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I samband med planeringen av ett nytt natur-
reservat i Dömestorpsområdet på Hallandsås
nordsluttning sydväst om Hasslöv (figur 1, 2)
framförde Länsstyrelsen i Hallands län
genomÖrjan Fritz önskemål om en utredning
av områdets biotophistoria till Enheten för
miljöhistorisk uppdragsforskning, Kvartär-
geologiska avdelningen, Lund. I området,
som omfattar i det närmaste 300 hektar
skogsmark, finns ett flertal bestånd med gam-
mal bokskog och aldominerad sumpskog som
har mycket höga naturvärden (Fritz och Ber-
lin 2002). Dessutom förekommer flera röd-
listade arter. Därutöver finns många agrara
lämningar som härstammar från olika tids-

perioder, tex röjningsrösen och stenmurar .
Trots de höga natur- och kulturvärdena finns
det knappast någon befintlig dokumentation
av områdets långsiktiga vegetations- och
markanvändningshistoria.

Med utgångspunkt i avsaknaden av doku-
mentation har Länsstyrelsen i Halland givit i
uppdrag till Enheten för miljöhistorisk upp-
dragsforskning och Sveriges Lantbruks-
universitet, Alnarp, att med hjälp av
paleoekologisk metodik utföra en samordnad
studie av områdets biotophistoria. Uppdraget
har omfattat pollenanalyser, 14C-dateringar
och studier av makroskopiska växtrester.
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Figur 1. Karta över det planerade reservatsområdet på Hallandsås nordsluttning vid Dömestorp
med de undersökta borrpunkterna BP 1 och 2 markerade. Reservatets yta omfattar ca 300 hektar.
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Den pollenanalytiska delen av uppdraget har
utförts vid Enheten för miljöhistorisk upp-
dragsforskning, medan undersökningen av
makroskopiska växtrester har genomförts vid
Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp. I
denna rapport redovisas endast resultaten av
den pollenanalytiska delen av undersök-
ningen. Resultaten av studien av makro-
skopiska växtrester presenteras i en separat
rapport.

Fältarbete med provtagning av två profiler
utfördes den 3 maj 2001 av Leif Björkman
och Joachim Regnéll, Enheten för miljö-
historisk uppdragsforskning och Gina
Hannon, Sveriges Lantbruksuniversitet,
Alnarp.Behjälpliga vid provtagning var
också Håkan Ljungberg, Kvartärgeologiska
avdelningen, Lunds universitet, och Richard
Bradshaw, GEUS, Köpenhamn. Läget för de
provtagna profilerna framgår av figur 1
(Borrpunkt 1 och 2). Tanken med valet av
dessa provpunkter var att de upprättade
pollendiagrammen främst skulle visa de
lokalavegetationsförändringarna.
Laboratoriearbetetliksom pollenanalysen och
rapportskrivningen har utförts av Leif Björk-
man. Prover för 14C-dateringar har uttagits av
Gina Hannon. Dateringarna har utförts på
Laboratoriet för 14C-datering vid Kvartär-
geologiska avdelningen i Lund.

Lokalbeskrivning, provtagning och
dateringar

Borrpunkt 1 är belägen på en svagt sluttande
torvmark som genomkorsas av flera mindre
bäckar (figur 3). Provpunkten ligger ca 15 m
från närmaste fastmark (mot söder) och
ungefärmitt emellan två mindre bäckar , som
åtminstone vid provtagningen var rikligt
vattenförande. På torvmarken finns ett rela-
tivt ungt trädskikt som domineras av al, björk
och ask. Dessutom förekommer enstaka tysk-
lönnar. På angränsande fastmarker finns ett
trädskikt dominerat av högstammig bok.
Några enstaka granar noterades också i den
närmaste omgivningen. Mot öster och mot
norr angränsar provlokalen till större och

mera sammanhängande torvmarker med
aldominerad sumpskog. Vid provtagningen
var våraspekten av fältskiktet välutvecklad.
Bland annat förekom rikligt med vitsippor
och svalört. Nära provpunkten noterades
dessutom skogsbingel och måbär, samt flera
arter av starr och måror. I bäckdragen nära
provpunkten förekom också gullpudra och
vänderot.

