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Abstract.  
In the middle of the 19th century was Calluna heath the major nature type in Halland, but the 
remaining parts today is only 1 500 hectares which is a 99 % decrease of the Calluna heath 
mainly due to an increase in forest plantations and arable fields. I have made a quantitative 
study how the Calluna heath of Grönabur & Sandsjöbacka has changed between 1841 and 
2005 and why it didn’t disappear in the same manner, as it did in other parts of Halland.  

The studying of original sources as historical maps, literature and by doing field visits has 
been significant for the final result. The main reason for the different development of the 
Calluna heath in the investigation area (69 % decrease), compare to elsewhere in Halland, is 
the establishment and management of a nature reserve. 
 
 
 
Framsidefoto. 
Ljunghed i Sandsjöbacka naturreservat, fotograferat av författaren våren 2005. 
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Sammanfattning 
 
Sandsjöbacka och Grönabur är två byar i Tölö socken i norra Halland, där ljungheden på den 
gemensamma utmarken har hävdats genom bete och bränning i århundraden. Tack vare att 
heden brukades ett par decennier in på 1900-talet samtidigt som många ljunghedar i Halland 
hade planterats med skog från mitten av 1800-talet, blev området intressant att bevara. Delar 
av utmarken köptes upp i mitten av 1900-talet och början till dagens Sandsjöbacka 
naturreservat, kom att bildas 1969.  
 Syftet med denna studie var att genom att göra en kvantitativ fallstudie undersöka de 
olika faktorer som påverkat och påverkar svenska ljunghedar. Fokus har varit på Hallands 
ljunghedar och varför ljungheden på Sandsjöbackas och Grönaburs utmark inte följde exakt 
samma utveckling som övriga ljunghedar i länet. Dessutom har utvecklingen i 
Sandsjöbackaområdet klarlagts och jämförts med den generella trenden i Halland. 
 Jordbruksomläggning av boskapsskötsel och jordbruk skapade helt andra förutsättningar 
för jordbrukarna under 1800-talet. Genom att först införa förädlade växter samt odla vall blev 
tillgången på foder till djuren större. När senare handels- och konstgödsel infördes under 
senare delen av 1800-talet, samt i början av 1900-talet blev det lättare att odla upp marken och 
det blev allt vanligare att man valde att satsa på enbart animalie-, skogs- eller åkerproduktion. 
Att även de gamla lantraserna korsades med nya raser för att bli större och ge mer mjölk och 
kött, gav negativ effekt för ljunghedarna. Detta eftersom de nya djuren behövde bättre bete 
och då valde bönderna antingen att gå över till animalieproduktion eller skogsproduktion. Då 
det var lättare att omvandla den urlakade ljunghedsmarken till skogsmark än till produktiv 
åkermark, är det inte konstigt att stora arealer skog planterades när de öppna hedmarkerna inte 
längre behövdes som betesmark. För att ljunghedarna skall kunna fungera som betesmark, 
krävs det att ljungen svedjas ungefär vart sjätte år, så att de vedartade växtdelarna ersätts av 
nya späda skott. Förutom nya ljungskott sker även en stor tillökning av olika gräsarter de 
närmaste åren efter svedjning.   
 De 1 500 hektar ljunghedar som finns kvar idag i Halland är en ytterst liten rest av de 
150 000 hektar som fanns under 1800-talet och de är främst skyddade i egenskap av 
naturreservat och det är även den största faktorn till att det överhuvudtaget finns någon 
ljunghed bevarad. Den totala ljunghedsarealen i undersökningsområdet 1841 var enligt laga 
skifteshandlingarna ca 28 hektar eller de ca 110 hektar som jag tolkade marken till på grund 
av de relativt fattiga beskrivningarna till 1841 års karta. 1800-talets ljungbeklädda områden 
inom studiens avgränsning, men utanför den ursprungliga naturreservatsgränsen, är idag 
skogsmark. En stor del av 1800-talets ljunghed som låg inom 1969 års naturreservat finns 
kvar idag, närmare bestämt 20 hektar, även om skog även här har fått bre ut sig. Räknas den 
ljunghed med som finns i det område som tillkom 1969 och som tidigare tillhörde Skårby, så 
är dagens areal istället ca 34 hektar och minskningen har då varit 69 %.     
 Agrarekonomiska teorier enligt Thomas Malthus och Esther Boserup har tagits upp och 
Boserups teori skulle kunna appliceras för att förstå jordbruksutvecklingen i området. Hennes 
teori går ut på att jordbruksutvecklingen först inträffar när befolkningen har större behov av 
livsmedel än vad som går att producera. Befolkningen ser inte heller någon anledning att göra 
jordförbättringar om vinsten per nerlagd arbetstimma skulle bli lägre, vilket är en klassisk syn 
på de att människosläktet styrs av rationella val.   
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Ljunghedar 
 

1 Inledning 

1.2 Bakgrund 
Nämner en person ordet ljunghed, tänker möjligen de flesta människor på en ödslig vindpinad 
hed som vid första ögonkastet kanske inte ser mycket ut för världen. Men börjar man se lite 
närmare så upptäcker man i de flesta fall spår av lång hävd och även en speciell flora och 
fauna. En ljunghed kan definieras som en vidsträckt öppen betesmark på historisk utmark, 
som regelbundet svedjas så att ljung kan föryngra sig.1 Ljunghedar uppkom främst på grund 
av människans omfattande utnyttjande av naturen, bland annat högt betestryck, men även på 
grund av väderbetingelser.  

Sandsjöbacka är idag ett naturreservat med bland annat hävdad ljunghed. Där går det att 
studera hur ljunghedens utmarker såg ut i Sverige, innan skogsbruket med en början på 1800-
talet erövrade mer plats i det svenska landskapet och bidrog bland annat till att konkurrera ut 
animalieproduktionen i vissa delar av vårt land.  

Genom att studera landskapets förändringar genom århundradena, får man 
uppfattningen att utvecklingen sker i perioder, där vegetationstyper har uppgångar och 
nedgångar i utbredning, beroende på mänskliga och naturliga orsaker. I och med 
ljunghedarnas stora uppkomst från 1600-talet och stora utbredning i de västra delarna av 
Sverige under ungefär 200 år, var det skogsbestånden som minskade. Mot slutet av 1800-talet 
ökade arealen av skog igen då ljunghedar började planteras igen på grund av dess olönsamhet 
i jämförelse med de höga priserna man fick på virke.  

Det är idag inte längre så vanligt med naturbetesmarker och i synnerhet inte ljunghedar. 
Genom att studera Grönabur och Sandsjöbackas bys utmarker som idag är en del av 
Sandsjöbacka naturreservat, är det förhoppningsvis möjligt att se vilka orsaker som ligger till 
grund för dagens landskapsbild. 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att se hur ljungheden och den övriga utmarken har utvecklats i 
Sandsjöbacka och Grönabur från mitten av 1800-talet fram till idag. Jag kommer även att 
jämföra detta med den generella trenden i Halland. Dessutom ska jag undersöka vilka 
möjligheter ljunghedar har som bete och om det kan användas inom fler områden. De 
frågeställningar som kommer att besvaras är:  
 
• Hur har utvecklingen av ljungheden på Grönaburs och Sandsjöbackas utmarker förändrats 

från mitten av 1800-talet till idag? 
• Hur har ljunghedsutvecklingen i Grönabur och Sandsjöbacka förändrats i jämförelse med 

den generella trenden i Halland? 
• Vilka möjligheter har ljunghedar som bete och finns det även andra användningsområden 

som man kan använda ljung till? 

1.4  Metod och materiel 
Arbetet är en fallstudie av ljunghedens utveckling på Grönabur och Sandsjöbackas byars 
gemensamma utmarker i norra Halland (se figur 1), vilket betyder att det i denna studie är 
samma plats som studeras genom olika tidsavsnitt. Det är en kvantitativ undersökning, där 

                                                 
1 Stenström & Forshed, s. 5.  
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studerandet av historiska kartor, flygbilder och källmaterial har varit viktiga för resultatet. 
Med hjälp av GIS-programmet ArcView har jag kunnat göra kartor där förändringarna av 
ljunghedarna genom århundradena kan urskiljas. Men även kartor över skogarnas 
förändringar i Halland från 1600-talet fram till 1900-tal har gjorts i ArcView utifrån andra 
kartor. I ArcView har jag gjort överlagringar av kart- och flygfotomaterielen för att därefter 
även tolkat materielen. Det är sedan denna digitala materiel som jag bygger statistiken på. Då 
en stor del av klassificeringen bygger på egna tolkningar så kommer resultatet att skilja sig 
lite gentemot ifall någon annan skulle tolka materielen. 
Förutom att fått uppfattning via flygbilder och kartor, så har jag även gjort fältbesök till 
Sandsjöbacka naturreservat för att på så vis kunna ta in egna intryck från 
undersökningsområdet. 
De material jag har använt mig av i studien förutom de tidigare nämnda historiska kartorna, 
flygfotona och källmaterial, är till stor del litteratur.  
 Hallands landsbeskrifning från 1729 är en tryckt källa och den var ett försök från den nye 
halländske landshövdingen Willhelm Bennet att få en överblick om hur tillståndet i länet var 
vid denna tid. Allt som allt blev det runt 4 000 sidor mer eller mindre utförliga redogörelser 
för alla gårdar på den halländska landsbygden. Redogörelsernas utförlighet beror på vem som 
har samlat in informationen, till exempel så nämns det inte någonstans om ljunghedar i Tölö 
socken där Sandsjöbacka och Grönabur ligger medan ljunghedar finns dokumenterat i 
Mästocka (Veinge socken). Det som togs upp i redogörelserna var bland annat: hur stor 
familjen var, hur mycket gården betalade i skatt, beskaffenheten på gårdens byggnader och 
hur åker och äng såg ut.  

Kungsbacka

Varberg

Falkenberg

Halmstad

Laholm

30km

1000m

N

 
Figur 1: Översiktskarta över Halland där undersökningsområdet är infällt i mindre skala.  
 
 



 7 

Den äldsta kartan jag har använt mig av är Grönabur och Sandsjöbacka laga skifte från 1841 i 
skala 1: 4 000, vilken tar upp de båda byarnas gemensamma utmark och Grönaburs 
inägomark.  

Skalstocken på kartan (Figur 5) är angiven i alnar, vilket var ett av de längdmått som 
användes innan metersystemet anammades i Sverige 1878 och som motsvarade 0,5938 m.2 Då 
enskifteskartan för Sandsjöbacka från 1821 inte finns tillgänglig, blir informationen om de 
båda byarnas inägomark väldigt skev men jag har ändå valt att ta med Grönaburs inägomark 
för att även se hur denna har utvecklats. Till kartan finns en beskrivning av all mark och hur 
mycket den värderades till, så att uppdelningen av marken skulle bli rättvis för brukarna. 
Lantmätaren har dock inte beskrivit markerna mer utförligt, vilket har medfört att jag gjort två 
kartor över 1841 (Figur 6a och 6b) där ljungmarken på den ena (6b) är exakt som laga 
skiftesbeskrivningen beskriver. På den andra kartan (6a) har jag varit mer generös i 
indelningen utav ljungbeklädd mark, då jag även inkluderat mark som benämnts som 
bergkulle och stenig mark. 
 Generalstabskartan som gavs ut 1863 och som är gjord i skala 1: 100 000 har jag använt 
för att se om det skett någon förändring i bebyggelse eller om någon skog uppkommit mellan 
skifteskartan och häradsekonomiska kartan från 1920. Karteringen av generalstabskartan 
gjordes framförallt för militärt bruk och visar bäst topografiska detaljer i landskapet, samt hus 
och vägar. 

