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Abstract 
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Sammanfattning  

De skogar som finns idag är präglade av människan och ett flertal brukningssätt, vilka har lett 

fram till en mängd olika biotoper för växter och djur, en biologisk mångfald grundad på ett 

kulturellt brukande. Om brukandet ändrades, ändrades även förutsättningarna för växter och djur.  

      I denna uppsats tar vi upp ämnet skogen och hur den behandlas som biologiskt kulturarv i 

några utvalda skyddade skogar i Skåne och om en relevant skötsel följer respektive skogs historia 

för fortsatt bevarande av de värden för vilka skogarna en gång skyddades. 

      Skogens historia följer människans historia; befolkningsökningar och -minskningar, 

klimatförändringar, sjukdomar och krig är alla faktorer som påverkat skogens tillväxt eller 

tillbakagång. Men det var inte bara människan själv som formade skogen utan även de husdjur 

hon hade. Skogen kunde användas för bete eller olika sorters lövtäkt. Alla dessa brukningssätt 

har lett fram till att en mängd olika biotoper vuxit fram över tid och bidragit till en hög biologisk 

mångfald. Skogen är även en del av det kultur- och naturskydd som finns och som smygstartade 

redan på 1400-talet med ett kulturskydd som främst inriktade sig på olika fornlämningar. 

Naturskyddet växte fram i slutet av 1800-talet som en följd av internationella influenser. De 

första nationalparkerna kom i Sverige i början av 1900-talet, men ofta var det enstaka träd som 

skyddades. Denna tendens ändrades åter i slutet av 1950-talet då reservatsskyddet tog fart 

ordentligt. De skyddade skogarna lämnades för fri utveckling, även om områdena i många fall 

brukats på olika sätt. Denna utveckling har lett till ett utarmande av den biologiska och kulturella 

mångfalden och 1999 kom 15 nya miljömål för framtiden, där ett av målen är ”Levande skogar”, 

vilket innebär att även ”Skogen och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas 

samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden 

värnas.”1 Nu ska skogens värde i gamla träd, naturlig föryngring och dess olika miljöer tas 

tillvara i våra reservat.  

      Våra undersökningar har, som nämnts, gått ut på att se om miljömålet följs i våra skyddade 

skogar och om en relevant skötsel finns som främjar både natur- och kulturvärdena. Att 

kulturvärdena inte är något som prioriteras visas av att miljömålet inte efterföljs i någon högre 

grad i våra skyddade skogar i Skåne, inte heller i de reservat som kommit efter miljömålen. 

Fortfarande är det de biologiska värdena som finns för tillfället som värderas högre än den 

långsiktiga kulturella skötsel som skapat miljöerna som möjliggjort dessa värden. Inriktningen 

mot bevarande av ädellövskog, och bokskog i synnerhet, är tydlig i dessa skogar.2 

                                                 
1 Ramdén Magnus, Skånes skogar – en resurs, Miljötillståndet i Skåne – en årsrapport 2000, Skåne i utveckling 
2000:46, Länsstyrelsen i Skåne län, 2000, s. 6. 
2 Ädellövträd är alm, ask, ek, lind och lönn, men sedan 1984 även avenbok, bok och fågelbär. Motsatsen är 
trivialträd som är bland annat asp, björk och al. 
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1 Inledning 

1.1 Skogen – ett biologiskt kulturarv 

Skogen är lika med Sverige och även om Skåne är lika med raps- och sädesfält så är skogen 

också här en viktig del av detta landskap. Vi som skrivit denna uppsats är båda uppvuxna på 

landet men har ändå helt olika relationer till skogen. Annelié som är uppvuxen på 

Landskronaslätten har haft både Saxtorpsskogen och Järavallen som dagliga besöksplatser under 

ridturerna där cowboys och indianer smög mellan träden. Jerker däremot är uppvuxen på den 

sydöstskånska slätten där åkermarken dominerat och skogen förekom i dungar lite här och var. 

Av honom sågs skogen som en spännande plats med älgar och brölande hjortar om nätterna.  

      I dagens moderna samhälle, där stadslandskapet regerar, är skogen inte längre vardag utan 

istället en plats för friluftsliv och njutning. I storstadsregionerna är behovet av 

rekreationsområden stort och de skogar som finns här är flitigt besökta. Idag är de skånska 

bokskogarna inte längre bökade eller hamlade, istället har de blivit en del av det ”gamla”, den 

skånska identiteten, tillsammans med farmors ”spiddekaga” gjord på blommehönans ägg, 

pilevallarna och de rika slotten. Men det som av stadsbarnen ses som vacker natur med roliga 

klätterträd är för markägaren en nyttig och inkomstgivande resurs, ”den enes bröd är den andres 

död”.  

      Förståelsen för att det är det mosaikartade landskapet som innehåller de stora biologiska och 

kulturella värdena har försvunnit i byråkratins jakt på snabbväxande virke och de förr så rika 

blandskogarna har ersatts av ensartade skogskulturer utan några högre biologiska eller kulturella 

värden. Kanske var det människans behov av att veta sin historia som 1999 ledde fram till ett 

riksdagsbeslut om 15 miljömål för framtiden. Ett av dessa miljömål handlade om skogen som 

värdefull natur värd att vårda. Målet för de svenska skogarna är att främja ”Levande skogar”, 

skogar där den biologiska mångfalden kan existera jämsides med ett nyttjande av skogen för 

produktion, friluftsliv och rekreation3. 

 

     ”Skogen och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt som den 

biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. 

Miljökvalitetsmålen skall nås inom en generation och innebär bl.a. att 

                                                 
3 Ramdén, s. 6 för hela miljömålslistan. Se även s. 22f för betydelsen av den tätortsnära skogen i Skåne, med tanke 
på rekreation med mera. För ytterligare information läs Norman Peter, Skydd av kulturmiljöer i skogen, Levande 
skogar – delmål 1, [Elektronisk], Rapport från Riksantikvarieämbetet 2006:6, 2006, s. 13f. Tillgänglig 
htpp://www.dialog.raa.se/cocoon/forlag/kont-
1721598717583914657b12484e1756517012306f?artikel_id=2541&form_name=artikel&form_action=fetch, 2007-
02-09 13.25. 
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• Skogsekosystemens naturliga funktioner och processer upprätthålls (t.ex. med avseende 

på störningsdynamik, hydrologi, trädslag- och åldersvariation och naturlig föryngring). 

• Inhemska växt- och djurarter fortlever under naturliga betingelser och i livskraftiga 

bestånd. 

• Hotade arter och naturtyper skyddas (inklusive spridning till nya lokaler inom sina 

naturliga utbredningsområden). 

• Kulturminnen och kulturmiljöer värnas med hjälp av lämpligt skötsel. 

• Skogens betydelse för naturupplevelser och friluftsliv tas tillvara.” 4 

 

      I miljökvalitetsmålet finns delmål som ska nås på kortare tid och ett av dessa är ”Långsiktigt 

skydd av skogsmark”, vilket innebär att 900 000 hektar skogsmark ska tas ur produktion i 

Sverige före 2010 och läggas under skydd. Detta är förutom den mängd som redan har tagits ur 

bruk. Av denna mängd ska Skåne stå för 7400 hektar av vilka 5180 hektar ska skyddas som 

naturreservat och 2220 hektar ska få biotopskydd eller naturvårdsavtal.5 Det har dock visat sig att 

de skogar som skyddas i första hand prioriteras på sina biologiska värden och att de kulturella 

värdena åsidosätts. I skriften Skogsreservat utan kulturarv? från Riksantikvarieämbetet, tar man 

upp just denna rädsla och hur viktigt det är att även kulturhistorien får sin rättmätiga plats i våra 

skyddade skogar.6 Om det inte vore för människan och hennes olika brukningsmetoder skulle 

flora och fauna, det biologiska kulturarvet, se helt annorlunda ut 7. Eftersom det biologiska 

kulturarvet, i denna uppsats representerad av skogen, är levande ändras den biologiska 

sammansättningen i detta arv när den mänskliga aktiviteten, som bidragit till värdena, tas bort 

och skogen blir en modern produktionsskog eller lämnas för fri utveckling. Skogsbolagens 

ignorerande av skogens biologiska kulturarv i till exempel ristade träd har gjort att dessa sakta 

men säkert försvinner och med dem ”en månghundraårig epok”.8 

      Detta gjorde oss intresserade av att ta reda på hur miljömålet ”Levande skogar”, om det 

biologiska kulturarvet, behandlas i våra skånska nationalparker, naturreservat och 

naturvårdsområden. Vi ville se om det blivit någon skillnad i skötseln av de skyddade skogarna 

                                                 
4 Brunet Jörg, Skånes skogar – historia, mångfald och skydd, Rapport 2 005:12, Länsstyrelsen i Skåne län, Malmö, 
2005, s. 8. Se även de Jong Johnny, Grönare skog, Skogsstyrelsens förlag, Jönköping, 1999, s. 50f. 
5 Länsstyrelsen i Skåne län, Strategi för formellt skydd av skog i Skåne län, Rapport 2006:14, Länsstyrelsen i Skåne 
län, 2006, s. 8. 
6 Riksantikvarieämbetet, Skogsreservat utan kulturarv? Skogens historiska spår och biologiska mångfald, 
Stockholm, 2006, s. 3ff. 
7 Emanuelsson Marie, Skogens biologiska kulturarv, Att tillvarata föränderliga kulturvärden, [Elektroniskt], 
Riksantikvarieämbetet, 2003, s. 7. 
8 Andersson Rikard, Vi har tre kor borta – gamla träd som historiska arkiv, Fakta skog nr 4, Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Uppsala, 2006, s. 3. Det biologiska kulturarvet behandlas vidare på s. 33f. 
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och deras biologiska kulturarv efter miljömålet eller om det fortfarande är den fria utvecklingen 

som rekommenderas. Alltså med termen biologiskt kulturarv menar vi detta: 

       

      ”Kulturarv är såväl materiella som immateriella aspekter av det historiska arvet, som 

formats av människor genom tiderna, från forntid till samtid. Eftersom levnadsförhållanden har 

varierat över tid och mellan olika platser speglar kulturarvet samhällets och människors historia 

i en mångfald av uttrycksformer och spår. 

      Biologisk är den organiska delen av miljön och ingår som en levande del i landskapet. 

Eftersom det biologiska kulturarvet är levande, kännetecknas det av ständig förändring och kan 

inte låsas fast i ett statiskt läge.” 9 
 

 

1.2 Skogens historia 

1.2.1 När inlandsisen försvann… 

Redan för omkring 11 500 år sedan, något årtusende efter att inlandsisen börjat dra sig tillbaka, 

inleddes den invandring av träd, som blev början till de stora skogarna som kom att täcka det 

som vi idag kallar Skåne.10 På nedanstående tidsaxel, se figur 1, visas några av våra vanligaste 

träds invandring i landet.  

 
Figur 1. Här visas en förenklad invandringsaxel till Skåne för några av våra vanligaste träd, samt tidpunkten för när 
människan började forma kulturlandskapet. 
 

      Den ljusälskande och frosthärdiga björken var det trädslag som först invandrade till Skåne, 

tätt följd av tall och hassel. Ungefär samtidigt kom klibbalen att kontrollera de utbredda 

sumpskogarna. Härefter kom de mer skuggtåliga ädelträden alm, ek, lind, ask och lönn, vilka 

kom att beskoga hela Skåne ända fram till för cirka 6000 år sedan då människan, genom att bli 

bofast började forma det som vi idag kallar kulturlandskapet. Kusttrakterna uppodlades först 

vilket lämnade de centrala delarna av Skåne skogsdominerat. Vid denna tidpunkt användes 

skogen på ett liknande sätt som under senare årtusenden nämligen för materialhämtning, även om 

                                                 
9 Emanuelsson,  2003, s. 8. 
10 För detta stycke om inget annat anges se Germundsson Tomas, Schlyter Peter, Sveriges National Atlas: Atlas över 
Skåne, Gävle, 1999, s. 26-29. Dhejne Hans, Den skånska skogen, Historiska perspektiv, Sydsvenska Dagbladets 
Årsbok, Malmö, 1965, s. 33ff. Kardell Lars, Svenskarna och skogen, Del 1, Från ved till linjeskepp, Skogsstyrelsen, 
Jönköping, 2003, s. 7ff. 
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det naturligtvis skiljer sig en del mellan de olika tidsåldrarna. Den tidiga människan samlade 

pinnar till elden medan senare tiders människa använde skogens tillgångar till ”gagnvirke för 

husbygge, hägnader, vagnar, båtar, skedar, skålar, årder, spadar…”, men även tjära, ris, 

grästorv och bränntorv hämtades i skogen som också användes för olika sorters lövtäkt, speciellt 

i den nordöstra delen av Skåne.11 Även om vissa fruktbärande träd fanns bidrog inte skogen i sig 

själv med speciellt mycket mat.12  

      För ungefär 4000 år sedan kom så bok och avenbok invandrande och blandädellövskogarna 

kom att prägla landskapet i centrala och norra Skåne ända tills tidig medeltid. Granen kom först 

för cirka 2000 år sedan och är det enda träd som spridits norrifrån och först runt 1500-talet hade 

den etablerat sig i Skåne.13  

 
 

1.2.2 Skogen under tidig medeltid – 1500-tal                                                                            

Redan under tidig medeltid växte det skånska slättlandskapet, i söder, fram då byarna här nästan 

helt tömde sina utmarker på träd. Här växte istället buskvegetation med inslag av skottskog och 

så kallade nyttoträd/buskar: ”apel, slån, nypon och hassel”.14 Avsaknaden av träd på slättbygden 

gjorde att man fick bygga sina hus i de material som fanns tillgängliga. På slätten byggdes 

korsvirkeshus med marginella inslag av trä och i norra delen av Skåne, där skogen växte tät, 

byggdes följaktligen mer virkeskrävande hus, som till exempel knuttimrade stugor.15 

Klimatförändringarna, med kallare klimat som följd under bland annat senmedeltiden, gjorde att 

boken gynnades till fördel för andra ädellövträd, men även ollonsvin och skogsbetande djur 

påverkade skogarnas sammansättning. I skogsbygderna nådde boken, som sagt, sin topp under 

1500-talet för att därefter sjunka på grund av ökad befolkningsmängd, som gjorde att även dessa 

områden fick tas i anspråk för jordbruksproduktion.16  

      Men det var inte bara den ökande befolkningens behov av jordbruksmark som gjorde att 

trycket på skogen ökade, utan även järnframställning och ett innovativt trähantverk bidrog till 

                                                 
11 Pedersen Ellen Anne, Welinder Stig, Widgren Mats, Jordbrukets första femtusen år, 4000 f. Kr-1000 e. Kr, Det 
svenska jordbrukets historia, Natur och Kultur/LTs förlag, Stockholm, 1998, s. 134, 152 samt s.177ff. Bergendorff 
Claes, Billqvist Magnus, Carlsson Bengt, Emanuelsson Urban, Lewan Nils, Det skånska kulturlandskapet, 
Författarna samt Naturskyddsföreningen Skåne, Lund 2002, s. 85ff. de Jong, s. 12f. Kardell, 2003, s. 34ff, 63ff, 
156ff, 195-247 om skogens användningsområden. Bergendorff et al, s. 76, 85ff. Hill Örjan, Töve Jan, Kunskap om 
skogens historia, Skogshistoriska Sällskapet, Stiftelsen Skogssällskapet, Göteborg, 2003, s. 73. Se även bilaga 1 för 
en utförligare beskrivning av de olika trädens egenskaper och användningsområden. 
12 Kardell, 2003, s. 162ff. 
13 Kardell, 2003, s. 8. de Jong, s. 32.  
14 Pedersen  et al. s. 177ff, 258 samt bild s. 331.  
15 Campbell Åke, Skånska bygder under förra hälften av 1700-talet, A-B Lundequistska Bokhandeln, Uppsala 1928, 
s. 204. Kardell, 2003, s. 155f. 
16 Brunet, s. 15. Kardell, 2003, s. 56ff. Germundsson & Schlyter, s. 29. 
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detta, framför allt under tidig medeltid, något som syns i framför allt våra kyrkor.17 Skogens 

utnyttjande har tagits upp i lag sedan 1350, med början i Magnus Erikssons allmänna landslag. 

 

 

 

1.2.3 Skogen under 1600- och 1700-talen 

De tidigare stora skogarna i mellersta och norra Skåne minskade nu successivt med ett fåtal 

avbrott till följd av pest och andra sjukdomar bland både människor och djur, något som syns i 

Skåne likaväl som i grannlandet Danmark, där man ända in på 1700-talet fortfarande drabbades 

av bland annat boskapspest.18 I skogsbygderna minskade skogen bland annat på grund av 

svedjebruk, ett brukningssätt som skulle hålla i sig ända in på 1800-talet.19  

      Det var inte bara behovet av mer jordbruksmark som gjorde att skogen minskade utan även 

krigen skördade en hel del skog, bland annat under 1600-talet och in på 1700-talet, då de svensk-

danska krigen härjade i Skåne.20 Skogsreduceringen var ingalunda något unikt för Sverige utan 

samma tendenser syns ute i Europa, både vad gäller nyodlingar och skövling av skog under 

krigsperioder.21 Hittills hade de danska och skånska skogarna i stort sett följts åt men efter freden 

i Roskilde 1658, då Skåne gick från dansk ägo till svensk, skulle de komma att delvis skiljas åt. I 

                                                 
17 Kardell, 2003, s. 43ff, 83ff, 103f, 108. 
18 Bergendorff et al. s. 85ff. Fritzbøger Bo, Kulturskoven, Dansk skovbrug fra oldtid til nutid, Miljøministeriet, 
Skov- og Naturstyrelsen og Gyldendalske Boghandel 1994, s. 256. Linnœi, Carl, Skånska resa, Wahlström & 
Widstrand, Stockholm, 1999, s. 162, 187, 243. 
19 Kardell, 2003, s. 141ff, 190ff. Se även ”krakaskog” i kapitel 5 på s. 25. 
20 Dhejne, s. 34. Kardell, 2003, s. 100ff, 124f. 
21 Schama Simon, Skog, Landskap och minne, Gedins Förlag, Stockholm, 1997, s. 87ff. Se även Kardell Lars, 
Svenskarna och skogen, Del 2, Från baggböleri till naturvård, Skogsstyrelsens förlag, Jönköping, 2004, s. 134 
gällande senare århundradens skog under krig. 

Bild 1. Stubbskottsbruk och hamling förekom framför allt i nordöstra Skåne. 
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Danmark övergav man ”den traditionelle flersidighed til fordel for et ensidigt skovbrug” redan 

under 1700-talet22, något som skulle vänta på sig ytterligare några årtionden i Sverige. 

      Synen på vad som är skog har också ändrats under historiens gång. Under 1700-talet ansåg 

den danske topografen Arent Berntsen att skog kunde vara vad som helst som var bevuxet med 

träd, med andra ord kunde enstaka träd mellan två tegar benämnas ”skog”.23  

 

 
Bild 2. Slättbygdens skog var ofta tydligt betespåverkad. 

 

      Redan tidigt har delar av skogen varit skyddade genom olika lagstiftningar, något som blev 

än tydligare efter 1680 då de danska lagarna ersattes av svenska.24 Det kunde gälla bra jaktskogar 

för adeln, bevarande av ek- och bokskogar för de ollonsvin som kom adel och krona till godo, 

kronoskydd av skogar som skulle användas för skeppsbygge eller i gruvdrift.25 Detta resulterade 

ofta i att det var skog närmast gods och andra herresäten som sparades och som idag innehåller 

stora natur- och kulturvärden.26 Men kritiska röster hördes även på denna tid med tanke på 

skötseln av skogen. Carl von Linné var mycket kritisk till det sätt träden fälldes på. Detta skedde 

med yxa och inte alltid på ett ekonomiskt bra sätt, något Linné skriver om den 7 juni 1749 då han 

besöker Tunbyholm i sydöstra Skåne: 

 

      ”Bökarna voro till största delen överst avhuggne och toppade, ty när slättboen kommer att 

skaffa sig bränsle, kliver han upp i trädet och hugger ned skatan, som mindre besvärligt kan 

passas till lasset och behöver mindre våldsamt klyvande. Således saknas träden mindre, men 

boken skadas mer än andra topphuggna trän.”27 

                                                 
22 Fritzbøger, s. 15 samt s. 19-71. 
23 Fritzbøger, s.13. 
24 Kardell, 2003, s. 108ff, se även s. 178ff om några av skogsvårdslagarna i Sverige under 1600-1800-tal. Likaså kan 
man läsa om dessa i de Jong, s. 56f. 
25 Kardell, 2003, s. 164ff. Kardell, 2004, s. 90ff. Linnœi, s. 429, gällande ollonskogarnas brukande. 
26 Brunet, s. 36. Kardell, 2003, s. 66ff. Kardell, 2004, s. 128f. 
27 Linnœi, s. 189. Linné tar även upp det faktum att lövträden tar över i södra Skåne efter de tidigare förhärskande 
gran och tall, vilket indikerar att barrträd vuxit även i södra Skåne men sedan dragit norrut. Se s. 22, 101. 
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     Denna uppsats behandlar i huvudsak Skånes skogsbygd, som var en av tre huvudbygder som 

var förhärskande i Skåne under 1700-talet, en indelning gjord under 1900-talets början, av 

etnologen Åke Campbell.28 Indelningen grundades på tidiga anteckningar, av bland annat ovan 

nämnde Carl von Linné, där den folkliga traditionen delat in Skåne efter bland annat vilket 

hushållningssystem som brukades. Campbell gick vidare i denna tanke och delade in det skånska 

landskapet, efter ”odlingar, hägnader och byggnader” 29, i tre bygder: slättbygd, risbygd och 

skogsbygd. Likaså ansåg han att de tre olika hushållningssystemen även innebar tre olika 

odlingssystem, treskifte, tvåskifte och enskifte, där: 

 

      ”Skogsbygdshushållningen grundar ekonomin på skogen, så att penningar till skatter och 

köp av säd och andra slättbygdsprodukter erhållas genom försäljning av skogsprodukter, såsom 

virke, ris, träkol, tjära, pottaska m.m. eller alster av träslöjd. Givetvis har man här tillräcklig 

tillgång på byggnadstimmer, täpperis och ved till bränne. Men åkern, som är starkt 

tillbakaträdande, ger ofta ej ens till husbehov. Boskapsskötseln och ängen spela en viss roll. 

