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Förord 
 
Ett av de åtgärdsprogram som tas fram inom ramen för Naturvårdsverkets satsning på 
hotade arter, är åtgärdsprogrammet för bevarande av stor ögontröst.  

Kula HB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län gjort en 
markanvändningsanalys av kända växtplatser för stor ögontröst.  

Den numrering av lokaler som förekommer i denna rapport bygger på numreringen av 
lokaler i åtgärdsprogrammet för stor ögontröst. Åtgärdsprogrammet kan laddas ner från 
Naturvårdsverkets hemsida, www.naturvardsverket.se 

Stor ögontröst är klassad som starkt hotad (EN) i Artdatabankens rödlista och på många 
lokaler har populationstrenden varit negativ. En bättre kunskap om tidigare 
markanvändning på lokalerna ska förhoppningsvis leda till en skötsel som är bättre 
anpassad för stor ögontröst. 

Författaren ansvarar för rapportens innehåll och tackas för sin insats.  

 

Kaisa Malmqvist 
Koordinator för åtgärdsprogram för hotade arter 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
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Markhistorik för växtlokaler med stor ögontröst  
 
 
Bakgrund 
 
Kula HB har på uppdrag av Länsstyrelsen Västra Götland utfört en analys av mark-
användningens historia på växtplatser för stor ögontröst (Euphrasia rostkoviana ssp. 
rostkoviana) i södra Sverige. Växten, vilken är starkt hotad (kategori EN på svenska 
rödlistan och fridlyst), uppträder i fuktig miljö i anslutning till hävdade kulturmarker. 
Växten är en ettårig rotparasit som trivs i hävdade gräsmarker på fuktig, kalkrik jord 
(kalkfuktängar). Den förekommer även i några fall på torvmarker (mossar och kärr). 

Stor ögontröst är senblommande (juli-augusti) och kräver därför årligen relativt sen 
slåtter/bete för att hinna med sin fröspridning. Den är också beroende av en välhävdad 
grässvål, där betet dock ej får vara såpass hårt att större jordblottor riskerar förstöra 
tillgången på rötter. Stora exemplar av arten har en mycket lång blomningstid, vilket gör 
att den då kan producera mogna frön kontinuerligt samt sätta nya knoppar ända in i 
september. Plantan kan också grena sig och blomma även efter slåtter. Om då efterbetet 
dröjer, hinner den släppa mogna frön före djuren släpps in. 

På grund av den ettåriga och sena blomningen är ögontrösten extra känslig för ändrade 
hävdförhållanden och igenväxning. Särskilt högörter, snår, sly, buskar och ett tjockt 
förnatäcke, ger stora konkurrensnackdelar. Den missgynnas även kraftigt av gödsling och 
dikning. Ett större bestånd av stor ögontröst kan på kort tid reduceras kraftigt eller t.o.m. 
försvinna helt från växtplatser där markanvändning, vegetation och hydrologi förändrats. 
Där så skett, kan det i många fall vara nödvändigt med återplantering för att bevara arten. 

Stor ögontröst har tidigare varit ett relativt vanligt inslag i kulturlandskapet, men idag 
återfinns den endast på spridda lokaler Västra Götalands län (på Falbygden) samt på ett 
fåtal platser i Skåne och Blekinge län. Populationerna på dessa lokaler kan variera från 
enstaka exemplar till uppemot flera hundra plantor. Gemensamt för flertalet av dagens 
växtlokaler är att de utgörs av kalkrika fuktmarker, vilka tidigare under lång tid hävdats 
som slåtter- och betesmarker. Flertalet växtmiljöer ligger i marker som påverkats av 
rörligt vatten, idag ofta f.d. slingrande bäckar som rätats till diken. Numera är de flesta av 
växtplatserna säsongsvis betade, men somliga utgörs också av klent hävdade igenväx-
ningsmarker. På flera lokaler har även tidigare slåtter återupptagits. 

Nedan följer en landskapshistorisk analys av merparten växtlokaler för stor ögontröst i 
Skåne respektive Västra Götalands län. Avsikten med denna är att få en bild av hur mark-
användningen tett sig och förändrats på ögontröstlokalerna i ett längre tidsperspektiv. 
Sådan information kan väsentligt bidra till ökad förståelse för ögontröstens specifika krav 
på växtplats och varför den försvunnit i så stor omfattning. Det ger också en fingervisning 
om vilka platser som kan vara lämpade för försök med åter- och nyplantering samt vilken 
markanvändning som där bör upprätthållas.  

De lokaler som beskrivs här finns samtliga med i Åtgärdsprogram för bevarande av stor 
ögontröst (Naturvårdsverket 2006) och följer den numrering som där uppställts. Lokaler 
som endast berör nyplantering har ej medtagits i analysen. 

Studien har genomförts som en detaljanalys av kartmaterial över de aktuella lokalerna. 
Genom att jämföra serier med olikåldriga lantmäterikartor med modernt kartmaterial, har 
information kring markanvändningen på växtplatserna kunnat studeras över tid – i 
flertalet fall från 1700-talet fram till idag. De äldre lantmäterikartor som ingått i studien 
utgörs av geometriska jordeböcker från mitten av 1600-talet, geometriska avmätningar 
från början av 1700-talet, storskiftes- och enskifteskartor från andra hälften av 1700-talet 
och början av 1800-talet samt laga skifteskartor från 1800-tal. Därutöver har tryckta 

1 
 



kartor använts, främst häradskartan från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal, ekonomiska 
kartan från 1950-60-talen samt moderna kartor. 

Förutom från kartmaterial har viss information kring tidpunkter och metoder för slåtter, 
höbärgning, bete etc, även inhämtas via utgivna bondedagböcker, sockenbeskrivningar 
och liknande äldre bygdeskildringar, främst från Västergötland. Det har dock inte varit 
möjligt att få fram sådana uppgifter för varje enskild växtlokal i samband med denna 
studie. Såväl hävdform som tidsrytm har självfallet haft stor betydelse för växtförhåll-
andena på de platser där stor ögontröst än idag förekommer. Sett i ett längre tidsper-
spektiv, får man räkna med att förändringar skett både på kort och lång sikt. Landskaps-
utnyttjandet har ofta varit dynamiskt och de lokala variationerna många.  

Upplysningar om artens specifika livsbetingelser har inhämtats i Åtgärdsprogrammet (NV 
2006), den nordiska floran samt via Ingvar Claesson (som arbetar praktiskt med skötseln 
av arten) på Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

 

 

Slöta Trädgården i Slöta socken. Foto: Pär  Connelid, Kula HB.  
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Sammanfattande diskussion 
 
Utbredning 
 
Stor ögontröst förekommer numera bara på ett mindre antal lokaler i landet och endast i 
Västra Götalands län samt Skåne län. Arten har länge varit på kraftig tillbakagång och är 
idag såväl fridlyst som rödlistad. Växtens geografiska spridningsmönster uppvisar en klar 
koncentration till två regioner: Falbygdens kalkrika jordar samt ett område kring Tome-
lilla i Skåne. I Skåne finns därutöver en lokal i Kävlinge (norr om Lund) samt en vid 
Bromölla. För samtliga lokaler gäller att stor ögontröst växer på fuktig mark, såväl torv-
jord (mossar och kärr) som fastmark (fuktängar etc) på kalkrika jordar. I nästan samtliga 
fall förekommer rörligt vatten på eller i nära anslutning till växtlokalerna.  
 
Stor ögontröst är klart knuten till det hävdade odlingslandskapet. Flertalet växtplatser 
ligger i terrängavsnitt som under lång tid fungerat som slåttermark, tidigare ofta ingående 
i vidsträckta arealer. Många av dem ligger i närheten av åkermark (i något fall t.o.m. på 
f.d. åker). Idag bedrivs bete på så gott som samtliga lokaler, medan slåtter återupptagits 
bara på vissa platser. Många lokaler är numera utsatta för dikning och igenväxning. 
 
 
Äldre odlingssystem och markanvändning 

Stor ögontröst uppträder på marker som i det äldre lantmäterimaterialet utgörs av perifer 
inägomark eller, mera sällan, inägonära utmark. I de sistnämnda fallen rör det sig i regel 
om mark som ganska nyligen intagits. Vanligen ligger växtplatserna i gränszonen mellan 
inägor och utmark, däremot nästan aldrig centralt i de stora åkergärdena eller mitt i byn.  
 
Att växtplatserna främst återfinns på inägomark som legat relativt långt bort från gamla 
bebyggelsecentra, har stor betydelse för tolkningen av hävdhistorien. Generellt sett kan 
man tänka sig en mer extensiv hävd på dylika marker, men det kan också varit fråga om 
marker som hävdats intensivt under kortare perioder och/eller lämnats ostörda tills sent in 
på växtsäsongen, på grund av att mer bebyggelsenära marker prioriterats. 
 