Häradsekonomiska kartan från 1920 i skala 1: 10 000 visar tydligt de olika markslagen, 
men då all betesmark benämns som öppen mark är det mycket svårt att få fram vilka områden 
som bestod av ljunghed och hur stora dessa då skulle vara. På grund av denna anledning har 
jag fått utelämna arealuppgifter på ljunghed för denna karta. 
 Flygfoton som jag använt mig av är tagna 2001 med pankromatisk film (svart/vit). 
Upplösningen på fotona är så pass bra att det inte är några större svårigheter att urskilja olika 
typer av vegetation. Däremot är det svårt att urskilja markvegetation på vissa ställen eftersom 
trädens kronor skymmer marken även om träden på vissa ställen står relativt glest. Fältbesök i 
området skingrade de funderingar jag hade om vissa svårtydliga områden när jag studerade 
ortofotona.  

1.5 Disposition 
I första delen tas olika demografiska utvecklingsteorier i samband med den agrara 
utvecklingen upp. Dessa har utvecklats av Thomas Malthus (1766-1834) och av Esther 
Boserup (1911-2000). I Ljungheden tar jag först upp lite allmän fakta om ljungen, därefter går 
jag igenom var ljunghedar finns/funnits och vad det beror på, hur de sköts idag, 
framtidsutsikter och hur dess flora och fauna ser ut. Det är i avsnittet om Grönabur och 
Sandsjöbackas bys utmarker med utgång från kartor och beskrivningar från 1700-talet fram 
till dagens naturreservat, som den empiriska delen av arbetet kommer in i bilden. Det är även i 
denna del det tas upp varför just Sandsjöbacka blev ett naturreservat och att inte ljungheden 
planterades med skog under 1800-talets andra hälft. Den sista delen är Diskussion, där 
tolkningar utav resultaten kommer fram.  

1.6 Teorier om jordbruksutveckling 
Vilka är de drivande krafterna inom agrarekonomin?  
Detta har varit en diskussionsfråga bland agrarekonomer och forskare ända sedan den 
engelska prästen och nationalekonomen Thomas Malthus i slutet av 1700-talet la fram sin 
teori om sambandet mellan jordbruksutveckling och befolkningsökning. I sin teori påstår 
Malthus att befolkningen tenderar att öka i en större takt än försörjningsresurserna och om 

                                                 
2 Nationalencyklopedin, sökord: aln. 
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inga hinder fanns tenderade befolkningen att fördubblas inom en 25-års period. Hans 
tyngdpunkt var att den verkande faktorn bakom förändringar inom jordbrukssamhällen, 
berodde på nya utvecklingar inom jordbruket.3 
Agrarekonomen Esther Boserup utvecklade i mitten av 1900-talet en teori som gick helt emot 
den nu klassiska teorin av Malthus. Hennes teori gick ut på att jordbruksutveckling var 
nödvändig när befolkningen hade nått till den nivå då produktionen inte klarade av att täcka 
behovet. Eftersom människan gör så rationella val som möjligt ansåg hon även att bönderna 
väljer att inte lägga ned mer arbete än nödvändigt för att få ut ett givet resultat, om det inte är 
nödvändigt för deras överlevnad.4 Övergår bondebefolkningen även till att ha längre 
trädesperioder återhämtar sig jorden utan att människorna behöver lägga ner lika mycket 
arbetskraft för att höja produktionen som vid ett mer intensivt jordbruk.5  
 En annan skillnad mellan de två var att då Malthus inte ansåg att jordförbättringar ledde 
till en väsentlig produktionsökning, menade Boserup tvärtom att jordförbättringar ledde till en 
ökad avkastning. Men för det senare krävdes också en ökad arbetsinsats, om nu inte jorden 
lades i träda och på så vis blev bättre utan att brukaren behövde lägga arbetskraft på det.6 
 
2 Ljungheden 

2.1 Ljungen 
Ljungen (Calluna vulgaris) är ett ris av familjen Ljungväxter (Ericaceae).7 Blommorna på 
växten är rödvioletta, medan dess barrliknande blad är vintergröna. Ljungens knoppar sitter 
relativt nära marken och är då skyddade av snö på vintern mot kyla. Ung ljung är späd och 
proteinrik, vilket gör den bra som bete för hästar och nötkreatur och betad ljung får mer nya 
årsskott och blir tätare än den ljung som inte bli betad. Obetad ljung börjar efter ett par år bli 
vedartad och dess grenar blir glesare, grövre och växten blir allt högre.8 Då ljungens rötter har 
mykorrhiza, är växten mycket konkurrenskraftig på sura marker gentemot andra växter, men 
växer även på torv-, morän-, och lerjordar. Ljunplantorna bidrar även själv till att göra marken 
surare genom surt förnanedsläpp och genom så kallade exudat från rötterna. All sur förna från 
ljungplantorna bildar en råhumus som även kallas för ljungtorv. I denna ljungtorv är det 
väldigt få arter som klarar av att gro och växa vilket gör att ljung dominerar.9 
För att ljungen ska bibehålla sitt värde som bete kan den brännas vart femte till sjätte år, vilket 
även sätter igång tillväxten hos växter som ljung, lingon (Vaccinium vitis-idaea), mjölon 
(Arctostaphylos uva-ursi), hårginst (Genista pilosa) och olika grässorter.    
Vid ungefär 30 års ålder klarar inte ljungplantorna någon mer svedjning, utan dör, medan 
yngre ljungsuccessioner då får chansen att slå nya skott.10  
Idealklimatet för ljunghedar är milda vintrar och somrar tillsammans med en hög 
luftfuktighet. Minst fyra månader per år ska medeltemperaturen helst överstiga 10°C och den 
varmaste månaden ska helst inte ha en medeltemperatur över 22°C.11 Då sydvästra Sverige 
har ett klimat som är gynnsamt för ljunghedar, är det inte så konstigt att utbredningen har 
varit så stor i dessa regioner. För hallands kustband så har i regel fem månader av året en 

                                                 
3 Malthus, s. 11-12, 219. 
4 Boserup, s. 31. 
5 Boserup, s. 137-138. 
6 Persson, s. 21-22. 
7 Krok, s. 419, 423.  
8 Ekstam & Forshed, s. 91. 
9 Stenström & Forshed, s. 8. 
10 Sporrong, Ekstam & Samuelsson, s. 127. 
11 Gimingham, s. 11. 
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medeltemperatur över 10°C och den totala årsnederbörden i Halland är mellan 600-1 100 mm 
vilket gör att Halland är ett av de nederbördsrikaste landskapen i Sverige.12  

I början av 1900-talet delades ljungmarker in i fem typer av författare som skrev om 
skogs- och ljungmarker. Dessa olika ljungmarkstyper var: enrik ljunghed, mossrik ljunghed, 
ren ljunghed, lavrik ljunghed och försumpad ljunghed.13 Idag indelas olika naturtyper efter 
Natura 2000-nätverket klassificering och där olika sorters ljunghedsmark är undergrupper till 
den större naturtypen hedar. De olika ljunghedstyperna är: Nordatlantiska fukthedar med 
klockljung (4010), Torra hedar (alla typer)(4030) och Enbuskmarker på hedar eller 
kalkgräsmarker (5130).14 Den vanligaste ekologiska indelningen av ljunghedar är en trädlös 
hed, vilken har uppkommit på grund av människans nyttjande av marken, då det naturliga 
växtsamhället är skog. De trädlösa hedar där ljung ingår är: Ljunghedar (inlandsljunghed), 
Hällmarksljunghed och Fuktiga rishedar. Den vanligast förekommande av dessa tre hedtyper 
är Ljunghed (inlandsljunghed) och har till skillnad från hällmarksljungheden främst 
uppkommit på grund av vinterbete som möjliggjordes utav ett fuktigt och milt klimat. 
Hällmarksljungheden finns främst på öar och längs västkustens kustlinje, där den i de flesta 
fall är naturlig då inga andra växter klarar av att växa i den karga miljön. Fuktiga rishedar 
bildas i områden mellan ljunghed och fattigkärr och i denna typ finner man klockljung (Erica 
tetralix) tillsammans med pors (Myrica gale) och blåtåtel (Molina caerulea).15    

2.2 Vegetationshistorisk bakgrund 
Debatter mellan ett flertal forskare och författare under de första decennierna på 1900-talet, 
var igång gällande ifall ljunghedar var en naturlig företeelse eller ifall uppkomsten skett på 
grund av människors brukande av marken. Den rådande meningen var att i stort sett all 
ljunghed hade uppkommit på grund av människans utnyttjande av marken.16 Dock skiljer sig 
åsikterna från bland annat Romell och Malmström åt gällande vilken sorts utnyttjande som 
har haft störst betydelse för ljunghedsutbredningen. Romell nämner vinterbetet som är en 
effekt av det milda klimatet medan Malmström ansåg att det var bränningen som avskogade 
landskapen och även höll träden borta från nykolonisering.17  
 Medeltida ortnamn i främst de östra delarna av Halland har i många fall efterleden -red, 
vilket tyder på att nyröjningar av skog skett under tidig medeltid. Dessa röjningar kan mycket 
väl ha varit en bidragande orsak till att det fanns ljunghedar i vissa delar av östra Halland 
redan under medeltiden.18 

De inre delarna av Halland var fram till 1500-1600-talen till stor del ett skogslandskap 
med skogar som huvudsakligen bestod av ädellövträd, såsom ek och bok, medan 
kustlandskapet var betydligt trädfattigare. Dock fanns det skogsområden i inlandet som 
avskogades av röjningar, vilket kunnat komma till att bidra till ljunghedarnas utbredning i ett 
senare skeende. En alltför stor skogsavverkning skedde under 1600- och 1700-talen, då en 
stor del av virket exporterades till Danmark. Resterande virke användes som bränsle och som 
byggnadsmaterial till hus. Tölö socken, i vilken byarna Sandsjöbacka och Grönabur ligger i, 
var redan under 1600-talet näst intill skoglös. Då det inte längre fanns tillräckligt med virke, 
började befolkningen att bryta torv från mossarna, men när även den naturresursen började 
tryta så var de tvungna att ta grästorvor från ängsmark. Sambandet mellan människornas 
svedjebruk tillsammans med att de började ta bränsle från ängarna och att bete utfördes under 