 

      Campbell gjorde ytterligare en indelning av Skåne där han bland annat gick efter 

bygdtillhörighet och vilken dialekt som talades. Detta resulterade i 15 mindre områden, inom de 

tre förra.30 Se figur 2 nedan. 

      Skogsbygderna delade han sedan in i ”Furuskogarna”, nummer 12, som låg i norr och 

innehöll gran- och tallskogar.31 Därnäst kom ”Den övre skogsbygden”, nummer 13, som sträckte 

sig från Båstad i väst till Blekingegränsen i öst.32 Område nummer 14, ”Den nedre 

skogsbygden”, följer Söderåsen och Linderödsåsen.33 Längst i syd kommer så ”Romeleåsens 

skogsbygd”, nummer 15. Områdena 13-15 är alla dominerade av ädellövskogar, men även av 

andra lövträd.34 Dessa behandlas närmare i resultatdelen s. 74. 

 

 

 

 

                                                 
28 Brunet, s. 17. Campbell Åke, Skånska bygder under förra hälften av 1700-talet: Etnografisk studie över den 
skånska allmogens äldre odlingar, hägnader och byggnader, A-B Lundequistska Bokhandeln, Uppsala 1928 
29 Campbell, citatet hämtat från försättsbladet. 
30 Campbell, s. 25-279. 
31 Campbell, s. 168ff. 
32 Campbell, s. 181ff. 
33 Campbell, s. 186ff. 
34 Campbell, s. 196ff. 
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Campbells bygdeindelning  

 
Figur 2. Campbells indelning av Skåne under förra hälften av 1700-talet. Färgerna representerar indelningen i de tre 
huvudbygderna, skogs-, ris- och slättbygd. Linjen med Campbells indelning representerar indelningen i de 15 mindre 
delbygderna. Källa: Sveriges Nationalatlas/Atlas över Skåne (1999), data Campbell, 1928, s. 74.  
 

1.2.4 Skogen under 1800-talet 

Det skånska landskapet var förr en tydlig karta på den uppdelning mellan inmark och utmark som 

under lång tid varit förhärskade. För den vane var skogen inte bara träd, utan i den sågs en 
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mångfald av användningsområden som var kopplade till fördelningen mellan in- och utmark, 

något som kan utläsas av nedanstående citat.35                                                     

                                                            

         ”När de gamle fordom färdades omkring i 

skogsbygden utanför vägar och inom områden, 

där de icke voro hemmavanda, voro de likväl 

alltid på varje punkt i landskapet fullt medvetna 

om, huruvida de för tillfället befunno sig i en vång 

eller i en utmark. … Sågo de gamla bokar, satta i 

växten med krokiga grenar och sargad eller 

valkig bark, då visste de, att de sågo ’skövbökar’, 

och att de alltjämnt voro i utmarken. … Stodo 

bokträden högstammiga med raka grenar och 

felfri bark, sågo de ’risbögar’, och det förelåg 

ingen tvekan om att de befunno sig i en byvång. … 

Detsamma var fallet, om de i skogen iakttogo 

mycket lind, lönn, alm eller vildapel. … Vången 

var nämligen liksom utmarken eller kanske i 

högre grad än denna skogbevuxen.” 36                        Bild 3. Skövbökar och risbögar. 

 

      Detta landskap höll i sig en bra bit in på 1800-talet då skifteskulturen inträdde, först med 

enskiftet år 1803 och därefter med laga skiftet år 1827.37 Det ökade trycket på skogsmarken 

gjorde att arealen minskade till fördel för jordbruket. När skiftena så småningom kom att dela 

landskapet ännu mer fick de som tidigare haft trädbevuxen mark, men inte fått det efter skiftena, 

möjlighet att fortsätta bruka skogen under ett visst antal år. Detta ledde till att de flesta sådana 

skogar fälldes för att brukaren skulle få ut mesta möjliga av en skog de kanske haft under lång 

tid. Den nya politiken, med inhägnadsplikt av djuren istället för åkern, ledde också till att 

skogsbetet försvann och en definitiv delning mellan skog och åker inleddes. Kalhyggena efter 

dessa skogar gav i början bra bete, något som var värdefullt för bönderna men som i 

förlängningen inte var bra för skogen. En skogskris uppstod, något som ledde till att man började 

                                                 
35 Brunet, s. 34f. Dhejne, s. 34ff. 
36 Sjöbeck Mårten, Bondskogar, deras vård och utnyttjande, Boskapsbete, lövtäkt, slåtter och gagnsvirkesavverkning 
inom Brönnestads, N. Mellbys och Häglinge socknar i Västra Göinge härad. Skånska folkminnen, Årsbok utgiven av 
Skånska folkminnesföreningen, 1927, s. 38f. Skövbökarna, som växte i utmarken, var mindre värda som gagnvirke 
än risbögarna. Sköv = skog. Jämför även med danskans ord för bok = bøg. Gagnvirke var de träd som dög till 
hantverk, resterande virke användes till bränne. Se även de Jong, s. 98. 
37 Brunet, s. 34f. Dhejne, s. 34ff. 
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plantera skog under 1800-talet och skogen, enligt Bo Fritzbøger, ”blev i stedet reserveret til 

fremstilling av træ i sådan grad, at ’skovbrug’ blev identisk med ’træproduktion’”38. 

      Redan under antiken hade skogsodling varit relativt vanligt förekommande i Sydeuropa, men 

inte förrän på 1500-talet nådde det det danska riket, även om det skulle dröja ännu längre innan 

det kom igång ordentligt. Ofta var det istället så att den som fällde ett träd skulle ersätta detta 

med minst två nya.39 I Skåne skulle det, som sagt, dröja ända in på 1800-talet innan några seriösa 

försök gjordes, även om Linné hade registrerat några tallplanteringar redan 1749, bland annat vid 

”Öretofta… där mycket skadats av hararne”40. Olika förslag på lämpliga trädsorter framkom och 

i södra Skåne växte de många pilevallarna fram längs åkerrenar och vägkanter. Att pilen inte på 

något sätt var ny i Skåne vid denna tid ses av de många anteckningar Linné gjorde om detta 

trädslag, bland annat ansåg han att ”Pilplanteringen är ett av de nödigaste för Skåneland, utom 

vilken det näppeligen i framtiden kan bärga sig”41. Dock fick ofta lövträden stryka på foten till 

fördel för barrträden, något som länsjägmästare Frank af Petersens förklarade på detta vis: 

 

      ”Sannolikt var anledningen, att man så ofta lät gran, stundom även tall, efterträda bok och 

ek, icke endast att man ansåg barrskogen mera ekonomiskt givande. Mången gång låg orsaken 

nog däri, att det fordrades betydligt mera konst, om man så får säga, att draga upp god bok- och 

ekskog än att genom kultur få fram barrskog. Det var dock först omkring slutet av 1860-talet, 

som granplanteringarna började sitt segertåg genom skånska godsens skogsmarker, vilka 

sannolikt därigenom blevo värdefullare, även om vänner av gammal skånsk natur ingalunda 

kunna glädja sig häråt.”42 

 

      I slutet av detta århundrade hade således skogsplanteringen kommit igång ordentligt i Skåne 

och ett flertal plantskolor hade startat för att förse skogsägarna med frö och plantor.43 Det var 

bara i skogsbygden i norra Skåne som bondeskogarna, med plockhuggning och skogsbete, 

fortfarande höll sig kvar.44 

 
                                                 
38 Fritzbøger, s. 225. Fritt översatt: ”blev istället reserverad till framställning av träd i sådan grad att ’skogsbruk’ blev 
identiskt med ’trädproduktion’”. Se även Kardell, 2004, s. 50 gällande avvittring och skiften av skogen samt s. 84f 
gällande skogsbete och politiken rörande detta ämne. 
39 Fritzbøger, s. 257ff. Kardell, 2003, s. 53, 178ff. de Jong, s. 56. 
40 Linnœi, s. 142, 420. 
41 Linnœi, s. 277. Linné nämner pil vid otaliga tillfällen i sin bok och ser detta trädslag som nödvändigt för 
skåningarnas fortsatta levnad samt som vindskydd, korgmaterial och ved. Se bland annat sidorna 172, 182f, 193, 
198, 230, 253, 270.  
42 Petersens Frank af, Skogshushållning, Skrifter utgivna av de skånska hushållningssällskapen med anledning av 
deras hundraårsjubileum år 1914, band X, Lund 1932, s. 30. Frank af Petersens var länsjägmästare i Skåne i början 
av 1900-talet. Se även de Jong, s. 96f. 
43 Brunet, s. 28f. Dhejne, s. 41. 
44 Brunet, s. 34ff. 
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1.2.5 Skogen från 1900 och framåt  

År 1905 grundades skogsstyrelserna runt om i länen, som en följd av den första skogsvårdslagen 

som började tillämpas samma år, och dessa fick då ta över skötseln av de plantskolor som försåg 

skogsägare med frö och plantor.45 Skogsägarna försågs inte bara med råmaterialet till skogen 

utan de uppmuntrades också genom statsbidrag till att plantera tidigare kalmarker samt ljung- och 

enmarker med ny skog. Behovet av snabbväxande virke var stort, framför allt efter världskrigen, 

för att få igång en fungerande ekonomi igen. Tillsammans med betesstopp och skydd av skogarna 

i form av skogsvårdslagar och reservat ökade skogsarealen, över lag, under 1900-talet. 46 

Skogsarbetet mekaniserades alltmer och hästen övergavs till fördel för motordrivna fordon, något 

som gjorde att det höga antalet arbetsskador minskade.47 

      Ett ökat skogsintresse ledde under mitten av århundradet till att man började se de olika 

trädens biologiska egenskaper i ett sammanhang utanför virkesindustrin, men konflikter uppstod 

under bland annat 1970-talet som en följd av nya skogsvårdslagar som fortfarande såg till 

produktionen istället för till skogens biologiska mångfald. Detta ledde till att mycket av den 

gamla skogen med höga värden fick ge plats för den snabbväxande granen, vars naturliga 

sydgräns för omkring 100 år sedan gick längs en linje som sträckte sig mellan Jämshög i öst till 

Fagerhult i nordväst och som sedan länge är utsuddad på grund av inplantering av trädslaget även 

söder om denna gränslinje.48 

      Skogens skötsel präglas fortfarande idag av produktionsmål även om insikten om de 

biologiska värdena har ökat. Dessa två ska kunna förenas enligt riksdagens beslut om ”Levande 

skogar”49. Men produktionsskogarnas framfart kommer att ge efterdyningar ett bra tag framöver 

på grund av så kallat ”fördröjt utdöende”, vilket innebär att arter kommer att försvinna för att de 

saknar tillräckligt livsutrymme.50 Detta kan komma att påverka rekreationsområdena likaväl som 

produktionsskogarna. Att skogarna får ett allt större värde för rekreation bekräftas av olika 

undersökningar, bland annat från Uppsala universitet.51 Även ett ökat intresse av att inventera 

fornlämningar också i skogarna har gjort att dessa glömda arealer fått ny uppmärksamhet.52  

                                                 
45 Brunet, s. 36. Dhejne, s. 41. Kardell, 2004, s. 109ff gällande skogsvårdsstyrelser och skogsvårdslagar 1850-1945 
samt s. 124f. 
46 Brunet, s. 6, 36. Dhejne, s. 69ff. Elmberg Johan, Bäckström Per-Ove, Lestander Torbjörn, Vår skog – vägvalet, 
SLU och LTs förlag, Stockholm, 1992, s. 51.  
47 Elmberg et al. s. 39ff. Kardell, 2004, s. 30f, 41f, 198ff. 
48 Dhejne, s. 76f. Kardell, 2004, s. 183ff, 225f. Brunet, s. 36ff. Hesselman Henrik & Schotte Gunnar, Granen vid sin 
sydvästgräns i Sverige, Meddelanden Statens Skogsförsöksanstalt 3:I-52, Stockholm, 1906, 48. 
49 Se vår inledning om miljömålet ”Levande skogar” på s. 5. 
50 Brunet, s. 39f. 
51 Ottosson Mats, Naturen som kraftkälla, Om hur och varför naturen påverkar hälsan, Naturvårdsverket, Stockholm, 
2006, s. 19. 
52 Kardell, 2004, s. 237f. 
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      Idag utgörs hela 32 %, eller 350 000 hektar av Skånes landyta, av skog.53 Detta är en 

marginell ökning sedan mitten av 1960-talet då 325 000 hektar av Skånes yta täcktes av 

detsamma.54 Av dessa utgör ädellövskogen 20 %, eller 75 000 hektar, varav boken dominerar 

genom att växa på hela 50 000 hektar av dessa. Skåne är det landskap som står för den största 

andelen ädellövskog i Sverige.55 Det trädslag som dominerar den skånska skogsmarken är 

fortfarande granen, som växer på hela 40 % eller 150 000 hektar, av skogsytan. Se figur 3 nedan. 

 

          

   Markfördelningen i Skåne                                         Trädslagsfördelning 

 
Figur 3. I det vänstra cirkeldiagrammet visas markfördelningen i Skåne. I det högra diagrammet visas en grov 
trädslagsfördelning inom den del av Skåne som är bevuxen med skog. Som synes dominerar granen.  Av 
ädellövträden är det boken som står för den högsta andelen, något som rimmar bra med den nemorala zonen, i vilken 
Skåne ligger. Baserat på uppgifter hämtade ur rapporten Skånes skogar – historia, mångfald och skydd med 
rapportnummer 2 005:12.  

 
 

 

 

2 Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att se hur skogen, som biologiskt kulturarv, behandlas i våra 

reservat. Tar man hänsyn till skogens tidigare historia, som till exempel att skogen brukats som 
                                                 
53 Brunet, s. 6. 
54 Dhejne, s. 11. 
55 Brunet, s. 6. 
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bondeskog eller att den varit en betad skog, genom att fortsätta bruka skogen på behörigt sätt? Av 

skogshistorien kan vi se att vårt landskap tillhör den nemorala zonen, det vill säga här ska finnas 

en lövträdsdominans, speciellt då av ädellöv. Hur stämmer detta överens med våra reservat som 

helhet? Är något speciellt trädslag mer representerat än andra och vad var tanken hos 

myndigheterna när de valt att skydda just dessa skogar? Vi har gjort en förstudie i form av en 

sammanställning av skyddad och skyddsvärd skog i hela Skåne. Denna sammanställning har 

därefter analyserats på nedanstående sätt:    

 

• Kronologiskt – när har de olika besluten tillkommit? Hur är fördelningen mellan olika 

            perioder? 

• Geografiskt – var finns våra reservat? Finns det tyngdpunkt åt något väderstreck eller åt 

            något av de gamla länen, Malmöhus eller Kristianstad? 

• Storlek – hur varierar storleken på reservaten? Sammanfaller arealen med beslutsdatum, 

läge eller skogstyp? 

• Vilka typer av skog handlar det om ur biologisk synvinkel? 

• Vilka bygder tillhör dessa skogar enligt Campbells indelning? 

 

2.2 Frågeställning 

Ovanstående förundersökning har lett fram till att vi tittat närmare på fem utvalda reservat med 

spridning både geografiskt och tidsmässigt. Förstudien har också lett fram till fyra frågor, varav 

de två första är huvudfrågorna, och dessa är som följer:  

 

1. På vilket sätt sköts skogen som biologiskt kulturarv i våra undersökningsområden? 

2. Hur är våra utvalda skogsreservat representativa för den nemorala zonen och Campbells 

skogsbygdsindelning? 

3. Hur informeras det biologiska kulturarvet? 

4. Hur är tillgängligheten till och i reservaten? 
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2.3 Vår avgränsning 

I denna uppsats har vi valt att inte gå in på trädens olika sjukdomar, även om dessa ökat under 

modern tid, något som kan ha att göra med en ökad mängd utsläpp från biltrafik och industrier, 

och som i förlängningen bland annat leder till olika stressjukdomar hos träden.56 

      Likaså har vi valt att inte gå in på skogsbrukets framväxt mer än i övergripande form. Denna 

uppsats behandlar skogen i Skåne med endast ett fåtal hänvisningar till skogen i allmänna 

ordalag i övriga Sverige. Även övriga Europa och Danmark, i synnerhet, behandlas övergripande 

i detta arbete. 

      Utifrån ovanstående analyser har vi funnit att det bästa sättet att studera hur skogen, som 

biologiskt kulturarv, tas om hand i de skånska reservaten har varit att med relativt korta 

fältstudier studera fem reservat. Kronologiskt har vi valt tre mer eller mindre gamla reservat, med 

beslutsdatum innan de nationella miljömålen antogs 1999, samt två reservat med beslutsdatum 

efter antagandet av miljömålen. Anledningen härtill är att se om det finns en tendens mot att 

miljömålet ”Levande skogar”, där även skogens kulturvärden respekteras, fått något genomslag i 

de reservat som bildats på senare år. 

      Vi har valt att studera reservat i de av Campbell indelade skogsbygderna 12, 13, 14 och 15, se 

figur 2 på sidan 13. Att vi valt att hålla oss till skogsbygderna är i första hand den naturliga 

förekomsten av skog även efter att skogen kraftigt minskat på 1500-talet, samt att skogsbygderna 

finns i både öst-västlig men även i nord-sydlig riktning.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Ramdén, s. 5. Att stress hos träd är något som sprider sig över världen såg vi under vår praktik hos professor 
Laurie Chisholm på University of Wollongong, New South Wales, Australien, hösten 2006. Chisholm arbetar med 
att mäta stress hos eukalyptus och mangrove som en effekt av bland annat minskad mängd vatten, som en följd av 
ökade utsläpp, i tätortsnära skogar. En artikel vi hittat som behandlar stress i eucalyptus är skriven av Chisholm 
Laurie, Coops Nicholas C, Culvenor Darius S, Stone Christine, Plant and Environment Interactions, Assessment of 
Crown Condition in Eucalypt Vegetation by Remote Sensed Optical Indices, [Elektroniskt], Journal of Environmental 
Quality, ASA, CSSA and SSSA, 2004, 33:956-964. Tillgänglig: http://jeq.scijournals.org/cgi/reprint/33/3/956. Läst 
2007-05-07, 09.15. 
57 Linnœi, s. 21. Se s. 9. 
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3 Material och metoder 

Material om skogen, som biologiskt kulturarv, finns om man bara vet vad man ska leta efter. Att 

därefter försöka bena ut de olika begreppen från varandra är tidvis en utmaning.  

      Med hjälp av i huvudsak litteraturen, men även korta fältundersökningar och intervjuer har vi 

gjort ett flertal sammanställningar och analyser av nedanstående slag för att få reda på de 

skyddade skogarnas tillkomst, läge och annat som kan vara av intresse för denna uppsats 

innehåll: 

 

• Kronologisk fördelning av de skyddade skogarna. När fattades besluten? 

• Geografisk fördelning av skyddade och skyddsvärda skogar. Har fördelningen påverkats 

av de gamla skånska länen eller deras sammanslagning 1997? 

• Storlekens eventuella koppling till ovanstående punkter. 

• Vilka typer av skog handlar det om ur biologisk synvinkel? 

• Vilka bygder tillhör dessa skogar enligt Campbells indelning? 

 

      Efter dessa analyser har vi inriktat oss på fem skyddade skogar där vi i mesta möjliga mån 

försökt följa ovanstående punkter.  

      En stöttesten i det hela är att tiden, som vanligt när det gäller uppsatser, har varit begränsad 

och därför förhindrat en mer djupgående analys av bland annat det gamla kartmaterialet för våra 

undersökningsområden. Det hade varit både intressant och lärorikt att själva ta reda på vad som 

tidigare funnits inom reservatsgränserna istället för att lita till vad som står i skötselplaner och 

andra handlingar. 

 

3.1 Litteratur 

Denna uppsats behandlar, som nämnts, skogen som ”biologiskt kulturarv” och en av de första 

skrifter vi såg i detta ämne var Skog & Historia, Vägen till kulturarv i skogen, utgiven av 

Riksantikvarieämbetet. Denna var inspirerande för att den handlade om skogens historia utan att 

egentligen handla om skogen. Det gjorde att nyfikenheten växte och fler broschyrer och annan 

litteratur beställdes hem. Ytterligare utgivningar från Riksantikvarieämbetet är Skogsreservat 

utan kulturarv? Skogens historiska spår och biologiska mångfald, Kulturspår i skogen – värda 

att vårda, Om skogsbrukets ansvar för skogens kulturmiljö, Kulturarvet och miljömålen, samt 

Skogens biologiska kulturarv, att tillvarata föränderliga kulturvärden. Dessa skrifter och 

broschyrer är också att betrakta som tidigare undersökningar inom vår genre varav en del även 

finns tillgängliga som pdf-filer på nätet, bland annat är Skogsreservat utan kulturarv? baserad på 
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rapporten Skydd av kulturmiljöer i skogen, Levande skogar – delmål 1,  med rapportnummer 

2006:6. En annan skrift som kan ses som ett tidigare arbete är Biologiska kulturarvet utgiven av 

Skogsstyrelsen. 