Historiskt-geografiskt finns för stor ögontröst en klar koppling till vad som med 
traditionell skånsk terminologi kan betecknas som risbygder, d.v.s. områden som tidigt 
varit skogfattiga och där större trädbestånd främst förekommit i ängen. Utmarkerna i 
risbygderna var mycket öppna (endast med inslag av risartad vegetation) och hårt betade 
(jfr Campbell 1928, Lindgren 1939, Dahl 1989). Falbygden kan före det moderna jord-
brukets genombrott beskrivas som en utpräglad risbygd. 
 
I dessa områden var goda betesmarker ofta en bristvara, vilket delvis fick negativa följder 
för ängsbruket. För- och efterbetet på ängen drevs ibland hårt och eventuellt förekom 
även tjudring. Den skoglösa utmarken medförde att träd och buskar prioriterades i ängen 
för klenvirkesproduktion och lövtäkt. I framför allt fuktig ängsmark, men även i på 
torrare slåttermark, var stubbskottsbruk vanligt. 
 
Det är värt att notera att stubbskottsbruket med största sannolikhet varit mycket vanligt 
även i Västergötland, alltså inte bara i de tidigare danska landskapen i södra Sverige. De 
äldsta kartorna över Falbygden och dess närmaste omgivningar innehåller mängder av 
uppgifter som tyder på att stubbskottsbruket varit en viktig komponent i hävden av 
slåtterängarna. På några platser förekommer välbevarade fysiska spår efter dylika miljöer, 
t.ex. på Kinnekulle och i området kring Falköping och Skövde (se Connelid & Mascher 
2002, Mascher 2002, Mascher 2005, Connelid 2007, Mascher, Sjölin & Åhman 2007).  
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Förekomst av träd och stubbar i ängen har påverkat såväl slåttern som betet. Såväl träd 
som buskage har givit specifika livsbetingelser för olika arter, bl.a. genom att erbjuda 
extra känsliga växter skugga under torrperioder. 
 

 
Restaurerad stubbskottsäng på fuktig mark i kulturreservatet Äskhult i norra Halland. Foto: Pär Connelid, Kula HB. 
 
De äldre odlingssystemen i de berörda regionerna varierar. På västra Falbygden förekom 
under 1600-, 1700- och 1800-talen ensäde, medan man i östra delen praktiserade tresäde 
(Lindgren 1939, Mascher 2002). Växtlokalerna för stor ögontröst på Falbygden omfattar 
såväl ensädes- som tresädesområdet. I Skåne uppträder de i tresädesområdena, förutom en 
av lokalerna, Siesjö i Ivetofta socken, som ligger i ensädesbygd med ett stort inslag av 
extensivt gräsmarksbruk. Kopplingen till odlingssystem förefaller således inte vara direkt 
avgörande för artens utbredning, åtminstone inte med avseende på själva åkerbrukets 
inverkan.  

Däremot har naturligtvis odlingssystemen haft stor betydelse för rytmen i övrig markan-
vändning, såsom slåtter, bete och trädbruk, vilket bör ha inverkat starkt på artens livs-
betingelser. Inom ensädesbruket fick t.ex. efterbetet på inägogärdet invänta både höskörd 
och åkerskörd, något som bör ha gynnat den sena blomningen och frösläppet. Inom fler-
sädesbruket hade man trädesgärden som kunde betas mer fritt. Samtidigt förekom i vissa 
ensädesbydger separata ängsgärden eller s.k. duvoträden (på Falbygden) även på inägo-
marken.  

Lika viktigt för ängsskötseln har utmarksbruket varit. Utmarkernas karaktär har påverkat 
såväl markanvändning som hävdrytm på inägornas ängar. Generellt kan man säga att 
utmarksbrist resulterat i ett hårdare bete på inägorna. Vid vilka tidpunkter bete och foder-
täkt skulle ske på olika ytor, har måst anpassas till hävden och vegetationen på gårdens 
och byns samtliga markslag. 
 
 
Slåtter och bete på torvmarker och fuktängar i äldre tid 
 
I Skåne växer stor ögontröst främst på torvjord, mestadels i rena kärr men också på 
”kärravsnitten” (den s.k. laggen) ute på större mossar. Ett par skånska lokaler ligger på 
sluttande, fuktig fastmark som tidigare använts som äng. I Västergötland ser bilden lite 
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annorlunda ut. Växten förekommer även här på kärrmark, men flertalet lokaler finns på 
fuktig fastmark (fuktängar) som tidigare nyttjats främst till slåtter. 
 
Mossarna användes i äldre tid delvis för torvtäkt. På laggen nära kanterna bedrevs dock 
ofta slåtter av starr etc. Rikkärren slogs vanligen också. Fuktiga fastmarker utgjorde 
däremot en mycket viktig foderresurs i det äldre agrarsamhället. Den slåtter som bedrevs 
på fuktängarna fick anpassas till graden av fuktighet, vilken självfallet var beroende av 
säsongs- och årsvisa variationer i nederbörd och torka. Under våtår hände det att gräset 
stod under vatten vid normal skördetid, varvid slåttern fick uppskjutas till sensommaren.  
 
Eftersom slåttern av hårdvallsängarna var än mer väderberoende och därför vanligen 
prioriterades vid slåttern, slogs ofta fuktängarna sent. Detta medförde bl.a. att höet ibland 
fick ligga kvar och torka på marken eller torka på stackar under längre tid. Tidpunkten för 
slåttern och höbärgningen var naturligtvis avgörande för ögontröstens fröspridning. Arten 
är såväl senblommande som ettårig, vilket gör den extra känslig för förändringar i mark-
användningen. Hann ögontrösten blomma och sprida sina frön före slåttern? Eller föll 
fröna av från höstackarna? Eftermognande frökapslar kan ha gynnat arten väsentligt. 
 
På Falbygden inföll slåttern vid normala väderförhållanden vanligen under mitten av juli. 
Hässjningen och bärgningen kunde dock dra ut på tiden, ända in i början på augusti. Av 
bondedagböcker framgår ofta tidpunkter för slåtter och höbärgning samt förseningar på 
grund av väderleken. Ett exempel kan hämtas i en dagbok från Liared, skriven av bonden 
Fredrik Isaksson under åren 1863–1900 (utg. 1989); här slogs ängarna oftast i mitten på 
juli och de höbärgades i början på augusti under hela denna tidsperiod, vid normalår.  
 
En dagbok från storjordbruket Trestena vid Hornborgasjön från perioden 1818–1850 (utg. 
1996) visar att ängsmarken slogs, hässjades och bärgades under mitten av juli, såväl 
hårdvall som sidvall samt även kärr och mossar. Den 29 juli 1843 skriver dåvarande 
ägaren Granfeldt följande: ”Slogs Borängsslottan och var gräset på denna slottan uniefär 
som sist förlidna året rätt härligt, men der emot Fämåssarne, Holmet, Slottan, Skött-
ricken, Räfåssan, Hopängen och Smikärr som redan allt er bergat blef ej hälften mot i 
vanliga goda år”. Men vid våtår kom inte slåttern igång förrän i början av augusti. Ofta 
fick höet ligga ett tag, sedan vändes och hässjades det och till sist kördes det in. Höbärg-
ningen brukade inte vara helt avklarad förrän i början/mitten på augusti. 
 
Vissa fuktängar intill sjöar och vattendrag kunde ibland vara alldeles för fuktiga och 
översvämmade för slåtter. Gräset där var endast brukbart efter torra somrar. Att vatten-
flödena kunde ställa till problem för slåttern på sådana marker framgår av följande citat 
från Åsleds by på Falbygden: ”En Å, som här kallas Slafsan, går genom Församlingen, 
och är under våta somrar besvärlig vid höbergningen, genom det hon ofta upstiger på 
omkringliggande sanka ängar, och i rätt olycklig händelse bortförer skördemannens 
hopp” (Lindskog 1812-16). 
 
En annan faktor som också har påverkat markanvändningen är ägandet av ängsmarken. I 
flertalet fall verkar det röra sig om samfälld ängsmark som ägts och brukats gemensamt 
av flera gårdar i byn. Växtlokalerna är starkt knutna till bymiljöer. I samband med 
skiftesreformerna delades vanligen även ängsmarken upp, men ibland har ängsbruket 
troligen ändå förblivit en gemensam angelägenhet. Man kan således räkna med att man på 
många platser bedrivit en ålderdomlig form av gemensam hävd på vissa (kanske främst 
perifert belägna) ängsmarker, där hela byns arbetsrytm påverkat tidpunkten för slåtter och 
betespåsläpp etc. I vissa fall kan detta ha fortgått ända tills ängsdriften helt upphört. 
 