                                                 
12 Nationalencyklopedin, sökord: Halland och klimat. 
13 Schotte, s. 7. 
14 Ängs- och betesmarkinventeringen 2002-2004, s. 25, 42. 
15 Beskrivning av nordiska vegetaionstyper (utom fjällen). 
16 Malmström, s. 208-209. 
17 Gimingham, s. 23. 
18 Brink, Korhonen & Wahlberg, s.134, 141; Myrdal, s. 51.  
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större delen av året, var de bidragande orsakerna till att hedlandskapet med ljung kunde 
utvecklas i den utsträckning som skedde i Halland.19 Även om den största 
ljunghedsutbredningen skedde från mitten av 1600-talet så kan det ha funnits platser med 
ljunghed redan under brons- (ca 1800-500 f.Kr.) och järnåldern (ca 500 f.Kr-1050 e.Kr.).20  

På mindre än två sekler räknat från 1600-talet ökade ljunghedarnas utbredning i sådan 
utsträckning, så att det i mitten av 1800-talet nådde sin maximala utbredning med 150 000 
hektar utav Hallands sammanlagda 495 000 hektar.21 Vid mitten av 1800-talet bestod alltså 
drygt en tredjedel av Hallands yta av ljunghedar. Men mot senare delen av 1800-talet började 
staten göra upp planer att omvandla de olönsamma jordbruksmarkerna till skogsmark, 
eftersom detta skulle bli mer ekonomiskt lönsamt. Bland annat gavs skrifter ut där det 
proklamerades hur bra granskogen var i jämförelse med den dåliga ljungheden. Detta var 
ungefär ett sekel efter det att den danska staten började återplantera skog på de Jylländska 
ljunghedarna. En effekt av statens försök att återplantera skog, var att många regionala 
skogsodlingsföreningar och -sällskap bildades med avsikten att dela ut gratis plantor och frön 
till markägare med ljunghed. Trots de massiva försöken till att plantera granskog på de 
marker där det en gång i tiden vuxit skog, så var det inte förrän i slutet av 1920-talet som 
skogarna ökat i landskapet till den utbredning den hade på 1600-talet, men det i form av 
produktionsskog istället för naturskog av ädellövsträd.22 
På senare tid har även Lars Kardell kommit med synpunkter och han ansåg 1990 (Ljungheden 
– en ekologisk katastrof ?) att ljungheden var en mycket stor bidragande faktor till att 
skogsodlingen tog en enorm fart i mitten av 1800-talet. Andra orsaker till ljunghedens 
minskning hade samband med att jordbruksbefolkningen slutade med kreatursskötsel vilket 
enligt honom berodde på införandet av konstgödsel, emmigrationen och på 
industrialiseringen. Dessa argument är de vanligast förekommande bland personer som skrivit 
om ljunghedar och flertalet av de tidiga 1900-tals författarna (däribland Sjöbeck och 
Malmström), kunde inte se någon vinst med ljunghedarna, utan ansåg att skogsbruket skulle 
vara mer gynnsamt för Sverige och för befolkningen. 
 

                                                 
19 Sjöbeck, s. 57, 58; Malmström, s. 180,208-218, 240-241, 259. 
20 Lagerås, s. 188-189, 212; Kardell (2003), s. 52. 
21 Brusewitz, s. 151; Jakobsson, s. 18-19. 
22 Kardell (1990), s. 4-5. 
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N 

Skog 
Öppen mark 

1 6 5 0 1 8 5 0 1 9 2 0 

0 3 0 k m 

Figur 2: Från mitten av 1600-talet till mitten av 1800-talet minskade skogens utbredning i Halland, för 
att därefter öka igen. Ökningen av skog från mitten av 1800-talet kan bland annat förklaras av en mer 
aktiv skogspolitik. (Modifierad från Malmströms karta belysande skogens utbredning i Halland vid olika 
tidpunkter 1650-1920, Hallands skogar under de senaste 300 åren, 1939).  
 
 
Ljunghedar minskade i stor skala från mitten av 1800-talet och det fortsatte en bra bit in på 
1900-talet, detta trots att fler människor kom att engagera sig för ljunghedarnas bevarande 
under första halvan av 1900-talet och även att det började bildas naturreservat. Resterna av de 
forna vidderna utav ljunghed är mycket små jämfört med de cirka 150 000 hektar som fanns i 
mitten av 1800- talet i Halland. 1921 hade minskningen gjort att det fanns 45 000 hektar kvar 
och på 1950-talet var ljunghedarnas utbredning endast 13 000 hektar vilket är minskning med 
ungefär 90 % på ett sekel. I dagsläget finns det 1 500 hektar i Halland, av Sveriges totalt        
2 400 hektar ljunghed.23  
 
 
Tabell 1 
Ljunghedsutvecklingen i Halland från 1850. 
Årtal Hektar 
1850 
 

ca 150 000 
 

1920 
 

ca 45 000 

1950 13 000 

1980 
 

1 425  
 

2005 
 

1 500 

2010 1 900? 
                                                 
23 Stenström & Forshed, s. 29. 
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Fram till för ungefär 20-30 år sedan var det så att många ljunghedar hade minskat i sådan 
omfattning att det var nära att de helt skulle växa igen på grund av slutad beteshävd, då många 
jordbruk lades ner. Men runt slutet av 1970-talet till början av 1980-talet började 
skötselåtgärder komma igång på flertalet av de större skyddade ljunghedarna. En orsak till att 
skötselåtgärder inte kom igång förrän mot slutet av 1970-talet och början av 1980-talet kan 
vara att Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas naturvårdsenheter bildades i slutet av 1960-
talet och att det tog tid innan de utformats. Till en början var naturreservatens huvuduppgift 
att skydda områden från exploatering.24 Det var ljunghedarna som fanns i Hallands inland 
som i första hand försvann, då dessa istället blev igenplanterade med skog.25 Förutom de mer 
kustnära ljunghedsområdena dit även Sandsjöbacka räknas, finns det kvar relativt stora 
områden i de sydöstra delarna av Halland, däribland den kända Mästockaheden som blev 
naturreservat 1978. Eftersom de flesta kvarvarande ljunghedarna är naturreservat, blir de 
också förvaltade av olika stiftelser, som Vätkuststiftelsen eller av länsstyrelsen. Även om det 
finns ett antal hävdade ljunghedar i dagsläget, finns det tendenser till att de flesta ytorna är för 
små för att ljunghedens alla faser ska få utrymme att utvecklas med de bästa 
förutsättningarna. Det har därför tagits fram ett flertal delmål av Jordbruksverket från ”Ett rikt 
odlingslandskap”, som är det 9:e av Riksdagens 15 antagna miljökvalitetsmål. Meningen med 
dessa miljökvalitetsmål är att de ska visa vägen till ett ekologiskt hållbart samhälle inom en 
generation. Ett av Jordbruksverkets delmål från ”Ett rikt odlingslandskap”, är att ljunghedarna 
ska utökas med 600 hektar till sammanlagt 3 000 hektar till 2010. Länsstyrelsen i Halland har 
i skrivelsen ”Hur mår Halland?” från 2005 beslutat göra en utökning av de halländska 
ljunghedarna till 1 900 hektar fram till 2010. Med tanke på att ljunghedarna förutom svedjning 
även behöver betas, får numer bönder på närliggande gårdar låta sina djur beta hedarna och 
dessutom få ersättning för det. 26  Från och med i slutet av april 2005 har en betesförmedling 
varit igång. Denna riktar sig både till markägare utan djur och till djurägare utan mark som då 
kan ha ett utbyte med varandra. Denna satsning kommer förhoppningsvis att bidra till 
landsbygdens utvecklande istället för motsatt effekt.27 
Det är kanske inte så konstigt att markägare inte längre brukar sina ljunghedsmarker eftersom 
det i regel är speciella raser av nötkreatur och får som kan gå ute på hedarna och kan ta till 
vara på den näringen som finns i ljungen, utan att behöva något ersättningsfoder. Då brukarna 
inte längre ser någon vinst med att ha ljunghed som betesmark, eftersom det endast är om 
man har stora arealer ljunghed som det går att hålla ett större antal djur.  

 

2.3 Skötsel av ljunghedar 
Eftersom det i dagsläget anses att i stort sett all svensk ljunghed har uppkommit på grund av 
människans brukande så kommer dess utvecklingsskeende även bero på människors framtida 
skötsel av dessa marker. Beroende på hur lång tid det gått sedan ljungheden brändes och haft 
betesdrift, skiljer sig vegetationen markant åt. Kombinationen av bränning och bete håller 
heden öppen och gynnar ljungen och även vissa andra arter, medan en ohävdad ljunghed 
kommer att växa igen.28  

Den ohävdade ljungheden 
Vid en icke kontinuerlig brännings- och beteshävd kommer ett liknande scenario att inträffa: 
Den ljunghed som nyligen bränts och upp till två år efter, har utöver ljung ett relativt stort 

                                                 
24 Naturvårdsverket. 
25 Frisk & Larsson, s. 46, 53. 
26 Ett rikt odlingslandskap, s. 5, 25, 60; Hur mår Halland?, s. 23. 
27 LRF, Premiär för förmedling av betesdjur. 
28 Stenström & Forshed, s. 10, 26-28. 
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inslag av lingon, örter och olika grässorter, till exempel fårsvingel (Festuca ovina) och 
brunven (Agrostis canina). Det som sker vid bränning är att tillväxtpunkter på basala delar av 
stammen aktiveras så att ljungväxterna börjar spira och en stor del av de frön som ligger 
gömda i marken väcks till liv. Till en början tar olika gräs över, till stor del beroende på att de 
är snabbväxande, men redan efter 4-5 år efter bränning har ljungen tillsammans med lingon 
tagit över. Efter ca 10 år slutar ljungen att växa på höjden och blir endast grövre tills den dör 
vid ca 20-30 års ålder. Samtidigt som ljungens tillväxt avtar, börjar en ny bottenvegetation 
med olika mossor och lavar att kolonisera, även olika typer av buskar börjar dyka upp. När 
sen den äldre ljungen dör är det inte så att ljungen reproducerar sig och att ny ljung spirar, 
utan den har svårt att hävda sig mot framförallt kruståtel (Deschampsia fexuosa) och blåtåtel 
(Molina caerulea), men även andra gräs eftersom ljungförnan hindrar fröföryngring hos 
ljungen. Desto längre tid som går utan att bränning eller bete sker, kommer ljungheden mer 
och mer att bli bevuxen med buskar och träd. Det är vårtbjörk (Betula pendula) och rönn 
(Sorbus aucuparia) som är de första trädsorterna att inta den öppna heden, därefter kommer 
fler lövträd men även barrträd och inom en mansålder har ljungheden till slut förvandlats till 
en skog om ingen kulturpåverkan sker.29 
 
 
                                                                                         
                                                                                                                             

                                                                      Sen succession             Alla arter 
             Tidig succession                                            
 

            
 
          Sena successions-  
          arter   

 
 
    

                                                 000000000000000000000000000000000                                       
Tidiga 

successionsarter                                                                                                         
                                             

 

 

Figur 3: En generaliserad figur över tidig och sen succession under en längre tidsperiod och dess 
effekter på artrikedomen. Beroende på att antalet arter kan variera för olika naturtyper gör att kurvorna 
i figuren ska tolkas försiktigt. (Götmark, Gunnarson & Andrén 1998). 
 