Borrpunkt 1 provtogs med en s k Warde-
naarprovtagare (Wardenaar 1987). Denna
provtagare är konstruerad så att man kan ta
stora provmängder (figur 3). I detta fall var
avsikten att samma borrkärna skulle kunna
användas till samtliga paleoekologiska
analysmetoder, dvs att det provtagna materia-
let skulle räcka till både analys av pollen och
makroskopiska växtrester och till 14C-date-
ringar. Mäktigheten på den provtagna
profilenuppgick till 97 cm. Lagerföljden
bestodav en homogen, höghumifierad löv-
kärrtorv. För att få klarhet i lagerföljdens
tidstäckning uttogs material för datering på

Figur 2. Bokskog på sluttande mark är ett
karaktäristiskt inslag i stora delar av det pla-
nerade reservatsområdet.
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fyra nivåer (tabell 1). Dessa nivåer valdes
utifrån de vegetationsförändringar som kunde
konstateras i det upprättade pollen-
diagrammet (figur 6).

Borrpunkt 2 är ett litet och grunt källkärr (ca
10 m i diameter) liggande på en punkt där
den sluttande marken planar ut något
(figur4). Källkärret har sannolikt bildats
genomförsumpning där grundvatten sipprar
fram ur sluttningen. Det omges i norr och
söder av ung, högstammig bokskog. På prov-
punkten finns ett blandat trädskikt med al,
ask, björk och bok. Fältskiktet är däremot
mindre välutvecklat. Bara vitsippor, fräken
och starrarter noterades vid provtagningen.

Borrpunkt 2 provtogs med en torvprovtagare
av rysk typ, s k rysseborr (figur 4). I detta fall
användes en sådan med diametern 10 cm.
Mäktigheten på den provtagna lagerföljden
uppgick till 47 cm. Lagerföljden bestod av en
låg- till medelhumifierad kärrtorv. Den korta
lagerföljden till trots, bedömdes ändå prov-

punkten ha potential för att belysa föränd-
ringar i vegetation och markanvändning
underde senaste århundradena. Lagerföljden
har inte daterats, men utifrån det upprättade
pollendiagrammet (figur 8) kan man ändå
bedöma dess tidstäckning genom att korre-
lera med diagrammet för BP 1 (se tabell 2).

Metodik för pollenanalys

Pollenprover har uttagits med ett mellanrum
av 10 cm i lagerföljden från BP 1 och med
5 cm i lagerföljden från BP 2. I BP 1 har
dessutom en extra provnivå uttagits vid
55cm för att öka detaljgraden vid den lokala
bokinvandringen. Pollenproverna, totalt 21
stycken, har preparerats enligt standard-
metoder (Berglund och Ralska-Jasiewiczowa
1986, Moore m fl 1991). På grund av den
låga pollenkoncentrationen i profilen från
BP1 var det inte möjligt att räkna ungefär
lika många pollenkorn i varje provnivå. Dock
har i det närmaste lika mycket analystid lagts

Figur 3. Provtagning av BP 1 med hjälp av
en Wardenaarprovtagare. Provpunkten är en
mindre torvmark som sluttar svagt mot norr.

Figur 4. Provtagning av BP 2 med hjälp av
en rysseborr. Provpunkten är ett litet källkärr
omgivet av bokskog.
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på varje nivå. Pollensummorna varierar där-
för mycket mellan strax över 400 pollenkorn
som mest till strax över 100 som minst
(medeltal277på 1 1 provnivåer). I BP 2 var
däremot pollenkoncentrationen högre varför
minst 500 pollenkorn har räknats i varje prov.

Pollenanalysen utfördes med hjälp av ljus-
mikroskop och skedde huvudsakligen vid
400× förstoring. Vid behov användes också
1000× förstoring och oljeimmersion. Som
stöd för bestämningen av pollen har använts
nycklar och illustrationer i Moore m fl (1991)
och Reille (1992, 1995). Resultatet av pollen-
analysen presenteras i ett antal pollendiagram
(figur 6 och 8) vilka har ritats med hjälp av
datorprogrammen TILIA och TILIA-GRAPH
(Grimm 1992). I pollendiagrammen presen-
teras antalet bestämda pollenkorn av
respektivepollentyp samt antalet sportyper ,
träkolspartiklar och oidentifierade pollen-
korn. Vidare anges också antalet pollentyper i
varje prov. De finare linjerna i flertalet av
pollenkurvorna visar en tio gångers försto-
ring av pollenfrekvensen för att den skall
vara läsbar i denna avbildningsskala. Nomen-

klatur för pollentyperna följer i huvudsak
Moore m fl (1991). Svensk namnsättning av
pollentyperna följer Krok och Almquist
(1984).