      I övrigt har vi i mångt och mycket utgått från Länsstyrelsens i Skåne rapport Skånes skogar – 

historia, mångfald och skydd, från 2005. Här tas en majoritet av de skyddade och skyddsvärda 

skogarna i vårt landskap upp, dock med biologiska värden som högsta prioritet. Vi har även 

använt oss av Länsstyrelsens rapport Skånes skogar – en resurs, från 2000. Många av de 

referenser de använder sig av har även vi använt och därför har vi inte alltid tagit upp denna 

rapport som referens. Här nämns dock i en liten text att många träd kan vara påverkade av stress, 

något som i förlängningen leder till sjukdomar i våra skogar. En tredje rapport, Strategi för 

formellt skydd av skog i Skåne län, 2006:14, gav oss svaren på varför våra trädslagsanalyser 

visade en så hög andel träd av bok, ek och klibbal. 

      Men vi har också använt oss av litteratur som kunnat ge oss en inblick i skogens historia 

sedan invandringen för drygt 10 000 år sedan, dess utseende och hur den brukats i ett 

framväxande kulturlandskap.  

      Mycket av den litteratur vi valt behandlar den skånska skogen ur kultursynpunkt. Här har 

funnits en del guldkorn, såsom Carl von Linnés Skånska Resa från 1749. Allt var dock inte guld 

och gröna skogar, utan det mesta var istället sandflyktiga grässtäpper med ett litet inslag av skog. 

Hans kritik av den skånska bondens brukande av skogen var också intressant att ta del av. 

      Andra guldkorn har varit Mårten Sjöbecks och Frank af Petersens alster från början av 1900-

talet, som behandlar bondskogar och skogshushållning ur ett naturvårdande perspektiv. Likaså 

var Åke Campbells Skånska bygder under förra hälften av 1700-talet en stor del av vårt arbete. 

Hans indelning av Skåne i först tre och därefter 15 olika bygder har varit en ram vi använt oss av 

i våra analyser av de skyddade och skyddsvärda skogarna i Skåne. 

      Ett användbart litterärt verk har varit Lars Kardells tvådelade Svenskarna och skogen från 

2000-talet. Framför allt del 1 har varit mycket bra som underlag för vår uppsats historiska del.  

      Det skånska kulturlandskapet, är en av flera utgivningar från Svenska 

Naturskyddsföreningens skånska filial som tar upp skogens biologiska och kulturella historia.  

     Mest inspirerande har dock Kunskap om skogens historia, av Örjan Hill och Jan Töve, varit. 

Denna bok behandlar dock inte någon skånsk skog men den kunskap om källor, litteratur och 

tillvägagångssätt som kan användas när man vill veta en skogs historia är mycket användbar. Här 

kan kopplingar ses till tidigare brukande och kulturer på ett tydligt sätt som inspirerar till 

framtida undersökningar. 
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      För att få en liten överblick över hur det fungerat i andra länder har vi tagit in litteratur som 

även behandlat detta. Tre böcker har använts som behandlat Europa över lag men Danmark i 

synnerhet. Här har vi riktat in oss på Kulturskoven av Bo Fritzbøger, vilken på ett ingående sätt 

behandlar danskt skogsbruk från forntid till nutid. Här finns en naturlig koppling till Skåne som 

under olika perioder tillhört Danmark. Det syns även i hur skogsbruket i Skåne följt skogsbruket 

i Danmark, kanske har närheten till kontinenten redan vid denna tidpunkt haft betydelse för 

utvecklingen i Skåne, denna gång inom skogsbruket. 

      Sist men inte minst har vi använt oss av de fem skötselplaner som ligger till grund för 

fältbesöken i våra undersökningsområden. Dessa har givit oss inblick i reservatens skötsel och 

framtida mål. 

       

3.2 Intervjuer 

Vi har gjort en kort fallstudie av fem utvalda skogsreservat i Skåne där vi använt oss av en så 

kallat halvstrukturerad undersökningsform. I vår intervjudel har vi använt oss av en kvantitativ 

utgångspunkt som vi under intervjuns gång kompletterat med följdfrågor av kvalitativt slag.58 

     Intervjuerna har dels skett personligen, dels via mejl. Vår enda personliga intervju skedde på 

Söderåsens nationalpark med tillförordnad nationalparksföreståndare Carina Johansson, som trots 

ett späckat arbetsschema ägnade drygt en timme åt oss och våra frågor. Söderåsens nationalpark 

har tidvis varit mycket kritiserad för den ribba Naturvårdsverket lagt för omvandlandet av 

området från barrskog till lövskog, eftersom man här vill ha en skog representativ för den 

nemorala zonen. Vi upplevde att vår respondent ofta intog en försvarsställning istället för att ta 

intervjun för vad den var, en kort inblick i handhavandet av de kulturella värdena hos skogen.       

      Övriga intervjuer har skett via mejl till myndighetspersoner på Länsstyrelsen i Skåne där våra 

frågor varit mer strukturerade och mer handlat om att få bekräftat eller dementerat funderingar i 

samband med Länsstyrelsens olika rapporter. Här har Mona Persson, ansvarig för skyltar och 

information i naturreservat, varit oss till hjälp liksom Kenth Ljungberg, ansvarig för 

skötsel/förvaltning av naturreservat, som inte bara svarat på frågor utan även varit behjälpliga 

med skötselhandlingar för våra utvalda undersökningsområden. Hos dessa båda var det en mera 

avslappnad attityd gentemot oss och våra frågor, detta trots att våra undersökningar gått ut på att 

se över skötseln av kulturvärdena i de utvalda undersökningsområdena och som kan riktas som 

kritik mot Länsstyrelsen som är skötselansvarig för reservaten i Skåne. Kontakt med andra 

                                                 
58 Arnstberg, Karl-Olov, Fältetnologi, Carlsson Bokförlag, Stockholm 1997, s. 51ff, om olika intervjumetoder. Se 
även www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=234260&i_history=2 samt 
www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=234209&i_history=3 för ordförklaringar. 
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instanser som Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen har även den huvudsakligen skett via 

mejl. Det visade sig vara mycket enklare att snabbt få svar om vi mejlade de berörda innan vi tog 

kontakt personligen eller via telefon.  

 

3.3 Internet 

Internet har vi använt som kompletterande källa när de skriftliga källor vi haft inte varit 

tillräckliga ur informationssynpunkt. Här har vi haft stor nytta av Länsstyrelsens, 

Skogsstyrelsens, Naturvårdsverkets och Riksantikvarieämbetets hemsidor som är både 

informativa och lättåtkomliga, med ett undantag; Länsstyrelsens hemsida lider av ständiga 

serverbortfall och en periodvis komplicerad sökmotor. De hänvisade även själv till andra 

sökmotorer, bland annat då Naturvårdsverkets hemsida. Från Länsstyrelsens hemsida fick vi 

också möjlighet att ladda hem nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden som filer vi 

sedan kunde lägga in i en Skånekarta för bearbetning i ArcGIS. 

      Internet har även använts för att söka information, via hemsidor, om våra 

undersökningsområden. Här var speciellt Söderåsens Nationalparks hemsida upplysande och här 

gavs möjlighet att ladda hem deras skötselplan som pdf-fil eftersom denna inte finns tillgänglig i 

pappersform längre.       

 

3.4 Kart- och bildbearbetning 

Genom kartbehandlingsprogrammet ESRI ArcGIS 9.2 och nerladdade filer från Länsstyrelsen 

med information om nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden har vi kunnat göra 

kartöverlägg. Med hjälp av programmet har vi sammanfogat olika element för att på ett enkelt 

sätt kunna redovisa placeringen av våra nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden i 

Skåne. Dessa har i sin tur delats upp i skyddade och skyddsvärda skogar samt övriga reservat.  

      Vi har även valt att ta in en jordartskarta samt en karta som visar Campbells uppdelning av 

Skåne i olika bygder under förra hälften av 1700-talet. 

      Med programmet Excell har vi på ett enkelt sätt kunnat lista de olika nationalparkerna, 

naturreservaten och naturvårdsområdena efter till exempel: beslutsår, storlek, placering i 

landskapet enligt Campbells indelning av Skåne med mera. Dessutom har vi med detta program 

kunnat göra en del stapeldiagram för att på ett enkelt sätt visualisera bland annat fördelningen av 

trädslag i våra skyddade och skyddsvärda skogar. Detta har varit oss behjälpligt i vår tolkning av 

vilka skogar som skyddas i Skåne och vilka som i framtiden kommer att få ett eventuellt skydd. 

Excell har även använts till cirkeldiagram och en kombination av stapel- och linjediagram.  

      Bilder och fotografier har bearbetats i lämpliga bildbehandlingsprogram. 
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3.5 Fältstudier 

Vi har även gjort korta fältstudier i de fem utvalda undersökningsområdena. Detta har gett en 

större inblick i de olika skogarnas geologi, hydrologi och topografi samt det allmänna utseendet i 

trädslagssammansättningen. Tanken var också att se hur väl skötselplanernas föreskrifter har 

omsatts i praktiken.  

      Men det har även givit oss en inblick i hur kulturpåverkade områdena är, vad som tagits upp i 

skötselplanerna och hur det egentligen ser ut i fält. Vi har funnit odlingsrösen, stengärden, 

fornåkrar, gamla och unga träd, torrakor och lågor i olika storlekar, betespåverkad vegetation och 

träd som verkar ha utsatts för någon form av påverkan kanske i form av topphuggning. Men även 

jordbruksredskap lämnade åt väder och vind. Ett kortare besök på Örnanäs kulturreservat gav oss 

en inblick i hur de kulturella lämningarna kan framhävas i ett skogslandskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

4 Natur- och kulturperspektiv på den skånska skogen  

4.1 Natur- och kulturmiljö 

För att underlätta förståelsen av vårt material har vi här valt att förklara vissa ord och uttryck. 

Både natur- och kulturmiljöerna har ett mer eller mindre starkt inflytande av mänsklig påverkan 

och det kan vara svårt att se en tydlig gräns mellan dessa båda begrepp:  

 

      ”Begreppet naturmiljö är mycket vidsträckt och innefattar berggrund, jordlager, luft, 

vatten, sjöbottnar och alla organismer både över och under mark- och vattenytorna. Begreppet 

inkluderar även landskapsbilden, kultur- och fornlämningar.” 59 

… 

      ”Med kulturmiljö menas de spår av människans anordningar för produktion och konsumtion 

som avlagrats över tid, betraktade som helheter och sammanhang i landskapet. Kulturmiljön 

inbegriper även de icke avsedda effekter som hennes verksamhet fått. Kulturmiljöbegreppet 

innefattar således människans samspel med naturen. Kulturmiljöer är m a o historiska 

sammanhang i landskapet definierade utifrån människan.” 60 

 

      Naturvärdena är, i varje fall i vårt land, kopplade till människan och hennes brukande av 

landskapet, vilka i sin tur lett fram till olika biotoper och deras biologiska värden. 

 

4.2 Skogstyper 

Nedan följer även en ordlista för att förklara en del av de uttryck som ligger till grund för en 

beskrivning av de olika skogstyperna. Dessa typer har uppstått på grund av variationer i klimat, 

jord- och berggrund och dess sammansättning fysiskt och kemiskt i olika kombinationer61 eller 

som en följd av människans brukande.  

      Undergrupper finns för de flesta. Alla kombinationer förekommer inte i vårt arbete men kan 

ändå vara av intresse för att förstå den mångfald av olika skogstyper som våra svenska skogar 

rymmer.62 Varje skogstyp har fått en beteckning som, enligt universitetslektor Joachim Regnell, 

indikerar om synsättet på respektive typ är kultur- eller naturbaserad. Kultur = (K), Natur = (N). 

                                                 
59 www.w.lst.se/template/NewsPage.aspx?id=2578#Vad%20menas%20med%20naturmiljö. 2007-04-13 10.03 
60 Johansson Bengt O H, Kulturmiljövård och odlingslandskap, Kulturmiljövård, nr 5:94, Riksantikvarieämbetet, 
1994, s. 17.  
61 Påhlsson Lars, Vegetationstyper i Norden, TemaNord 1998:510, Nordisk Ministerråd, Köpenhamn, 1998, s. 125. 
62 För detta stycke, där ingen annan not anges, besök skogsvårdsstyrelsens hemsida på 
www.skogsvardsstyrelsen.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=12379. 2007-04-10 09.15. Likaså är 
Gustafsson Mats, Johansson Henrik, Olsson Kjell-Arne, Snogerup Sven, Tyler Torbjörn, Floran i Skåne, Vegetation 
och utflyktsmål, Lunds Botaniska Förening, Lund, 2003, en utmärkt bok för en del djupdykningar inom olika 
trädarter och skogskombinationer, s. 53-61 samt Bergendorff et al, s. 229-266. 
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• Barrskog – skog bestående av tall- och/eller granträd. En betad barrskog är ofta luckig, 

mer örtrik och bestående av olikåldriga träd än en obetad.63 (N). 

• Blandskog – kan vara skog bestående av blandat bestånd av olika lövträd, eller barrträd, i 

olika kombinationer.64 (N). 

• Bokskogar – ett samlingsnamn för bokdominerade skogar. Jämför med ”hedekskog” och 

”ollonskog”.65 (N). 

• Bondeskog – olikåldrig skog med variation i trädslagen, av småskalig karaktär för bete, 

plockhuggning och svedjning.66 (K). 

• Hedekskog – ekar på näringsfattig skogsbetesmark med hedliknande vegetation.67 (N). 

• Krakaskog – svedjad utmarksskog bevuxen med en samt blandskog bestående av gran, 

tall och björk. Dessa skogar svedjebrukades, det vill säga att ett område brändes och 

brukades under en period av cirka tre år. Efter detta blev den svedjade marken bete och 

ett nytt område svedjades och … Ur dessa skogar hämtades ved och material till trä- och 

rishägnader.68 (K). 

• Krattskog – skog som har ett växtsätt som innebär att träden ”är lågvuxna, 

mångstammiga, krypande och knotiga”.69 (N). 

• Naturskog – naturligt invandrad och självföryngrad skog, ofta kulturpåverkad. Idag finns 

denna, i Skåne, endast i form av små rester blandlövskog.70 (N). 

• Ollonskogar – utmarksskog av ek och bok, där svinen betade vid ollonår. Dessa skogar 

användes även till träkols- och pottasketillverkning, men här hämtades även ved, gärdsle 

och material till de redskap man använde på gården.71 (K). 

• Skottskog – skog där huvudstammen fälldes eller ringbarkades, något som bidrog till att 

rotskott uppstod. Dessa i sin tur fälldes regelbundet och användes som klenvirke eller 

bränsle. Förväxlas ofta med stubbskottäng. Gränslinjerna här emellan är ofta svåra att se 

men man kan säga att skottskogen är en skog medan stubbskottängen är en trädbärande 

äng med ett liknande bruk av virket.72 (K). 

• Sumpskog – kan vara till exempel alsumpskog eller gransumpskog, naturligt föryngrad 

skog belägen i fuktiga eller blöta områden runt olika vattendrag. (N). 

                                                 
63 Nitare Johan, Signalarter – indikatorer på skyddsvärd skog, Skogsstyrelsen, Jönköping, 2000, s. 25. 
64 Brunet, s. 50. 
65 Nitare, s. 44. 
66 Sjöbeck, s. 37. 
67 Nitare, s. 42. 
68 Hill & Töve, s. 237f. 
69 www.m.lst.se/documents/Backakra%20sista%20version.pdf. 2007-04-20 11.45. 
70 Schmitz Arne, Skogen i Skåne, Skånes Naturvårdsförbund, Lund 1999, s. 14. Fritzbøger, s. 97.  
71 Hill & Töve, s. 237. 
72 Bergendorff , s. 79f. 
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• Urskog – stor variation i ålder och artsammansättning, samt odränerad mark och ett stort 

inslag av död ved kallas ”urskogsaktig naturskog”. Idag finns ingen egentlig urskog kvar, 

men hit brukar orörd skog räknas.73 (N). 
• Ädellövskog – skog bestående av alm, ask, ek, lind och lönn, men sedan 1984 även 

avenbok, bok och fågelbär.74 (N). 

 

4.2.1 Förklaring av några utvalda skogstyper 

Skåne ingår som en del i indelningen av Sverige i olika naturtyper. Tanken med dessa naturtyper 

har varit att de ska kunna användas vid olika former av planeringar och i samband med 

prioriteringar av skyddsvärda områden.75 I och med inträdandet i EU tillkom även deras 

indelningssystem för en ”enhetlig terminologi”.76 Nedan följer en förklaring på några av de 

skogstyper som vi upplevt som de vanligaste i våra undersökningsområden. Dessa förklaringar 

följer de som ges i Vegetationstyper i Norden (ViN) samt Svenska Naturtyper i det europeiska 

nätverket Natura 2000 (SNN2000), och de typnummer de givits i denna litteratur i nämnd 

ordning. Den syn som ges i denna litteratur är ”naturnissens” syn på skogen. En annan syn är 

”kulturmuppens” som ser skogen för dess brukningsmöjligheter. Detta visas till dels i tabellen 

över de olika trädslagens användningsområden som återges i bilaga 1.  

      Bokskogen är den övervägande mest representerade skogstypen i Skånes skyddade skogar. 

Klibbalen har också en hög representation, inte bara i våra skyddade skogar utan än mer i de 

skogar som ses som skyddsvärda och som i framtiden kanske får någon typ av skydd. Barrskogen 

var representerad i ett reservat i vår undersökning, Nytebodaskogen, där det växer både gran och 

tall. Dessa tre utvalda skogstyper förekommer i olika kombinationer med andra träd och växter 

vilket kan höra samman med tidigare bruksformer eller växtplats77, men vi har valt att 

koncentrera oss på typer som kan förekomma i Skåne.  

 

• Bokskogens kombinationer ”hedbokskog” och ”bokskog av ristyp” går in under 

”Bokskog av fryle-typ”. Denna skogstyp kunde vi iaktta i bland annat Gryteskogs 

naturreservat där skogen har lång kontinuitet med ett tjockt förnalager. Typnummer 

2.2.2.1 (ViN) och 9110 (SNN2000).78  

                                                 
73 Fritzbøger, s. 97 samt www.ymparisto.fi/default.asp?node=5969&lan=sv. 2007-04-21 13.45 
74 Ahlén Ingemar, Gustafsson Lena, Sveriges nationalatlas: Växter och djur, Höganäs 1996, s. 49. 
75 Påhlsson, s. 13.  
76 Löfroth Michael, Svenska naturtyper i det europeiska nätverket Natura 2000, Naturvårdsverket, Stockholm 1997, 
s. 67. 
77 Påhlsson, s. 444ff. 
78 Påhlsson, s. 191. Löfroth, s. 59. 
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”Bokskog av örtrik typ” har rik örtvegetation och ett fältskikt som domineras av 

vårblommor. Denna typ kan vi med lätthet koppla till Maltesholms naturreservat där den 

rika förekomsten av högörten ramslök bekräftar typen. Typnummer 2.2.2.2, 2.2.2.3 (ViN) 

och 9130 (SNN2000).79 

En tredje bokskogstyp är ”Kalkbokskog” som växer på kalkrika jordar, till exempel 

Kristianstadslätten. Typnummer 2.2.2.3 (ViN) och 9150 (SNN2000).80 

• Barrskog förekommer även den i flera olika typer, bland annat ”Västlig taiga” som är 

urskogslik naturskog som ”bibehållit en stor del av den naturliga skogens 

artsammansättning, åldersvariation och ekologiska funktion”. I denna skogstyp finns stor 

artvariation speciellt i markvegetationen. Till denna skogstyp kopplar vi Nytebodaskogen 

som har en rik moss- och lavflora samt normalt en rik förekomst av blåbärsris. 

Typnummer 9010 (SNN2000).81        

• Klibbalen kan gå in under vegetationstypen ”Lövsumpskogar av fennoskandisk typ” där 

den återfinns i lövsumpskogar ofta på sockel. Detta kunde vi se bland annat i Axelstorps 

skogar på Hallansåsen. Denna har typnummer 2.2.4, 2.3.1.4 (ViN) och 9080 (SNN2000). 

Ytterliggare en klibbalstyp återfinns i ”alluviala lövskogar, som tidvis är 

översvämmade”. Denna skogstyp är belägen i låga partier, längs vattendrag som 

översvämmas av näringsrikt vatten. Typnummer 2.2.3.4, 2.2.4 (ViN) och 91E0 

(SNN2000).82 

 

      I ovanstående typer finns inte Söderåsens nationalpark införd. Detta är ett medvetet val av oss 

eftersom man här återskapar skog på ett mer aktivt sätt än vad som skett i de andra 

undersökningsområdena. 

 

4.3 Vegetationstyper 

Vi har valt att även förklara några av de begrepp som ingår i en majoritet av våra analyserade 

skogar: 

 

• Ristyp – ingår i regel i olika bok- och ekskogar och består av en sparsam och artfattig 

markvegetation, oftast ”kruståtel, vårfryle och pillerstarr”.83 

                                                 
79 Påhlsson, s. 192ff. Löfroth, s. 60. 
80 Påhlsson, s. 195. Löfroth, s. 60. 
81 Löfroth, s.54. 
82 Påhlsson, s. 203, 209. Löfroth, s. 63. 
83 Brunet, s. 45. 
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• Lågörtstyp – här dominerar låga örter som till exempel vitsippa. Efter att dessa blommat 

över kommer ”myskmadra, gulplister, lundarv, harsyra, lundslok, hässlebrodd och 

lundgröe”.84  

• Högörtstyp – detta är en välmående marktyp som först har inslag av vit- och gulsippor 

samt vårlök. Därefter kommer ramslök och skogsbingel och de mer exklusiva vitskråp, 

månviol och lundviva.85
 

 

      Fördelningen av dessa tre typer i våra skyddade och skyddsvärda skogar går att se i 

stapeldiagrammet i figur 13 på s. 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 Brunet, s. 46. 
85 Brunet, s. 46. 
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5 Natur- och kulturskyddets framväxt i Sverige  

5.1 Först kom kulturskyddet… 

Kulturvården smygstartade redan på 1400-talet då det uppstod ett intresse av att skydda vissa 

fornlämningar.86 Men det var först 1630 som dåvarande kungen, Gustav II Adolf, utnämnde tre 

personer till ”rijkzens antiquarij”  vilket innebar att de skulle inventera fornminnen på uppdrag 

av kungamakten. En Andreas Bureus ”organiserade det svenska lantmäteriet” och genom 

honom fick alla lantmätare runt om i riket i uppdrag att på kartmaterialet rita in alla de 

fornlämningar som uppmärksammades i det inventerade området. 