 

Den hävdade ljungheden fram till 1950 
Som tidigare nämnts gör bränningen dels att frön i marken börjar gro, dels att det bildas skott 
från de brända ljungstammarna, vilket gör att ny späd ljung blir möjlig som bete. Bönder förr i 
tiden som hade ljunghedsmark på sina ägor brukade bränna av en mindre yta av all ljung varje 

                                                 
29 Ekstam & Forshed, s. 91,92; Emanuelsson, Bergendorff, Billqvist, Carlsson & Lewan, s. 270; Nilsson, s. 9-13. 
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år, för att på så vis alltid ha områden som var någorlunda nybrända och att det alltid var någon 
del som gick att använda som betesmark. Den svåra frågan för de som skötte områden med 
ljunghed, var dock hur många års mellanrum det skulle vara mellan bränningsintervallerna för 
att bästa resultat skulle uppnås, då det varierade beroende på väderleksförhållanden och hur 
många djur man hade tillgång till. Studerar man böcker där personer som har upplevt 
ljungbränning, har blivit intervjuade, är det så att uppgifterna för hur långa tidsintervaller var 
mellan bränningarna skiljer sig åt. Det är inte heller på det viset att det är några klara 
regionala skillnader som styrt intervallerna för bränningarna. Bränningsintervallerna låg allt 
emellan 3-10 år där det vanligaste dock var ett bränningsintervall på 3-6 år.30  

Tidpunkten för när bränningen sker är mycket viktig för att få bästa möjliga effekt. Det 
som eftersträvades var att bränningen skulle ske så tidigt som möjligt på våren, för att få 
igång betet snabbare. Under alla omständigheter var det ändå vädret som bestämde när det 
gick att utföra svedjning, till exempel så var det nödvändigt att det var barmark och att 
ljungen inte var fuktig. Andra gynnsamma saker för ljungbränning var tjäle i marken eller att 
marken skulle vara mycket fuktig. På så vis minimerades risken för en alltför kraftig brand i 
jorden. Utfördes dock bränningen allt för tidigt på året så fanns risken att förkolnade rester av 
ljungens stammar blev kvar, vilket kom att skada betet då det skapade problem för djuren. 
Beroende på vädret brändes alltså ljunghedarna någon gång mellan mars och början av maj. 
Ytterligare en viktig faktor var vinden, med en för kraftig vind var risken stor att man tappade 
kontrollen över elden och att det brändes alltför stora ytor. Därför var det bra ifall det fanns 
naturliga hinder som ett vattendrag, stenmurar, vägar eller ett grävt dike.31  

Den huvudsakliga anledningen för att bränna ljungheden var att få någorlunda hyggligt 
bete till sina kreatur och på så vis kunna överleva. De betesdjur som i huvudsak betade på 
ljunghedarna var nötkreatur, får och även en del hästar. Tiden för när djuren släpptes ut på 
betesgång var i de flesta fall från april månad, för att tas in i oktober. Det var dock inte alltför 
ovanligt att djuren även kunde få gå ute under vintern, men detta skedde endast under milda 
vintrar då det fortfarande fanns ljung att beta, vilket var vanligare i de mildare kusttrakterna. 
Det här vinterbetet var i vissa fall livsviktigt för djurens överlevnad, trots att det var magert 
bete, men eftersom höskörden ofta inte räckte till alla djur över vintern så var vinterbete det 
enda alternativet.32 

Trots att ljunghedsbönderna ansåg att det var nödvändigt med svedjning av markerna, så 
var det inte alltid accepterat av centralmakten. Redan i de tidigaste landskapslagarna fanns det 
regleringar om hur ljunghedsbränning skulle ske och vid vilken tidpunkt på året. På Gustav 
Vasas tid gynnades svedjning av skog för att få åkermark i Norrland, medan svedjning av 
ljunghedar ansågs skada marken, vilka regler som fanns i de landskap som tillhörde Danmark 
vid den tiden är svårt att säga då många av dessa inte är kända. Trots att det under åtskilliga 
perioder var förbjudet att bränna ljungen, så kunde bönderna med lite uppfinningsrikedom 
ändå svedja ljungen utan att bli upptäckta. Det vanligaste sättet att i hemlighet antända en 
ljunghed var att låta unga pojkar gå ut om natten med ljusstumpar, som de placerade ut och 
som antände heden när ljuset brunnit ned. Risken att åka fast var väldigt liten eftersom 
gärningsmännen hann undan innan det upptäcktes att hedarna brann. Minskningen utav 
ljunghedsbränning skedde i samband med att beteskulturen förlorade sin betydelse och att 
skogskampanjerna fick genomslag, men på vissa platser höll människorna på med 
ljunghedsbränning ända in på 1950-talet.33  

                                                 
30 Nilsson, s 17-18. 
31 Nilsson, s 19. 
32 Jakobsson, s. 22, 24, 35; Nilsson, s 23. 
33 Jakobsson, s. 26-32. 
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Dagens skötsel 
De hävdade ljunghedar som finns kvar idag är främst inrättade som naturreservat eller som 
Sandsjöbacka där ljungheden är en del av en större kulturhistorisk helhet i ett naturreservat. 
De finns flera anledningar för att ljunghedar inom naturreservat ska brännas och fortsätta att 
hävdas. 
 

1. Eftersom bränning i forna tider var en nödvändig del av skötseln, ska detta fortsätta att 
göras, då det är viktigt både ur kulturhistorisk och vetenskaplig synvinkel. 

2. Flera av de växter som finns på ljunghedarna är direkt beroende av brännings- och 
beteshävden. Däribland finns de mer sällsynta arterna av ginst. 

3. Ljungen har svårt att reproducera sig om inte förna- och mårlager som bildats bränns 
bort, så att ljungens frön kan tränga sig ner i marken och börja gro. 

 
Har ljungheden varit ohävdad en längre tid, vilket har gjort att enar och träd växt upp så krävs 
det att dessa avlägsnas genom röjning. Detta ska helst genomföras under sommaren för att på 
så sätt utarma rotsystemen för att minska risken att nya skott skjuter upp. Beroende på vilken 
karaktär ljungheden tidigare haft, kan det ibland vara bra att lämna kvar något enstaka träd 
eller buske. Därefter krävs det bränning av marken, dock under kontrollerade former så att 
elden inte sprider sig och på sätt gör skada istället. När ljungen har föryngrats är det dags att 
låta betesdjuren få göra sin del av arbetet med att hålla ljungheden i schack. I vissa fall då träd 
och buskar inte hunnit växa upp sedan den tidigare hävden upphört kan det räcka med kraftigt 
bete och eventuellt kombinera detta med slåtter för att få en föryngring av ljungen.34  

Grunderna för att börja restaurera ljunghedar utgörs av tre synsätt som till viss del kan 
kombineras och dessa är: det kulturhistoriska, det vetenskapliga och det sociala. Inom det 
kulturhistoriska synsättet är det viktigt att restaureringen så långt som möjligt ska försöka att 
efterlikna den tidigare skötseln med tanke på hur ljunghedarna har skötts tidigare. Ur ett 
vetenskapligt synsätt är det viktigt att olika sorters ljunghedar ska få finnas kvar för att det ska 
vara möjligt att studera likheter och skillnader i både djur- och växtliv mellan de helt kala 
ljunghedarna och de med mer busk- och trädvegetation. Det är även så att 
ljunghedsvegetationens norra och östliga gräns går genom Sverige vilket gör den 
internationellt intressant.35 Det sociala synsättet kan vara väldigt omfattande eftersom 
människor uppskattar olika saker i landskapet. Men om man jämför tillgängligheten mellan en 
ljunghed och en granåker och även vad allmänheten kan få ut av de två, så är ljungheden inte 
bara mer lättillgänglig utan även mer estetiskt inbjudande med årstidernas skiftningar. Under 
försommaren lyser ginsten gul för att avlösas på hösten av ljungens rödvioletta blommor och 
lingon som kan bli plockade utav människor.  

Betande djur är lika nödvändigt för skötseln, som bränningen är. Beräkningar har gjorts 
angående hur stora ljunghedsarealerna behöver vara för att kunna ”sörja” ett djurs bete under 
en säsong, beroende på vilken sorts betesdjur som går på heden, vilket kan ses i tabell 2.36  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
34 Pehrson, 1998, s. 68-70. 
35 Nilsson, s. 27. 
36 Friberg & Strandberg, s. 56; Pehrson, 1998, s. 71. 
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Tabell 2 
Riktvärden för antalet betesdjur per ha ogödslad torr naturbetesmark enligt Pehrson 

1998 och Friberg & Strandberg 1982. 
   
 Pehrson 1998 Friberg & Strandberg 1982 
Får m. lamm 3 1,1 
Kvigor, stutar < 1 år 2 i.u. 
Kvigor, stutar > 1 år 1 0,5 
Dikor m. kalv 0,7 0,2 
Varmblodshäst 1,5 i.u. 
 
 
Skillnaden mellan dessa uppgifter är ganska stora och kan dels förklaras genom att båda 
uppgifterna är generellt utförda i och med att tillämpningen är individuell, beroende på bland 
annat markens betingelser och geografiska läge. Pehrson har huvudsakligen anpassat sin 
studie på torra naturbetesmarker, medan Friberg och Strandberg har utgått enbart från 
Sandsjöbacka naturreservat. Antalet betesdjur per 50 hektar ljunghed i Halland under 1800-
talet låg mellan 20 och 40 stycken37, vilket ger mellan 0,4-0,8 djur per hektar, vilket är en 
relativt stor skillnad gentemot siffrorna i tabell 2 om man går efter Pehrsons uppgifter, medan 
Friberg och Strandbergs stämmer bättre in.  
 Sambete med får och nötkreatur är genomförbart eftersom de inte konkurrerar om samma 
föda, då de olika effekter som ett sambete har även kommer att komplettera varandra genom 
att marken blir helt avbetat. Marken blir även jämnare då vissa växter som inte nötkreatur 
betar, istället blir betade av får. Dokumentationer av stora djurstammar i ljunghedsområden 
visar att sambete troligtvis var en viktig faktor för att klara av att försörja sig på den magra 
marken under den period då ljunghedarna bredde ut sig som mest.38 Highland cattle är en ras 
som kan användas på ljunghedar då denna ras är härdig och är även mindre selektiv i val av 
bete än vad andra nötkreatur är, bland fårraser är lantfår eller texel-får mest lämpliga att ha på 
ljunghedar.39 
   