Vanligen påbörjades efterbetet på ängen direkt efter inkörningen av höet, ofta skedde 
påsläppet dagen efter, men detta var också starkt beroende av torkförhållandena. Väta 
kunde ställa till stora problem för betet i ängen, såväl det tidiga vårbetet som höstens 
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efterbete, eftersom de fuktiga markerna var extra känsliga för trampskador och 
tuvbildning under blötperioder. Fuktmarker betades oftast med tyngre betesdjur 
(nötkreatur), eftersom de är olämpliga från ren hälsosynpunkt att hålla t.ex. får på.  
 

 
Växtplatsen vid Smeby Stommen i Slöta socken på Falbygden. Foto våren 2008: Pär Connelid, Kula HB. 
 
Varierande betesförhållanden har med all sannolikhet påverkat ögontröstens fröbankar 
och frönas groddbarhet i fuktängarna. Välbetade, relativt täta grässvålar, erbjuder spec-
ifika växtplatser med konkurrensfördelar, då de snaggas kort vid bete medan rotsystemen 
förblir intakta. Dock får betet inte vara så hårt att större jordblottor uppstår. Arten som är 
en rotparasit kräver kontinuerligt större, sammanhängande rotsystem för att överleva. Inte 
heller får vare sig slåttern eller efterbetet påbörjas alltför tidigt på säsongen, så att plantor-
na riskerar att inte hinna fröa av sig. 
 
Djuren efterbetade vanligen ängen in i mitten av oktober, ibland hela oktober ut. Efter-
betet bedrevs mestadels över hela ängsytan, men även tjudring av djur tycks ha före-
kommit. I kartmaterialet som relaterats ovan, finns exempel från Falbygden på icke 
hägnade, samägda, ”oxbeten” i delar av ängen; i Skogastorp (Högstena socken) samt i 
Systrakvarn (Södra Kyrketorp socken). Ett dylikt bete bör tidvis ha medfört ett hårt 
markslitage, åtminstone fläckvis. Man måste också räkna med möjligheten av att just  
oxbetet även skett på våren (i samband med att oxarna behövdes inom vårbruket), vilket 
kanske gjort att höskörden kunnat påbörjas först under senare delen av sommaren på 
dessa ytor. 
 
Eftersom stor ögontröst främst uppträder i agrara miljöer där utmarken sedan länge varit 
hårt betad och trädfattig, så kan man räkna med att inägornas ängar betats hårt under höst 
och ibland även vår. Efterbetet var säkert intensivt på slåttermarkerna, men eftersom 
fuktig mark är känslig för trampskador, betades fuktängarna troligen under en kortare 
period än övrig ängsmark. En kort, men intensiv och sent påbörjad, betessäsong, bör ha 
skapat goda betingelser för stor ögontröst. 
 
 
Kopplingen till äldre kvarnmiljöer 
 
Lokalt kan man för både Västergötlands och Skånes del se ett mönster där stor ögontröst 
uppträder i fuktiga marker som påverkas av rörligt vatten. I nästan samtliga fall finns 
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bäckar, diken och källor på eller i nära anslutning till växtlokalerna. Påfallande ofta 
förekommer även äldre kvarnmiljöer i närområdet. Kopplingen till kvarnmiljöer kan, 
utifrån det lilla statistiska material som finns, sägas vara signifikant. Huruvida detta är en 
ren slump eller ett resultat av ögontröstens preferens för miljöer med rörligt vatten, går 
ännu inte att säga säkert.  
 
Man kan dock inte utesluta att kvarndriften medfört säsongsvisa fluktuationer i vatten-
flödet som påverkat hydrologin i dessa områden på ett sådant sätt att stor ögontröst aktivt 
gynnats. Ett vattensystem reglerat av dammar och kvarnrännor har säkert givit upphov till 
perioder av uttorkning och översilning, vilka inverkat på markanvändningen här.  
 
Man kan också tänka sig att kvarnverksamheten i sig påverkat floran i närområdet. 
Hanteringen av säd och mjöl samt – inte minst – foder till dragdjuren i samband med 
leveranser, bör ha resulterat i en specifik fröspridning på platsen. Att slåtterväxters frön 
spridits långväga via hötransporter, är känt sedan tidigare. Om detta även omfattat stor 
ögontröst är osäkert men arten har dock frökapslar som kan eftermogna. Den påtagliga 
korrelationen mellan stor ögontröst och äldre kvarnmiljöer gör emellertid att en special-
inventering av dylika områden vore intressant att genomföra, särskilt i de regioner där 
växten kan förväntas uppträda.  
 
Det är i sammanhanget också värt att notera att brukningsvägar ofta förekommer på eller i 
nära anslutning till växtplatserna. En av lokalerna i Västergötland, Smeby Stommen i 
Slöta socken, ligger dessutom på ”fägatsmark”, nära en ekonomibyggnad som tycks ha 
utgjort ett stall eller en foderlada. 
 
 
Frågor inför fortsatta studier 
 
Den markanvändningshistoriska analysen av växtplatser för stor ögontröst har resulterat i 
några viktiga slutsatser. Ett tydligt förhållande är att stor ögontröst är knuten till väl-
hävdade, äldre kalkrika slåttermarker (kalkfuktängar), vilka vanligen legat på perifer in-
ägomark i bymiljöer. Växten förekommer även på utmark samt på ren torvmark (mossar, 
kärr), framför allt i Skåne. Den är vidare klart knuten till risbygder, där utmarkerna sedan 
länge varit trädlösa och hårt betade (jfr Falbygden).  
 
I risbygderna gynnades ofta träd och buskar medvetet i ängen. Ängsmarkerna betades 
vanligen hårt för att kompensera det magra utmarksbetet. Många av växtlokalerna 
uppträder i eller nära äldre kvarnmiljöer med bäckar, rännor och dammar, något som har 
påverkat hydrologin i närområdet. Hanteringen av foder till dragdjuren i samband med 
kvarndriften, kan också tänkas ha påverkat slåtterväxternas fröspridning. 
 
Bilden av den stora ögontröstens utbredning är dock inte glasklar. Många frågor återstår 
att studera. Vet man t.ex. hur pass vanlig stor ögontröst var i odlingslandskapet förr? 
Fanns den i betydligt större omfattning tidigare? Förekom den i fler regioner? På fler 
lokaler? På andra typer av markslag? Varför har den blivit kvar på ett fåtal lokaler på 
Falbygden och i Skåne? Vad är det som gör just dessa lokaler specifika? Har här skett 
stora förändringar sedan 1900-talets andra hälft eller är det snarare så att dessa lokaler 
lämnats lite åt sitt öde? Är de ovanliga exemplaren av stor ögontröst som vi finner idag en 
relikt kvarleva efter en ålderdomlig hävd eller är de en indikation på kontinuerlig 
ålderdomlig hävd? Artens specifika livsbetingelser talar snarast för det senare, men i 
nuläget tycks säkra bevis saknas. 
 
Frågorna är många och de svar som behövs för att garantera stor ögontröst en gynnsam 
framtid, kräver fortsatta studier. Viktigast att analysera vidare just nu är kanske framför 
allt hävdhistorien (fortsatta studier av historiskt källmaterial och intervjuer med äldre 
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brukare i trakten), noggranna och systematiska fältinventeringar, metoder för att hitta 
lämpliga lokaler för ny fröspridning samt försök till rekonstruktion av hävden på de 
växtlokaler som idag hyser ett avtynande bestånd av arten. Önskvärt i nuläget vore att ett 
par försökslokaler kunde väljas ut för en bred, fördjupad analys. 
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Beskrivning av lokaler 
 
Skåne län 
 

 
Figur 2. Översiktskarta för Skåne län. De röda punkterna visar läget för växtlokaler med stor ögontröst. Numreringen följer Naturvårds-
verkets åtgärdsprogram och återkommer i beskrivningen nedan. Underlagskarta: GSD Röda kartan. 
 
 
28. Siesjö, Ivetofta socken  
 
Växtplatsen ligger norr om Siesjön, idag i delvis fuktig och öppen mark, strax intill ett 
högre liggande terrängparti med träd- och buskvegetation. Området redovisas på flera 
lantmäterikartor över Grödby, där det framgår att växtplatsen ligger i ängsmark på inägor. 
Detta ängsavsnitt låg som ett separat gärde, kallat Askawången, vars gräns i öster utgjor-
des av den slingrande bäcken mot Håkanryd. Ett antal åkertegar fanns inom ängsgärdet, 
varav några omedelbart norr om växtplatsen. Äldre kartor över Håkanryd (på andra sidan 
bäcken) saknas. 
 