      År 1666 fick så Sveriges rike sin första fornminneslag – ”Placat och Påbudh om Gamble 

Monumenter och Antiquiteter” – vilken skulle skydda alla fornlämningar på krono- och 

skattejord. Vad gällde frälsejorden förutsattes att adeln själv skulle ta hand om fornlämningar på 

dessa, något som inte alltid efterlevdes.  

      Året efter grundades ett ”antikvitetskollegium” i Uppsala för forskning om fornlämningar 

och 1684 kom en ”förordning om fornfynd”, med inriktning mot myntskatter. Som synes lades 

redan under 1600-talet grunden för den vård av kulturarv, i form av fornlämningar, som än idag 

existerar – ”dokumentation, forskning, lagskydd, samverkan med kartproduktionen samt 

information”.       

      Intresset av att bevara det gamla lades på is under 1700-talet, men i samband med 

skifteskulturen under 1800-talet upptäckte man vikten av att bevara intressanta kulturlämningar. 

År 1828, året efter införandet av Laga skiftet, kom en ny men alltför diffus fornminnesförordning 

som ersattes först 1867, då med föresatsen att ”alla fasta fornlämningar, bevarande minnet av 

fäderneslandets inbyggare i forntiden” skulle skyddas. Denna lag kom dock snart att visa sig 

alltför otillräcklig när forskning med inriktning på arkeologi visade på mer vetenskapliga 

undersökningar, istället för sagor och skrönor, för bevarande av gamla, kulturellt värdefulla 

lämningar. Detta resulterade i en ny och radikal fornminneslag 1942 som gjorde att alla 

fornminnen nu var ”ställda under lagens hägn”, vilket innebar att en person som på något sätt 

ville störa en fast lämning måste söka anstånd och dels, vid behov, själv bekosta en arkeologisk 

undersökning. 

     Vad gäller skydd av byggnader så var det även här ett kungligt intresse som ledde till en ökad 

omvårdnad av ”intressanta” objekt. På Biskops Arnö kunde man läsa att:  

 

                                                 
86 För hela detta avsnitt om kulturvården, vad gäller fornlämningar och byggnader, om inget annat anges se Selinge 
Klas-Göran, Kulturminnen och kulturmiljövård, Sveriges Nationalatlas, Bra Böcker, Höganäs, 1994, s. 154ff. 
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      ”Then Stormechtige konung Johan den Tridje av thet Namn, Haffuer mig, såsom ock många 

andra flere förfallne Huss och ödekyrkior upbygt och förbättrat. Anno 1586” .  

      Detta intresse ledde till ett flertal förordningar under 1500-, 1600- och 1700-talen rörande 

omvårdnaden av kyrkor och kronobyggnader. Först 1776 kom en förordning som även omfattade 

allmänna byggnaders omvårdnad. Missriktad omtanke och bristande antikvariska kunskaper om 

kyrkobyggnaderna kom under 1800-talet att blir ödesdigert för de medeltida kyrkornas historia, 

då många byggdes om, och det var först på 1900-talet som en ökad kunskap om denna historia 

ledde till bättre och mer hänsynstagande restaureringar av gamla kyrkobyggnader. 

      Trots förordningen från 1776 som omfattade allmänna byggnaders vård var det inte förrän år 

1920 som en offentlig byggnad kunde lagskyddas genom byggnadsminnesmärkning och då var 

det för att byggnaden hade ett ”särskilt konstnärlig eller kulturhistoriskt värde”. Inte förrän 1942 

fanns möjlighet att lagskydda byggnader ägda av annan part än staten. Denna lag uppdaterades 

1960 och återfinns i den kulturminneslag som år 1988 kompletterades till att omfatta alla 

antikvariska områden.  

      Ett fåtal uppdateringar har skett men några större förändringar av 1988 års kulturminneslag87 

skedde inte förrän 1999 i samband med bildandet av miljöbalken. Då även ”Ett mark- eller 

vattenområde får förklaras som kulturreservat i syfte att bevara värdefulla kulturpräglade 

landskap”. Detta gjorde det möjligt att skydda inte bara byggnader eller enstaka föremål utan en 

sammanhängande kulturmiljö. Här kan nämnas Skånes första kulturreservat Örnanäs 

Kulturreservat, utanför Osby. 88 

 

 
Bild 4. Denna bild visar både natur och kultur i form av en gammal tvåmanssåg, en mossbeväxt stenmur samt foten 
av en kraftigt mosstäckt björk. Ageröd 2007.  
 
 
 

                                                 
87 www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19880950.HTM,  2007-04-24, 11.24. 
88 www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#AVD6KAP29PAR8, 2007-05-29, 10.46. Miljöbalken 7 kap 9 § 
behandlar kulturreservat. Örnanäs blev kulturreservat 2006. Riksantikvarieämbetet tar också upp detta ämne på 
www.raa.se/cms/extern/kulturarv/landskap/kulturreservat.html 
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5.2 … och därefter kom naturskyddet 

I Sverige började naturskyddet växa fram under de sista decennierna av 1800-talet som en följd 

av utomnordiska trender, bland annat från USA där Yellowstone Nationalpark grundades 1871.89 

Under 1900-talets första år beslutades det att följande punkter skulle ingå i naturskyddstanken:  

 

• ”Det ekonomiska motivet” – kom till för att förhindra en utarmning av naturresurserna. 

De skyddade enklaverna placerades ofta i marginalområden90. 

• ”Det naturvetenskapliga motivet” – möjligheter skulle ges för vetenskapliga 

undersökningar av ursprungsmiljöer. 

• ”Det estetiska motivet” – naturen kan vara vacker, något som väcker positiva känslor hos 

människor. 

• ”Det historiska/kulturhistoriska motivet” – skyddsvärda naturföremål kopplade till 

sägner, historiska händelser eller folkliga seder. 

• ”Det nationalistiska motivet” – den nya naturrörelsen väckte en ny fosterlandskänsla av 

att vilja skydda områden för framtida generationer att se. 

 

      Detta blev starten till den första naturskyddslagen i Sverige, som kom 190991, och redan 

innan 1920 fanns ett tiotal nationalparker inom de svenska gränserna. Mycket ofta var det dock 

estetiska värden som tog överhanden när man valde att skydda vissa objekt. Det var många 

gånger enstaka träd som stod för den högsta siffran skyddsvärda arter, till exempel ”en stor bok, 

en stor vacker en, en jättegran, en trolltall” eller ”en vacker gammal ek”. Lagen från 1909 

ersattes med 1952 års naturskyddslag som gjorde det möjligt att skydda natur i form av 

nationalpark, naturminne eller naturpark92. 

      De skogsområden som skyddades under första hälften av 1900-talet fredades ofta på grund av 

kopplingen till en betydande flora och fauna. Dock var förståelsen liten för att de natur- och 

kulturvärden som fanns i, till exempel, en betad löväng skulle försvinna när skyddet även 

omfattade borttagandet av de betesdjur som format ängen under lång tid. Så småningom ledde 

detta till att naturskyddet även kom att innefatta kulturlandskapet och således ”fick naturen inte 

                                                 
89 Landin Marianne, producent, Naturen med Bo Landin, TV4, 2000-12-07, 20.00 (Yellowstone National Park). För 
avsnittet om naturvårdens framväxt se Sjöberg Fredrik, Vad ska vi med naturen till?, Det svenska naturskyddets 
födelse, Nya Doxa, Nora, 2001, s. 14ff. Brunet, s. 8. 
90 Kardell, 2004, s. 98. 
91 Muntligt Ljungberg Kenth, kenth.ljungberg@m.lst.se. Två lagar kom 1909: ”Lagen om naturminnesmärkes 
fredande” samt lagen om nationalparker som resulterade i ett snabbt bildande av våra tidiga nationalparker. 2007-04-
18, 17.17. 
92 Muntligt Ljungberg, 2007-04-18, 17.17. Lagarna som följer härefter antogs till exempel som här 1952 men trädde 
inte i kraft förrän 1 januari året efter.  



 33 

bara en egen historia. Den blev också något som illustrerar vår kulturs utveckling”, något som 

från och med 1960-talet lett till planlagda reservat för naturvård och friluftsliv. Tack vare 

inrättandet av Naturvårdsverket och länsstyrelsernas uppbyggande av naturvårdsenheter under 

detta årtionde.93 Under perioden 1945-1990 tillkom fem nya nationalparker, varav fyra av dessa 

kom under 1980-talet.94 

      I 1964 års naturvårdslag jämställdes begreppet naturminne med det nya konceptet 

naturreservat.95 Först 1974 kom naturvårdsområdet, något som kan betraktas som ett 

”naturreservat light”, som ger naturen skydd men samtidigt inte gör ett alltför stort intrång i 

markägarens brukande av området. Denna beteckning är idag borttagen men lever kvar i de 

områden som redan fått benämningen och kan idag jämställas med naturreservat.96 

 

5.2.1 Förändringar i skogspolitiken för en hållbar framtid  
Naturskyddet för delar av det svenska landskapet ledde på 1990-talet fram till en väsentlig 

förändring där den tidigare defensiva skogspolitiken, som ville minska skogsindustrins 

inflytande, till en skogspolitik med mätbara miljömål för en hållbar framtid97:  

 

• Skogsvårdslagen för 1993 jämställer produktions- och miljömål för Sveriges skogar. 

• Riksdagsbeslut 1999 där ”Levande skogar” är ett av 15 miljökvalitetsmål, för miljöarbetet 

i Sverige och där naturvården nu går in under miljöbalken.98 

 

      Som nämnts i inledningen av denna uppsats finns det delmål i miljökvalitetsmålet ”Levande 

skogar”. Vi har nämnt delmålet ”Långsiktigt skydd av skogsmark” som är ett av fyra nationella 

delmål. De övriga är delmål 2, ”Förstärkt biologisk mångfald”, och delmål 3, ”Skydd för 

kulturmiljövärden”. De första tre delmålen ska vara uppfyllda till år 2010. Det fjärde och sista 

delmålet är ”Åtgärdsprogram för hotade arter” som skulle vara uppfyllt till 2005, något som man 

också kan se av de 23 åtgärdsprogram som framkommit till utgången av detta år.99   

      Genom de nya miljömålen har skogen upptäckts som biologiskt kulturarv. Detta har inte 

alltid setts som självklart utan det är först på 2000-talet som även skogen och dess historia har 

börjat värdesättas.  

                                                 
93 Sjöberg, s. 14ff. Muntligt Ljungberg, 2007-04-1, 17.17. 
94 Kardell, 2004, s. 230. 
95 www.notisum.se/rnp/sls/lag/19640822.htm 2007-05-24, 11.06. 
96 Muntligt Ljungberg, 2007-04-18, 17.17. På notisum.se hittar vi inget om detta men däremot på statistiska 
centralbyrån, www.scb.se/statistik/MI/MI0603/2005A01A/MI0603_2005A01A_SM_MI41SM0601.pdf. 2007-05-
24, 14.14. 
97 Se tidigare skogslagar. 
98 Ramdén, 2000, s. 6, för hela miljömålslistan. 
99 www.miljomal.nu/nar_vi_malen/miljomalen/delmal12.php, 2007-05-24, 12.50 
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      ”Det biologiska kulturarvet är ett sammanfattande uttryck för de naturföreteelser som 

uppkommit på grund av människors användning av naturresurserna. De kan normalt inte 

upprätthållas utan att denna – eller motsvarande – kulturpåverkan kontinuerligt fortsätter.” 100 

 

      En stor variation i användningen av landskapet förr i tiden bidrog till en omfattande biologisk 

mångfald.101 Människans brukande av skogen har gjort att den idag kan ses som ett biologiskt 

kulturarv, ett levande kulturarv som ständigt förändras. Spår av detta brukande kan ses idag i 

form av betespåverkade och hamlade träd, kolbottnar, gamla gårdar i skogen, olikåldriga skogar 

och torpargrunder. Dessa värden vittnar om människans samverkan med naturen och skogen i 

synnerhet102, något Marie Emanuelsson tar upp i Skogens biologiska kulturarv: 

 

      ”Det biologiska kulturarvet kan därtill ha status som fornlämning, t ex. en tandvärkstall, och 

finnas med i Fornminnesregistret. Men det kan också vara ’bara’ skog i bemärkelsen att det inte 

kan kopplas till någon kulturlämning i traditionell mening. Ett exempel är den skog som betas av 

boskap. Trädsammansättningen och skogsstruktur påverkas av skogsbetet och skiljer sig ofta 

markant från en skog som inte betas – betesskogen är ett biologiskt kulturarv.” 103   

 

      Även Skogsstyrelsen tar upp ämnet biologiskt kulturarv men då mer från en social vinkel: 

 

”De mer yttäckande biologiska kulturarven, exempelvis slåtter- och skogsbetesmarker är 

positiva från skogens sociala synpunkt.” 104  

 

5.2.2 Skånsk skogsstrategi 

I Kulturmiljöprogrammet för Skåne, på Länsstyrelsen, nämns bara skogens historia fram till 

1800-talets slut och inget alls om skogen som biologiskt kulturarv, vilket kan tyckas märkligt 

eftersom det finns flera rapporter från Länsstyrelsen som behandlar skogen som viktig ur 

biologisk synvinkel, med gamla träd som viktiga levnadsmiljöer för bland annat insekter. Men 

här glöms de kulturella sambanden bort.105 De gamla träden har ofta koppling till äldre tiders 

traditioner och företeelser och är därmed i lika hög grad biologiskt som kulturellt värdefullt. 

                                                 
100 Andersson Royne, Aronsson Mårten, Biologiska kulturarvet, Skogsstyrelsen, Jönköping, 2004, s. 3. 
101 Andersson & Aronsson, s. 4f. 
102 För mer läsning se Andersson & Aronsson.  
103 Emanuelsson, 2003, s. 11. 
104 www.svo.se/episerver4/dokument/sks/projekt/FU/Förslag%20till%20mål/Kulturvärden.pdf, 2007-05-28, 11.09. 
105 www.m.lst.se/kartor/index.cfm?page=0894231F-347D-EED3-F4B4176C58901149, 2007-05-24, 14.04. 
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Dessa områden är så kallade värdetrakter106, varav det finns 18 stycken i Skåne. Dessa har 

framkommit genom undersökningar av: 

 

• Täthet av värdekärnor knutna till olika skogstyper. 

• Antal och förekomstfrekvens av olika rödlistade arter och signalarter. 

• Brukningsmönster, agrar och industriell utveckling. 

• Ekosystemprocesser/störningar t ex. kontinuitet av brand och hävd. 

• Markförhållanden, kalkpåverkan, hydrologi, lokalklimat.107 

 

      Den skånska skogsstrategin har också ett intresse utanför landets gränser eftersom Sverige 

har ett internationellt ansvar att bevara vissa skogstyper. I Skåne finns vissa så kallade 

ansvarsbiotoper som rimmar väl med den nemorala zonens trädslag och är som följer: 

 

• Bokskog 

• Ekskog 

• Blandädellövskog 

• Trädbärande ängar och hagar 

• Klibbalskog 

 

      Skogsstrategin ger svar på varför våra sparade skogar innehåller de trädslag och typer som de 

gör.108 Genom att det finns ett internationellt intresse är det lättare att förstå varför det anses vara 

viktigt att spara dessa områden. Men samtidigt är det också så att kraven på skötseln ökar. Ska 

trädbärande ängar och hagar bevaras så måste också en lämplig skötsel fortgå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
106 Se kartorna på s. 39 och s. 43. 
107 Länsstyrelsen i Skåne Län, 2006, s. 28ff. Muntligt Karl-Johan Pålsson, karl-johan.palsson@skogsstyrelsen.se, 
2007-05-25, 11.27. 
108 Länsstyrelsen i Skåne Län, 2006, s. 14, 24ff. 
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6 Resultat och Diskussion 

6.1 Skyddade områden 

I Skåne finns det tre nationalparker och drygt 150 naturreservat och naturvårdsområden.109 Av 

naturreservaten innehåller nästan ett sjuttiotal skog av olika slag, majoriteten bestående av olika 

kombinationer löv- eller blandskogar. Fördelningen av dessa reservat visas i figur 6. 

Länsstyrelsen i Skåne väljer att här spara skog som representerar den nemorala zonen, det vill 

säga den zon som är naturligt förhärskande i ett bälte som sträcker sig från sydvästra Sverige och 

ner över mellersta Europa, och vars skogar domineras av ädellövträd.110  

      

 
Figur 4. Denna figur visar den nemorala zonen samt övriga vegetationstyper förhärskande i Sverige. Källa Sveriges 
Nationalatlas/Växter och djur, 1996. Data Nordiska Ministerrådet, s. 27. 
 

      Vi har valt att ta in en karta över Skånes jordarter för att ge en uppfattning om på vilka 

jordarter våra skogar växer och var de skyddade skogarna är belägna. Skogsbygderna ligger som 

tidigare nämnts i ett bälte som sträcker sig i öst-västlig riktning samt i nord-sydlig riktning. På 

nedanstående karta syns tydligt att speciellt, den av Campbell indelade, skogsbygd 14 följer 

Tornqvists zon som sträcker sig i sydöst-nordvästlig riktning. Skogsbygderna är belägna i 

områden som domineras av morän, med andra ord våra horstar och åsar. Dessa områden är också 

områden som är mer eller mindre svåra att odla upp beroende på mer eller mindre blockrika ytor. 

                                                 
109 Ramdén, s. 58. 
110 Ahlén & Gustafsson, s. 27. Länsstyrelsen i Skåne Län, 2006, s. 24. Ädellövträd är alm, ask, ek, lind och lönn, 
men sedan 1984 även avenbok, bok och fågelbär. Motsatsen är trivialträd som är bland annat asp, björk och al.  
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Naturligt har det då blivit att de skyddade skogarna ligger i områden där marken inte är 

efterfrågad som jordbruksmark eller är hårt belastad ur befolkningssynpunkt. 

 

Skånes jordarter 

 
 

Figur 5. Denna karta visar Skånes jordarter samt placering av våra skyddade och skyddsvärda skogar. Av kartan går 
det att utläsa att våra utvalda områden alla ligger på eller i anslutning till morän, något som vi kan se är utmärkande 
för skogsbygderna över lag. Våra utvalda områden är här markerade med röd färg med cirkel. Källa Sveriges 
Nationalatlas/Berg och jord (2002), data SGU samt kompletterad med nedladdningsbara filer från Länsstyrelsen i 
Skåne och Campbells underbygder. 
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6.1.1 Skyddade skogar i Skåne 

Ädellövskogen är en av de skogstyper som Sverige har ett internationellt ansvar att bevara och 

som är en av flera prioriterade skogstyper. Skåne, som ligger i den nemorala zonen, har ansvar 

för flera av de trädslag som ingår i ädellövskogen, vilka finns i både egna och blandade 

populationer, bland annat ”bok, ek” och ”klibbal”  men även ”blandädellövskogar” och 

” trädbärande ängar och hagar”.111 Mycket av den skog som skyddas genom reservat eller olika 

biotopskydd innehåller höga biologiska värden i form av rödlistade lavar, mossor, kärlväxter, 

skalbaggar eller fåglar.112 Detta är på intet sätt något att undervärdera eftersom dessa värden 

uppstått som en följd av landskapets utnyttjande under tid och är något som måste fortgå för att 

inte dessa värden ska försvinna. På Länsstyrelsen i Skåne är detta inget som nämns alltför 

vidlyftigt utan här konstateras bara i en kort mening att: ”Även det biologiska kulturarvet med 

t.ex. hävdgynnade arter och naturtyper har ofta stora kulturmiljövärden” 113. 

      På kartorna, i figurerna 5 och 6, visas de fem skogsreservat som efter redan nämnda 

föranalyser; kronologiskt, geografiskt, storlek, typ och bygder, valts ut till att ingå i en djupare 

analys. Dessa är Nytebodaskogen nr. 63, Axelstorps skogar nr. 2, Söderåsens nationalpark nr. 15, 

Maltesholm nr. 55 och Gryteskog nr. 32. De ligger i nämnd ordning enligt Campbells indelning i 

skogsbygdsområde 12 (nr. 63), -område 13 (nr. 2), -område 14 (nr. 15 och nr. 55) samt -område 

15 (nr. 32).  