Resultat och tolkning

Dateringar från BP 1

De fyra dateringarna (tabell 1) visar att den
provtagna profilen omfattar ca 2500
kalenderår.Att dateringarna ger en rimlig
uppskattning av lagerföljdens tillväxt sett
över tiden illustreras med hjälp av ett tid/
djup-diagram (figur 5). I detta diagram
presenterasockså en kurva över den mest
sannolika torvtillväxthastigheten.

Vegetations- och markanvändningshistoria

Borrpunkt 1

För att göra beskrivningen av pollen-
diagrammet för BP 1 (figur 6) mera över-
skådligt har det indelats i fyra perioder

Provnivå
(cm)

Provets
labnr

14C-ålder
BP

Kalibrerad ålder
BP (±2σ)

Kalenderår Ålder för
kronologi

Daterat material

29–32 LuA-5224 180 ±90 430–350 (7,2 %),
330 till -10
(88,52 %)

1620–1960 e Kr 1700 e Kr vid
30,5 cm

fröer av björk, al,
kabbleka och säv

62–65,5 LuA-5223 2150 ±95 2350–1920 400 f Kr–30 e Kr 1 e Kr vid
63,75 cm

fröer av björk, al,
smörblommor och
hallon/björnbär

70–72 LuA-5222 2165 ±90 2350–1940 400 f Kr–10 e Kr 200 f Kr vid
71 cm

fragment av hassel-
nöt, barkfragment

92–94 LuA-5221 2375 ±80 2750–2300
(89,3 %),
2250–2150 (6,1 %)

800–200 f Kr 500 f Kr vid
93 cm

barkfragment

Tabell 1. Dateringar från Borrpunkt 1. BP nedan i tabellen betyder Before Present, dvs före
nutid, och avser år före nutid som i dessa sammanhang räknas som år 1950 e Kr. Kalibrerade
åldrar har erhållits med hjälp av den senaste versionen (version 3.5) av datorprogrammet
OxCal (Bronk Ramsey 1995), där kalibreringen görs enligt den senaste kalibreringskurvan
INTCAL98 (Stuiver m fl, 1998). Med ålder för kronologi avses det årtal som använts för att
upprätta en kronologi för lagerföljden (figur 6, 7). I några fall är detta årtal inte en strikt mitt-
punkt av kalenderårsintervallet, utan i stället en justerad ålder som ger en rimligare bild av
torvtillväxten (se figur 5, sannolik tid/djup-kurva). Den justerade åldern ligger dock innanför
dateringens osäkerhetsmarginal.
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(benämnda period A–D). I figur 7 presenteras
dessutom ett diagram med enbart de viktig-
aste träd- och buskarterna och en summa-
kurva för örter och gräs uttryckt mot en
tidsskala.I tabell 2 presenteras en beskriv-
ning av perioderna liksom en förenklad tolk-
ning av den samtida vegetationen och mark-
användningen. Nedan redovisas en mera de-
taljerad tolkning av områdets biotophistoria.

Period A: ca 500–250 f Kr – Tät lind-
dominerad ädellövskog

Pollenproverna för denna period avspeglar ett
landskap dominerat av ädellövsskog, där
främst lind, men även alm och hassel till-
hörde de viktigaste träd- och buskarterna på
fastmarkerna. I skogen fanns också ek, ask,
lönn och tall, men de var mindre frekventa.
Skogen hade en tät struktur med begränsad
undervegetation, vilket t ex den låga ört-
pollenfrekvensen visar. Den provtagna
lokalenvar ett lövkärr med al som en domi-
nerande komponent.

Period B: 250 f Kr–300 e Kr – Öppen
ekdominerad ädellövskog

Proverna för denna period avspeglar ett
lövskogsklätt landskap, där ek och hassel var
de viktigaste arterna. I området fanns också
alm, lind, ask och lönn, men de hade, jämfört
med tidigare period, minskat i betydelse.
Skogen hade en struktur som var mera öppen
än tidigare, vilket t ex den högre örtpollen-
frekvensen visar. Den högre frekvensen av
gräs, men även förekomsten av svartkämpar,
indikerar ett ökat betestryck i området. Den
kraftiga minskningen av lind kan ha orsakats
av röjningar. Det är möjligt att avsikten med
röjningarna var att förbättra betet eller att
anlägga åkermark. Men då inga pollenkorn
av sädesslag påträffades i proverna kan
odlingi området under perioden inte säkert
beläggas. Däremot skulle förekomsten av t ex
gråbo/malört och ängssyra/bergssyra indirekt
kunna tala för odling, men dessa pollenkorn
skulle lika väl kunna ha ett mera regionalt
ursprung och härstamma ifrån åkermark på
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slätten norr om Hallandsås. Den provtagna
lokalen var fortfarande ett aldominerat löv-
kärr. Sannolikt fanns det redan vid denna tid-
punkt omfattande alsumpskogar i området.