På den äldsta kartan från 1708 kallas området i beskrivningen för Askarpet och av kartans 
symboler framgår att ängsmarken då är relativt tätt trädbevuxen. Namnet återkommer på 
en karta från 1801 (Askarpet, Askarp), men här har lantmätaren ej ritat ut några träd-
symboler i ängen. På kartan från 1821 beskrivs ängen i Askarpet som sidlänt, med undan-
tag av lite hårdvall som fanns omkring ”en åkerteg uti Askatorpet”. Marknamnet avslöjar 
att trädbeståndet sannolikt dominerats av ask och förmodligen avslöjar suffixen –arp och 
–torp tidigare bebyggelse och odling i området. Det är inte uteslutet att stubbskottsbruk 
och/eller hamling förekommit i den här typen av trädbevuxna ängsvångar. 

I den här delen av Skåne förekom under 1600- och 1700-talen ett utbrett s.k. gräsmarks-
bruk, där stora delar av utmarken omväxlande nyttjades till åker och bete. Det extensiva 
gräsmarksbruket omfattade betydande arealer på utmarkerna och kombinerades med ett 
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ensädesbruk på inägorna. Utmarken var ofta indelad i ett finmaskigt system av vångar 
(gärden), vilka trädades under längre tid. I området kring dagens Bromölla var växt-
följden vanligen ett år med bovete, följt av ett eller ett par år med råg. Därefter betades 
marken under ett växlande antal år, oftast mellan 6–20 år. I områden med ett dylikt 
odlingssystem måste man därför räkna med förekomsten av åkrar i de äldre kartornas 
ängs- och betesmarker, såväl på inägor som utmarker. 
 

 
Figur 3. Grödby 1708. Växtlokalen återfinns i ängen inom den s.k. Askavången. Skala 1:6000. Akt nr K.58-7:1 i Lantmäteriets 
forskningsarkiv. 
 
På häradskartan från cirka 1930 ligger lokalen i ett ängsavsnitt, med åkermark runt-
omkring på alla sidor. Precis norr om växtplatsen finns ett mindre impediment med 
lövträd på. Gränsbäcken mot Håkanryd är vid denna tidpunkt rätad. Ekonomiska kartan 
från 1970-talet visar att växtplatsen ligger i halvöppen mark, belägen i södra delen av ett 
större markstycke som skjuter in mellan två åkerytor. Ett par diken syns i flygfotot. Av 
det moderna flygfotot framgår att flera diken numera finns i området, varav merparten i 
de lägre liggande partierna i söder samt i anslutning till bäcken i öster. Området har på 
senare år betats. 
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Figur 4. Växtplatsen vid Grödby, Ivetofta sn (nr 28). Ekonomiska kartan från 1970-talet. Skala 1:10 000. Bladet 3E3d. 
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13. Toarp, Ullstorp socken 
 
Växtlokalen ligger i delvis skogklädd mark på Toarps ägor, söder om Örupsån. Området 
utgjorde i äldre tid utmark till Toarps by. Av en storskifteskarta över Södra Kverrestad 
från 1779, framgår att området gränsar mot byns fäladsmark. Denna mark genomkorsas 
av flera små bäckar. Området gränsar i öster även till mark som innehåller till dels upp-
odlad torvjord samt en större havrevång. De ängsmarker som fanns utmed Örupsån, 
vilken bildar gräns mellan Norra och Södra Kverrestad, kallas på kartan för Hejderne.  En 
”hejda” avser ursprungligen en stor beteshage på utmark, vanligen inägonära belägen, 
vilken i senare skeden kan ha innehållit åker- och ängslyckor (Dahl 1989).  
 
På Norra Kverrestads-sidan kallas markerna intill ån år 1700 bl.a. för Bosängarne och 
Hobjer. På en karta över Södra Kverrestad från 1826 benämns ängsmarken som gränsar 
mot växtområdet för Ängawångsfallet. Denna vång var skiftad i Östra och Västra Mad-
skiftet samt Kullamåsen. Namnen visar att ängen bestått av mad- och mossäng.  
 

 
   Figur 5. Toarp 1824. Skala 1:10 000. Akt nr K.58-7:1 i Lantmäteriets forskningsarkiv. 
 
På en laga skifteskarta över rusthållshemmanet Toarps skiften från 1852, framgår att det 
är torvjord intill Örupsån. Ena skiftet gränsar mot området med växtplatsen och av kartan 
att döma förefaller detta område ligga på utägor. Detta antyder att området tidigare varit 
del av den fäladsmark (samfälld betesmark) som redovisas på Södra Kverrestads-sidan, 
men att området i samband med skiften dels kommit att odlas upp, dels övergå till att 
nyttjas som äng. Det redovisade skiftet innehåller ängsmarker rakt söder om ån samt – 
ännu längre söderut, närmare stora vägen genom byn – åkermarker. Tyvärr saknas en 
textbeskrivning till kartan, men man kan utgå från att ängsmarken i området varit fuktig 
och att den åtminstone till dels legat på torvjord. 
 
Av häradskartan från omkring 1930 framgår att växtplatsen ligger på en rektangulär yta 
med ängsmark, vilken i söder och norr gränsar till åkermark. I öster gränsar ängsområdet 
till barrskog (på den gamla fäladsmarken). Ett par brukningsvägar leder in i området. På 
flygfotot till 1970-talets ekonomiska karta, ser man antydningar till diken i området kring 
växtplatsen. Området tycks då till  dels vara täckt av träd- och buskvegetation. I dagens 
moderna fastighetskarta syns tydligt att själva ytan där stor ögontröst växter är dikad 
runtom samt mer öppen än omkringliggande marker. 
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Vi en av de små bäckar som rinner in i markområdet med växtlokalen, finns på Södra 
Kverrestads mark en kvarn med tillhörande damm – Kelemölla (numera Kädamölla). 
Denna redovisas redan på storskifteskartan från 1779. Kvarn- och dammanläggningen bör 
ha påverkat hydrologin i närområdet, bl.a. genom säsongsvisa förändringar och regler-
ingar av vattenflöden. 
 

 
Figur 6. Växtlokalen i Toarp på häradskartan från omkring 1930. Skala 1:10 000. Bladet Tomelilla 84. 
 
 

 
Figur 7. Ekonomiska kartan från 1970-talet. Skala 1:10 000. Bladet 2D1h. 
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18. Stångby mosse, Stångby socken 
 
Lokalen är belägen i Stångby mosse naturreservat, norr om Lund. Själva växtplatsen 
ligger i östra delen av Stångby mosse, på mark som (enligt ekonomiska kartan) under 
1960-talet till största delen brukades som betesmark på f.d. åker. Marken på mossen var 
då delvis trädbevuxen, dock ej ytorna på och närmast kring växtplatsen. Idag är en ännu 
större del av mossen täckt med träd och buskar. Mossen genomkorsas av ett par bäckar, 
varav den större är ett biflöde till Kävlingeån.  
 

 
  Figur 8. Växtplatsen i Stångby mosse år 1777. Skala 1:8000. Akt nr L.190-3:4 i Lantmäteriets forsknings- 
   arkiv. 
 
På en karta över Stångbys inägor från 1777, redovisas området som Mossen, belägen 
inom Wästra Wången. Byns inägomark var då indelad i fyra vångar, varav den ena 
kallades Änge Wången. Samtliga vångar innehöll dock både åker (havre- och kornjord) 
och äng. År 1743 gjordes en delning av Stångby torvmosse. Det skifte som berörs av 
växtplatsen för stor ögontröst, kallas på delningskartan för Kinbens Lotten. Strax söder 
om detta markstycke fanns då en liten ängsteg. På laga skifteskartan över Stångby från 
1851, har denna ängsteg blivit åker. Strax intill åkern fanns då även ett hus. Av 1700-
talskartan att döma fanns det diken (eller torvbänkar) på flera håll ute i mossen. 
 