      En vidare uppdelning mellan nationalparker (gula), naturreservat (orangea) och 

naturvårdsområden (bruna) är också gjord för att visa på den indelning i olika naturskydd som är 

förhärskande i Sverige. Dessutom finns en fördelning inom naturreservaten där vi valt att ge 

skogsreservat en grön färg för att markera att här finns det skyddade skogar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
111 Länsstyrelsen i Skåne Län, 2006, s. 24. 
112 Länsstyrelsen i Skåne Län, 2006, s. 29ff. 
113 Länsstyrelsen i Skåne Län, 2006, s. 43. 
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Nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden i Skåne 

 
 
Figur 6. Kartan visar naturreservat, nationalparker och naturvårdsområden i Skåne, som innehåller värdefull skog. 
Numreringen är skogsreservat. ”Campbells indelning” är här representerad av de 15 delbygderna. I kartan ses även 
inringade områden med grå linje. Dessa områden är så kallade värdetrakter, det vill säga: ”Med värdetrakt avses ett 
landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska bevarandevärden”114. För att förstärka våra utvalda områden är dessa 
rödmarkerade med en röd ring runt. Här ska även nämnas att vårt södra undersökningsområde är ett av flera i samma 
område och döljs av omkringliggande reservats färger. Kartan är baserad på Länsstyrelsens karta i Skånes skogar – 
historia, mångfald och skydd med rapportnummer 2 005:12, s. 82 och de reservat som finns med i detta häfte, något 
som innebär att kartan inte är komplett. 
 

                                                 
114 Länsstyrelsen i Skåne Län, 2006, s. 28. 
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      Genom våra analyser av skyddad och skyddsvärd 

skog i Skåne har vi kommit fram till att fler reservat 

bildades i gamla Malmöhus län än i gamla Kristianstad 

län, innan sammanslagningen av dessa två län 1997, till 

det gemensamma Skåne län. Därefter har siffrorna 

jämnats ut något och i diagrammet i figur 6 nedan visas 

antalet skogsreservat i de gamla länen, före och efter 

sammanslagningen. Vi tror fördelningen beror på att det 

storstadsdominerade Malmöhus län var mer benäget att 

skydda den skog som fanns med tanke på 

rekreationsbehovet hos befolkningen. Kanske var det 

också så att skogen sågs som så självklar i gamla Kristianstad län och därför inte bedömdes 

nödvändig att spara. Mycket av detta län låg i de av Campbell indelade skogsbygderna medan 

gamla Malmöhus län endast har en begränsad del av skogsbygderna. En koncentration av 

reservat och skyddsvärda skogar är fortfarande belägna just i dessa områden, nämligen runt 

Häckeberga på Romeleåsen samt i ett bälte runt Ringsjöarna i mellersta Skåne.     

                                                                                                

                     Fördelningen mellan Skånes län före och efter 1997 

 
Figur 8. I detta cirkeldiagram visas fördelningen av skyddad skog mellan de gamla Skånelänen före och efter 
sammanslagningen 1997. Baserad på uppgifter hämtade från Naturvårdsverket, http.//sn.vic-
metria.nu/skyddadnatur/faces/index.jsp, 2007-04-27, 10.05. 
 
 
 
 

Figur 7. En förenklad Skånekarta med 
den gamla länsgränsen inritad. 
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Skyddade skogars framväxt och storlek 

 
Figur 9. Stapeldiagrammet visar fördelningen av antalet skyddade skogar fördelat på årtionden. Linjediagrammet 
visar de skyddade skogarnas genomsnittliga storlek under samma period. Med i diagrammet finns skyddade skogar 
med beslutsdatum till och med 2004. Diagrammet är baserat på uppgifter hämtade från Naturvårdsverket, 
http.//sn.vic-metria.nu/skyddadnatur/faces/index.jsp, 2007-04-27, 10.05. 
 
 
      Av ovanstående diagram kan vi utläsa att det under 1960-talet, då antalet skyddade skogar 

ökade markant, överlag var stora reservat i förhållande till antalet reservat. Under 1970- och 

1980-talen ökade antalet skyddade skogar i takt med att storleken för dessa minskade. Under de 

sista årtiondena har utvecklingen återigen ändrat riktning mot större men färre skyddade skogar.                 

Viktigt att ta med i beräkningen är att detta är genomsnittliga siffror och definitivt inte gäller för 

alla reservat. Olika reservat har utvidgats under årens lopp, här kan vi nämna till exempel 

Verkeån som egentligen är tre olika reservat grundade mellan 1977 och 1989, men som har satts 

under samma årtionde, här 1970-talet. Dessa reservat är tillsammans Skånes största skogsreservat 

med en landareal på 2606 hektar. Åt andra hållet finns Lybeck som med sina 3,8 hektar är ett 

representativt skogsreservat för 1980-talets stapel.  

       I nedanstående tabell visas i Campbells tre bygder, slätt-, ris- och skogsbygd, antal skyddade 

skogar inom varje delbygd. Här kan vi utläsa ännu tydligare att skogsreservaten finns belägna i 

skogsbygderna 12 – 15. Skyddade skogar är underrepresenterade i delbygd 12 som ligger helt 

inom gamla Kristianstad län. Mest skyddade skogar finns inom delbygderna 14 och 15. Delbygd 

14 ligger till största delen vid Söderåsen och i det gamla Malmöhus län. Delbygd 15 ligger vid 

Häckeberga – Romeleåsen, även detta inom gamla Malmöhus län. 
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Campbells delbygder 

Delbygd Antal 
1 3 
2 2 
3 9 
4 5 
5 4 
6 11 
7 9 
8 2 
9 1 
10 4 
11 4 
12 3 
13 12 
14 16 
15 16 

 

6.1.2 Skogar med höga skyddsvärden 

Vi har också valt att i figur 11 visa ytterligare en karta, denna visar då de, av Länsstyrelsen i 

Skåne, skyddsvärda skogsområdena i Skåne. Här ska sägas att detta är ett utdrag och att fler 

skyddsvärda områden finns. Dock kan denna karta visa på ett ökat antal skyddsvärda skogar i 

gamla Kristianstad län, även om stora områden i de gamla skogsbygderna fortfarande är utan 

skogsreservat, något som med stor säkerhet hänger samman med de många barrplanteringar i 

denna del av Skåne. En granplantering innehåller inga större biologiska värden ens för de växter 

och djur som föredrar barr framför löv.115 

       Koncentrationen i gamla Malmöhus län ligger fortfarande på samma platser som tidigare 

med ett fåtal undantag. På kartan kan vi se att det så kallade Häckeberga- och 

Romeleåsenområdet ligger för sig själv, omgärdat av större och mindre tätorter som 

Malmö/Lund, Eslöv/Sjöbo/Tomelilla, Ystad/Trelleborg samt Vellinge/Skanör-

Falsterbo/Höllviken. Av detta kan vi utläsa att anledningen till att så mycket skog har skyddats 

just här är dels behovet av rekreationsskogar men även att detta är ett område som i mindre grad 

än slätten används i jordbruket.  

      Att skogen ligger på våra horstar och därför inte brukats lika hårt som slätten har gjort att det 

här vuxit fram så kallade värdetrakter, områden med ”en väsentligt högre täthet av värdekärnor 

för djur- och växtliv inklusive biologiskt viktiga strukturer, funktioner och processer än vad som 

finns i vardagslandskapet”.116  

                                                 
115 Bergendorff, s. 199. 
116 Länsstyrelsen i Skåne Län, 2006, s. 28. 
 

Dock finns vissa avvikelser, till exempel finns en högre 

representation av skogsreservat i slättbygden 3 och i risbygderna 6 

och 7. Dessa reservat ligger i huvudsak i utkanterna av dessa 

områden eller längs olika vattendrag. 

Figur 10. I denna tabell visas de skyddade skogarnas fördelning i Campbells delbygder. 
Notera att en skyddad skog kan ingå i mer än en delbygd varför antalet kan vara 
missvisande 
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      Som tidigare nämnts ska Skåne län fram till 2010 ta 7400 hektar skog ur produktion och 

lägga dessa under skydd av olika slag. Med andra ord är det skogar med höga skyddsvärden som 

kommer att få ta del av ett ökat skydd mot vad de har idag. Länsstyrelsen fortsätter här att spara 

områden med höga biologiska värden, som alla befinner sig i eller i direkt anslutning till 

värdetrakterna, med ett fåtal undantag. 

 

Skyddsvärda skogar i Skåne 

 

Figur 11. Siffrorna anger skyddsvärda områden. Dock är detta ingen komplett karta utan fler skyddsvärda områden 
finns än de som återges i kartan. I kartan ses även inringade områden med grå linje. Dessa områden är så kallade 
värdetrakter, se figur 6. Endast ett fåtal skogar ligger utanför dessa områden, där chanserna för ett långsiktigt 
bevarande av de biologiska värdena är som högst. Kartan är baserad på Länsstyrelsens karta i Skånes skogar – 
historia, mångfald och skydd med rapportnummer 2 005:12, s. 97.  
 
 



 44 

6.2  Trädslagsrepresentation och typer i våra skyddade skogar 

Nedanstående diagram visar trädslagens representation i våra skyddade och skyddsvärda skogar. 

Av diagrammet framgår att boken är det trädslag som dominerar i dessa skogar, följd av eken. 

Något som är överraskande är den höga andelen klibbal, men förklaringen till detta kan vara att 

många av reservaten innehåller vattendrag av ett eller annat slag. 

      Ett flertal trädslag ser ut, enligt diagrammet, att helt saknas i reservaten. Detta är en 

missvisning eftersom dessa trädslag kan förekomma i enskilda exemplar och då går in under 

grupperna ”Ädellöv” och ”Blandat”. Trädslagen förekommer även i olika kombinationer, till 

exempel: ask-almlund, ek-hassellund, klibbalskog eller bokskog av hög- och lågörtstyp, något 

som delvis visas i diagrammet i figur 13 på följande sida. 

 

Trädslagens fördelning i skyddad och skyddsvärd skog 

 

Figur 12. Diagrammet visar trädslagens fördelning i områden med skyddade och skyddsvärda skogar, i Skåne. 
Baserad på uppgifter hämtade ur Länsstyrelsens rapport Skånes skogar – historia, mångfald och skydd med 
rapportnummer 2 005:12. 
 

      Av nedanstående diagram kan man utläsa att andelen risskogar är hög i våra skyddade skogar 

men helt saknas i våra skyddsvärda skogar. Förutom stapeln med lågörtsskogar, som dominerar de 

skyddsvärda skogarna, så följer de olika typerna varandra i de skyddade och skyddsvärda 

skogarna. Funderingarna om detta diagram kan delas upp på ett antal punkter som följer: 
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• Den höga andelen risskogar finns oftast i kombination med bok, som vi kunde se i det 

förra diagrammet var det dominerande trädslaget. Denna typ har fått ge vika för 

lågörtstypen i de skyddsvärda skogarna. 

• Örttyperna har en låg representation över lag men i de skyddsvärda skogarna finns en hög 

representation av lågörtstypen, något som kan kopplas till skogarnas ålder, 

sammansättning eller bruksform. 

• Blandskogarna finns i kombinationerna lövbland- och barrblandskogar. I denna grupp 

ingår troligtvis de i förra diagrammet saknade trädslagen en, lind, lönn, oxel och rönn. 

Som synes finns en nästan 50% representation av denna skogstyp i skyddade och 

skyddsvärda skogar i Skåne. 

• ”Fuktiga skogar” – i denna stapel finns skogar av översilningstyp, fuktig typ och kärr. 

Denna stapel kan lätt kopplas till den höga representationen av klibbal i det förra 

diagrammet. Dock ska man inte glömma att även andra trädslag kan växa i fuktiga marker 

och ofta gör det. 

 

Vegetationstyper i Skånes skyddade och skyddsvärda skogar 

 

Figur 13. I detta diagram visas en förenklad skogstypsfördelning i våra skyddade och skyddsvärda skogar. 
Sammanställningen är baserad på uppgifter hämtade ur Länsstyrelsens rapport Skånes skogar – historia, mångfald och 
skydd med rapportnummer 2 005:12. 
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6.3 Fältbesök i våra utvalda skogar 

6.3.1 Söderåsens nationalpark, 10 maj, 2007 

Beslutsår/Beliggenhet: 1997, men grundades först 2001. 

Nationalparken ligger i gränstrakterna mellan Svalövs och 

Klippans kommuner och har, som alla nationalparker, staten 

som markägare. 

Areal:  Parken omfattar 1625 hektar mark inköpt av bönder 

och skogsägare i området, med början redan på 1980-talet.117 

Skog bestående av: Olikåldrig bokskog med inslag av annat 

löv. Här ersätts barr med löv. 

Tillgängligt för: Rekreation och friluftsliv. 

Syfte: ”… att området i väsentlig del ska bevaras för fri 

utveckling”. 

Historik och hur vi upplevde området: Kulturhistorien har 

grundat de biologiska värdena i parken, något som syns på 45 

% av ytan. De vanligaste kulturlämningarna är stenrösen, de 

finns överallt och dessutom tätt liggande på sina platser. Här 

finns även fossila åkermarker, stensträngar, hålvägar, stengärden från 1800-talets skifteskultur, 

torpgrunder med inägomark som fortfarande på sina ställen är hävdade, flerstammiga träd som 

tyder på betad utmark samt lämningar av svinahus som visar på ett utbrett ollonbete.118 Att 

nationalparken har haft ett högt kulturellt användande är tydligt bara efter ett kort fältbesök.  

      Precis som på andra ställen i landet uppmuntrades markägarna här till att plantera gran på de 

marker som inte användes i jordbruket. I och med nationalparksbildandet och Naturvårdsverkets 

åsikt att Söderåsens nationalpark skulle innehålla lövskog och då främst ädellöv, började 

avverkningen av bland annat granskog. Detta för att ge bönderna möjlighet att få ut det virke de 

en gång planterat och som ändå inte skulle få finnas kvar i parken.119 I denna nationalpark ska, 

som sagt, lövskogen vara den dominerande och därför omvandlar man här gran och andra 

främmande trädslag, till exempel lärk, sykomorlönn och rödek, till lövskog under mottot ”Här 

återskapar vi lövskog”.120  Nationalparken besitter stora biologiska värden i form av vedlevande 

insekter, främst skalbaggar, men även en rik flora. Här finns dessutom en oerhört rik och 

                                                 
117 Muntligt Johansson Carina, 2007-05-10. Denna not gäller för alla faktauppgifter i detta stycke om inget annat 
anges. 
118 Naturvårdsverket, 2001, s. 20ff. 
119 Muntligt Johansson, 2007-05-10. 
120 www.nationalpark-soderasen.lst.se/skotsel.pdf , s. 7, 17. För mottot se bild 6 samt informationstavlor på Skäralids 
naturum. Även broschyr utgiven av Länsstyrelsen i Skåne och Naturvårdsverket, ”Från barr till löv” som finns att få 
på Söderåsens nationalpark. 

Bild 5. Ett provocerande motto. I 
Söderåsens nationalpark ska alla 
främmande träd tas bort och 
ersättas med lövträd, både ädla 
och triviala. De röda områdena i 
bilden visar var detta har skett och 
skall ske. Parken ska biologiskt 
representera den nemorala zonen. 



 47 

värdefull kryptogamflora bestående av lavar, mossor och svampar, som är under pågående 

inventering.121  

     Fältbesöket ägde rum en regnig torsdag i början av maj 2007 och inleddes med ett möte med 

tillförordnad nationalparksföreståndare Carina Johansson, som berättade dels om parkens 

tillblivelse och dess biologiska värden men även om syftet med nationalparken. Den fria 

utvecklingen är, enligt Carina Johansson, grundtanken med nationalparker som innehåller skog, 

de ska kunna lämnas för fri utveckling. Men hon säger också att genom att lämna parken för fri 

utveckling så förlorar man i längden en del av de biologiska värden som finns idag:  

      ”… där är en luddighet i skötselplanen, kan man ju säga, även om det står så att skötseln i 

huvudsak ska vara fri utveckling… alltså syftet är inte att bevara de arterna som ligger till grund 

för nationalparksbildningen utan syftet är fri utveckling”, det tycker jag är YTTERST 

anmärkningsvärt. Jag menar inte att man kan göra en plan där man säger att man ska bevara 

alla rödlistade arter. Det är omöjligt. … då  tappar man… garanterat i ett område som har varit 

så hårt utnyttjat i äldre tider och man kan ALDRIG blunda för den historiska användningen, 

anser jag, för den är nyckeln till att hjälpa oss att förstå hur vi ska sköta den för att bevara de 

arterna vi har idag.” 122  

 

                                                 
121 Gustafsson, s. 239f. Muntligt Johansson, 2007-05-10. 
122 Muntligt Johansson, 2007-05-10. Vad gäller bildtexternas hänvisning till olika vandringsleder i Söderåsens 
nationalpark se broschyr ”Vandringsleder” som går att få på bland annat Skäralids naturum. 

Bild 6-7. Tillförordnad 
nationalparksföreståndare Carina 
Johansson med en del av de 
värdefulla vedlevande skalbaggar 
som finns här, samt den mest 
fotograferade vyn i Söderåsens 
nationalpark, nämligen ”Utsikt från 
Kopparhatten“. 
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      Att inte göra ett val är också ett val, med andra ord: att välja att inte lägga sig i, att lämna 

skogen för fri utveckling är också ett sätt att påverka skogen. En kontroversiell tanke men Carina 

Johansson fortsätter:  

 

      ”… det är något romantiskt och fint över det… att tänka sig att en skog ska få sköta sig 

precis hur den vill utan att människan ska in och peta. Men DÅ tycker jag INTE man ska 

använda ett sånt här område till det… då kan man ta vilken konventionellt skött bokskog som 

helst och göra den typen av experiment om det bara handlar om att se hur skogen beter sig när 

den får sköta sig helt själv”.123  

      Detta är naturligtvis något som berörda myndigheter 

måste ta till sig när skötselplanen för nationalparken 

revideras om några år.  I Söderåsens nationalpark är det 

Naturvårdsverket som sätter riktlinjerna för hur parken 

ska skötas av Länsstyrelsen i Skåne. 

      Söderåsens nationalpark har kritiserats hårt för sin 

tidvis hårda attityd gentemot gran och andra, för Skåne, 

främmande trädslag. Dessa ska, med endast ett undantag, 

tas bort från parken. Endast den så kallade Tuijaskogen 

får finnas kvar som ett minne av tiden innan parken. När 

det gällde denna plats protesterade lokalbefolkningen så 

kraftigt att myndigheterna drog tillbaka det beslut de tagit 

angående borttagande av främmande träd.124  

      I övrigt ska nationalparken vara en biologisk 

representant för den nemorala zonen. Genom att ändra 

den biologiska sammansättningen i parken från ett 

överflöd av gran till ädel- och triviallövskog, ändrar man 

också den flora och fauna som tidigare fanns i området. 

Att då inte ta hänsyn till det kulturlandskap som fanns 

innan granplanteringarnas intåg gör att en god tanke kan 

slå fel. I dalgångarna har det senast under 1800-talet 

funnits ängar som använts till bland annat slåtter och 

                                                 
123 Muntligt Johansson, 2007-05-10. 
124 Muntligt Johansson, 2007-05-10. 
 

Bild 8. En stenmur från 1800-talets 
skifteskultur vittnar om att även platåerna 
användes för bete och jordbruk. Denna 
ligger uppe vid Kopparhatten och går ner i 
dalen. 

Bild 9. En kort paus på ett av de otaliga 
odlingsrösen som finns i nationalparken.  
På en förbindelseled uppe vid 
Kopparhatten kunde vi inte gå många 
meter utan att se ett röse. De kunde ligga så 
tätt som med fem stycken inom en kvadrat 
på 30 x 30 meter. Dessa rösen är svåra att 
åldersbestämma men de visar ändå på en 
utbredd användning av området.    
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detta är något Carina Johansson tycker man ska försöka införa igen, till viss del. Genom dessa 

kan man få en mer adultanpassad miljö till skalbaggarna, men även få in fler arter av till exempel 

fjäril.  

      För Söderåsens nationalpark är de biologiska 

värdena prioriterade över de kulturella. En 

nationalpark kan inte skötas på samma sätt som ett 

naturreservat eftersom här finns större behov av 

fungerande markfunktioner som spångar, toaletter, 

förfriskningar med mera. De första fem åren, minst, 

i en nationalpark ägnas åt denna markservice 

blandat med rent underhåll och inplantering av nytt 

skogsmaterial, enligt Carina Johansson. Hon säger 

vidare att inplanteringen av nya träd hela tiden är 

baserad på vad det lokala området producerar 

eftersom det är dessa frön och ollon som ska 

användas för återbeskogning av kalhyggen och 

övrig mark i nationalparken. För tillfället är det 

eken som varit den dominerande eftersom 

tillgången på ekollon har varit hög. Detta är inte 

helt positivt, tycker Carina Johansson, eftersom 

eken inte ska stå i täta bestånd enligt det gamla 

synsättet. Detta var ett träd som skulle ha plats att 

växa och breda ut sig.125 Under fältbesöket ser vi 

inte speciellt mycket ek, något som kan ha att göra 

med att vi rör oss i en begränsad del av parken. 

Däremot ser vi på ett par platser yngre populationer 

av bok. De står lika tätt som en bambuskog i Kina. 

      Men allt är inte skog i parken, här finns ett 

flertal övergivna torp med tillhörande inmark. 

Dessa marker ska hävdas så gott det går. Vissa av 

dem har växt igen men planerna är att öppna upp 

dem för att man i parken framöver ska kunna ta 

tillvara även de kulturella värdena och i vissa fall 

                                                 
125 Muntligt Johansson, 2007-05-10. 

Bild 11. Killahuset, ett torp som ligger i den 
västra delen av nationalparken, har fägata och 
hävdade betesmarker. Här har man kvar de 
bökande svinen för att visa på kontinuiteten 
av ollonsvin i området. Torpet är restaurerat 
och används idag bland annat som 
övernattningsställe för de turister som 
vandrar längs nationalparkens leder, men 
även för de som vandrar Skåneleden. 