Man tager vad man haver 
I de ljungtäta bygderna användes inte ljungen endast som bete, utan befolkningen fann många 
användningsområden för den rödvioletta växten. Under 1700- och större delen av 1800-talet 
var stora delar av Halland i det närmaste trädlöst, vilket gjorde att ifall det även saknades 
torvtäkter på byns marker så saknade befolkningen bränsle ifall de inte köpte från någon 
socken som var betydligt trädrikare. Istället för att köpa ved, tog bönderna på flera ställen 
istället och samlade in den grova ljung som ratades av djuren för att använda denna till 
bränsle. Problemet med att använda ljungen som bränsle var att ljungen inte var det perfekta 
bränslet eftersom det behövdes enorma mängder för att ha bränsle över vintern och trots att de 
fyllde upp sina förråd krävdes det ändå flera insamlingar under vintern .40  

Användningsområden som livsmedel har ljungen haft både primärt och indirekt genom 
århundradena, dock har inte alla användningsområden anammats i Sverige. Tack vare att 
ljungblommorna är attraktiva för bin, var just biodling en viktig binäring för bönderna och 
den gulbruna honungen blev mycket omtyckt. Det var så att ljunghonung hade en kraftigare 
arom och smak än vad vanlig honung hade och i tider när sockret ännu inte fanns var 
                                                 
37 Nilsson, s. 23. 
38 Nilsson, s 34-35. 
39 Pehrson 1998, s. 71-72; Pehrson 2001, s. 39-40. 
40 Jakobsson s. 42-44. 
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honungen en väl använd ingrediens i matlagningen. Ljungen har även använts som ett 
lugnande medel när det använts som te och saknades det humleodlingar fanns även 
möjligheten att använda ljungblommorna som substitut vid öltillverkning. Växten var även 
väl använd vid färgning av yllekläder och beroende på hur man hade behandlat garnet kunde 
färgerna variera mellan gult, grönt, blått, violett eller svart.41  

Förutom de tidigare nämnda användningsområdena var det även vanligt att använda 
ljungen som tätningsmedel till både bostadshuset och ladugården, samt till viss del vid 
takläggning. Bruksföremål som till exempelvis flätade korgar, borstar och pipor tillverkades 
även de av ljungens olika delar. Under första världskriget blev det brist på foder till djuren 
och då startade Folkhushållningskommissionen i Kristianstad upp en ljungbyrå, som malde 
ner ljungen till fodermjöl. Detta fodermjöl användes främst av den svenska armén som på den 
tiden fortfarande hade många hästar, men en del exporterades även utomlands. Detta 
användningsområde för ljungen verkade glädja bönder med ljungmark, eftersom det höga 
priset gav bönderna möjlighet till att betala av sina skulder.42 

 
 
 

                                                 
41 Jakobsson, s. 45-47, 52-53, 55. 
42 Jakobsson, s. 38-42 51-52, 56. 
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3 Grönabur och Sandsjöbacka 

3.1 Områdesbeskrivning 

1km

Sandsjön
Sandsjöbacka

IglakärrssjönGrönabur

Mellsjön

Lyngsjön

N

 
Figur 4: Översiktskarta. Källa: Lantmäteriets Digitala kartbibliotek  

 
 

Byarna Sandsjöbacka och Grönabur ligger i Tölö socken ett par kilometer norr om 
Kungsbacka (Fjäre härad), nästan på gränsen till Västergötland. Naturreservatet Sandsjöbacka 
är ett 1770 hektar stort område i både Halland och Västergötland och omfattar betydligt större 
landareal än Grönabur och Sandsjöbacka byars marker. Väster om Sandsjöbacka ligger först 
Sandsjön och sedan Mellsjön som båda bildar en naturlig nordlig gräns för de två byarnas 
mark. Sjöarna är inte oligotrofa som de flesta sjöarna i naturreservatet, utan är mesotrofa, 
vilket är ett mellanting mellan oligotrof och eutrof. Området mellan Sandsjöbacka och 
Grönabur består till största delen av granitberggrund med sandavlagringar, men vid 
Grönaburs inmarker finns det områden utav senglacial lera. Den för området speciella 
drumlinen (Bräckan) strax söder om Sandsjön, är en bottenmorän som på högsta stället är 95 
meter över havet. Drumlinen har vid 85 meter över havet ett synligt strandhak som markerar 
var kustlinjen nått sin högsta punkt. Området består huvudsakligen av höjdpartier som ligger 
75-100 meter över havet, vilka är avskiljda utav dalgångar som i regel ligger 40 meter över 
havet.43 
                                                 
43 Friberg & Strandberg, s. 17-23. 
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Eftersom naturreservatet ligger relativt nära kusten, beror en stor del av dess karaktär av den 
höga luftfuktighet och det milda klimatet som råder både på vintern och på sommaren, vilket 
är en effekt av havsvindarna. Vintrarna blir på så vis kortare än längre in i landet och har 
sällan snö liggande mer än 60 dagar/år. Även växtsäsongen gynnas av det maritima klimatet 
och kan vara upp till 240 dagar/år. Växtsäsongen är de antal dagar under året då 
medeltemperaturen är över 6°C och då den är relativt lång är det en av flera faktorer till 
uppkomsten av ljunghedarna i området. Vegetationen i området domineras av hedsamhällen 
med bland annat ljung, lingon, klockljung, pors och myrlilja. På sluttningarna ner mot 
Sandsjön växer lövskog med björk i torrare partier och klibbal i de fuktigare partierna längre 
ner. Öster om Bräckan finns fuktigare kärrmark som betas.44  

3.2 Bynamnen 
Att bestämma en exakt ålder på ett geografiskt namn kan vara svårt, då man får leta upp de 
äldsta skriftliga källorna. Detta för att se hur namnet skrevs och på så vis få både en säkrare 
namnbetydelse och årtal. Bynamnen Grönabur och Sandsjöbacka, kan härledas tillbaks till 
medeltid. I jordeboken från år 1600 benämns Sandsjöbacka som ”Sandsbacke” för att under 
1700-talet ha övergått till ”Sansiobacka”. Namnet är helt och hållet ett naturnamn och syftar 
på bebyggelseomgivningens karaktär av den sandiga jorden i den kuperade terrängen. Har 
man någon gång besökt platsen där är det lätt att förstå uppkomsten av namnet då byn ligger i 
ett kuperat landskap i direkt anslutning till sjön som fått namnet Sandsjön. Den första 
skriftliga formen av Grönabur är från slutet av 1500-talet då det stavades ”Gunderboe”, år 
1660 var skrivelsen av namnet förändrat till ”Grönebur ” vilket ser mer ut som dagens 
ortnamn. Efterleden -boe i namnet ”Gunderboe” är troligtvis en omskrivning av ordet bod 
eller boning och att den första byggnaden då troligen var av enklare slag, till exempel en 
förvaringsbod eller jaktkoja. Sätter man till förleden Gunder-, vilket är ett personnamn, kan 
man tolka att namnet Grönabur ursprungligen var Gunders alternativt Gunnars boplats.45 

3.3 Byarna på 1700-tal 
I Hallands Landsbeskrifning från 1729 beskrivs Tölö socken, i vilken Grönabur och 
Sandsjöbacka ligger, på detta viset:  
 

”Ingen ansenlig skoug, eller allmänninge wijdare än den wid hemmanen 
omnämndt. Inga metaller eller bergs arter som kunnigt är, wäxer litet och på många 
ställen intet lijn utan kiöpes i städerne till huushåldning och hielp till skatternes 
betallande. Boskaps skiötsel är fuller på en dehl hemman som mäste dehlen lega 
för en dehl af sine creatur på andra ställen, så att enär oxarne warit brukade till 
gårdarnes cultur om sommaren bort sälljes de om hösten till skatterne…”46 

 
En betydande del av socknen var alltså trädlös, förutom vissa träddungar i en del hagar var det 
enda som hindrade en milsvid utsikt den kuperade terrängen, vilken är påtaglig i trakten. 
Enligt beskrivningen var animalieproduktionen en mycket viktig näring, där de om somrarna 
fyllde betesmarkerna med så många djur som dessa kunde hålla, de fanns de brukare som 
hade så mycket djur att de fick ha djuren på andras ägor. Den stora djurhållningen under 
sommarmånaderna tvingade bönderna att sälja en större del av kreatursstammen när hösten 
kom eftersom de inte hade tillräckligt med foder för att stalla djuren under vintern. 
Försäljningen av djuren innan det var dags att ta in dem för vintern kan ha varit ett smart sätt 
för brukarna att komma undan från lagen om att man inte fick ha fler djur än vad man kunde 
                                                 
44 Friberg & Strandberg, s. 21-23. 
45 Pamp, s.50-51; Bygd att bevara Program för kulturminnesvård, s. 97; SOFI (Språk- och folkminnesinstitutet). 
46 Hallands Landsbeskrifning 1729 Fjäre fögderi, s. 451. 
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stalla under vintern. Åkermarken som fanns på den bästa jorden, var ensädesbruk då den inte 
alltför bra avkastningen tvingade dem att varje år uppodla all mark som kunde ge tillbaka en 
avkastning. Ensädesbruket gav även befolkningen perioder då inget jordbruksarbete behövde 
göras, vilket gav befolkningen tid till att arbeta med bisysslor. De vanligaste odlade 
sädesslagen i det västsvenska ensädesområdet under 1700-talet var vårsådd korn och havre 
som var mer lättodlade än vete och råg.47 
 No 1 Sandsjöbacka var ett utsocknes frälsehemman på ett mantal, vilket innebar att 
brukarna betalade skatt till en adelsman i en annan socken. Detta var uppdelat på de två 
brukarna Oluf Gunnarsson och Erik Andersson. Utöver dessa två personer bodde deras fruar 
och tre skattefria i byn, troligtvis föräldrarna till de övriga fyra och som satts på undantag när 
barnen tagit över brukandet av jorden. Sandsjöbackas åkermark bestod stenig sandjord som 
gav dubbelt tillbaks mot vad som såddes, ängen var buskbeklädd och hemmanet räknades som 
medelgott. Betesmarken räknades som god och de hade även del i en torvmosse.  

No 1 Grönabur var även det ett utsocknes frälsehemman på ett mantal. Detta hemman var 
uppdelat på tre brukare 1729, för att året efter ha fyra brukare. År 1729 bodde det sammanlagt 
13 personer i Grönabur. Hemmanets åkermark var till stor del mycket fuktig och gav i bästa 
fall 1½ korn vid 1 sått korn. Varken betesmarken eller ängsmarken som för övrigt var 
buskrika, gav bra utdelning, vilket beror på att den mark som inte var fuktig, var mark med 
berg i dagen.48 

Trots att båda dessa hemman till största delen hade del av gemensam utmark med flera 
andra byar, så skattades alltså Sandsjöbackas betesmark högre än Grönaburs betesmark enligt 
beskrivningen. Båda byarna ligger i anslutning till flera sjöar, men trots detta har dessa sjöar 
inte legat till grund för någon binäring, till exempel fiske. Ingenstans i beskrivningen nämns 
det något om ljungbeklädd mark på betesmarkerna eller att det förekom någon svedjning av 
markerna, vilket är underligt då ljunghed med stor sannolikhet existerat på platsen minst ett 
sekel. Förklaringen kan då dels vara att informationen inte togs upp eftersom det inte fanns 
utrymme till att beskriva landskapet i alltför stor utsträckning, samt att delar av ljungheden 
var relativt nybrända och att den till stor del var gräsbevuxen och räknades som relativt god 
betesmark.49  
 Sättet för bönder på frälsehemman att betala den årliga räntan på, kunde skilja sig från 
olika delar av landet och beroende på hur nära gården låg godset. De vanligaste sätten att 
betala den årliga räntan på var antingen dagsverken, naturaprodukter eller pengar till 
adelsmannen som ägde marken.50 De båda byarna Grönabur och Sandsjöbacka betalade den 
årliga räntan med pengar, vilken var 25 Daler och 10 öre/mantal. Möjligheten att kunna betala 
den årliga räntan med pengar kom utav försäljning av slöjdföremål och av kreatur.51 
 Mellan 1779-84 genomfördes en delning av utmarken mellan de sex byarna: Arendal, 
Bexered, Grönabur, Gröninge, Sandsjöbacka och Skårby. Vid delningen, där Grönabur och 
Sandsjöbacka fick sju områden av utmarken som de fick bruka gemensamt. 
 