En karta från grannbyn Västra Hoby 1784, utvisar västra delen av Stångby mosse. Denna 
del av mossen redovisas då som ”äng vid bäcken”. De aktuella marknamnen är Södre 
Stackottebohl, Tranhögs Måsen samt Långebohls mosse. För samtliga dessa markstycken 
gäller att de 1784 uppges vara ”gamle åkerlotter”. Av Hobykartan framgår också att det 
funnits en kvarn vid bäcken, belägen på Västra Hoby bytomt, vilket periodvis bör ha 
påverkat vattenflödet till mossen. 
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Figur 9. Ekonomiska kartan från slutet av 1960-talet. Skala 1:10 000. Bladet 2C7g. 
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4. Högestads mosse, Högestad socken 
 
Lokalen är belägen i Högestads mosse naturreservat, sydväst om Tomelilla. Växtplatsen 
ligger ute i mossens sanka mittparti, vilket av flygfoton att döma är trädfritt på 1970-talet. 
På en karta över Högestads by från 1765, redovisas området som äng i Wästre Wång. 
Mossen är då indelad i flera skiften och det skifte där växtplatsen ligger benämns Med-
lersta Torfmåsefallet.  Mossen gränsar i öster mot åkermarken (havrejord) i samma vång. 
Byn var då indelad i fyra vångar, samtliga innehållande både åker (råg-, korn- och havre-
jord) och äng. 
 

 
Fig 10. Laga skiftesakten över Högestads by från år 1838. Skala 1:20 000. Akt nr L.98-3:2 i Lantmäteriets forskningsarkiv. 
  
Beskrivningen till kartan avslöjar inte närmare vegetation eller markanvändning på just 
det avsnitt där stor ögontröst växer. Däremot framgår att vissa ängsskiften intill inne-
håller ”sid- och staggwall med någon hårdwall”, bl.a. den s.k. Torfmåsängen”. Dessutom 
framgår att det finns två små åkrar i närheten. Norra delen av mossen (intill en bäck) 
kallas på konceptkartan för Möllan Mosen, vilket indikerar att en kvarn funnits i när-
området. I texten beskrivs markstycket som ”Brännemåse… till Husman och Möllnaren”.  

På laga skifteskartan från 1838 (som f.ö. bygger på storskifteskartan) över Högestad, 
kallas området kort och gott för Torfmossen och marken beskrivs då som ”torvjord”. 
Häradskartan från cirka 1930 utvisar trädfri mossmark på och kring växtlokalen. Samma 
sak gäller för 1970-talets ekonomiska karta, vilken visas på nästa sida. 
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Figur 11. Ekonomiska kartan från 1971. Skala 1:10 000. Bladet 2D1f. 
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9. Benestad backar, Benestad socken 
 
Växtlokalen ligger i Benestad backars naturreservat, sydväst om Tomelilla. Naturreser-
vatet täcker södra delen av Benestad backar; ett kuperat terrängavsnitt öster om Fyleån. 
Av äldre kartmaterial framgår att området tidigare legat som allmänningsmark på 
inägorna, men att en delning utfördes 1798, då samtliga byns allmänningar (Risen med 
Bröten, Heden och Sqvattebackarna) skiftades. Växtplatsen ligger i Sqvattebackarna, 
vilka utgjorde en del av Norre Wång. Texten upplyser om att området nyttjades som äng. 
Hela detta ängsområde gränsar i öster mot åkermark i vången, kallad Långadalsåkrar. 
 

 
Figur 12. Utsnitt ur enskifteskartan över Benestad 1806. Akt nr K.5-2:4 i Lantmäteriets forskningsarkiv. Skala 1:8000. 
 
Sqvattebackarna genomkorsades av flera små vattendrag och här fanns även flera källor. I 
anslutning till området låg tidigare en kvarn, Skvattemölla, nära den plats där bäckarna 
löper ut i Fyleån. En av de bäckar som har koppling till kvarnen, löper strax nedan själva 
växtplatsen. Flera kvarnar fanns i närområdet utmed Fyleån. Skvattemölla är numera 
övergiven och ligger som fornlämningsmiljö, precis utanför nordvästra hörnet av natur-
reservatet. Kvarnområdet utgör än idag egen fastighet. 

Beskrivningen till 1798 års karta avslöjar inget närmare om ängens kvalitet i det aktuella 
området, men det närbelägna marknamnet Sqvatte Mad talar, jämte förekomsten av 
bäckar och källor, för att ängen varit rejält fuktig. Något söder om Sqvattebackarna ligger 
Åldermansängen, vilken beskrivs som ”mindre bördig”. Samma bild som 1798 års karta 
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ger, möter på enskifteskartan över byn från 1806. Häradskartan från omkring 1930 
markerar trädlös ängsmark i området, med undantag av några enstaka träd längs åker-
kanten i öster. 
 

 
Figur 13. Ekonomiska kartan från 1971. Skala 1:10 000. Bladet 2D1f. 
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7. Fårarp, Stora Köpinge socken 
 
De båda växtplatserna ligger i fuktig mark rakt väster om Fårarps by. På enskifteskartan 
från 1819 är ängsmark och mossmark utritad här. Området ligger inom Norre och Änge-
Vången och beskrivs i texten dels som ”torvjord”, dels ”ängskärr”. Torvjorden är 
markerad med skraffering på kartan. Den nordligaste växtplatsen ligger i huvudsak på 
torvjord, medan den sydligare delvis även omfattar fuktig ängsmark. Vid den sydligaste 
växtplatsen finns också tre rektangulära vattenhålor, sannolikt gamla torvgravar. Genom 
området löper ett rakt dike, vilket förefaller vara en rätad bäck (som blir naturligt 
slingrande längre norrut). 
 
Omedelbart öster om området vidtager vångens åkermark, där marknamn som Sjöstycken 
och Hillekärrsåkrarna vittnar om att marken i närområdet är fuktig. I dessa åkrar finns 
även små partier med äng och kärr samt eventuellt ett par (gamla) torvgravar. Marken 
omedelbart väster om bäcken tillhör Högestad by och utvisas på en karta från 1765 som 
ängsmark. Skiftena närmast bäcken kallas där Marbäcks äng, Långängarne, Tväräng-
arne, Brokängarne samt Sjöbjersängarne. På kartan över byn från 1840 återkommer 
dessa ängsnamn, varav det senare under beteckningen ”torvjord”. På häradskartan från 
1910-talet, ligger båda växtplatserna på gränsen mellan trädfri mossmark och ängsmark. 
 

 
    Figur 14. Utsnitt ur enskifteskartan över Fårarp 1819. Skala 1:8000. Akt nr L.187-3:2 i Lantmäteriets forskningsarkiv. 
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Figur 15. Ekonomiska kartan från 1971. Skala 1:10 000. Bladet 2D0g. 
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Västra Götalands län 
 
Västra Götalands län 
 

 
Figur 16. Översiktskarta för Västergötland. GSD Röda kartan. 
 
31. Vistorp, Vistorp socken 
 
Växtplatsen ligger i fuktig mark, strax intill en större åkeryta. Den är belägen på gammal 
inägomark sydväst om Vistorps kyrka. På en småskalig geografisk karta från 1716, 
utvisas Vistorp med närmaste omnejd som skoglös mark, medan partier längre bort är 
försedda med barrskogsymboler.  
 
I 1860 års laga skifteskarta över Vistorp framträder en mer detaljerad bild av markan-
vändningen kring byn. Byns åkermark ligger då utspridd på flera områden och tycks av 
marknamnen att döma tidigare ha varit indelad i fyra gärden. Åkermarken är påtagligt rik 
på röjningsrösen och strax öster om byn finns ett större sjok med tydligt ålderdomliga 
bandparceller. Det område där växtplatsen ligger betecknas som stenig tuvmark, 
gränsande till stenig hårdvall och åker på markstycket Hjelmstånga i Breingsgärdet. 

På häradskartan från 1877-82 ligger växtplatsen på ängsmark i kanten av åkern. Samma 
bild får man på ekonomiska kartan från 1960. 
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  Figur 16. Utsnitt ur laga skifteskartan över Vistorps by från 1860. Skala 1:8000. Vistorp sn/akt nr 15 i det 
  regionala lantmäteriarkivet. Notera det finmaskiga bandparcellsystemet i åkermarken till höger i bild! 
 

 
  Figur 17. Ekonomiska kartan. Skala 1:10 000. Bladen 7D6e och 7D6f (hopfogade).  
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35. Slöta Trädgården, Slöta socken  
 
Växtplatsen ligger i fuktig mark, på Salebys ägor sydost om Slöta kyrka. Av en karta över 
Slöta sockens utmark från 1785, framgår att platsen tidigare legat på utmark, i en sam-
fälld särhägnad intäkt, strax intill inägogränsen mot Saleby och Leaby. I närheten fanns 
då ett par vägar samt flera särhägnade intäkter på utmarken. På såväl 1775 års karta över 
Slöta som 1793 års dito, redovisas området som samfälld utmark och ”uppodlingsmark”. 
På 1828 års laga skifteskarta över Slöta är närområdet upptaget som ”äng och vallar” 
under ”avrösningsjord”. Av kartan framgår också att det fanns en kvarn på Slöta-sidan 
om fastighetsgränsen, belägen nära den bäck som löper i kanten av området och ca 500 
meter söder om växtplatsen. 
 