Bild 10. Samma förbindelseled som ovan 
följer delvis en gammal hålväg. Även 
denna är svår att åldersbestämma. Den kan 
vara tusentals år gammal eller bara ett par 
hundra. 
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även visa fram dem på ett annat sätt än vad som sker idag.126 

      Så har redan skett på ett par platser, bland annat med Killahuset i den östra delen av parken. 

På denna plats har man rustat upp torpet och här försöker man genom bland annat linderödsgrisar 

hävda marken på ett, för tidigare brukare, 

representativt sätt. Mer information om 

kulturlandskapet hade varit önskvärt vid ett sådant här 

torp, förutom den ägohistorik som nu ges på 

platsen.127 Här passerar många människor varje år, för 

kortare eller längre pauser och därför hade det varit 

en utmärkt plats för mer information om människans 

formande av kulturlandskapet, med kopplingar till det 

landskap de ser framför sig. Förhoppningsvis är detta 

något som kommer att ske under de sista åren innan 

revideringen av skötselplanen och som besökare i 

nationalparken hoppas vi, inte bara som 

landskapsvetare, att detta ska bli en nationalpark som 

i framtiden kan kombinera de biologiska och 

kulturella värdena som finns och på detta sätt visa på 

den historiska användningen i området vilken skapade 

de biovärden man så gärna vill värna.  

 

 

                                                 
126 Muntligt Johansson, 2007-05-10. 
127 Muntligt Johansson, 2007-05-10. Informationsskylt vid Killahuset. 

Bild 12. Vid Killahuset växer en tydligt 
betespåverkad kastanj som idag står utanför den 
bökade hagmarken. Killahuset har fått sitt namn 
av en källa som ligger i skogsbrynet strax norr 
om torpet. Killa = källa. 

Bild 13. På flera platser i parken finns rester av vad man tror är svinahus. Här höll man grisarna på 
nätterna för att skydda dem mot rovdjur. De vittnar idag om en längre tids användande av 
ollongrisar på Söderåsen och därmed också om skoglig kontinuitet.  
Denna fålla ligger i den södra delen av parken, strax efter Dahlbergs torp, precis vid sidan om den 
orangea leden. 
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Bild 14. De unga bokarna står nästan lika tätt som i en kinesisk bambuskog. En relevant skötsel av 
denna skog där man följer de gamla bondskogarnas skötsel vad gäller klenvirke och främjande av 
vissa träd kan leda till stora biologiska och kulturella värden i framtiden. 

Bild 15 och 16. De unga bokarna, i bilden längst upp, har börjat 
sin livscykel i parkens återbeskogningsområden. De kommer 
att växa och åldras under flera hundra år för att så småningom 
sälla sig till de mängder av död ved som redan finns här. Under 
nedbrytningsprocessen blir de förhoppningsvis hem, bland 
annat, för åtskilliga generationer vedlevande skalbaggar. 
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6.3.1.1 Diskussion Söderåsens nationalpark 

Skötselplanen för Söderåsens nationalpark säger att ”Syftet med nationalparken skall vara att i 

väsentligen oförändrat skick bevara ett större sammanhängande område av det sydsvenska 

horstlandskapet med såväl unika och karaktäristiska terräng- och vegetationsförhållanden som 

värdefull natur och kultur i övrigt. Områdets naturliga vegetationstyper skall i huvudsak bevaras 

för naturlig utveckling.”… ”Delar med för området främmande vegetation och områden som 

tidigare nyttjats för rationellt skogsbruk skall restaureras till förmån för naturliga 

vegetationstyper, i huvudsak ädellövskogar”. 128  

      Den ”naturliga utvecklingen” i Söderåsens nationalpark är styrd genom att man har och 

kommer att fortsätta ändra den biologiska strukturen i parken när man ersätter barr med löv 

genom aktiva insatser som sådd och plantering. De biologiska värden som parken hade vid 

starten kommer att ändras när skötseln, som tidigare var bland annat slåtter och bete, nu till dels 

tagits bort och skogen lämnats åt en naturlig utveckling. Genom att låta skogen ”gå sin egen väg” 

kommer sammansättningen i den skyddade skogen att påverkas, både vad gäller utseende, arter 

och mångfald. Söderåsen är känt för sina skalbaggar, vilkas levnadsområden förändras eftersom 

stora delar av den skog som vuxit upp det senaste århundradet tas bort då det är fel träd enligt den 

nemorala zonens normala sammansättning, vilken är den vegetation man eftersträvar i 

nationalparken. Eftersom träd är ett levande material ändras ständigt skogens utseende och 

artsammansättning. Granens invandring på Söderåsen är kanske en naturlig utveckling av det 

som pågått sedan den senaste istiden. Trots att Naturvårdsverket är medvetna om de höga 

biologiska värdena som nationalparken innehåller känns det som om den används för ett 

biologiskt experiment när artsammansättningen så drastiskt ändras. 

      ”Delar som hyser stora kulturhistoriska värden skall bevaras genom aktiv skötsel.” 

      Att vara helt negativt inställd till den nuvarande skötseln av nationalparken kan vara fel. 

Här finns områden där man försöker bevara de kulturella värdena och den skötsel som bidragit 

till de biologiska värdena. Bland annat har man svin på ollonbete på en del av de skogsområden 

som tidigare har använts på detta sätt och tankar finns även på att öppna upp för nya 

slåtterområden. Likaså renoveras en del av de torp, som finns inom parken, för att visa på det 

gamla kulturlandskapet. I alla skyddade skogar är, som regel, djurlivet skyddat: 

      ”Djurlivet skall skyddas från jakt och andra störningar. Allmänhetens möjlighet att uppleva 

områdets natur och kultur skall underlättas på ett sätt som är förenligt med övriga syften.” 

I övrigt var framkomligheten bra och på vissa ställen även handikappanpassad. 

                                                 
128 www.nationalpark-soderasen.lst.se/skotsel.pdf, 2007-05-05, 09.25, s. 11. De kursiverade citaten i denna del är 
alla hämtade från skötselplanens syfte på denna adress. 
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6.3.2 Gryteskogs naturreservat, 11 maj, 2007 

Beslutsår/Beliggenhet: Gryteskog blev naturreservat 

redan 1959 och är egentligen namnet på en gård i 

anslutning till reservatet. Gryteskog är ett av flera 

reservat inom ett större skogsområde öster om Lund. 

Areal:  13 hektar. 

Skog bestående av: Skånes enda bestånd av vresbok, 

men även inslag av andra lövträd och en. Skogen 

kallas hos allmänheten för Trollskogen. Det är även 

detta namn som står på det fåtalet skyltar som finns i 

anslutning till området.  

Tillgänglig för: Friluftslivet men inte ”bollspel och 

andra våldsamma lekar”, enligt tidigare ägarinnan 

Anna Texéll. 

Syfte: Syftet med reservatet var vid överlämnandet av 

dåvarande ägarinnan, Anna Texéll, att ”bevara 

området som växtplats för (…) hängbokstypen129 samt 

att för övrigt i huvudsak bevara områdets nuvarande 

prägel”. 130 

Historik och hur vi upplevde området: 

Naturreservatet består av en stor lövskog, där boken 

är det dominerande trädslaget, samt en värdefull 

enefälad och en åkerlapp.131 

      Att hitta till området där Gryteskog är ett av flera 

reservat var inte svårt. Desto svårare var det att hitta 

själv reservatet som verkar bortglömt och dessutom 

ligger på ”baksidan” av nationalparken Dalby 

söderskog och naturreservatet Skrylleskogen. Att 

intresset för dessa är större visas av organiserade 

parkeringsplatser, informationstavlor och skyltning. 

Det tog oss runt en halvtimme att hitta reservatet när 

                                                 
129 Hängbok är det samma som vresbok. 
130 Länsstyrelsen i Malmöhus Län, Brev från Anna Texéll till Länsstyrelsen i Malmöhus Län, Dnr III R 10 59, 1959. 
131 Länsstyrelsen i Malmöhus Län, Dispositions- och skötselplan för naturreservatet Gryteskog, 1980, s. 1. 

Bild 18. De vackra vresbokarna utmärker sig 
i Gryteskogs naturreservat genom sitt kraftigt 
vridna växtsätt. 

Bild 17. Den bästa skylten som berättade om 
reservatet såg ut så här och verkade dåligt 
uppdaterad på hur området såg ut i dagsläget.  
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vi lämnat Skrylle. Gryteskog ska innehålla en av få populationer med vresbok, en bokart som har 

ett kraftigt vridet växtsätt, och det var så vi gissade oss fram till var vi var.  

      Den enda skyltning av detta tvärvetenskapligt intressanta område var en algbevuxen och 

trasig skylt där informationen inte verkar ha uppdaterats sedan slutet av 1960-talet. De stigar som 

syntes på skylten har för länge sedan vuxit igen och nya tillkommit, av människor eller djur vet 

vi inte. Här finns inga tydligt markerade 

vandringsleder eller stigar, en spång fann vi i trasigt 

skick över en liten bäck inne i skogen, men i övrigt 

ingenting. Däremot fanns det precis i utkanten ett 

fint promenadstråk som gick mellan Skryllegården 

och Prästaskogen. 

      I den västra änden av reservatet finns en 

gammal fäladsmark bevuxen med en, som 

renoverades 1966. Att kalla det en fäladsmark idag 

vore att överdriva, detta trots att det enligt 

skötselplanen ska bevaras som en sådan med 

solitärträd av en och ek132, något som man kan se än 

idag. Björnbärssnåren höll redan på 1980-talet på 

att ta över fäladsmarken och idag är det kraftigt 

igenvuxet. Även om marken fortfarande betas är 

detta inte tillräckligt för att hålla den i rätt skick. 

Enligt skötselplanen ska fäladsmarken betas av 

nötboskap och hästar samt vart tredje år rensas från 

björnbärssly.133 Någon vresbok hittades inte på 

fäladsmarken. En stengärdsgård, som troligtvis har 

markerat gräns mellan in- och utmark, syns i detta 

områdes utkant. Spår fanns även av en eventuell 

stensträng eller möjligtvis en kraftigt övervuxen 

enkelmur, även denna i fäladsmarken. 

      Ädellövträd i form av bok är det som dominerar 

det här reservatet men vi såg även en hel del ek. 

Inte så mycket vresbok som hoppats utan den vanliga boken. En hel del gamla träd finns och här 

                                                 
132 Länsstyrelsen i Malmöhus Län, 1980, s. 2f. 
133 Länsstyrelsen i Malmöhus Län, 1980, s. 2f. 
 

Bild 20. I detta skick var stigarna som inte låg 
där de skulle ligga enligt skylten i reservatets 
utkant. En viss mysfaktor dock… 

Bild 19. En stenmur som vi tolkar som en gräns 
mellan två olika naturreservat.  
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och var ses död ved i form av bland annat torrakor och lågor, men att här finns föryngring är 

tydligt hos både bok och vresbok. Det är ett fuktigt område med ett flertal bäckar, surstråk och 

surhålor. 

       Som tidigare nämnts är detta ett område bestående av flera olika reservat, som dessutom 

verkar ha fått namn efter de gårdar som ligger, eller har legat, i anslutning till områdena.       

Önskvärt hade varit med någon form av markering mellan de olika reservaten, kanske de då 

faktiskt följer de gamla gränserna mellan gårdarna och deras in- och utmarker. Här hade det varit 

intressant att veta kulturhistorien bakom området eftersom det i dagsläget är ett reservat som inte 

prioriterar kulturvärdena. Istället verkar det återigen 

vara de biologiska värdena som prioriteras i 

glömskan av att det varit människans 

brukningsmetoder med betad enefälad och 

utmarksskog som lett fram till de värden som finns 

idag. Naturligtvis har den biologiska 

sammansättningen ändrats under de år sedan det 

aktiva brukandet lades ner i slutet av 1950-talet. Här 

kan man inte tala om en levande skog i samband 

med miljömålens strävan om skogar där även de 

kulturella värdena tas om hand. Däremot kan vi tala om biologiskt liv. Under en 15 minuters 

fikapaus fick vi besök av åtskilliga bladlöss, två mätarlarver av olika art, en sjuprickig 

nyckelpiga, ytterligare en skalbagge, en hare och knott i massor. Nämnas bör också att 

fågelkvittret tidvis var öronbedövande.   

 

 

 

 

 

 

Bilder 22-26, medsols från vänster till 
höger. En torraka är hem för 
vedsvampar, insekter och andra djur. 
En gammal grindstolpe har trillat på 
fäladsmarken. 
En fuktäng fylld med blommor, även 
denna i fäladsmarken. 
Björkhage kraftigt bevuxen med 
björbärssnår. 
På ett par ställen fanns riktigt gamla 
bokar som visas här där man kan sitta på 
deras gemensamma sockel. 

Bild 21. Fäladsmarken var kraftigt övervuxen 
av björnbärssnår. Men här fanns även  en del 
betespräglade enar och hasselbuskar. 
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6.3.2.1 Diskussion Gryteskogs naturreservat 

Syftet med vresboksreservatet Gryteskog, 1959, var ”Att bevara dels ett skogsområde som utgör 

växtplats för ett stort antal hängbokar, dels ett värdefullt fäladsområde”.134 Förra ägarinnan 

Anna Texéll hade en önskan om att området skulle behålla sin dåvarande prägel med fäladsmark 

och en ”normal, försiktig lövskogsskötsel”. 135 

      Här finns en kraftig igenväxning av bland annat fäladsmarken i området trots betesdjur, något 

som tyder på att det troligen inte är tillräckligt många eller fel sort/ers betesdjur. Här finns annars 

ett fantastiskt område för att på ett pedagogiskt sätt visa på gamla tiders brukande av fäladsmark, 

skog och åker eftersom en del solitära träd finns liksom betespräglade buskar och en skog som 

plockhuggits och därför består av olikåldriga träd. Dessutom finns det flera reservat inom samma 

område, vilka alla verkar ha varit kopplade till olika gårdar. Dessa har i sin tur genomgått flera 

skiften vilket syns i de många stengärden som delar landskapet här. Tyvärr verkar det som om 

Gryteskog, genom sitt lite avsides liggande läge inte prioriteras utan istället är det de mer, från 

större vägar mer lättåtkomliga reservaten, som det satsas på. Reservaten låg här så nära varandra 

att det oftast inte gick att se var ett slutade och ett annat började.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
134 Länsstyrelsen i Malmöhus Län, 1980, s. 1. 
135 Brev, Dnr III R 10 59, 1959. 
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6.3.3 Naturreservatet Maltesholm, 14 maj, 2007 

Beslutsår/Beliggenhet: Grundades 2003. 

Reservatet är beläget öster om Maltesholms 

slott samt på båda sidor om Höge vägs, som 

inte ingår i reservatet, nedre anslutning till 

vägen mellan Tollarp och Degeberga.136  

Areal:  29 hektar.  

Skog bestående av: Området består av 

olikåldrig bok, med träd av en ålder upp till 

250 år.137 Men här finns även inslag av ek, 

lönn, ask, al, gran och lärk.  

Tillgänglig för: Skogen finns till för friluftslivet men det får inte 

finnas så mycket friluftsliv att det sliter på området, något som gjort 

att det därför inte heller finns några anordningar som främjar till 

aktiviteter inom reservatet.138 

Syfte: Enligt skötselplanen för reservatet ska området ”i stort sett få 

utvecklas fritt, men eventuella granuppslag skall röjas bort”. 

Historik och hur vi upplevde området: Att hitta till naturreservatet 

Maltesholms var inget större besvär, trots att informationen om själva 

området inte finns. Reservatet har lång kontinuitet som frälseskog och här fanns skogsvaktare 

redan på 1600-talet för att hålla vedtjuvar borta från skogarna runt slottet. Ollonsvin har under 

perioder stått för den största inkomsten från skogen. Skogsbruk bedrevs i reservatet fram till 

                                                 
136 Länsstyrelsen i Skåne Län, Fastställelse av skötselplan för naturreservatet Maltesholm i Kristianstad kommun, 
2003, s. 3. Gäller för alla faktauppgifter i denna del om inget annat anges. 
137 Länsstyrelsen i Skåne Län, 2003, s. 4. 
138 Länsstyrelsen i Skåne Län, 2003, s. 10. 

Bild 27-28. Maltesholms slott 
ingår inte i reservatet men 
ligger i direkt anslutning till 
det. Ollonborren är en av de 
1200 arterna skalbaggar som 
lever i naturreservatet. 

Bild 29. Jerker rör sig här i ett område med 
gammal bokskog av stora dimensioner. 
Detta område ligger på norra sidan om 
Höge väg, som inte ingår i reservatet. 

Bild 30. Tätt intill området med gammal 
bok ligger ett bestånd av yngre bok i ett 
lätt kuperat landskap, men här finns även 
ordentliga branter. 
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1991 då staten köpte in marken som framtida reservatsområde. Trots det tidigare skogsbruket 

finns här mycket gamla träd som tyder på lång skoglig kontinuitet, då främst av bok.139 Här ska 

finnas naturlig föryngring, frihuggande av ek för främjande av breda kronor och barrskog ”ska 

på sikt” ersättas med löv.140  

      Bokskogen består av en hel del lågor i 

olika nedbrytningsstadier och här hittade 

vi också några fantastiska exemplar på 

torrakor. Reservatet är ett biologiskt 

mycket värdefullt område för bland annat 

skalbaggar, men även ur florasynpunkt141. 

En omfattande skalbaggsinventering 

utfördes under 1982 och man fann här 

drygt 1200 arter, alltså 30 % av Sveriges 

alla skalbaggsarter, varav ett hundratal 

rödlistade.142 Under hela turen genom 

reservatet såg vi mängder med ramslök 

och lökdoften var på sina ställen intensiv 

när vi rörde oss genom skogen. Det tydligt 

kuperade området är delvis mycket stenigt 

och då bestående av rundade stenar. I 

reservatet finns inga preparerade stigar 

utan vi fick följa olika djurstigar, något 

som inte hade någon större betydelse 

eftersom området på sina ställen är luftigt, 

vilket troligen hänger samman med den 

kraftiga gallring som utfördes 1988143 i 

området. Här finns många bäckar som 

kommer uppifrån Linderödsåsen, liksom surstråk, där ramslök tillsammans med strutbräken 

fullständigt dominerar den sena vårvegetationen. Här och var fanns små utspridda populationer 

med planterad gran och lärk. En del gamla ekar finns också i reservatet men det är den höga, raka 

boken som dominerar. Här kan vi se en tydlig koppling till adelns skyddade skogar, dit allmogen 

                                                 
139 Länsstyrelsen i Skåne Län, 2003, s. 3ff. 
140 Länsstyrelsen i Skåne Län, 2003, s. 10. 
141 Se Gustafsson, s.  256f, om du vill veta mer om floran i reservatsområdet. 
142 Länsstyrelsen i Skåne Län, 2003, s. 7. 
143 Länsstyrelsen i Skåne Län, 2003, s. 4. 

Bild 31. Här delas bokskogen av från ett bestånd av gran 
genom att en gammal mur korsar området. Det finns en hel 
del kulturlämningar i området. 

Bild 32. Att reservatet är beläget på ett stenigt område på 
Linderödsåsen visas av att många av träden har rötter som 
växer ut över stenarna. 
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inte hade fritt tillträde. Dock fick de med tillåtelse från slottsägaren ibland topphugga bok och ek 

om det skedde skonsamt. 144 Om så har varit fallet även på Maltesholm kan vi bara spekulera om 

eftersom vi inte kunde hitta några direkta bevis på topphuggning.  

      På flera platser finns murrester som går genom reservatet och på sina ställen ansluter de till 

murar som går längs med Höge väg upp till slottet. Vi 

hittade även en öppen yta med omgärdande mur samt 

lind, fläder och brännässlor i ena änden utanför muren. 

Brännässlorna indikerar hög fosforhalt i marken och kan 

peka på att en gödselstack eller ett utedass har funnits 

här. Kanske har den öppna ytan varit en stor svinfålla för 

de ollonsvin som var vanliga i denna skog under lång tid. 

I reservatet ska det även finnas en del fornlämningar145, 

bland annat från bronsåldern, men under vår vandring 

lyckades vi inte hitta vare sig skålgropar, hällristning 

eller någon skärvstenshög. Att ingen information om 

dessa fynd finns att hitta i reservatet tyder på att 

miljömålet ”Levande skogar” inte prioriteras på annat 

sätt än de för tillfället biologiska värdena anger. I 

Länsstyrelsens berättelse om reservatet står att det är ett 

område med höga biologiska värden.146 Någon sorts 

information borde även finnas om hur kulturlandskapets 

formande bidragit till dessa värden och hur den fria 

utvecklingen kommer att påverka och förändra biologin i 

området. 

     Vid vårt fältbesök härskade en harmoni och ett lugn i 

reservatet, inget trafikbrus hördes från 90-vägen mellan 

Tollarp och Degeberga som går en liten bit från 

reservatet, bara fågelkvitter och bäckarnas porlande. 

Visst är de biologiska värdena fantastiska men det är 

viktigt att förstå att i vårt kulturpräglade landskap 

                                                 
144 Hill & Töve, s. 151ff. 
145 Länsstyrelsen i Skåne Län, 2003, s. 4. 
146 Länsstyrelsen i Skåne Län, 2003, s. 4ff. Gustafsson, s. 256f. 
 

Bild 33. De fuktiga stråken i reservatet 
dominerades av ramslök och strutbräken. 
En frisk lökdoft följde oss på turen 
genom skogen. 

Bild 34. En av de mest fantastiska 
torrakor någon av oss sett hittade vi här. 
Denna är troligen en mycket gammal ek. 
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kommer de inte att bestå om inte skötseln som en gång möjliggjorde dem är fortlöpande. 

 

Bildgalleri Maltesholms naturreservat 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 35.  Bild 36. Bild 37. 

Bild 39. 

Bild 40. 