Period C: 57,5–15 cm (300–1850 e Kr) –
Öppenbokskog, betesmarker och åkerytor

Proverna för denna period avspeglar ett
mosaikartat landskap med bokdominerade
skogsdungar, betade gräsmarker och åker-
ytor. Den mest påtagliga förändringen i
områdetsvegetation var etableringen och den
snabba expansionen av bok omkring 400–
500 e Kr. Det är emellertid svårt att exakt
fastställa tidpunkten vid vilken boken blev
den dominerande trädarten i området.

Ytterligare dateringar och pollenanalyserade
nivåer skulle i så fall krävas över det intervall
av profilen som representerar övergången
mellan period B och C. Tidsmässigt ligger
dock den funna åldern i linje med vad som är
känt från andra regionalt eller lokalt präglade
pollenanalytiska studier i Skåne och Halland
(t ex Björkman 1996, 1998, 1999). Exempel-
vis kan nämnas att i Skäralidsområdet på
Söderåsen skedde den lokala expansionen
omkring 200–500 e Kr (Bergman 2000) och
på Kullaberg omkring 650 e Kr (Björkman
2002).

Etableringen och expansionen av bok verkar
ha varit en effekt av det ökade betestrycket
under den föregående perioden och de

Figur 7. Pollendiagram för BP 1 med de viktigaste pollentyperna uttryckta
mot en tidsskala. Samtliga pollentyper redovisas i figur 6. En utförlig be-
skrivning av perioderna finns i tabell 2.
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röjningar som då sannolikt också gjordes i
området. Den ökade markanvändningen hade
sidoeffekten att bokens etablering under-
lättades. Föryngring av bok, men även eta-
blering i nya bestånd, gynnas av störningar
som exempelvis röjningar, bränder eller
betesdrift (Björkman 1996). Boken har däre-
mot svårt att etablera sig i bestånd som inte
störs av någon yttre faktor (t ex Aaby 1986),
och detta kan vara en förklaring till att den
inte etablerades tidigare i området. Boken
invandrade till Skåne redan omkring 1000–
1500 f Kr, men det var först långt senare,
omkring 200–800 e Kr, som den expanerade
på allvar i samband med ett ökat utnyttjande
av landskapet (Björkman 1996). Dessutom är
det möjligt att man i många fall medvetet
gynnade expansionen för att skapa bra ollon-
betesmarker.

Under perioden minskade förekomsten av
andra trädarter kraftigt. Omkring 1000 e Kr
hade alm, lind, ask och lönn i stort sett för-
svunnit. Förekomsten av ek och hassel hade
också reducerats märkbart, men de fanns
dock kvar i området. Sannolikt växte de
underordnati de bokdominerade bestånden.
Minskningen för de flesta av ädellövträden
orsakades troligen av en kombination av bete
och fällningar. De genomgående höga
gräsfrekvenserna indikerar en omfattande
betesdrift i området. Detta bete medförde att
föryngringen av beteskänsliga träd och
buskar försvårades. På lite längre sikt med-
förde detta att flera trädarter lokalt utrotades.
Förekomsten av sädesslagspollen stärker
också tolkningen att det anlades åker i områ-
det, och om inte tidigare, så i alla fall under
början av denna period. På dessa åkrar
odladeskorn och råg, och åtminstone från
och med 1100–1200 e Kr var odlingen bety-
dande.

