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Sammanfattning  
De senaste 50 åren har intensifieringen av jordbruket ökat i takt med maskinernas framfart. Detta 
på bekostnad av att livsviktiga biotoper för djur och växter försvunnit, då åkerlandskapet blivit allt 
mer homogent. Skogen och jordbrukslandskapet är två av de artrikaste landskapstyperna och 
utgör idag störst hot för Sveriges rödlistade arter.  

Undersökningsområdet ligger i nordvästra Skånes åkerlandskap och uppsatsen behandlar 
jordbruksmarkens öppna fält och dess utveckling. Uppsatsen belyser även skillnader mellan små- 
och medelstora jordbruk jämfört med storjordbruk i ett område bestående av Fleninge, Kropp, 
Holk och Rosendal, belägna i nordöstra Helsingborgs kommun. Undersökningsområdet är 
intressant för att studera olika markägares förhållningssätt till jordbruksmarken.  

En GIS-analys över områdets landskapsutveckling av öppna fält, trädrader och habitatöar 
presenteras för åren 1947, 1965 och 2017. Analysen visar att medelstorleken på de öppna fälten, 
betesmarken och åkermarken i båda undersökningsområdena har mer än fördubblats på 70 år, 
med störst förändring på storjordbruket. Det syns även tydligt att antalet fält successivt minskat 
med åren då 197 fält har försvunnit på de små- och medelstora jordbruken samtidigt som 69 
försvunnit i storjordbruksområdet.  
 
En genomsnittlig minskning av trädrader, med cirka 129 meter per år, sker på det små- och 
medelstora jordbruket, där minskningen är störst. Habitatöarna går från att ha varit vanligare inom 
storjordbruket till att merparten försvinner under undersökningsperiodens senare del. På det små- 
och medelstora jordbruket ökar antalet habitatöar även om en stor andel habitatöar avlägsnas, så 
tillkommer många. År 2017 finns totalt 99 habitatöar i undersökningsområdet, vilket innebär en 
minskning med cirka 0,4 habitatöar per år. Habitatöarna har dock varit svåra att analysera, detta 
ser dock ut att hänga samman med att glesa typer av trädrader tillkommer där, vilka enligt gängse 
kategoriseringskriterier inte räknas till trädrader utan blir individuella habitatöar. 
 
Denna utveckling har troligen en negativ inverkan på den biologiska mångfalden i området. Då 
minskning av habitat och biotoper är ett av de största hoten för biodiversiteten och arters utrotning 
är det grundläggande att jordbruket istället bidrar till bevarande av arter för en hållbar framtid.  

 

Ämnesord 
Landskapsvetenskap, landskapsutveckling, GIS, spridningskorridorer, trädrader, habitatöar  
 



 

3 

 

Innehållsförteckning 

Inledning      4 

Syfte      5 

Frågeställningar      5 

Bakgrund       5 

- Jordbrukets rationalisering     6 

- Stensekes kategorisering av bönder     11 

- Undersökningsområdet     12 

Material och metod      17 

- Avgränsning      19 

- Markindelning     19 

- (1) De öppna fälten, betesmarken och åkermarken    20 

- (2) Trädrader     20 

- (3) Habitatöar     20 

Resultat      21 

- (1) De öppna fälten, betesmarken och åkermarkens trendutveckling 21 

- (2) Trädradernas trendutveckling    32 

- (3) Habitatöarnas trendutveckling    33 

Diskussion      44 

- I. Hur ser de (1) öppna fältens trendutveckling ut under perioden   45 

1947–2017 i ett slättbygdslandskap i nordvästra Skåne? 

- II. Vad innebär den agrara landskapsutvecklingen för undersökningsområdets  46 

(2) trädrader och (3) habitatöar i området med små och medelstora jordbruk  

respektive storjordbruk?  

- Framtida forskning      47 

Referenser      48 



 

4 

 

Inledning 

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB 2017a) har åkermarkens areal i Sverige sedan 2007 

minskat med 2,6 %, och år 2016 upptog åkermarken 2 579 600 hektar. På 50 år har nästan 

en miljon hektar åker tagits ur bruk och lika mycket ängs- och betesmark har försvunnit till 

skogsproduktion och övrig exploatering. Under samma period har antalet jordbruksföretag 

minskat med 50-70 % varav den största nedgången har skett i Norrland och södra Sverige. 