Bild 41. 

Bild 42. 

Bild 35-36. I Maltesholms 
naturreservat hittade vi flera olika 
snäckor, bland annat en plattare 
och en toppigare, men båda  
spiralformade snäckor. 
Bild 37. Stigar fanns inte annat än 
de djuren gjort och ibland blev det 
till att följa muren. 
Bild 38. Bäckar flöt fram lite här 
och var, kantade av ramslök. 
Bild 39. Torraka med vedsvampar 
och nät, som inte borde finnas i 
reservatet. 
Bild 40. Den öppna platsen med 
omgärdande mur och mycket 
nässlor i utkanten. 
Bild 41. Sten med inskriptionen 
”Dena wäg är upförd af Hans 
Ramel Maltes son år 1795” står 
framför den södra delen av 
reservatsområdet. 
Bild 42. En fantastisk låga ligger 
över en av bäckarna som porlar 
mellan stenar och strutbräken. 

Bild 38. 
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6.3.3.1 Diskussion naturreservatet Maltesholm 

I Maltesholms naturreservat är syftet att ”Bevara en av Sveriges rikaste bokskogar med en stor 

andel död ved i olika former”.147 Som nämnts fanns här en hel del död ved, bland annat några 

riktigt stora torrakor, men här fattades träd i denna dimension. De riktigt värdefulla torrakorna 

var dessutom av ek. 

      ”Främja utvecklingen av skogen mot en prägel av naturskog i hela reservatet och säkerställa 

en gynnsam miljö för alla de sällsynta och rödlistade organismer som är knutna till denna 

miljö.” Det är viktigt att den skogsskötsel som främjat livsmiljöerna för de rödlistade arterna får 

fortsätta. Här fanns ett mosaikmönster av gammal skog, ny skog och granskog. Reservatet är nytt 

och att se några förändringar i artsammansättningen hos faunan är ännu för tidigt. 

      ”Bevara de källdrag och bäckar som delvis präglar områdets flora och fauna.” I reservatet 

finns en hel del vattendrag som riskerar att försvinna om skogen får utvecklas fritt.       

      Inte någonstans i skötselplanen nämns den kulturmiljö som en gång har format landskapet 

runt slottet Maltesholm. Men genom att inte skylta om att här finns ett naturreservat så behandlar 

man faktiskt skogen som ett biologiskt kulturarv på ett sätt – ”allmogen” har fortfarande inte fritt 

tillträde till skogen. Men framför allt kommer många av de skalbaggar som gynnats, av den 

skötsel skogen haft under slottets ägotid, att dö ut eller flytta vidare till andra mer gynnsamma 

miljöer. Detta är dock inte något som ska ses som helt negativt eftersom den fria utvecklingen 

kan gynna fler och andra arter än de som finns i reservatet idag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
147 Länsstyrelsen i Skåne län, Skötselplan för naturreservatet Maltesholm i Kristianstads kommun, bilaga 1, 2003. De 
citat som används i texten är hämtade härifrån om inget annat anges. 
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6.3.4 Naturreservatet Axelstorps skogar, 15 maj, 2007 

Beslutsår/Beliggenhet: Detta reservat grundades 2004 

och är beläget på Hallandsåsen cirka två kilometer söder 

om Båstad.  

Areal:  Det är cirka 55 hektar stort, varav 44 hektar är 

skog och resten åker. De öppna ytorna ligger uppe på 

platån och är cirka 75 % av den åkerareal som fanns 

1920. 

Skog bestående av: Hela området är mer eller mindre 

kuperat med bok- och alsumpskogar med inslag av ek 

och björk. 

Tillgängligt för:  ”Ett rörligt friluftsliv och upplevelser 

av områdets natur.”  

Syftet: med reservatet är att ”bevara och utveckla 

områdets höga biologiska mångfald genom att bibehålla 

karaktären av ett varierat lövskogsområde med artrika 

träd- och buskbryn mot åker och betesmark samt 

naturligt rinnande bäckar”.148 Samtidigt som 

länsstyrelsen säger detta säger de också att området ska 

”utvecklas fritt med naturlig intern beståndsdynamik med 

undantag av att gran tas bort samt att sykomorlönn hålls 

tillbaka vid behov”.149 

Historik och hur vi upplevde området: I den norra 

delen domineras området av bäckraviner med troligen 

lång trädkontinuitet. Det mesta av reservatet är tidigare 

trädbevuxen inägomark. I den sydvästra delen finns ett 

område med fornåkrar.   

      Även till detta reservat saknades skyltning. Vi körde 

till och med igenom reservatet en gång utan att veta om 

det. Vid ingången till reservatet fanns en reservatsskylt 

som talade om var vi befann oss samt syftet med 

reservatet.  

                                                 
148 Länsstyrelsen i Skåne Län, Skötselplan för naturreservatet Axelstorps skogar i Båstads kommun, 2004, s. 3ff. 
Denna gäller för alla faktauppgifter i avsnittet om inget annat anges. 
149 Länsstyrelsen i Skåne Län, 2004, s. 9. 

Bild 43. En av flera bäckar som rinner 
genom Axelstorps skogar utanför 
Båstad. 

Bild 44. Den största öppna ytan i 
reservatet är inte lika hotad av 
igenväxning som de andra två. 

Bild 45.  Gamla jordbruksredskap låg 
och rostade i den norra delen. En fråga är 
om dessa verkligen ska finnas här. 
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Här blev vi glatt överraskade av en ordentlig promenadväg som ledde åt norr. På denna plats såg 

vi någon enstaka ek av fantastisk dimension. Vidare mot norr kom vi till bäckravinerna vilka var 

mycket speciella med bitvis branta väggar och brusande 

bäckar. I detta område fanns även en stenmur som följde 

bäcken samt en del odlingsrösen vilka bekräftar tidigare 

brukande inom detta område. Skogen som växer här 

domineras av bok, men inslag av ek och barrträd finns 

även det. Framför allt i branterna är det de höga, raka 

träden som dominerar eftersom de troligen fått stå ifred. 

Promenadvägen fortsatte sedan över bäckarna och ut ur 

reservatet i nordöst. 

      Någon förbindelseled till den södra delen av området 

finns inte utan här fick vi gå över de stiglösa öppna 

markerna, som ska vara åkrar men som mer såg ut som 

hagmarker delvis under igenväxning. I brynen syns 

tydligt hur träden söker sig inåt den öppna marken.  

      På vår jakt efter fornåkersområdet passerade vi ett 

område med ytterligare stenmurar och odlingsrösen, samt 

gamla träd. Någon sorts påverkan har träden varit utsatta 

för här för många av träden var högt uppe två- eller 

flerdelade. I detta område fanns också mycket död ved i 

form av både lågor och torrakor. Strax intill låg så ett 

område med alsumpskog och bäckar. Skogen, med sina 

socklar, visade tydliga spår efter tidigare stubbskottbruk. 

Inte i någon del här fanns annat än djurstigar att följa och 

tidvis var vegetationen så tät att vi knappt kom igenom.  

      Fornåkersområdet var lika osynligt som den 

önskvärda skylt som skulle ha berättat om de 

kulturvärden de vittnar om. Här delades området av en 

stenmur och även i detta område fanns en del stenrösen i 

en ung bokskog.  

      Detta reservat är det första reservat som tar upp skötselåtgärder för en del kulturlämningar 

som finns i området: ”Dessutom skall stengärden hållas fria från buskar och träd”.150 Detta 

                                                 
150 Länsstyrelsen i Skåne Län, 2004, s. 9. 

Bild 46. Trots ihärdiga försök gick det 
inte att omfamna denna ek till fullo. 

Bild 47. En stengärdsård i kraftigt 
förfall, trots skötselplanens mål att dessa 
ska tas om hand. En hel del murar men 
även odlingsrösen och fornåkrar finns i 
detta område.  
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visar på en viss påverkan av miljömålet ”Levande skogar” men hur mycket och vilka 

kulturvärden som ska bevaras är en fråga vi ställde oss på vår vandring genom reservatet då vi 

såg några, inte helt rumsrena, kulturlämningar som låg och rostade på ett par ställen i den norra 

delen av reservatet. 

Bildgalleri Axelstorps skogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
 

Bild 48. En ordentlig promenadväg, som gick över i 
en stig, fanns i den norra delen av reservatet 

Bild 49. Ett stort odlingsröse ligger mellan 
stengärdsgården och den största öppna marken. 

Bild 50. Skogen vill gärna flytta in på de öppna 
markerna. Här är det alen som tränger på. 

Bild 51. Att röra sig i ravinerna är inte helt lätt, det 
är tur att där finns träd att ta fatt i… 

Bild 52. I ett område var många av de 
gamla träden besynnerligt delade en 
bra bit upp på stammen. Topphuggna? 
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6.3.4.1 Diskussion naturreservatet Axelstorps skogar 

Endast Axelstorps skogar i nordvästra Skåne, grundad 2004, hade i sin skötselplan tydligt med 

att områdets kulturvärden skulle tas om hand: ”Dessutom skall stengärden hållas fria från 

buskar och träd”.151 Detta kan dock tyckas vara otillräckligt med tanke på att här finns öppna 

betes- och åkermarker inom reservatet, liksom fornåkrar, stenrösen med mera som hade behövt 

en mer kärleksfull omvårdnad för att komma till sin rätt. Tanken är att reservatet ska behålla en 

för området karaktäristisk miljö med åker, äng och skog. I skötselplanen tas upp flera olika 

skogstyper som ska finnas i reservatet men vid vårt fältbesök fanns ingen information om dessa 

och inga framkomliga stigar som ledde till dem. Vill man framhäva de biologiska kulturvärdena 

så måste också information om dessa finnas tillgänglig vid till exempel informationstavlorna. 

Som lekman förstår man i regel inte de biologiska och kulturella värden som skogen innehåller, 

utan ser bara en skog vilken som helst. Här fanns områden som innehöll träd med speciellt 

utseende men ingen information om hur de fått denna gestaltning. Samtidigt är detta ett nytt 

reservat där skötseln kanske inte riktigt kommit igång. De förra ägarna har lämnat ett område 

som kanske inte skötts på rätt sätt och därför behöver rensas upp för att fylla kraven på ett för 

reservatet specifikt utseende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
151 Länsstyrelsen i Skåne Län, 2004, s. 9. 
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6.3.5 Naturreservatet Nytebodaskogen, 16 maj, 2007  

Beslutsår/Beliggenhet: Detta reservat grundades 1981 

och ligger i den nordöstra delen av Skåne, på gränsen 

till Blekinge. 152 

Areal:  Cirka 52 hektar. 

Skog bestående av: Nytebodaskogen innehåller den 

sista resten av naturligt invandrad granskog och är 

också gräns för granens naturliga utbredning i syd. I 

reservatet finns även tall, ek, bok, björk och asp i 

fallande skala.  

Tillgänglig för:  Allmänheten vars ”vistelse i skogen 

skall underlättas genom enkla anordningar”. 

Syfte: Efter ett par års processande på 1930-talet 

fridlystes området med syftet att skogen skulle behålla 

sin karaktär och dessutom besparas från större 

avverkningar.153 När reservatet grundades 1981 sades det att ”Syftet med vården och 

förvaltningen av reservatet skall vara att låta skogen utvecklas fritt mot ett urskogstillstånd och 

att genom enkla anordningar underlätta allmänhetens vistelse i skogen”. 154 

Historik och hur vi upplevde området: Detta är ett barrdominerat reservat som stått mer eller 

mindre orört under ett par hundra år och här finns barrträd med en ålder på över 250 år. Enligt 

skötselplanen och Skånes natur ska undersökningar av området ha gjorts som visar att marken 

tidigare troligen bestått av lövskog som svedjats och här ska ha funnits både odling och slåtter, 

något som bekräftas av stengärden och odlingsrösen som finns i området.155 När Nytebodaskogen 

blev reservat 1981 var det inte alls något nytt påfund. Redan i mitten av 1930-talet hade försök 

gjorts för att skydda området som redan då ansågs speciellt. De redan då gamla och höga träden 

representerade en tid då träden användes till master och annat båtvirke av den svenska kronan. 

Att skogen inte avverkats är märkligt eftersom seden i denna landsdel är att avverka när träden 

nått en ålder av cirka 90 år.  

      Det var lätt att hitta till Nytebodaskogen som var ordentligt skyltad. Här finns parkeringsplats 

och körväg inne i reservatet, dock inte för allmänheten. Redan när vi körde in till skogen möttes 

                                                 
152 Länsstyrelsen i Kristianstad län, Bildande av naturreservatet Nytebodaskogen, 1981, s. 1. Skånes 
naturvårdsförbund, Skånes natur, Skånes Naturvårdsförbunds Årsskrift, Lund, 1981, s. 137ff. Denna not gäller för 
alla fakta i avsnittet om inget annat anges. 
153 Skånes naturvårdsförbund, s. 137ff. 
154 Länsstyrelsen Kristianstad län, 1981, s. 4. 
155 Länsstyrelsen Kristianstad län, 1981, s. 1. Skånes naturvårdsförbund, s. 137ff 

Bild 53-54. Här 
var det 
ordentligt 
skyltat både vid 
vägen och inne i 
reservatet.  
Nedre bilden 
visar skylten 
som står i 
korsningen  vid 
Skåneleden. 
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vi av förödelsen efter stormarna Gudrun och Per. Runt om parkeringen låg det omkullblåsta träd 

överallt. Vi vandrade västerut på Skåneleden, som går igenom den södra delen av reservatet, för 

att därefter vika av mot norr på en slingad led. De stigar och leder som finns i reservatet var alla 

markerade och dessutom rensade från nedfallna 

träd efter stormarna. Det var inga problem att 

följa de markerade stigarna, som gick genom det 

mesta av reservatet, detta trots den stora 

förödelsen. Överallt låg det träd och trots detta var 

det en positiv vandring. Det är ett tidvis kuperat 

område med mycket sten. Här växte gran och tall 

vid sidan om bland annat bok och ek. På en del 

ställen kan man se att boken försöker ta sig in och 

det kommer nog att underlättas av de nu stora 

vindfällena. Eftersom så mycket skog har farit illa och nu 

ligger död finns risk för stora angrepp av barkborrar och vi 

kunde se ett par feromonfällor utsatta i området. Dessa 

finns till för att locka borrarna dit istället för till 

omkringliggande skogar utanför reservatet där de kan 

ställa till stor skada i virket.156 På vissa ställen där skogen 

står nästan intakt kan man få den omtalade ”John Bauer-

känslan”. Här ligger mossan tjock mellan stammarna och 

täcker både stenar och rötter. På en sten med en yta av 

cirka 70 centimeter gånger 50 centimeter kunde vi räkna 

till åtminstone tio olika mossor och då är vi på inga vis 

några mossexperter. Området har en rik flora och fauna 

kopplad till gammal barrskog. 157 

      I den östra delen av reservatet följer man Kroksjön, 

som precis som så många andra sjöar, sänktes under slutet 

av 1800-talet. Även dikningar har förekommit här, bland 

annat vid sjön Lommagylet mitt i reservatet vilket lett till 

en upptorkning av tidigare våtmarker. 158 Här kunde vi se 

både spillkråka och större hackspett bland andra fåglar och 

                                                 
156 Skånes naturvårdsförbund, s. 144ff. 
157 Vill ni veta mer om floran i reservatet se Gustafsson, s. 320. Skånes naturvårdsförbund, s. 140ff. 
158 Skånes naturvårdsförbund, s. 139ff. 

Bild 55. Förödelsen var stor i Nytebodaskogen 
efter att stormarna Gudrun och Pär dragit fram… 

Bild 56-57. … något som bidragit till att 
många barkborrar kommit till reservatet. 
För att dessa inte ska sprida sig utanför 
reservatet till omkringliggande skogar 
har ett antal feromonfällor satts upp. 
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insekter. Det var intressant att se en barrskog med så varierad ålder på träden som det är här, 

liksom skillnaden mellan gamla barrträd och gamla lövträd, som vi sett i de andra reservaten. 

Och efter några timmar i Nytebodaskogen har vi också lärt oss se skillnad på en gran och en tall 

bara genom att titta på barken. 

      Eftersom skogen här har stått mer eller 

mindre orörd under de sista 200 åren och det är 

svårt att se odlingsrösen och torpgrunder som 

sedan länge är överväxta kan urskogsepitetet 

vara godtaget, dock med undantag av de 

kulturvärden som utgörs av stengärden och 

skogen som i sig själv besitter ett kulturvärde 

med anknytning till gamla tiders båtvirke. 

Önskvärt hade ändock varit att här, liksom i de 

andra reservaten, få tillgång till information om dessa värden på ett lättillgängligt sätt.       

Bildgalleri Nytebodaskogen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 58. Utsikt över Södra Kroksjön som delvis 
ingår i Nytebodaskogen. 

Bild 59-60. 
Nytebodaskogens 
markskikt består i vanliga 
fall av blåbärsris och 
mossor, men efter 
stormarna Gudrun och Pär 
täcks marken av död eller 
döende ved. Även många 
träd som inte föll har dött 
och blivit hem för borrar. 
 
 
Bild 61-62. Stigarna var väl 
rensade om än bara så att 
träden var avsågade där de 
legat i vägen för 
framkomligheten, något 
som är kopplat till den fria 
utvecklingen. Att hitta spår 
från förr var inte helt lätt 
men här tror vi oss ha hittat 
ett odlingsröse. 
 
 
Bild 63-64. Vi lärde oss se 
skillnaden på tall och gran 
bara genom att se på 
barken. Tall till vänster och 
gran till höger.  
Trots att många granar och 
tallar är över 250 år gamla 
var de ”kramvänliga”. 
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Bild 65. En ordentlig rotvälta ger 
många intressanta upptäckter. 

Bild 66. Ett grävt dike som går till 
Lommagylet passeras via spång. 

Bild 67. Boken gör sitt bästa för att 
ta sig in i reservatet. Sköra träd 
fanns att se lite här och var. 

Bild 69. En riktigt gammal tall med 
grov bark.  

Bild 70. Träden har knäckts som 
tändstickor och skadorna är tydliga. 

Bild 68. På denna sten kunde vi se 
en mängd olika mossor. 

Bild 71. Nytebodaskogen har använts 
till bland annat svedjebruk, men 
kanske har här även förekommit en del 
barktäkt. 
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6.3.5.1 Diskussion naturreservatet Nytebodaskogen 

Målsättningen är att skogen så småningom ska nå ”ett urskogstillstånd”.159 Vi anser att detta är 

det enda reservat där den fria utvecklingen faktiskt kan vara befogad. Här tycker vi nämligen att 

det biologiska kulturarvet är just ”den fria utvecklingen”. Men samtidigt måste vi se till historien: 

Här har tidigare troligen funnits lövskog som svedjats och kalhuggits, antingen för 

pottaskebränning eller för odling. Kalhygget har sedan successivt blivit bevuxet av invandrande 

gran och tall. Det tidigare svedjebruket går inte att använda i dagens skog eftersom området är 

för litet för att tåla sådana ingrepp, enligt Kenth Ljungberg på Länsstyrelsen i Skåne.160 Skogen 

har därefter brukats mycket sparsamt och består idag av, för skånska förhållanden, mycket 

gammal gran- och tallskog med träd av en ålder på över 250 år. Det går att se denna skog som ett 

försöksområde: Vad händer om skogen lämnas åt fri utveckling. Detta med tanke på boken som 

sakta tar sig in i reservatet. Vill man däremot behålla barrskogen måste man ha en skötsel som tar 

bort oönskat lövinslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
159 Länsstyrelsen i Kristianstads Län, 1981, s. 2. Denna not gäller för hela stycket om inget annat anges. 
160 Muntligt Ljungberg , 2006-05-22. 
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6.4 Avslutande diskussion 

Det biologiska kulturarvet är ett komplicerat ämne med många intressenter, där ekonomiska 

värden jämförs med biologiska och kulturella. Men något som är viktigt att förstå i detta 

sammanhang är att vårt biologiska kulturarv är levande och därmed i ständig förändring.  

      Det som vi sett som självklarheter vad gäller sambanden mellan natur och kultur, att det ena 

är kopplat till det andra och tvärtom, har vi upptäckt är en svår nöt att knäcka. Att få natur- och 

kulturfolk att samarbeta och se värdena inom varandras områden är nödvändigt för det biologiska 

kulturarvets fortsatta varande. På det kulturinriktade Riksantikvarieämbetet har man upptäckt 

vikten av att visa ansvar även mot det biologiska kulturarvet: 

 

      ”En delning i natur och kultur ger splittring som orsakar värdeförluster och försvårar 

hållbar samhällsutveckling”.161  

       

      De värden som finns i våra dagars skogar är komna ur lång tids brukande och är en 

kombination av biologiska och kulturella förhållanden:  

       

      ”Gemensamma faktorer för alla nivåer är de biologiska ‘byggstenarna’ - gener, individer 

eller arter – samt de processer som skapar och upprätthåller det biologiska kulturarvet och dess 

struktur”.162  

 

      Det är, som tidigare sagts, viktigt att den skötsel av ett skyddat område vilken bidragit till de 

biologiska värden som finns får fortsätta om dessa värden ska kvarstå. Genom att ändra de 

kulturella förutsättningarna för ett visst biologiskt område ändras också de biologiska 

förutsättningarna. Naturen är så skapad att vissa djur och växter symboliserar bra områden för 

andra djur och växter. Dessa så kallade signal- och nyckelarter ger oss en fingervisning om 

”närvaron eller frånvaron av avsikt i människans påverkan”.163 Ett exempel på kulturpåverkan 

är en betad skog som genom betet bidragit till kulturella och biologiska värden som en obetad 

skog inte har. Skogen har genom betet blivit ett biologiskt kulturarv. Genom att de flesta 

skyddade skogar idag lämnas för fri utveckling ändras den biologiska strukturen i området, något 

som också bekymrar Riksantikvarieämbetet som tar upp samma tankar i Skogens biologiska 

kulturarv från 2003.164  

                                                 
161 Emanuelsson, 2003, s. 7. 
162 Emanuelsson, 2003, s. 13. 
163 Emanuelsson, 2003, s. 11. 
164 Emanuelsson, 2003, s. 25. 
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      Vilken tidsålder är det som man försöker skydda – återskapa – spara? Tidsaspekten är viktig 

eftersom den representerar ett visst brukande vid en viss tidpunkt. Är det tillståndet som rådde 

när beslutet om skydd togs som man vill bevara, måste den rådande skötseln och brukandet 

fortsätta. Kulturlandskap och naturlandskap är två sidor av samma landskap som måste kunna 

existera samfällt då den biologiska mångfalden är beroende av dem båda för sin överlevnad. Men 

att bara bejaka det ena eller det andra landskapet leder till att vissa arter gynnas och andra 

missgynnas. Att gynna en del av ekosystemet men inte en annan gör att detta rubbas och en 

obalans uppstår. 