Den provtagna lokalen var ännu ett
aldominerat lövkärr. De ökade frekvenserna
för al indikerar att det fanns omfattande
alsumpskogar på Hallandsås nordsluttning.
Den relativt höga frekvensen av halvgräs i

några av proverna, liksom förekomsten av
flera pollentyper från våtmarksarter, t ex
flockblomstriga växter och vänderot, visar att
fältskiktet på provlokalen var rikligare än
tidigare. Även om alpollenfrekvensen ökat
jämfört med föregående period, innebär detta
inte automatiskt att alen blivit mera domine-
rande på torvmarken. Ökningen i frekvens
kan också förklaras genom en öppnare vege-
tation och ett ökat upptagningsområde för de
pollenkorn som deponeras på provpunkten.
På så sätt kan alen vara bättre representerad i
pollendiagrammet än vad den i själva verket
var i vegetationen.

Period D: 15–0 cm (1850 till nutid) – Öppna
bok-björkbestånd, betesmarker och åkerytor

Proverna för denna period avspeglar ett
mosaikartat landskap med bokdungar, betade
marker och mindre åkerytor. Under de
senaste 50 åren har dock vegetationen blivit
mera sluten. Detta indikeras bl a av den höga
trädpollenfrekvensen i ytprovet. Jämfört med
föregående period har det skett en drastisk
minskning av bokfrekvensen. Denna minsk-
ning orsakades antagligen av omfattande av-
verkningar i bokdungarna. Dessa huggningar
ägde troligen rum under senare delen av
1800-talet. Som en följd av avverkningarna
blev landskapet för en tid öppnare, men snart
började det åter att växa igen med framför
allt björk. Odlingen verkar ha varit ungefär
lika omfattande som tidigare, och utöver korn
och råg kan man också påvisa att vete odla-
des i området. Under de senaste årtiondena
har dock odlingen så gott som helt upphört.
Den provtagna lokalen var fortfarande ett
aldominerat lövkärr. Under den senaste tiden
har dock trädskiktet på torvmarken blivit
mera sluten, framför allt genom en ökning av
al men också genom en lokal återetablering
av ask. Under perioden märks också en högre
frekvens för gran, men värdena är fortfarande
relativt låga, så man kan knappast ännu tala
om en lokal granexpansion. De granar som
nu hittas i området är samtliga unga och
representerarden första grangenerationen.



9

Tabell 2. Beskrivning av period A till D, samt en förenklad tolkning av områdets vegetations-
och markanvändningshistoria. Ett försök till korrelering med pollenstratigrafin för BP 2
presenterasockså.

Period Djup
(cm)

Ålder
(f Kr/e Kr)

Beskrivning Tolkad lokal
vegetation på
fastmarker

Korrelering
med BP 2

A 90–75 500–250
f Kr

Perioden karaktäriseras av höga pollen-
frekvenser av lind, tall, al och hassel, samt
relativt höga frekvenser av ek, alm och ask. Av
övriga pollentyper är det främst björk, ask, lönn
och gräs som har nämnvärda frekvenser.
Örtpollenfrekvensen är mycket låg. I stort sett
är det endast gräspollen som påträffas
regelbundet. Perioden utmärks också av en hög
frekvens av obestämda ormbunkar.

Tät ädellövskog
dominerad av lind,
hassel, alm och ek.
Ask, lönn och tall
förekommer också i
området.

Motsvarighet
saknas i BP 2

B 75–57,5 250 f Kr–
350 e Kr

Perioden karaktäriseras av höga pollen-
frekvenser av tall, al, hassel och ek, samt
relativt höga frekvenser av björk, alm, lind och
gräs. Av övriga pollentyper är det framför allt
ljung, maskrosor/fibblor, korgblommiga växter
och obestämda rosväxter som förekommer
regelbundet. Noterbart är också förekomsten av
enstaka pollenkorn av ask, lönn, sälg/vide,
brakved och halvgräs i det nedre provet, och
bok, gran, olvon, svartkämpar och
ängssyra/bergssyra i det övre. Örtpollen-
frekvensen är relativt hög och domineras
framför allt av gräs och olika korgblommiga
växter. Perioden utmärks också av hög frekvens
av obestämda ormbunkar och fräken. Jämfört
med föregående period har björk, ek, ljung, gräs
och korgblommiga växter ökat, medan alm,
lind, ask och lönn har minskat.

Öppen ädellövskog
dominerad av ek
och hassel. Lind,
alm, ask och björk
förekommer också i
bestånden. Området
börjar betas och
möjligen genomförs
också begränsade
röjningar.