 
 
 

                                                 
47 Gadd, s. 128, 131-134, 145-146. 
48 Hallands Landsbeskrifning 1729 Fjäre fögderi, s 434, 438. 
49 Hallands Landsbeskrifning 1729 Fjäre fögderi, s 434, 438. 
50 Gadd, s. 77. 
51 Hallands Landsbeskrifning 1729 Fjäre fögderi, s 434, 438. 



 21 

3.4 Byarna på 1800-tal 
 
 
1800-talets landskap var till största delen helt trädlös, vilket gjorde att man kunde se flera 
kilometer bort, om man stod på något av de flertalen höjder runt om i landskapet. De träd 
som kunde ses, fanns i ängsmark i närheten av Grönabur. Sandsjöbackas inägomark 
enskiftades 1821 
och blev uppdelad i 
de två lotterna 
”Littera A och B”. 
Anledningen till att 
mer information 
angående detta 
skifte beror på att 
handling och karta 
inte fanns 
tillgänglig. Laga 
skifte genomfördes 
för Grönabur 1841, 
samtidigt delades 
även den 
gemensamma 
utmarken för de två 
byarna upp.  
Sandsjöbacka 
bestod som tidigare 
av ett mantal med 
två brukare, Gustaf 
Olsson och Johan 
Thorsson.  

Figur 5: Kartan över Grönabur och Sandsjöbacka Laga skifte 1841. 
Skalstocken visar på 700 alnar och en aln är detsamma som 0,5938 m. 
 

 
Grönabur, även det på ett mantal, var fortfarande uppdelat på fyra brukare: Andreas Höglund, 
Adolf Carlson, Sven Peter Arfvidsson och Arfvid Arfvidsson. På kartan från 1841 över laga 
skiftet, ser man en återgivning av ett landskap som verkar helt trädlöst, men i vissa ängar 
fanns det aspar. I skiftesprotokollet står det dock att alla träd i kvarnhagen skulle vara 
avverkade inom ett år och alla andra träd skulle vara avverkade senast tio år efter laga skiftet. 
Av gårdarna i Grönabur fick tre av dem ligga kvar vid bygatan i den sydvästra delen av byns 
ägor, medan en gård fick flytta ut, utanför bykärnan fanns även ett hus på undantag. Husen 
var byggda av timmer och hade antingen tegel- eller halmtak. Åkermarken på ca 12 hektar var 
uppdelat i de två skiftena som nämndes ”hemskiftet” och ”utskiftet” och omgärdades närmast 
av ängsmark, som var ca 22 hektar. Trots att det fanns två skiften i byn är det troligt att det 
fortfarande var ensädesbruk då åkern inte kunde ge tillräckligt med avkastning om den 
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delades upp så att en del låg i träda.52 Den gemensamma utmarken på sammanlagt ca 147 
hektar, var belägen nordväst och öster om inägomarken, som tillsammans med Lyngsjön (då 
Ljungsjön) delade utmarken i två delar. De ställen där betesmarken angränsade till åker, äng 
eller vid någon av byns gränsmarker, skulle hägnas med sten inom 3 år efter laga skiftets 
förkunnande så att betesdjuren inte förstörde marken, även de nya ägogränserna kom att 
hägnas. Ljungens utbredning på figur 6a, ca 110 ha, kan verka mycket i jämförelse med 
senare kartor, beror på att mark som beskrevs ”stenig” i laga skiftesprotokollet har tolkats 
som att det även fanns ljung där. På den mer sparsamt tolkade figur 6b, täcker ljungheden 
endast områden på sammanlagt ca 28 ha. Detta skulle i så fall innebära att 1800-talets 
ljunghedsutbredning skulle ha varit mindre än vad den är idag.  

Generalstabskartan över Sandsjöbackaområdet upprättades mellan 1839-42 och blev 
utgiven 1863 i skala 1:100 000.  På grund av att skalan är i 1:100 000 gör det att den i stort 
sett endast visar topografiska egenskaper och att det i stort är omöjligt att se några skillnader i 
övrig mark. Vid mitten av 1800-talet började även nya brukningsformer göra att sämre marker 
kunde uppodlas. Bland annat var växelbruket viktigt eftersom vallodling kunde ersätta 
ängarna, vilket ledde till att ängarna övergick till att bli åkermark. 

 

 
Figur 6a: Grönaburs inägomark, samt den gemensamma utmarken för Grönabur och Sandsjöbacka 
byar vid tiden för Laga skiftet 1841. Den streckade linjen visar naturreservatet Sandsjöbackas 
omfattning vid bildandet 1969.  
 

                                                 
52 Gadd, s. 145 
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Figur 6b: Grönaburs inägomark, samt den gemensamma utmarken för Grönabur och Sandsjöbacka 
byar vid tiden för Laga skiftet 1841. Den streckade linjen visar naturreservatet Sandsjöbackas 
omfattning vid bildandet 1969.  
 

3.5 Byarna på 1900-tal och framåt 
Under 1900-talet har de största skillnaderna av landskapet utformats runt dessa två byar. 
Sandsjöbacka by består vid denna tidpunkt liksom i dagsläget fortfarande av två 
brukningsenheter och Grönabur by är uppdelat på fyra brukningsenheter. 
Jordbruksomläggningar efter andra världskriget har medfört att mark slutat att bli brukade på 
samma vis som tidigare och istället börjat växa igen utav skog.  

På den häradsekonmiska kartan från 1920-talet är inslagen av träd inte så stor än, det är 
främst på vissa delar av den gamla ängsmarken som lövträden finns. Barrträd kan man inte 
finna på många ställen i socknen, utan det är främst lövträd som gjort intåg i det förr så 
trädfattiga landskapet. Detta trots att en ökad skogsplantering i Tölö socken, började ta fart 
vid sekelskiftet 1900. Utmarken har inte förändrats i någon större utsträckning sedan laga 
skiftet 1841, endast ungefär 2 % minskning. Den var fortfarande trädlös förutom några dungar 
av lövträd sydväst om Sandsjön. Dock innebar laga skiftet att markerna slogs ihop till större 
enheter, en bit mark som 1841 var ängsmark sydost om Sandsjön har övergått till att delvis bli 
betesmark. Just ängsmarken på nu 11 hektar, är det markslag som har minskat mest under de 
åttio år som gått mellan laga skiftet och häradsekonomiska kartan, hela 50 % av den ängsmark 
som fanns 1841 var nu borta . Eftersom inga äldre flygfoton har tagits över Halland som det 
gjordes över Skåne under 1940-talet, är det svårt att skatta exakt hur stora och vilka delar av 
utmarken som fortfarande kunde vara täckt av ljung på 1920-talet. Med tanke på att 
ljunghedarna i Halland överlag degenererats från mitten av 1800-talet och framåt, så är det 
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även möjligt att samma sak skedde med Grönabur och Sandsjöbackas ljunghedar. Utmarken 
bestod även av ett flertal våtmarksområden, som på den tidigare samfäladsmarken användes 
för torvtäkter.53 Åkermarken har ökat till ca 34 hektar då både ängs- och utmark har börjat 
brukas mer intensivt och övergått i åkermark i och med nya brukningsformer under andra 
halvan av 1800-talet. Den största skillnaden är den norra delen av åkermarken som 1841 var 
mossmark, men som efter dikning kunde uppodlas. Genom dikning och andra 
markförbättringsmöjligheter ökade åkerarealen med 183 % fram till 1920. 

 
 

 
Figur 7: Grönaburs inägomark 1920-tal, samt utmarken som skiftades 1841. Från häradsekonomiska 
kartan från 1925. Den streckade linjen visar naturreservatet Sandsjöbackas omfattning vid bildandet 
1969.  
 
 
På slutet av 1950-talet planerade länsstyrelsen i Halland att inrätta ett naturreservat utav vissa 
delar av Sandsjöbackas och Grönaburs utmarker, samt även en del av den i sydost belägna 
Skårbys utmarker. 1967 började Domänverket att köpa loss de delar som skulle utgöra den 
första delen av Sandsjöbacka naturreservat och som utgjorde en areal på cirka 155 ha, 
samtidigt bestämdes att namnet på naturreservatet skulle vara Sandsjöbackareservatet och vid 
denna tid var det även bestämt att den nyinskaffade marken skulle ingå i ett större regionalt 
reservatsområde med samma namn och som sträckte sig upp till Göteborgs södra förorter.54 
1969 instiftades naturreservatet med följande motivering.  

