångfaldsperspektiv bara positivt så länge träden överlever. 

 
Vissa hällmarkspartier på höjderna bör hållas öppna genom att träd och buskar röjs ner 
regelbundet och lämnas kvar som solexponerad död ved. Detta gynnar både arter som 
kräver solexponerad död ved och ljunghedsarter. Spridda solitärer av ek bör lämnas i 
dessa delar. 

 

Markstörning med maskiner bör ske på några ställen i solexponerade grusslänter för att 
gynna marklevande insekter m.m. Marklevande arter hade ett betydligt större livsutrymme 
i området tidigare i anslutning till den talrika körstråken där klövar, hovar och vagnshjul 
ständigt skapade sand- och grusblottor. 

Mängden död ved ökar nu i snabb takt i de gamla bokskogarna i området, men  
solexponerad död ved och död ved av ek och andra lövträd är det akut brist på. 
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Bilaga 3. Protokoll från besiktning av kungsladugården Biskopstorp 1685 

Anno 1685 d. 6 Maij, till ödhmiukst hörsammaste föölie af högedle och welborne H:r General 
Maijoren och Landshöfdingen Gustaf Tungells, nådgunstige ordre, hafwa wij undertäcknadt 
warit uppå ladugården Bijskopstorph, at besicktiga dess huuss och byggnadt medh allahanda 
flere beskaffenheter, som sahl: welb: H:r General Maijoren och Landshöfdingens Swen Ranks 
enkie fruu nu afstår och cederar (överlåter), sampt och at uptäckna, och werdera hwadh 
creatur och boskap, jämpte andra perzedler.och huus gerådh her kunna finnas som wedh 
gårdhen ähnnu wijdare skulle kunna behöfhwas at förblifhwa; då är befunnet inventerat och 
werderat, som efterföllier. 

GÅRDSENS BYGGNADT 
Uppå sielffwa mannagården är fört ett nytt wåhnehuus (boningshus) af fuhretimber och medh 
knutar uptimbrat, 24 ahlnar långt och 11 ahlnar bredt, är enn wåningh högt, dähr uthi ähro 4 
dörar medh behåldne gångjärn och låsar medh nycklar för dhee 2, sampt klincka och 
handfängh på kiökdören, 2 skorsteenar medh tillhörige spiäll, 10 st. fönster, der uthi äro 3 
rutor bårte, och luukor af furubräder för alle fönsteren; beståendes detta huus af een stuffwa, 
ett kiöök medh baakungh och spijss uti, sampt förstufwa; Uthij stuffwan äro 2 långa bänkar af 
furubrädor, så och een slagbänck medh gånghjärn och krookar på, ett lijttet rundt furebordh 
medh korssfot till, sampt een ståndsengh, och 2 små taflestohlar (litet bord eller bänk); I 
kiöket är en nagellfast (fastspikad) sängh, så och ett miölcke skåph medh hangsler och hasspa 
för, sampt ett långbordh aff 2:ne brädor. 
Gållfwet både i stuffwan och kiöket är aff bräder, lijka så låfttet, sampt derpå medh leer 
belagt, Tacket aff näffwer och tårff, behöfdes på ett ställe wedh rygåhsen at lagas, hwar till 
ligger näffwer i förrådh, Een lijtten steege til upgången på låftet. 

Der näst är et nytt kornhuus och spannmåhls bodh, 14 ahlnar långt och 12 ahlnar breedt, är 
och af furetimber medh knutar upphuggit, består af 2:ne gålff och låftt, 2:ne dörar medh lååsar 
och nycklar före, och een trappa till upgången på öfwersta låfftet. 
Taaket är belagt medh näffwer och tårff, färdigt och förswarligt. Jämpte detta huus är wedh 
norra gaffwellen et wedehuuss medh halmtaak på, och dörar före, är 12 ahlnar långt; och aff 
nästan lijka breddh medh detta förriga, Item och ett hemmelijkt huuss på wästra sijdan. 

Dock är på mannagården en gammall wåhnehuuss längia, af fuhrutimber och medh gammalt 
halmtaak på, består af en stuffwa och ett kiök, uti 12 ahlnars längdh och 10 ahlnars breddh, 
bijhlagd uthan före wed ingången, een skårsteen i detta huuss, sampt spijs i stufwan, så well 
som i kiöket, och der hoss en lijtten baakungh, 2 fönster i stuffwan, der i fehlar en ruta, och ett 
lijtet fönster i kiöket heltt söndrigt. Item är uthi stuffwan et lijttet 4-cantigt bordh, 2 bänkar, en 
sängh, och ett lijtet slagbordh så och 2 sängeställen i kiööket; 
Under huuset är kiällare, fördelt i 2:ne rum, medh twå dörar och och lååsar sampt nycklar. 
Wedh söndre änden af denna wåhningh är och et gammalt eekehuus der uthi, giäss och andra 
sådanne små creatur her bergeras. 
Emellan berörde 3 huusalängier på mannagården, är rijsgierdsgårdh, hwarmedh gården är 
inhegnadt, sampt et lee på norra sijdhan wedh indfarten. 
Uthan före denne sista huuslängia står och en gammel drengestuffwa medh spijss uthij, men 
brukes nu åth små-creatuhren. 

Ladugården består och af 3:ne huuslängor förseedde medh nödige döra, rännor, låfft, krubbor 
och spilltunor (tunnor med lock) i stallen, bååsar i fäähusen, medh annan sådan innanrede, 
sampt och ähro taaken hiellpeligt godha och behålne. 
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Höö, hallm eller annat fourage (foder) finnes her nu mehr intet i förrådh, icke heller haffwer 
sal: welborne H:r General Maijoren och Landshöfdingen Rank något sådnt eller annat, wedh 
sit anträdande, till inventaium bekommet. 