      Vi har format ett kulturlandskap som måste tillåta en viss del urlandskap, om inte annat så för 

att kunna studera hur ett landskap utan mänsklig påverkan utvecklar sig. Här finns också en 

genbank att ta hänsyn till och som inte får gå förlorad i skogsindustrin.165 Indirekt påverkar 

människan även dessa ”urskogsområden” genom utsläpp från bland annat fabriker och fordon.     

      Den biologiska mångfalden kopplas ofta till det så kallade museilandskapet, till exempel 

Linnés Råshult i Småland, med en mängd olika landskapstyper där kantzoner, dungar, gläntor, 

stengärden, hamlade träd med mera bidrar till en mängd olika livsrum och därmed en mängd 

olika djur- och växtarter – vårt biologiska kulturarv.166  

 

6.4.1 Behandlas skogen som ett biologiskt kulturarv? 

Vi har tittat på skogen som biologiskt kulturarv i fem utvalda skogsområden för att se om 

miljömålet ”Levande skogar”, där även skogens kulturvärden ska tas om hand på behörigt sätt, 

har haft någon inverkan på skötselplaner och praktiskt arbete. Detta för att få svar på frågan ”Hur 

behandlas skogen som biologiskt kulturarv i våra undersökningsområden?”  

      I tre av våra fem undersökningsområden var skogen mer eller mindre lämnad åt den fria 

utvecklingen enligt skötselplanen. Att lämna skogsområden för fri utveckling kan kritiseras lika 

mycket som lovordas. Skogar med död eller döende ved, vilket det finns mer av i en naturskog än 

i en produktionsskog, är viktiga för den biologiska mångfalden. Väldigt många djur är beroende 

av denna ofta förbisedda del av skogen. På Söderåsens NP framhöll Carina Johansson vikten av 

död ved för många av insekterna, bland annat då skalbaggar, något som också framhålls i 

skötselplanen för Maltesholm, som har Sveriges rikaste förekomst av skalbaggar. Båda ligger i 

kuperad terräng där förhållandena för skogsbruk kan ha varit försvårade. Om vi jämför dessa två 

med Nytebodaskogen, som är det tredje reservatet som har fri utveckling, är även detta område 

ett blockrikt område med rik förekomst på skalbaggar och andra insekter.  

                                                 
165 Skånes naturvårdsförbund, s. 144ff. 
166 Andersson & Aronsson, s.4f. 
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      I de undersökta reservaten har vi också kunnat göra en tydlig koppling mellan antalet arter av 

skalbaggar till mängden död ved. Stor mängd död eller döende ved är lika med mycket 

skalbaggar. Men det är inte bara skalbaggar som är beroende av död ved utan även fåglar, men 

dessa vill ha gammal död ved istället för skalbaggarna som vill ha relativt ny död ved. Och även 

om det är viktigt med områden där den fria utvecklingen får finnas jämsides med ett skonsamt 

skogsbrukande167 så tolkar vi den fria utvecklingen som ett mål för dessa skogar och därmed som 

en jakt på den romantiserade John Bauer-bilden av den mystifierade urskogen.  

      I Gryteskogs och Axelstorps skogar vill man bevara det som var/är men samtidigt gynna den 

biologiska mångfalden. Detta ska ske med hjälp av lämplig skötsel. Att detta är något som inte 

skett är tydligt i Gryteskog där den värdefulla fäladsmarken befinner sig i ett kraftigt 

igenväxningsstadium på grund av björnbärssnår. I Axelstorp, som endast varit reservat några år, 

är det kanske för tidigt att säga något om hur det biologiska kulturarvet tas om hand, men att det 

även här finns tecken på tidig igenväxning av de öppna ytorna var tydligt vid vårt fältbesök.   

      Är det möjligen så att det istället är de nationella kraven, på mängden skyddad skog, som är 

för höga? Kanske hade det varit bättre att spara mindre skog och istället ha möjligheterna att ta 

hand om den på rätt sätt. ”Tid är pengar” och att ta hand om våra reservat på rätt sätt kräver 

mycket pengar både i personal och i åtgärder. Bristen på dessa båda kan vara svaret på varför 

våra skyddade skogar utsätts för den fria utvecklingen, vilket gör att de kulturella värdena i skog 

och mark försvinner till förmån för en tillfällig biologisk mångfald.  

      Kanske är det så att det bara kan existera reservat där det biologiska kulturarvet framhävs på 

rätt sätt om det görs som på det nya kulturreservatet Örnanäs i nordöstra Skåne, nämligen att de 

som sköter området också bor på platsen. Under ett mycket kort fältbesök kunde vi se hur man 

här framhäver skogens värde i en bondeskog och hur en gård utvecklats och avvecklats, under 

flera hundra års folkökningar och avflyttningar i skogsbygd, och hur detta framvisas på ett 

pedagogiskt sätt i en broschyr. 

      Alla våra undersökningsområden vill främja friluftslivet men det får inte vara ett friluftsliv 

som inkräktar allt för mycket på områdena. Och i några reservat ska inte friluftslivet främjas 

genom anordningar eller uppmuntrande skyltning. Istället styrs de åt olika håll för att det kanske 

är ”vackert” eller för att undvika slitage på känsliga områden inom reservatet. Hade det inte varit 

bättre med preparerade stigar, undrar vi då, än att inte ha något alls så att de som kommer faktiskt 

förstör mer än vad tanken från början var. Att klättra över stengärden och ta stenar från ett röse 

för att man vill grilla gör nog mer skada än en preparerad stig. 

                                                 
167 Skånes naturvårdsförbund, s. 144ff. 
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      Slutsatsen blir således att om skogar ska skyddas måste det alltså finnas tillräckligt kunskap, 

medel och intresse av att skydda även de kulturella faktorer som bidragit till de biologiska värden 

som finns i ett intressant område. Vårt genomgående intryck är att det saknas historisk kunskap 

om de landområden som avsatts som nationalparker, naturreservat eller naturvårdsområden. I 

våra skyddade skogar finns en fantastisk möjlighet att förevisa gamla brukssätt och det utseende 

och den artsammansättning som dessa ger i form av hamling, stubbskottsbruk, plockhuggning 

med mera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.4.2 Representanter för den nemorala zonen och Campbells skogsbygder? 

Den andra frågan i vårt arbete berör frågan om hur våra utvalda skogsreservat är representativa 

för den nemorala zonen, vilken är förhärskande i Skåne. Den nemorala zonen ska innehålla en 

övervägande del lövskog och framför allt ädellövskog. Boken är det trädslag som ses som mest 

intressant ur internationell synvinkel. 

      Våra fem undersökningsområden ligger väl spridda i det skånska landskapet från norr till 

söder och från öst till väst. De följer alla den nemorala zonens skogstyp med en övervägande del 

ädellövskog och där boken är det dominerande trädslaget.  

Bild 72. På Kulturreservatet Örnanäs finns en 
liten låda med informationsblad. Detta är något 
att eftersträva vid alla våra reservat eftersom 
det kan ge information om både de biologiska 
och kulturella värdena som finns inom området. 

Bild 73. Vid den gamla smedjan låg ett gammalt 
grindhänge och rostade.  Små och gamla föremål 
som ligger så här, utsatta för väder och vind, ses 
nog som mer pittoreska än de stora 
jordbruksredskapen i Axelstorps skogar. 
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Men vi har även valt att gå närmare in på Campbells skogsbygder 12-15. Ett undantag från den 

nemorala ädellövskogen är Nytebodaskogen i nordöst, Campbells delbygd 12, 

”Furuskogarna”.168 Här dominerar gran och tall inom ett område som ses som sydlinje för 

granens naturliga utbredning. I det här området var skogsbruket mycket viktigt under förra 

hälften av 1700-talet, vilket kunde ses på det stora antalet sågkvarnar i området. Denna bygd var 

präglad av ”svedjande, betesgång, tjärhygget, bränsle- och gärdslefång , timmerhygge och väl 

även någon gång ’uppfredande’ av timmerskog”. Byarna var små, oftast endast ett par hemman 

men ibland även ensamgårdar. Utmarken hölls öppen med getter, annars tros antalet djur här ha 

varit lågt. På utmarken användes även ängarna till att ta hö till vinterfoder. Eftersom dessa ofta 

låg långt från gårdarna utvecklades ett ängsladesystem. I denna skogsbygd smygstartar den 

boreonemorala zonen, där barr- och lövträd växer sida vid sida. Detta kunde vi även se i 

Nytebodaskogen där boken håller på att tränga in allt mer. Det kommer att bli intressant att följa 

detta områdes utveckling efter de kraftiga stormar som fällt en hel del gran och tall. Kommer det 

att ske en återbeskogning av dessa trädslag eller kommer boken och andra lövträd att ta över?  

      Campbells skogsbygd nummer 13 kallas ”Den övre skogsbygden” .169 I denna skogsbygd 

noterar Campbell att ”större sammanhängande och täta skogar saknas”, något som fortfarande 

kan ses omkring Axelstorps skogar vilket är ett mycket mosaikmönstrat område. 1700-talets 

utmark hade lite skog, bestående av bok och ek, annars var det vanligast med ljunghedar och på 

ängarna fanns det lite bok, ek och al.  Att trädslagssammansättningen fortfarande är den samma 

var mycket tydligt. I sprickdalsområdet dominerar boken, uppe på platån finns bestånd av bok 

och ek men även bestånd av sumpalskog. Boskapsskötseln var under 1700-talet viktig. Campbell 

nämner att åkrarna i denna bygd var blockrik och stenig. Detta kan vi tydligt koppla till 

Axelstorps skogar där kantzonerna mellan skog och åker/hagmark är fulla med stengärden och 

odlingsrösen.  

       Både Söderåsens nationalpark (NP) och naturreservatet Maltesholm ligger inom det område 

som Campbell har valt att kalla ”Nedre skogsbygden”170, delbygd 14. Området är präglat av 

åsarna Söderåsen i den västra delen och Linderödsåsen i den östra. I regel låg bebyggelsen och 

inmarkerna vid foten av de båda åsarna, med utmarkerna uppe på krönet. Detta är fortfarande 

tydligt bara genom att titta på en karta; vägar och bebyggelse ligger i dalgångarna. Utmarken var 

både fälad och skog, med bok som det dominerande trädslaget. Ängen var överväxt med 

sumpskog. I Söderåsens NP låg fäladsmarken oftast uppe på krönen och här består skogen idag 

av olikåldrig bok. Naturreservatet Maltesholm är en del av den gamla adelsskogen tillhörande 

                                                 
168 Campbell, s. 168ff. Denna not gäller för alla faktauppgifter om inget annat anges. 
169 Campbell, s. 181ff. Denna not gäller för alla faktauppgifter i stycket. 
170 Campbell, s. 186ff. Denna not gäller för alla faktauppgifter i stycket. 
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Maltesholms slott och därför är förutsättningarna annorlunda. Denna skog har inte brukats på 

samma sätt eftersom den varit under beskydd från adeln. Här växer olikåldrig bokskog med 

inslag av ek, al och små partier inplanterad gran. Skogen har haft möjlighet att dö naturligt och 

idag finns här mycket gammal död ved. Enligt Campbell gick mycket av veden till skeppsbygge 

och anläggande av fästningar, vilket tyder på att det vuxit mer ek i området än vad det gör idag. 

Detta kunde vi också se på de stora ektorrakorna i reservatet.  

     Den sydligaste skogsbygden, nummer 15, är ”Romeleåsens skogsbygd” 171 och i denna bygd 

ligger Gryteskogs naturreservat som ett av flera reservat inom samma område. Enligt Campbell 

är skogen dominerad av ek och bok, vilket gör att de omkringliggande godsen skickar grisarna 

hit under ollonår. Gryteskog innehåller Skånes enda vresboksbestånd men här växer även vanlig 

bok, båda finns i olikåldriga bestånd av naturlig föryngring. Campbell nämner också fälader på 

åsens rygg vilket även det finns inom reservatet. Denna är bevuxen med en och betespräglad 

hassel och med inslag av solitära ekar. Tyvärr är fäladsmarken under kraftig förbuskning trots 

bete. Skogshushållningen påminde om den nedre skogsbygdens. 

      De utvalda reservaten i denna uppsats är bra representanter för den nemorala zonen då de 

innehåller varierade bestånd av bok, ek, al, asp, björk, lönn, ask, tall, med flera trädslag. Men de 

har också visat sig vara bra representanter för Campbells olika skogsbygder. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
171 Campbell, s. 196ff. Denna not gäller för alla faktauppgifter i stycket. 
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7 Framtida undersökningar 

Efter att ha gjort denna uppsats, under en begränsad period om tio veckor, har vi kommit fram till 

vissa brister i arbetet som kan ligga till grund för framtida undersökningar. Dessa följer som 

punkter med kortare förklaringar: 

 

• Historiskt kartmaterial – en mer ingående undersökning av det historiska kartmaterialet 

hade varit önskvärt i denna uppsats för en mer komplett analys av våra 

undersökningsområden. Här kan det vara av intresse att veta hur till exempel fördelningen 

mellan in- och utmarken var i våra områden. 

• Skriftligt material – åtföljer de flesta historiska kartor. Att gå igenom detta material är 

tidsödande men önskvärt, eftersom man här kan hitta förklaringar till kartmaterialet. Ofta 

kan man här få reda på vilka trädslag, eventuella brukningssätt och annat av intresse som 

berör de aktuella områdena. Men under denna punkt finns även skriftligt material att 

finna från bland annat kyrkor, hembygdsföreningar och privata samlingar. 

• Pollen – pollen- och dendrokronologiska analyser hade varit önskvärda eftersom dessa 

kan ge information under en längre tidsperiod än kartmaterial och skriftliga källor. 

• Utökade fältbesök – i detta arbete har som sagt tiden varit en begränsande faktor, inte 

bara vad gäller materialsök utan även vad gäller fältbesök. Här hade det varit en klart 

positiv upplevelse att utgå från det historiska kartmaterialet och i fält försöka hitta 

gränser, lämningar av olika slag, rester av hamling och annan lövtäkt med mera, som kan 

visa på skoglig kontinuitet. 

• Intervjuer – alldeles för få intervjuer med kunniga människor har kunnat göras under 

detta arbetes gång. Det hade behövts många fler och från fler grupper såsom 

Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Skogssällskapet, Länsstyrelsen 

i Skåne, privata skogsägare, Naturskyddsföreningen i Skåne med flera… Detta för att få 

en mer klar bild över hur stor kunskapen är vad gäller det biologiska kulturarvet. 

• Jämförelser – jämförelser med andra län för att se hur deras skötsel av skogen som 

biologiskt kulturarv följer miljömålen.  

• Inventeringar – nyinventeringar i gamla reservat för att se hur de biologiska värdena 

ändrats som en följd av den fria utvecklingen. 

• Samarbetspartners – när nu bland annat Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen 

upptäckt det biologiska kulturvärdet i våra skogar hade det varit positivt med ett utökat 

samarbete med dessa och andra parter för att, om möjligt, sprida kunskap om vårt 

biologiska kulturarv vidare till både gamla och nya generationer. 
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• Folktro och hälsa – vilken betydelse har skogen haft i folktron? Hur ligger det egentligen 

till med så kallade sjukdomsträd i våra skyddade skogar? Detta är en nog så intressant 

fråga ur folkhälsosynpunkt och också något som kan vara av intresse ur biologiskt 

kulturarvssynpunkt. Här skulle ett samarbete med Alnarp kunna vara av intresse där 

försöksskogar med just denna inriktning är under uppförande. 

 

 

 

 
Bild 74. Kanske är ideallandskapet ur både kulturell och biologisk synvinkel en någorlunda jämn fördelning 
mellan skog, åker och betesmark. Ageröd 2006. 

 

7.1 Slutord 

Tankarna om skogen som biologiskt kulturarv har absolut inte blivit färre efter våra fältbesök.      

Något som har varit oerhört intressant att se växa fram är just hur processen från urskog till 

kulturskog kan följas i pollenanalyser, dendrokronologiska undersökningar och gammalt 

kartmaterial och skrifter och hur väl trädslagssammansättningen från Campbells 1700-tals 

landskap stämmer än idag. Trots att skogens historia egentligen är självklar är den också, på 

grund av detta, ofta glömd bland alla fornlämningar och övergivna skogstorp. Det har varit 

oerhört intressant att upptäcka att detta är något nytt även inom de svenska myndigheterna, men 

att de nu börjat se även de biologiska kulturmiljöerna som lika värdefulla som någon runsten 
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eller annan lämning. Vi hoppas naturligtvis att vår uppsats om det biologiska kulturarvet ska 

öppna upp för fler undersökningar och en ökad förståelse för ämnet. 

      Med detta tackar vi för oss och vill också passa på att tacka alla som varit oss behjälpliga på 

vägen till större insikt. Ingen nämnd och därför heller ingen glömd.       

      Vi väljer att avsluta med ett citat som kan ses som kärnan i denna uppsats: 

 

      For at bibeholde et værdifuldt stykke naturhistorie, er det nødvendigt også at videreføre den 

kulturhistorie, der har skabt den.”172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
172 Fritzbøger, s. 165. Svensk översättning: ”För att bibehålla ett stycke värdefull naturhistoria, är det även 
nödvändigt att återge den kulturhistoria, som har skapat den.” 
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8.4 Övriga källor  

Landin Marianne, producent, Naturen med Bo Landin, TV4, 2000-12-07, 20.00 (Yellowstone 

National Park) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 85 

Bilaga 1 Olika trädslag, deras egenskaper och användning. 

Denna tabell är en förenklad sammanställning, i bokstavsordning, efter en tabell i ”Det 

skånska kulturlandskapet”, s.76, som visar på de olika trädslagens egenskaper och 

användningsområden i det gamla bondesamhället. 

Trädslag Virkets egenskaper Olika användningsområden 

Alm 
 
 
 

hårt, segt, svårkluvet,  
stor motståndskraft 

mot röta 
 

 
 

möbler, vagnskorgar, kölar på 
skepp, smakar illa och passar 
därför bra till stallinredningar173 

 
 

Ask 
 
 
 

segt, elastiskt, stor 
hållfasthet mot brytning 

 
 

hjulaxlar, harvar, dragstänger, 
skaft, lövfoder 

 
 

 
Asp 

 
 

lätt, mjukt, vitfärgat, 
lättkluvet 

 

mjölkkärl, tråg, slevar, av barken 
maldes mjöl till foder, lövfoder 

 
 

Avenbok 
 
 

hårt, segt, böjfast 
 
 

kuggar & hjul, pinnar i träharvar, 
redskapsskaft, bränsle 

 
 

Björk 
 
 

stor fasthet, lätt att 
bearbeta 

 

snickarvirke, kvastar, vispar och 
skålar 

 

Bok 
 
 
 

 
hårt, stor motstånds- 

kraft mot nötning 
 
 

hus, loggolv, möbler, silltunnor, 
bränsle, pottaskebränning, 

ollon till grisarna 
 

 
Ek 

 
 

hårt, elastiskt, stor 
motståndskraft mot 

nötning 

hus, skepp, möbler, bark till 
garvning av läder, ollon till grisarna 

 

En 
 

hårt, tätt och hållbart 
 

finare slöjd, hägnader, vinter- foder  
(färskt) 

 
 

Hassel 
 
 

lätt och segt 
 
 

käppar för taktäckning, korgar, 
hammarskaft, nötter 

 
 

Klibbal 
 
 

lätt, mjukt, mycket 
lättarbetat 

 

träskor, skopor, smörtråg och 
hägnadsmaterial 

 

                                                 
173 Muntligt Schmidt Michael, angående almens smak och användning till stallinredningar, 2007-04-05. 18.00 
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Lind 
 
 

lätt, mjukt, segt, lätt 
att skära 

 

lieskaft, kasteskovlar, sniderier, 
lövfoder, bastrep 

 
 

Lönn 
 

mjukt och segt 
 

vissa sniderier, bränsle 
 

Oxel 
 

hårt och segt 
 

kuggar till kvarnaxlar 
 

 
Rönn 

 
 

tungt, hårt, mycket 
svårkluvet 

 

vissa slöjdarbeten, bär 
 
 

 
Tall 

 
 
 

lätt att klyva, stor 
motståndskraft mot 

röta 
 

hus, bränsle och tjärbränning 
 
 
 

174             

 
Bild 75. En träskoförsäljare förevisar sina varor på Vesterbrønderslev marked i Danmark. Träsnitt av Vilh. 
Rosenstrand, 1863. Hämtad ur Kulturskoven, sidan 235. 

 

                                                 
174 Bergendorff et al. s. 76. 