                                                 
53 Grönabur och Sandsjöbacka laga skifte 1841, Tölö socken akt nr 13-TÖL-89  
 
54 Tölö socken akt nr 13-TÖL-728, 1. 
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 ”Härtill kommer att området bör skyddas och vårdas som ett representativt avsnitt 
av det gamla nordhalländska hedlandskapet såsom det utformats under inflytande 
av hävd genom bete och bränning. Vidare bör en inom området belägen moränås 
skyddas på grund av åsens geologiska värden.”55 
 

Bränning i Sandsjöbackareservatet sker för tillfället med mellan 8-12 års intervall allt efter 
hur vädret och de olika markernas beskaffenhet påverkat heden. Det är dock på gång att ändra 
bränningsintervallerna till 6 år, då ljungmarken numera är indelad i sex områden av vilka tre 
har blivit brända sedan 2003. På de tre områden som bränts sedan 2003 betar får, men innan 
2003 gick även nötkreatur där. Önskemål på sambete finns för området men än så länge går 
får och nötkreatur på olika områden.56  

Då svedjning utav ljung på hällmark kan skada det underliggande humustäcket, ska det på 
sådana ställen inte utföras bränning för tätt. Det har därför beslutats att intervallen av 
bränning på hällmarker ska vara mellan 10-12 år. Naturreservatets ljunghedar är uppdelade i 
större delområden som bränns med några års intervall, branden hejdas här genom en 30 cm 
bred brandgata av mineraljord. De större ytorna skapar en större artrikedom och gör så att 
betet kan koncentreras till vissa områden vilket ger jämnare betesgång. Genom att ljungens 
olika stadier kommer att framhållas blir det även möjligt att studera detta på en och samma 
lokal.57 

Omgivningen kring Grönaburs och Sandsjöbackas marker är idag helt förändrad gentemot 
för bara hundra år sedan. Stengärdesgårdar finns fortfarande kvar på den gamla utmarken och 
de visar på att utmarken delades upp efter laga skiftet så att varje brukare själv kunde 
bestämma djurantalet på respektive del av marken. Ställer man sig på moränåsen söder om 
Sandsjön och ser sig om i det kuperade landskapet så ser man hedlandskap mot söder och 
sydost. Skogslandskap syns överallt på höjderna runtomkring och mot norr och väster tar 
skogen vid nästan direkt. I öster bryts naturreservatet utav E6 vilket är en enorm kontrast mot 
det intilliggande hedlandskapet, för att därefter övergå till skog. Inom naturreservatet består 
en stor del av skogen bok och al men i de södra delarna finns mer blandskogar. Bortanför 
reservatets gränser syns endast barrträd och det är mycket svårt att få fram en inre bild med ett 
trädlöst landskap så långt ögat kan se. Den mest markanta skillnaden i området är utan tvekan 
skogens utbredning, som på mindre än ett sekel brett ut sig över stora delar. Det är nu främst 
betesmarken, men även den resterade ängen som har fått ge vika för skogen. Ljunghedens 
utbredning kan verka vara väldigt liten om man ser på figur 8 och jämför med figur 6a. Men 
då jag på 1841 års laga skifteskarta tolkade att den mark som benämndes stenig var 
ljungbeklädd och att den marken idag är täckt utav skog, vilket har gjort att klassificeringen 
blev större på kartan från 1841. Även då det kan finnas mindre lokaler utav ljung på 
marktäcket under trädens krontäcken på de ställen med mycket berg i dagen, så kan inte 
denna mark klassificeras som ljunghed eftersom den inte bränns regelbundet. Om man lägger 
figur 8 över figur 6a så märker man att den mark som i dagsläget består av ljunghed, var inte 
betecknad som ljungmark i laga skifteshandlingen. Eftersom ljungheden brändes ungefär vart 
femte år, var den naturligtvis även uppdelad i fyra till fem jämnstora delar, där en del brändes 
årligen. Med den slutsatsen skulle den nybrända heden på både figur 6a och 6b ha varit 
gräsbevuxen vid tillfället för skiftet för att ett par år senare åter vara helt täckt av ljung. 
Jämförs istället dagens ljunghed (figur 8) med den i figur 6b,  
 
 

                                                 
55 Tölö socken akt nr 13-TÖL-728, s. 3. 
56 Skriftlig kommunikation med Lars Strandberg via e-mail, 2005-05-25 
57 Friberg & Strandberg, s. 75. 
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Figur 8: Grönaburs inägomark och utägomark 2001, samt den första delen av Sandsjöbacka 
naturreservat som tillkom 1969. Den streckade linjen visar naturreservatet Sandsjöbackas omfattning 
vid bildandet 1969. Tolkat ur flygbilderna tagna 2001 och Topo 10K. 
 
 
Åkerarealen har minskat till 21 hektar sedan 1920, men är ändå 75 % större nu än vad den var 
1841. En helt annan utveckling har skett med ängsmarken, som nu är helt borta, även av 
utmarken med ljunghed och övriga öppna ytor finns endast ca 16 % kvar inom det område 
som tillhörde Grönabur och Sandsjöbacka 1841, vilket är ungefär 23 hektar. Inom samma 
område har ljunghedsminskningen varit 82 % eller 69 % om 1969 års naturreservatsområde 
inkluderas där den sammanlagda ljungheden täcker ca 34 hektar, vilket kan jämföras med de 
99 % av all hallands ljunghed som försvunnit sedan mitten av 1800-talet. De ytor där åker, 
äng och de öppna markerna har försvunnit, har istället blivit ersatt av skog, som täcker en yta 
av ca 120 hektar. 

  
4 Ljunghedens framtid 
Det finns ingen möjlighet att ljunghedar ska få chansen att breda ut sig likt 1800-talets 
utsträckning. Detta har en rad orsaker av vilken lönsamheten är den främsta, där ljungheden 
för 150 år sedan bredde ut sig finns idag högproduktiv skogsmark. Skogsmarken ger betydligt 
bättre avkastning än vad ljunghedar gör, vilket gör att den enskilde brukaren allt som oftast 
föredrar pengar i plånboken än det estetiska värdet. Men kan bara makthavarna handla genom 
att tillföra ekonomiska medel som kan få markägare att vilja öka ljunghedarnas areal, så är 
tillfället det rätta nu. I dagsläget ser vi förödande spår av vädrets makter på främst de 
planterade granskogarna i södra Sverige, vilket lämnar stora öppna ytor där ljungen kan 
komma tillbaka på, detta kanske kan breda vägen för en ny våg av öppna ytor av ljunghed. 
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Samtidigt är det beslutat av Länsstyrelsen i Halland att ljunghedsarealen ska öka med 400 
hektar, vilket främst är en utökning av redan befintliga naturreservatsområden.  

De motiv som idag finns för att man ska bevara ljunghedarna är främst för att spara en del 
av vårt kulturhistoriska arv, men till viss del även för att skydda arter som är specifika för 
hävdade ljunghedar. Av den speciella floran är kanske hårginsten (Genista pilosa) den mest 
kända trots att den inte är direkt hotad och den är klart gynnad av bränning. Mer sällsynta och 
även fridlysta ginstarter som man kan finna på ljunghedar i Sverige är nålginst (Genista 
anglica) och tagginst (Genista germanica) (även kallad tysk ginst), av vilken den senare 
endast finns på två lokaler i landet. Hedjohannesörten är en annan fridlyst växt som går att 
finna på en del ljunghedar.58  

Zoologiska värden på ljunghedar har inte undersökts i någon större skala i Sverige före 
1990-talet, men tidigare undersökningar på ljunghedar i Storbritannien utav spindlar och 
jordlöpare, visade på att det fanns en stor artrikedom bland dessa arter. Den visade även på att 
ljungen kan vara en viktig nyckelart för just spindlar och jordlöpare. På ett par ljunghedar i 
Halland gjordes 1993 en undersökning för att ta reda på om de brittiska slutsatserna även gick 
att se på svenska ljunghedar. Resultaten de kom fram till visade på att det finns en stor 
artrikedom bland jordlöpare på ljunghedarna i Sverige. Bland annat fann de den rödlistade 
skalbaggen kullerlöparen (Carabus convexus) på Sandsjöbackas ljunghedar. Denna jordlöpare 
trivs på öppna, varma och torra lokaler som sand- och grusmarker, samt på västsvenska 
ljunghedar.59 De olika ginstarterna är även indikatorarter för ett tiotal rödlistade fjärilsarter 
som endast finns på några av de halländska ljunghedar som ännu hävdas. Av de tio arterna är 
fyra akut hotade och ginstpalpmalen (Syncopacma sueciella) kan mycket väl vara utdöd då 
den inte påträffats sedan mitten av 1990-talet. Den daggiga ginstmätaren (Pseudoterpna 
pruinata) är även den akut hotad och dess förekomst på ljunghedarna hotas av en alltför 
noggrant naturvårdsbränning samt av ett åretruntbete, då det inte finns tillräckligt med 
attraktiva platser att förflytta sig mellan.60 Orren (Tetrao tetrix) är en fågelart som har minskat 
i Sverige under 1900-talet vilket till stor del beror på grund av jakt, men även på grund av de 
minskade ljunghedarna. Ljunghedarna fungerar delvis som en plats där orren finner föda i 
form av ljungknoppar och detta sker i regel under vintern då ingen annan föda finns 
tillgänglig. I Danmark höll rasen nästan helt att försvinna under 1800-talet då hedar 
planterades med skog.61  Den öbiografiska teorin som utformades av MacArthur och Wilson 
på 1960-talet, menar att allt för stora avstånd mellan de lokaler där fjärilarna lever och 
lokalernas storlek påverkar hur arter klarar att förflytta sig och att det finns fler arter i större 
lokaler än i mindre.62  
 Det ekonomiska värdet som naturen har, men som man inte alltid tänker på. Är även det 
en orsak till bevarande, vilket kan ses i figur 9.63 
 

                                                 
58 Bernes, s. 138; Nilsson, s 14-16. 
59 Gunnarson & Götmark, s. 7-8, 11, 13 
60 Götmark, Gunnarson & Andrén, s. 88; Ekstam & Forshed, s. 93. 
61 Cramp, s. 416-419. 
62 Svensson, s. 75. 
63 Ett rikt odlingslandskap, s. 38. 
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Figur 9: Totalt ekonomiskt värde av ett rikt odlingslandskap. (Ett rikt odlingslandskap 1999). 
 
 
Tidigare har orsakerna för bevarandet av ljunghedar främst varit att det är en speciell 
kulturhistorisk brukningsform, som företrädesvis funnits i Västsverige. Förändringar i 
bedömning för bevarande kan kanske komma efter hand som mer forskningsstudier om 
ljunghedarnas biologiska värden utförs, och antalet rödlistade arter upptäcks. Just de 
rödlistade arternas betydelse för biotoper kan förklaras genom följande: 
 

”En gemensam nämnare för rödlistade arter är att de bedöms riskera att försvinna 
inom en mer eller mindre näraliggande framtid. Rödlistade arter utgör därför inte 
ett representativt utsnitt av den biologiska mångfalden för olika ekosystem. 
Däremot kan proportionen av rödlistade arter tillhörande en viss biotoptyp avspegla 
graden av mänskliga störningar och därmed den utarmningsprocess som drabbat 
biodiversiteten där. Rödlistade arter kan således sägas utgöra den sårbara toppen av 
artdiversiteten inom ett ekosystem.”64   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
64 Blümer & Kyläkorpi, s. 11. 
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5 Diskussion 
1) Hur har utvecklingen av ljungheden på Grönaburs och Sandsjöbackas utmarker 
förändrats från mitten av 1800-talet till idag och jämförelse med den generella trenden i 
Halland?  
Det som många forskare och författare ansåg vara ett fördärv av marken i början av 1900-talet 
och som även ledde till att bönderna levde på gränsen till fattigdom, anser agrar-ekonomen 
Ester Boserup, endast är ett sätt för brukarna att få ut bästa möjliga avkastning genom minsta 
möjliga arbetsansträngning. Boserups-teorin från 1973 uttrycker även att bönderna valde att 
inte göra några förbättringar inom jordbruket eftersom vinsten om skulle komma ut av det 
hela hade varit för liten i proportion till antalet nerlagda arbetstimmar.65 De 
jordbruksförbättringar som skedde under 1800-talet berodde enligt Boserup på en ökad 
befolkning som behövde mer mat, vilket är tvärtemot Malthus teori om jordbruksutveckling 
från 1798. Malthus menade att det var jordbruksutvecklingen som är grundfaktorn till att 
befolkningen tillåts att växa.66 En annan sak som Boserup tar upp i sin bok, är att längre träda 
av odlingsmark ger mindre arbetskostnad per produktionsenhet än ett intensivt brukande.67  

Jämför man Sandsjöbacka och Grönaburs utveckling med Malthus och Boserups teorier, 
så upptäcker man att det är Boserups teori som passar bäst in. Från 1700-talet har antalet 
gårdar varit konstant, vilket tyder på att även befolkningen har varit rätt likartad och detta har 
gjort att bönderna inte känt sig tvingade att göra några riktigt stora omläggningar i jordbruket 
för att klara sig. Brukandet av ljunghed kan inte ses som lika intensivt brukande som om det 
istället hade varit ängsmark eller åker. En annan faktor som kan ha haft större inverkan på att 
befolkningen i undersökningsområdet inte gjorde några större förändringar i produktionen, är 
att den kuperade terrängen tillsammans med den näringsfattig marken inte gjorde det lönsamt 
att göra några större jordbruksomläggningar förrän på 1900-talet.  