På laga skifteskartan över Saleby 1833 ges en detaljerad bild av markanvändningen på 
växtplatsen. Denna är då belägen i ängs- och betesmark, precis intill åkerkanten. Marken 
här beskrivs som ”stenig” respektive ”tuvig mark” samt ”hårdvall” och ”tuvig äng”. 
Genom området löper en slingrande bäck, vilken längre österut passerar kvarnplatsen vid 
Luffakvarn (och vidare österut även kvarnområdet kallat Falekvarna). 
 

 
 Figur 19. Slöta sockens utmark 1785. Skala 1:20000. Akt nr P.191-32.1 i Lantmäteriets forskningsarkiv. 
 
På häradskartan 1877-82 är området markerat som fuktäng, bevuxen med enstaka 
barrträd. Kring själva växtplatsen finns då ett torrare avsnitt som troligen tjänat som 
betesmark. Denna ligger nära intill åkerkanten. En bäck löper tvärs genom sankängen. På 
1960 års ekonomiska karta är närområdet lite mer uppodlat, f.ö. är här då öppen betes-
mark på växtplatsen. Bäcken är rätad till ett rakt dike, vilket löper längs åkerkanten i 
väster. 
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    Figur 20. Saleby 1833, laga skifte. Skala 1:10 000. Slöta sn/akt nr 1f i det regionala lantmäteri- 
    arkivet.  
 

 
 Figur 21. Ekonomiska kartan från 1960. Skala 1:10 000. Bladet 7D9e.  
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32. Smeby Stommen, Slöta socken 
 
Växtplatsen ligger i fuktig mark, strax sydväst om den norra Stommengården i Smeby. 
Området redovisas i äldre kartmaterial under Vaxby som då var en av gårdarna i Smeby. 
Av en karta från 1775, framgår att det aktuella området ligger på samfälld utmark, nära 
gränsen mot Vaxbys gamla inägomark och  fädreven vid Vaxby och Smeby. Utmarken 
sticker här in som en kil i de omgivande åker- och ängsmarkerna på inägorna. På kartan 
är en ekonomibyggnad (lada, stall?) utritad invid inägohägnaden, strax intill växtplatsen. 
Området på och kring växtplatsen bör vid den här tiden ha varit vältrampat av betesdjur, 
vilka samlats här på natten och/eller passerat på fädrevet. 
 

 
   Figur 22. Utsnitt ur 1775 års karta över Smeby, Slöta sn. Akt nr P.191-33:1 i Lantmäteriets forskningsarkiv.  
   Skala 1:8000. 
 
Inägomarken närmast växtplatsen utgjordes då av ängsmark, i beskrivningen till kartan 
allmänt kallad för ”Wallmarken omkring åkern”. Denna äng bestod dels av hårdvall, dels 
av sidländ madvall. Karttexten omnämner även ”måsswall söder för Waxby”. Närmare 
Vaxbys tomtläge och N därom, beskrivs ängen som tuvig och mager hårdvall. Åkermar-
ken odlades vid denna tidpunkt i ensäde och om ängen sägs att: ”Ängarne äro med åkern 
hvaromannan blandade, däraf en dehl är god samt en dehl sanck och kärraktig måss-
mark, slås årlig till 2 och 3 stackar/Tunnland”. 

På enskifteskartan från 1824 har utmarkskilen försvunnit, skiftats och inkorporerats i 
inägornas ”äng och vallar”. Ängen här beskrivs dels som bördig vall, dels som sten-
bunden äng. En ny stängslad väg/fägata har då tillkommit, vilken förband Vaxby med 
Smeby. Denna passerar och gör en skarp vinkel precis intill växtplatsen. Dessutom 
utvisar denna karta ytterligare en väg från Synnerål till Smeby, vilken också passerar 
Vaxby.  
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 Figur 23. Utsnitt ur enskifteskartan över Smeby från år 1824. Skala 1:8000. Akt nr P.191-33:2 i 
 Lantmäteriets forskningsarkiv. 
 
På häradskartan från 1870-tal finns bebyggelsen vid Vaxby ännu kvar. Fodermarkerna 
runtomkring är dock ej längre markerade som äng, vilket betyder att de sannolikt betats. 
På ekonomiska kartan 1960 ligger platsen i öppen mark, intill resterna av enskifteskar-
tans fädrev. Området har på senare tid betats. 
 

 
  Figur 24. Ekonomiska kartan från år 1960. Skala 1:10 000. Bladet 7D9d.  
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56. Dammbo, Dimbo sn 
 
Växtplatsen ligger på fuktig mark, i en liten öppning i den skogklädda marken norr om 
kvarnstället Dammbo. Området redovisas översiktligt på en geografisk karta över ”Dimbo 
gäld” från 1714. Där framgår att marken väster om den slingrande bäcken var skogfri, 
medan det på östra sidan, inne på Oltorps ägor, fanns gammal ekskog och hassel. Damm-
bo var inte tillkommet vid denna tidpunkt, men Bisskvarn längre söderut finns med på 
kartan. Den geometriska kartan över Dimbo från 1644 redovisar tyvärr inte området, men 
på en karta från 1695 kallas området för Dimbo Engar och 1780 heter det Ängen. Ängen 
gick då under benämningen ”vall” och var ägoindelad i smala spjäll. 1826 återkommer 
marknamnet; Ängarne, ”vall och uppodlingsmark”. 
 

 
Figur 25. Utsnitt ur 1780 års karta över Dimbo inägor. Skala 1:10 000. Akt nr P.32-5:2 i Lantmäteriets forskningsarkiv. 
 
På kartan från 1695 redovisas flera kvarnmiljöer i närområdet, bl.a. Rosendal, Vådekvarn 
och Lunnakvarn nordost om Dammbo. Bebyggelsen vid Dammbo är ej heller redovisad 
på häradskartan 1877-82, då däremot sätesgården Dimboholm etablerats. Kartan visar att 
växtområdet innehöll öppen mark samt en liten ängsbacke. Dammbo, med sin kvarn vid 
bäcken, dyker upp först på den ekonomiska kartan från 1960, vilken också visar att 
bäcken då rätats norr om kvarnen. 
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Figur 26. Ekonomiska kartan från 1960. Skala 1:10 000. Bladet 8D0g. 
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50. Skogastorp Norra och Södra, Högstena socken 
 
Båda växtlokalerna ligger i fuktig mark genomkorsad av vattendrag, nordost om Hög-
stena by. Den sydligaste och minsta av lokalerna är belägen intill en bäck, precis i kanten 
av Skogatorpskärrets naturreservat. Det större området i norr omfattar såväl gammal åker- 
som ängsmark. På 1644 års geometriska jordebokskarta är marken i denna del av byn 
betecknad som tuvig och stenig ”stenvallsäng”. I Högstena praktiserades då tresäde, på 
jord med sandmylla. I norr fanns en hägnad mot angränsande fastigheter.  
 

 
    Figur 27. Utsnitt ur 1703 års karta över Högstena by. Skala 1:10 000. Akt nr P.100-3:1 i Lantmäteriets forskningsarkiv. 
 
En karta över inägomarken från år 1703 utvisar ”allmänt oxebete till hehla byn” på båda 
växtlokalerna, vilka då låg utmed gränsen mot Skogastorps inägor. Det rör sig emellertid 
inte om en särhägnad beteshage, då marken på kartan ligger blandad med åkern i gärdet. 
”Oxebetet” avser således sannolikt efterbete på ängsmarken. Man kan inte heller utesluta 
att vårbete samt tjudring av oxar förekommit. 1703 fanns ingen hägnad mot Skogastorp, 
utan gränsen låg i bäcken. Den södra växtplatsen låg nära två små åkertegar. Längs 
Plantabergets sluttningar växte då ”små hasselskogh”. På 1785 års karta över Högstena 
syns flera små bäckar som rinner in i det naturreservatsområde där den södra växtlokalen 
ligger. Det sanka avsnittet kallas ”Allmänning i Klevagärdet” och intill ligger ”vall”.  
 
På laga skifteskartan från 1851 finns hela den norra växtlokalen med, belägen i anslutning 
till en kvarnmiljö med byggnader, damm, rätad bäckfåra/kanal samt små åkrar och ängar. 
Kvarnområdet kallas i beskrivningen för Qvarnlyckan. Växtområdet ligger då på ängs- 
och åkermark. Ängen beskrivs som ”bergblandad vall” och ”sankvall”, utgörande en del 
av Qvarnlyckan samt ett större område kallat Heden. På en detaljkarta från 1867 kallas 
fastigheten ”lägenheten Skogastorps Qvarn”. Även här uppvisar kartan äng (hårdvall) och 
åkertegar (svartmylla på grusbotten) i området med stor ögontröst. I beskrivningen om-
nämns även ”kiäll…”, vilket indikerar att ängen varit fuktig. 