Motsvarighet
saknas i BP 2

C 57,5–15 350–1850
e Kr

Perioden karaktäriseras av höga pollen-
frekvenser av al, bok, tall och gräs, samt relativt
höga frekvenser av björk, hassel och halvgräs.
Av övriga pollentyper är det främst ek, ask,
ljung, maskrosor/fibblor och älgört/brudbröd
som förekommer regelbundet. Noterbart är
också förekomsten av enstaka pollenkorn av
gran, en, obestämda odlade sädesslag, korn,
råg, obestämda ärtväxter, obestämda ranunkel-
växter, mållväxter, svartkämpar och ängssyra/
bergssyra. Örtpollenfrekvensen är mycket hög
och domineras framför allt av gräs, halvgräs
och korgblommiga växter. Perioden utmärks
också av hög frekvens av obestämda ormbunkar
och fräken och av en relativt hög halt av trä-
kolspartiklar. Jämfört med föregående period
har al, bok, gräs och halvgräs ökat, medan tall,
ek, alm, lind och hassel har minskat.

Lokal etablering av
bok. Mosaik med
öppna bok-
dominerade löv-
skogsbestånd,
betesmarker och
åkerytor. Mindre
ytor röjs för åker
under ett tidigt
skede av perioden.

Den övre delen
av period C
(15–40 cm)
motsvarar
ungefär 15–45
cm i BP 2

D 15–0 1850 till
nutid

Perioden karaktäriseras av höga pollen-
frekvenser av björk, al, tall och gräs, samt
relativt höga frekvenser av bok, ask, gran och
maskrosor/fibblor. Av övriga pollentyper är det
framför allt ek, hassel, sälg/vide, en och ljung
som förekommer regelbundet. Noterbart är
också förekomsten av enstaka pollenkorn av
obestämda sädesslag, korn, råg, vete, svart-
kämpar och ängssyra/bergssyra. Örtpollen-
frekvensen är hög och domineras främst av
gräs. Perioden utmärks också av relativt hög
frekvens av obestämda ormbunkar och fräken
samt av en hög halt av träkolspartiklar. Jämfört
med föregående period har björk, al, ask, gran,
ljung, gräs och maskrosor/fibblor ökat, medan
tall, bok, hassel och halvgräs har minskat.

Lokal etablering av
gran. Mosaik med
öppna bok- och
björkdominerade
lövbestånd,
betesmarker och
åkerytor.
Omfattande
avverkning av bok
under ett tidigt
skede av perioden.
Avtagande
betestryck och
odlingsintensitet
under senare tid.

Period D
motsvarar
ungefär 0–15
cm i BP 2
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Borrpunkt 2

I figur 8 presenteras pollendiagrammet för
BP 2. Eftersom den provtagna lagerföljden
endast är 47 cm mäktig och några större för-
ändringar inte kan påvisas i flertalet av
pollenkurvorna har diagrammet inte indelats i
perioder. Det karaktäriseras av höga till mått-
ligt höga frekvenser av al, bok, gräs, björk
och tall. Av övriga pollentyper är det främst
ek, hassel, sälg/vide, en, ljung, halvgräs och
ängssyra/bergssyra som förekommer regel-
bundet. Det kännetecknas också av enstaka
eller spridda pollenkorn av lind, ask, gran,
obestämda sädesslag, korn, råg, vete, hampa/
humle och svartkämpar. Endast de två
översta proverna avviker i sammansättning
genom främst en lägre frekvens av bok och
något högre värden för björk, al och gran.
Dessa prover motsvarar i sammansättning
närmast period D i BP 1 (tabell 2, figur 6).
Den undre delen av diagrammet motsvarar
period C i BP 1.

Pollendiagrammet visar att områdets vegeta-
tion bestått av en mosaik med bok-
dominerade bestånd, betesmarker och mindre
åkerytor (figur 8). Det indikerar också att
betestrycket successivt har avtagit, vilket
främst visas av de minskande värdena för
svartkämpar. Under sen tid har bokbestånden
reducerats, sannolikt till följd av skogsbruk.
Samtidigt har också odlingsintensiteten höjts
och vegetationens öppenhet ökat. Detta
märks framför allt genom en ökad frekvens
av odlade sädesslag och ett toppvärde för ört-
pollenfrekvensen. Under sen tid, troligen
motsvarande de senaste 50 åren, har dock
odlingen reducerats samtidigt som vegeta-
tionen blivit tätare.