Gierdsgårdarna äro förswarlige håldne wedh mackt, både uthi från, som och inne wedh 
gården.

Engieröödhning är af nöden at werkställas, , när tijdhen dhet framdhelles fodrar och tillåter. 

Skogen är hijth in tills på bästa sätt frijadt och befreedat, som och aff Cronans Jägeri stadt 
betiente är besichtigadt. 

Effterskrefne saaker, pertzeller och boskaph,befinnes här på ladugården och ärosal: wellb:ne 
H:r General Maijoren och Landshöffdingen Ranks enkie fruu tillhörige, werderade som 
effterfölger: 

1 nytt fuhreskååp medh färdige hengsler, lååss och nyckell före, aff 6 rum              2:16 
46 stöcke sijleböttor à 2 öre stöcket och 1 twätteballia för 6 öre, 
förutan annat småt skrambleri som är uthij källaren                                                 3:02 

3 stöck galt swihn, stora 
1 stor orne 
1 stor sugga 
10 stöcke medhelmåttige swihn, dehraf 5 soo och 5 galt swihn 
8 stöcke små grihsar, 14 dagar gambla 
Alle twestyfda (märkta i båda öronen), werderade i hooph för   21:-  

2 stöcke kalkonehanar 
6 st. hööner liggia på eggh 
2 st. gååsar 
2 st. gäss medh 14 småttingar 
2 st. dito som än liggia på eggh 
7 st. höns, nembl. 2 tuppar och 5 hönner 
5 st. änder                                                              (alla fåglar förm. värd. ihop)   6:16 
1 bihståck, är wid mackt                                                                                          1:16 

1 stort bleekbrunt gammalt stood, synes wara 20 åhr gammal                                   6:- 
1 brunbläset stoodh, synes wara 14 åhr, och är nu dräcktigh                                     8:- 
1 röbrunt stoodh, synes wara 17 åhr kallas Ryttarehåppan lijtte stiernet                    4:- 
1 bruhnstiernet stoodh krookrygget är i 9:de åhr                                                      5:- 
1 bruhnt stoodh, skiömblet i hufwudet är 18 åhr gambel 1 hwijt höger baakfoth       4:- 
1 sootbruhnt ungt stoodh är 2 åhr gambel har 3 hwijta fötter                                    7:- 
1 bruhn ungh fohle är och 2 åhr, wrensk...............................................................   6:- 
2 st. horsföhl röbruna 1 åhr gambla                                                                          6:- 
1 stor grå oxe                                                                                                        16:- 
1 stor röhielmet oxe                                                                                               14:- 
2 röhielmetta stuthar 4 år gambla                                                                           12:- 
1 gråhielmet stuth på 3 åhr                                                                                       2:- 
1 röö ungh stuth på 3 åhr                                                                                         3:- 
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1 swarthielmet stuth                                                                                                 4:- 
1 röhielmet dito sålldes för 4 1/2 Rd 
1 röhielmet qwija                                                                                                     3:- 
1 lijtten swarthryggat stut                                                                                       2:- 
1 stor röbleek koo                                                                                                   8:- 
1 lijtten swartrygget koo                                                                                          4:- 
1 hwijttgrå koo                                                                                                        5:- 
1 rö stor koo hielmet                                                                                               7:- 
1 röhielmet mindre koo                                                                                            6:- 
1 lijtten swartrygget koo                                                                                          4:- 
1 swartgrimmet gammel koo                                                                                   4:- 
1 gråå koo                                                                                                               6:- 
1 gråfläcket koo                                                                                                       4:- 
1 swart koo                                                                                                             5:- 
1 swarthielmet koo gammel och siuk kann intet werderas 
1 röhielmet koo                                                                                                 7:- 
1 gråhielmet koo, nyeh buret (nykalvad)                                                        3:16 
1 swarthielmet lijden sö (kreatur, ko)                                                                  4:- 
1 swarthielmet tiur                                                                                               5:- 
1 hwit qwija medh grå fläckar på                                                                            2:- 
6 st. fiohll kallffwar à 1 1/2 Rd                                                                              9:- 
3 st. mindre dito à 1 Rd                                                                                           3:- 
1 st. mindre kalff                                                                                                       :24 
2 st. nybuhrna kallffwar                                                                                           :16 
20 st gambla fåhr à 22 sk                                                                                      12:16 
11 st lamb lembnas owerderade 
10 tunnor 3 1/2 skäppor rough, äro förleden höst här wedh gården utsådde, och då kostade i 
den tijden tunnan 4 Rd war                                                          42 Rd 10 öre 16 penningar 
Men nu för tijden är det dyrare. 
                                                                                               Summa    286 Rd 20 öre 16 p:r 

Således at wara befunnet, öfwerseedt och werderat, som föreskrefwet står, betygas medh war 
nampn och signetes undersättande, datum ut supra. 

Lars Brink 
Johannes Twilling, fulmechtigh på wälb:ne fruu General Majorskans wägnar 
Nils B....Crono länsman 
Anders Persson i Mostorph 
Item nämbdemändh 
Börje Nillson i M ? gård 
Bengt Hansson i Steninge 
Oluf Christopferson i Täckinge 
Nills Nillsson i Ågård 
Jöns Ranasson i Rijssarph 
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