Häradskartan från 1877-82 visar att en viss uppodling skett i området kring Skogastorps 
kvarn under 1800-talets andra hälft. Detta innebär bl.a. att det norra växtområdets södra 
del (söder om kvarnen) då till stor del låg som åkermark. På 1960-talets ekonomiska karta 
har dock en del av den åkermarken lagts igen, främst i de fuktiga partierna längs bäcken. 
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    Figur 28. Ekonomiska kartan från 1960. Skala 1:10 000. Bladet 8D1f. 
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49. Bosgården, Högstena socken 
 
Växtlokalen ligger på impedimentmark i åkerlandskapet strax sydväst om Väreberget och 
Högstena by. Området finns redovisat på geometriska jordebokskartan från 1644 som 
”tufwig måss Engh” och ”Maa Engh”, belägen inne i ett av byns tre åkergärden. Ängen 
ligger här blandad med den utpräglat bandparcellerade åkern och odlingsrytmen är 
tresäde. På kartan från 1703 ligger växtlokalen på ”allmännings oxebete till hehle byn”,  
i ett område med flera små bäckar samt fyra stycken källor, omgivet av åkermark. På 
konceptkartan i Regionarkivet finns noteringen ”kiellemåsse” i norr delen av oxbetet. 
Precis som vid Skogastorp, ligger oxbetet tillsammans med åker och äng i gärdet. Det är 
således inte fråga om en särhägnad beteshage, utan snarare om samfällt bete efter höskörd 
(möjligen även vårbete samt tjudring). 
 

 
 Figur 29. Geometrisk jordebokskartan över Högstena by från 1644. Skala 1:10 000. Akt nr P2:114 i Lantmäteriets  
 forskningsarkiv. 
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Av 1785 års karta framgår att området ligger som ”vall i uppodlingsskiftet” i Sandgärdet 
och att det gränsar till allmänningen Rörmåsen. Även på denna karta är flera bäckar 
utritade i området. Växtlokalen ligger i anslutning till en bäck. I närheten finns även ett 
par åkertegar samt en brukningsväg. På laga skifteskartan från 1851, är bilden ungefär 
densamma. Ängen ligger här i ett stort sankmarksområde, endast innehållande en smal 
strimma hårdvall. Regionarkivets konceptkarta preciserar ängen på själva växtplatsen till 
”sankvall” och strax intill finns en bäck. De små åkertegarna i närheten är ännu kvar. 

Häradskartan från 1877-82 visar att växtplatsen ännu vid 1800-talerts slut låg på ett 
impediment i åkermarken, i närheten av två gårdsbebyggelser samt en backstuga. På 
ekonomiska kartan från 1960, har den åkermark som ligger närmast väster om växtplatsen 
övergått till att tjäna som betesmark. Dessutom har backstugan försvunnit.  
 

 
   Figur 30. Ekonomiska kartan från 1960. Skala 1.10 000. Bladet 8D1f. 
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58. Nohlmarken, Sjogerstad socken 
 
Växtlokalen är belägen på fuktig mark, strax söder om Skultorps samhälle. Området 
genomkorsas av en bäck och dess östligaste del har tidigare varit åker med dikade tegar. 
På häradskartan från 1870-tal ligger området som öppen mark, nära åkrar och kalkbrott. 
På en karta som upprättats i samband med en delning av Sjogerstads sockenskog 1762, 
utvisas området som kärr- och mossmark samt betesmark utan skog. Området går här 
under benämningen Norrmarken, vilket då delas in i flera bitar tillfallande Loringa 
respektive Regumatorp. De aktuella delarna utgörs av dels ”höga kullar och jordbackar” 
med barrträd, dels kärr- och mossmark samt jämn betesmark utan skog. En bäck rinner 
genom området. Runtomkring finns ett par intäkter. 
 

 
 Figur 31. Detalj ur karta över Sjogerstads sockenskog från år 1762. Skala 1:10 000. Akt nr P.177-12:1 i  
 Lantmäteriets forskningsarkiv. 
 
På kartan över Regumatorps by från år 1700, finns en samfälld beteshage (hästhage) strax 
ovanför växtlokalen. Denna hagmark sägs bestå av dels ”sanck kiellesoug marck medh 
ahleskogh beväxt”, dels ”hög sandmarck, stenig och medh enebyske beväxt”. Själva 
växtområdet ligger dock på utmark till Loringa by. På en karta över Regumatorps utmark 
från 1822, är området indelat i Orravadmossen och Nohlmarken. Den senare är i sin tur 
indelad i Utmarksskiftet och Hästhagsskiften. Dessa skiften är ej hägnade sinsemellan och 
gränsar till Kankabackarna (vid Kanikerukan).  
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Figur 32. Karta över Regumatorps utmark från år 1822. Skala 1:10 000. Akt nr P.177-10:3 i Lantmäteriets forskningsarkiv. 

 

 
   Figur 33. Ekonomiska kartan från 1959. Skala 1:10 000. Bladet 8D3g.  
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39. Narven, Marka socken 
 
Växtlokalen ligger öster om Marka kyrka, i ett parti med öppen mark som tidigare nyttjats 
till ängs- och betesmark. Området redovisas som allmänning på en karta över säteriet 
Redberga från år 1816. Enligt denna karta utnyttjas allmänningen då som samfälld 
ängsmark, tillhörande de fem små torpenheter som legat här utmed vägen. I övrigt saknas 
äldre kartor över själva växtplatsen, men vissa upplysningar om ängens kvalitet i 
närområdet kan hämtas från lantmäterikartor över angränsande gårdar. 
 

 
  Figur 34. Utsnitt ur 1816 års karta över Redberga. Skala 1:6000. Marka sn/akt nr 6c i det region- 
 ala lantmäteriarkivet. 
 
På en karta över Bestorp Liagården från 1730, beskrivs ängen allmänt som högländ, 
mager hårdvall som ”i torkåhr sällan afhöjas kan”. Det avsnitt som gränsar mot Lunna-
gårdens ägor sägs dock vara mossig, kärraktig, tuvig mark som ”ej afhöjas utan nyttias til 
Bete”. Nära intill finns en soldatäng till gården. 1798 års karta över Liagården utvisar 
ängen gränsande mot Redbergas äng som högländ, tuvig och mosslupen hårdvall. 
Bestorps åkermark låg tidigare i ensäde och betesmarken beskrivs i kartorna som stenig, 
högländ och oduglig, där vissa ytor ibland användes till äng efter att ha betats ”uti i två 
månaders tid”. Kartan över Skyberg 1869 utvisar allmänt hårdvall i näraliggande ängs-
marker. 
 
Häradskartan och ekonomiska kartan visar att en betydande uppodling skett i den gamla 
ängsmarken kring torpen under sent 1800-tal. Ängen tycks i samband med detta ha över-
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gått till att tjäna som betesmark. Själva växtplatsen nära vägen förefaller ej ha odlats upp 
till åker, men den har sedan lång tid legat mycket nära åkermark. 
 

 
  Figur 35. Ekonomiska kartan från 1960. Skala 1:10 000. Bladet 8D0c. 
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48. Abrahamsgården, Södra Kyrketorp socken 
 
Lokalen ligger sydväst om Stenstorps samhälle, i halvöppen betesmark strax nordost om 
Abrahamsgården. Området är delvis trädbevuxet samt genomkorsas av en bäck/dike. 
Området redovisas på äldre kartmaterial över Öja. Av geometriska jordeboken 1644, 
framgår att det legat som ”stenvallsäng” i gärde B (tresäde). Växtplatsen ligger då i 
ängen, precis intill åkerkanten och nära byvägen. På en karta över Öja från 1847 är 
området upptaget som äng, då kallat Wallen.  
 

 
Figur 36. Utsnitt ur geometriska jordebokskartan 1644 över Öja, Södra Kyrketorps sn. Kartan utvisar både 48. 
Abrahamsgården (norra lokalen) och 47. Systrakvarn (södra lokalen). Skala 1:10 000. Akt nr P2:104–7 i Lantmäteriets 
forskningsarkiv.  