Då oberoende dateringar ej föreligger kan
man endast bilda sig en uppfattning om
lagerföljdens tidstäckning genom en jäm-
förelse med pollenkurvorna i den daterade
profilenfrån BP 1 (tabell 2, figur 6). Då bok-
pollen förekommer genom hela lagerföljden
(figur 8) kan man sluta sig till att torvtill-
växten inletts efter den tidpunkt då boken

blev ett dominerande trädslag i området, dvs
någon gång efter 500 e Kr. Pollen-
stratigrafiskt motsvarar diagrammet de
översta 40–45 cm av lagerföljden i BP 1 (se
tabell 2). I tid motsvarar detta ungefär de
senaste 1000 åren, dvs diagrammet täcker
perioden 1000 e Kr till nutid.

Slutord

Utifrån de två lokalt präglade pollen-
diagrammen från Dömestorp är det möjligt
att upprätta en beskrivning av områdets
biotophistoria för de senaste 2500 åren.
Pollendiagrammet för BP 1 visar tydligt att
den första genomgripande förändringen av
vegetationen inträffade omkring 250 f Kr.
Vid denna tidpunkt verkar betestrycket ha
ökat vilket främst indikeras av en högre ört-
pollenfrekvens. Det är också troligt att det
gjordes röjningar i skogen med avsikten att
skapa betes- eller åkermark. Den trädart som
verkat påverkas mest negativt av detta mark-
utnyttjande var linden. Före 250 f Kr var den
det dominerade trädet i skogarna, men efter
denna tidpunkt har den endast haft en blyg-
sam förekomst i området. Under de följande
århundradena verkar betestrycket och mark-
användningen successivt ha ökat i omfatt-
ning. Detta manifesteras framför allt genom
en stark tillbakagång av flertalet av ädellöv-
träden. Speciellt hårt drabbade tycks ask och
lönn ha varit som i det närmaste var utrotade
omkring 200 e Kr. Den omfattande mark-
användningen under period B (250 f Kr till
300 e Kr) medförde att etableringen och ex-
pansionen av bok gynnades. Omkring 400
eKr hade boken blivit det dominerande träd-
slaget i området. Landskapet hade vid denna
tidpunkt sannolikt också blivit mera öppet
och mosaikartat med bokdominerade träd-
dungar, betesmarker och åker.

Även under de senaste århundradena har
vegetationsförändringarna varit betydande.
Frekvensen för bokpollen faller kraftigt
undersenare delen av 1800-talet. Denna
minskning kan ha orsakats av omfattande
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avverkningar. Pollendiagrammet för BP 1
visar också att markanvändningen i området
var som mest omfattande omkring 1900. Un-
der senare tid har däremot vegetationen tätnat
när markanvändningen har minskat. Framför
allt björk har gynnats av detta, men sannolikt
också den begynnande expansionen av gran.

Sett ur ett längre tidsperspektiv har dagens
vegetation i Dömestorp få likheter med den

typ som karaktäriserade området innan boken
etablerades. Markanvändningen har varit be-
tydande under de senaste 2000 åren och detta
har satt sina spår i den nutida vegetationen,
framför allt i dess artsammansättning och
struktur. Det omfattande betet, som
åtminstonekan spåras tillbaka till omkring
250 f Kr, liksom röjningar och odling, har
medfört att ett flertal träd- och buskarter ut-
rotats eller fått sina bestånd kraftigt reduce-
rade. Detta gäller t ex ek, alm, lind, ask, lönn
och hassel. Av dessa arter försvann alm, lind
och lönn redan för omkring 1000 år sedan.
Eken och hasseln har dock funnits kvar, men
de har haft en ringa betydelse efter bok-
expansion. Den enda vegetationstyp som har
lång kontinuitet i området är alsumpskogen.
Pollendiagrammet för BP 1 antyder att det
funnits omfattande aldominerade sumpskogar
under de senaste 2500 åren. Sannolikt har
också dessa sumpskogar präglats mycket av
markanvändningen.

Slutligen kan nämnas att de nutida höga
naturvärdenaverkar något paradoxala när
man betänker den omfattande markanvänd-
ning som förekommit i området under nästan
2000 år och som har medfört lokal utrotning
av flera trädarter och sannolikt också många
arter som varit knutna till dessa träd. De nu-
tida populationerna av hotade arter kan där-
för antingen ses som små rester av tidigare
mera omfattande förekomster eller som att
det skett en sentida återinvandring när mark-
användningen minskade, från små rest-
populationer som funnits kvar utspridda på
Hallandås nordsluttning.
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