Från 1850 till början av 1920-talet minskade ljunghedsarealen i Halland från 150 000 till 
45 000 hektar, vilket är en minskning med 70 % och denna minskning förklaras främst av 
produktionsskogsplantering. I dagsläget finns det ungefär 1 500 hektar kvar vilket är 3 % av 
det tidiga 1900-talets areal och 1 % av ljunghedens areal när den hade sin största utbredning 
Då skogplantering utav produktionsskog har varit den klart största anledningen till denna 
minskning i både antal och storlek av de halländska ljunghedarna mellan mitten av 1800-talet 
till mitten av 1900-talet. Även efter 1950 har stora arealer utav ljunghed gått förlorade på 
grund av nedlagt brukande och övergång till skogsodling eller åkerbruk. Men tack vare 
naturfrämjande åtgärder från 1950-talet och framåt, har en total utrotning förhindrats och en 
ljunghedsökning med 400 hektar kommer att ske till 2010, så att hallands ljunghedsareal 
sammanlagt kommer att vara 1 900 hektar. 

Den kuperade terrängen med höjdskillnader på uppemot 50 meter tillsammans med att de 
norra delarna av länet till stor är ett sprickdalslandskap, gjorde inte heller det så attraktivt att 
plantera skog, då de stora inslagen av berg i dagen skulle ha hindrat ett effektivt skogsbruk. I 
de sydöstra delarna av Halland var betingelserna för skogsodling betydligt bättre då det bland 
annat inte är lika stora skillnader i terrängen där och att berg i dagen inte förekommer i lika 
stor utsträckning. En del ljunghedar har gått över till att bli åkermark, men denna utveckling 
är inte alls lika omfattande som övergången till skogsproduktion då huvuddelen av 
ljunghedsarealen fanns i hallands inland och landskapet där lämpar sig bättre för skogsbruk än 
för åkerbruk.  

 

                                                 
65 Boserup, s. 31-32. 
66 Persson, s. 21-22. 
67 Boserup, s. 137-138. 
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Bild 1: Ljunghed i Sandsjöbacka naturreservat med mycket berg i dagen. Johan Barrhök 2005. 
 
 

Ett par decennier in på 1900-talet då flertalet av bönderna kände sig tvingade att sluta med att 
hävda ljungheden på grund av olönsamhet och istället gå över till skogsbruk. Då blev denna 
ljunghed lyckligtvis intressant för länsstyrelsen att bevara då de flesta hävdade ljunghedarna 
höll på att försvinna från landet. Beslutet om att skapa ett naturreservat togs vid en tidpunkt 
då mekaniseringen av jordbruket ökade som mest och som även kom att minska 
jordbrukarnas arbetstimmar. I samband med mekaniseringen och fram till 1970-talet 
fyrdubblades även produktionen/arbetstimme, vilket kan jämställas med den ökning som 
skedde i samband med olika jordbruksreformerna under 1800-talet. Hade inte länsstyrelsen 
funnit intresse för platsen så är chansen för att Sandsjöbacka ljunghed skulle ha funnits kvar 
idag, ytterst liten. Istället för att se ljungen breda ut sig på Bräckan när man åker på E6 mellan 
Kungsbacka och Göteborg hade man istället sett en granskog och de gamla brukningsspåren 
från förr hade varit för evigt varit borta för de flesta människor. Övriga ljunghedar i Halland 
av betydande storlek och som hävdas med bränning och bete är till majoriteten även de 
instiftade naturreservat.  
 
Ljunghedsutvecklingen i Sandsjöbackaområdet kan sammanfattas med att det har skett en stor 
minskning mellan 1920 och idag, samtidigt som skogsmarken har ökat. Att inte all ljunghed 
har försvunnit beror på att Hallands länsstyrelse redan på 1950-talet fann området intressant 
att bevara, det vill säga innan all ljungheden helt hunnit försvinna. Norra halland är till stor 
del ett sprickdalslandskap med mycket kuperad terräng och en stor del berg i dagen vilket är 
en annan faktor som hindrat lantbrukarna att ersätta hedmarken mot skogsbruk. Frågan var 
även ifall utvecklingen i området kunde få stöd av antingen Malthus eller Boserups teorier om 
jordbruksutveckling. Tendenser på att Boserups teori om att befolkningsökningen bestämmer 
graden av jordbruksutveckling, kan ses i de två byarna, men något riktigt samband mellan 
någon av de två teorierna och ljunghedens utveckling finns inte. Ljunghedsutvecklingen i 
Halland som helhet från mitten av 1800-talet till idag har varit förödande då det endast finns 
drygt 1 % ljunghed kvar av de 1800-talets 150 000 hektar. Tidpunkten för när 
arealminskningen var som störst av de årtal som nämnts, var fram till 1920 då över 100 000 
hektar ljunghed försvann. Efter 1920 och fram till 1980-talet fortsatte den totala arealen 
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ljunghed i Halland att minska, men har därefter ökat lite tack vare naturvårdsbevarande 
insatser.  

Åkerarealen ökade mellan 1841 och 1920 med 183 %, för att åttio år senare ha minskat 
med 37 %. Den totala utmarken minskade inte nämnbart mellan 1841 och 1920 men år 2001 
återstod ca 16 % av 1800-talets utmark, eftersom jag inte räknat med skogsmark som utmark. 
Ljungheden har under samma tid minskat från ca 110 hektar till ca 34 hektar vilket är en 
minskning med 69 %, hur stor andel ljunghed som fanns 1920 är svårt att utsäga, då den 
häradsekonomiska kartan inte visade någon skillnad på olika sorters betesmark. Hälften av 
1841 års ängsmark var försvunnen 1920 och 2001 fanns ingen ängsmark kvar. De områden 
där ängs- och betesmark försvunnit på, har det efter 1920 växt upp skog på.  

 
 
Tabell 3 

 
 
Tabell 4 
Åker-, ängsmarken och den totala utmarkens förändring i Grönabur och Sandsjöbacka 
räknat i hektar, 1841, 1920 och 2001. 
 
Årtal Åker Äng Utmark 

1841 12 22 147 

1920 34 (+183%) 11 (-50%) 144 (-2%) 

2001 21 (-37%) 0 (-100 %) 23 (-84%) 

 
 
2) Vilka möjligheter har ljunghedar som bete och finns det även andra 
användningsområden som man kan använda ljung till? 
Ljunghedar är vegetationstyp som är lokaliserad till de sydvästra delarna av Sverige, som 
under en lång period räknades som fattiga, då grödornas avkastning inte var så stor. Ljungen 
som växt klarar sig på mycket magra, urlakade marker som till exempel sand- och hällmarker, 
vilket gör att förutom ljung så klarar sig främst barrträd på de markerna. Då flesta 
människorna på 1700-1800-talen fick sin inkomst från den mark de brukade eller från sina 
djur och att det var livsavgörande att använda så stor del av marken som möjligt. När jorden 
inte lönade sig till att odla upp, blev den till byns gemensamma utmark och användes istället 
som betesmark och som källa för virkesuttag. De milda vintrarna på västkusten skapade ett 
tillfälle för befolkningen att ha djuren på bete en längre tid under året, när höskörden inte 
räckte till för att hålla djuren vid liv.  

Ljunghedens förändring i Halland och denna studies område mellan 
1850 och 2001 räknat i hektar, procentförändring från 1840-1850 inom 
parentes. 
 
Årtal 
 

Halland Sandsjöbacka 

1840-1850 Ca 150 000  Fig 6a: ca 110 Fig 6b: ca 28 

1920 Ca 45 000 i.u. i.u. 

2001 1 500 (-99 %) 34 (-69 %) 34 (+21%) 



 32 

Författare och forskare debatterade i början av 1900-talet i frågan om ljunghedarna var en 
naturlig vegetationstyp som kommit fram oberoende av människans brukande eller om det var 
på grund av människans intensiva brukande av jorden som hade skapat dem och de allra festa 
höll människan ansvarig. Just uppfattningen att ljunghedarna var en av de allra sämsta 
marktyper som fanns och att det var ett under att folk kunde leva av det, var allenarådigt bland 
de författare och forskare som var med i diskussionen.  

Men flertalet av de människor som hade stora arealer ljunghed ansåg däremot att det var 
tack vare heden som de kunde hålla ett stort antal djur som de fick mat ifrån och som de även 
kunde sälja för att få pengar. Hade de istället slutat att hävda ljunghedarna och istället börjat 
att plantera träd, så hade betestillgången minskat innan man kunnat ta lövtäkt från träden, 
vilket skulle göra det svårare att hålla boskap i samma utsträckning. Även om lövtäkt 
huvudsakligen skedde på ängsmark, skulle det inte vara otänkbart för dåtidens brukare att 
upplåta en del av ljungheden åt lövträd, vilket skulle ha gett dem tillgång till både virke och 
bete. För att den ultimata trädföryngringen skulle ha skett så skulle svedjningen ha ersatts 
med huggning, för att inte få föryngring utav tall, gran, en och björk.68 

Bönder som använde sig av lövtäkt och stubbskottsbruk fick även material till att göra 
hantverk och redskap från träden, vilket även ljunghedsbönder fick från ljungen. Förutom att 
ljungen hade många egenskaper för vad den kunde användas till, så var ljunghedarna även 
relativt lättskötta då mindre områden brändes med ungefär 6 års intervaller. Förutom 
bränningen släpptes boskapen ut så tidigt som möjligt på våren och fick gå ute så länge det 
var barmark.  
 Möjligheter till att ha boskap på ljunghedsbete i dagsläget skulle vara möjligt med vissa 
sorters boskap som är mindre selektiva i valet av bete. Dessa är till exempel lantfår, texel-får 
och highland cattle. Positivt är att ljunghedar kan användas som betesmark i stort sett året om, 
undantaget är ifall det skulle bli allt för kalla vintrar med mycket snö.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
68 Bergendorff & Emanuelsson, s. 308. 
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