 
Närmare uppgifter om ängens kvalitet i området får man på 1702 års karta över Seger-
stad. Byns ängsmark som gränsar mot Öja, ligger här om gärdesvall (tresäde i byn) och 
benämns som ”Maawall med Kiellesoug Blandat”. Detta kan tolkas som att ängsavsnittet 
varit fuktigt och (tidvis) vattensjukt. Övrig ängsmark i byn karaktäriseras som tuvig 
hårdvall, staggvall och måssvall samt god, bärande hårdvall. Kartan omtalar vidare att 
mulbetet ”hjälpligt” skett på trädesmarken och på utmarken, vilken varit så gott som 
skoglös, undantaget en del björk på kronoparken Billingen. 
 
På häradskartan från 1877-82 ligger växtplatsen i ett avlångt parti med fuktig ängsmark, 
beläget mellan Öjas och Segerstads åkermarker. 1960 års ekonomiska karta visar i princip 
samma situation, men här syns att sankängen blivit såväl dikad som igenväxande under 
1900-talet första hälft. 
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    Figur 37. Ekonomiska kartan från 1960. Lokalerna 48. Abrahamsgården samt 47. Systrakvarn. Skala 1:10 000. Bladen 
   8D1e, 8D1f, 8D2e och 8D2f. 
 
47. Systrakvarn, Södra Kyrketorp socken 

Växtplatsen ligger nära intill ån Pösan, inne på Öjas inägor alldeles invid inägogränsen. 
Jordebokskartan 1644 redovisar hårdvallsäng längs åns södra strand. 1758 års karta över 
Öja utvisar ett ”allmänt oxebete till hela byn” intill ån, alldeles nära växtplatsen. Betes-
marken är dock inte inhägnad här, vilket betyder att det inte rör sig om en hagmark utan 
snarare om ett område för efterbete eller tjudring av oxar. Här finns också en källa och en 
bäck samt två ängstegar tillhörande Systrakvarn. Den ena av kvarnens ängstegar ligger 
inne på ett av byns tre åkergärden – Korsgärdet – medan den andra tegen samt större 
delen av oxbetet sträcker sig ut på de s.k. Utängarne. Detta stora ängsområde ligger 
samfällt med Åstorps och Amfastorps ängar och uppges i beskrivningen innehålla 
”starrbragd hårdvall”.  

Området finns även med på en karta över Systrakvarn 1797. Här är situationen med de 
båda ängstegarna och oxbetet densamma som tidigare, vilket då föranleder ett ägoskifte 
mellan kvarnen och Öja by.  

På häradskartan från 1877-82 ligger området i ängsmark strax intill ån, nära åkermark och 
bebyggelse, strax nedströms kvarnen. Ekonomiska kartan 1960 visar att en viss upp-
odling av ängen skett i områdets östra del, men att denna åker senare övergått till att bli 
betesmark. Själva växtplatsen ligger dock fortsatt i öppen gräsmark. 
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   Figur 38. Utsnitt ur storskifteskartan över Öja, Södra Kyrketorps sn från år 1758. Skala 1:5000. Akt nr P.207-3:1 i  
   Lantmäteriets forskningsarkiv.     
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37. Leaby, Karleby socken 
 
Växtlokalen ligger på Leabys ägor söder om Karleby, nära en bäck och gränsen mot 
Saleby. Av en karta över Leaby från 1809, framgår att området tidigare nyttjats som 
”beteshage för utmark” till Gästgivaregården (Krögaregården). Beteshagen gränsade då 
till fodermarker med namnen Ahlekärrsjorden, Måssen och Åslyckehagen. Den förra 
utgjorde ängsmark, vilken av namnet att döma kan ha innehållit stubbskottshamlade träd 
(alar). En äldre karta över byn från 1775, avslöjar att den s.k. Ahlkiellemåssen utgjorde 
”god slåttervall” som i norr gränsade mot ”god gräsbotten” och i söder mot ”sank gräs-
botten”. I närheten fanns då en åkerteg med jord av djup svartmylla. Byns åker- och 
ängsmark sägs överhuvudtaget bestå av ”mycket djup svartmylla”. Odlingssystemet var 
tidigare ensäde, med inslag av s.k. duvoträde (dvs. oregelbundna perioder av bearbetad 
träda).  
 

 
Figur 39. Detalj ur enskifteskartan över Leaby, Karleby sn från år 1809. Skala 1:10 000. Akt nr P.107-9:2 i Lantmäteriets 
forskningsarkiv. 
 
På 1835 års karta över Leaby ligger växtplatsen i ängs- och betesmark, närmare preci-
serad som tuvig och sidländ mark samt en del hårdvall. 1855 benämns området åter för 
beteshage till Gästgivaregården och Hovmansgården. 
 
Närområdet till växtplatsen finns redovisat i kartmaterialet för Saleby. Även på Saleby-
sidan, kallas området (dvs. ängarna norr om byn) för Måssen 1775. Denna sägs bestå av 
stagg och hårdvall och i ängen finns en liten åkerlycka. Måssen är indelad i Norra resp. 
Södra skiftet samt i tegar som ägs av olika gårdar i byn. Dessutom finns ett avsnitt som 
kallas Hopaslotten, vilket är en äng som ”slås tillhopa av hela byn”. I kartan över Saleby 
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1836, redovisas området under äng- och betsmark. Ängen här beskrivs här i termer som 
tuvig äng, mosse, hårdvall och ås. På kartan syns också att flera raka diken då är grävda i 
ängsmarken. 
 
I beskrivningen till 1775 års karta över Saleby finns också intressanta uppgifter om det 
närbelägna Ålleberg. Här sägs att berget ”nu är innestängt, bewäxt med smått ene, liung 
och har godt muhlbete som endast nyttias till Sahleby Säterie, hwilcket därå äfwen har 
upbrutit åker”. Dessa uppgifter betyder att gårdarna runt berget förlorat del i en tidigare 
allmänningsmark (utmark) för bete, vilket rimligen bör ha påverkat utnyttjandet av andra 
fodermarker i trakten, såsom de gamla ängarna på inägorna. 
 

 
   Figur 40. Ekonomiska kartan från 1960. Skala 1:10 000. Bladet 7D9e. 
 
Häradskartan 1877-82 visar att en större åkerteg upptagits i beteshagen. Denna ligger 
precis nära växtplatsen och är ännu i bruk på 1960 års ekonomiska karta. I övrigt utvisar 
dessa båda kartor betes- respektive mossmark i området. 
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51. Kullagärdet, Mularp socken 
 
Växtlokalen ligger på Kullagärdets ägor, strax väster om Mularps kyrkby. En geografisk 
karta över Mularp socken 1710, antyder att området kring Mularp och Kullagärde tidigare 
varit skoglöst. Kullagärdet saknar äldre kartmaterial, men en detaljerad bild av markan-
vändningen i närområdet ges på storskifteskartan över Mularp från 1781. Här framgår att 
det, nära växtplatsen, inne på Mularps ägor, fanns en ny uppodling i ängen kallad Soldat-
löckan. Mellan denna och Kullagärdet låg en smal remsa av Åsleds utmark. 
 

 
  Figur 41. Utsnitt ur storskifteskartan över Mularps kyrkby från år 1781. Växtlokalen återfinns här på det intilliggande 
  Kullagärdets inägomark. Skala 1:10 000. Akt nr P.149-6:1 i Lantmäteriets forskningsarkiv. 
 
1810 är området ett ängsgärde med små åkrar insprängda, benämnt Soldateägor. Två 
åkerstycken här ägs av Mularps kyrka respektive klockarebostad. Mellan Mularp och 
Kullagärdet sticker en smal kil av utmark in, denna gång tillhörande Nöttorp och Rott-
naby. På laga skifteskartan 1840 finns fortfarande åker och äng i soldatlyckan, varav en 
del ännu är kyrko- respektive klockarejord (jfr ekonomiska kartan 1960). 
 
Av kartmaterialet från angränsande Nöttorp framgår att den ängsmark som gränsade mot 
Kullagärdet bestod av tuviga, steniga ”gärdesvallar” (dvs. ängen låg blandad med åkern). 
1702 praktiserades både ensäde och tresäde i byn. Laga skifteskartan 1852 utvisar ”sank-
vall” på gränsen mot Kullagärdet, i den smala markremsa väster om soldatlyckan i 
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Mularp som tidigare utgjorde utmark, samt även inne på Kullagärdets ägor vid bäcken i 
norr. Något längre uppströms denna bäck fanns även en kvarn; Romskvarn. 
 

 
   Figur 42. Utsnitt ur ekonomiska kartan från 1960. Skala 1:10 000. Bladet 8D0f. 
 
Av häradskartan och ekonomiska kartan framgår att området sedan sent 1800-tal legat i 
öppen betesmark, nära åkerkanten, på Kullagärdets inägomark. En brukningsväg har 
passerat själva växtplatsen. 
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