Markägaren är inte bara betydelsefull då hen ansvarar för mycket mark, utan har även stort 

inflytande på anställda och arrendatorer. Markägarens uppfattning om förändringar spelar 

därför stor roll när det gäller initiativ till moderniseringar och när andra beslut tas gällande 

jordbruket (Stenseke 1997).  

 

Landskapet är ett temporärt resultat av naturens krafter och människans arbete (Stenseke 

1997). Den historiska markanvändningen och jordbrukets rationalisering har påverkat vårt 

jordbrukslandskap så länge marken brukats och ägarstrukturer har förändrats genom 

årtionden och århundraden. För 200 år sedan ägde många bönder många små tegar, idag 

äger få bönder stora sammanslagna marker. Hur denna utveckling egentligen påverkat 

naturens ekosystem och vårt leverne är svårt att säga. Det vi dock vet är att jordbrukets 

intensifiering har inneburit att odlingshinder har röjts bort, åkerfälten blivit allt större och 

därmed mer homogena, vilket i sin tur påverkat den biologiska mångfalden negativt. 

Detta trots att skogen och jordbrukslandskapet är de artrikaste landskapstyperna och 

skogsavverkning och igenväxning är de två faktorer som utgör störst hot för rödlistade 

arter (SLU 2017). Vidare har marken täckdikats och de lågproduktiva markerna har plöjts 

upp eller planterats igen (Smith 2010). Genom användningen av handelsgödsel och 

bekämpningsmedel har produktiviteten ökat markant, även detta på bekostnad av den 

biologiska mångfalden som istället kraftigt minskat. Genom att studera den historiska 

utvecklingen kan dagens landskap bättre förstås.  
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Syfte 

Undersökningens syfte är att studera eventuella trender i de öppna fältens utveckling med 

fokus på trädrader och habitatöars förändring under de senaste 70 åren inom områden med 

olika ägarstruktur i Helsingborgs stad.  

 

Frågeställningar 

I. Hur ser de öppna fältens utveckling ut under perioden 1947–2017 i ett 

slättbygdslandskap i nordvästra Skåne? 

II. Vad innebär den agrara landskapsutvecklingen för undersökningsområdets 

trädrader och habitatöar i områden med små- och medelstora jordbruk respektive 

storjordbruk?  

 

Bakgrund 

Arters betydelse vägs ständigt mot varandra och svårigheter uppstår när det gäller att 

prioritera vissa arter framför andra (Elmqvist & Johannesson 2005). Emanuelsson (2005) 

uttrycker att jordbruket är en förutsättning för vissa djurs och växters överlevnad. Även 

Smith (2010) menar att en stor andel av de hotade arterna i Sverige är knutna till 

jordbrukslandskapet. Arter i det åkerdominerade landskapet är beroende av häckar, bryn, 

småvatten, dungar med mera för att överleva (Emanuelsson 2005). De senaste årtiondenas 

intensifiering av jordbruket har ökat och inneburit en betydande minskning av 

biodiversiteten (Hanski 2011; Hoffmann & Greef 2003; Persson, Olsson, Rundlöf & Smith 

2010). Intensifieringen har bidragit till en minskad fragmentering i och med att mindre fält 

har slagits samman till större enheter (Lewan & Lewan 2001; Jordbruksverket 2005; 

Persson et al. 2010). Biotopförlust är ett vanligt resultat vid den här typen av fragmentering 

då biotoperna blir isolerade och landskapet allt mer homogent. Länge har jordbrukets 

intensifiering varit ett hot mot bland annat biodiversiteten och ekosystemtjänster vilket 

borde förändras, jordbruket borde istället bidra till bevarandet av arter (Tscharntke, Klein, 

Kruess, Steffan-Dewenter & Thies 2005). 
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Ihse (1995) beskriver den historiska och moderna utvecklingen i södra Sverige, där det 

öppna landskapet blivit allt mer öppet då många små jordbruk försvunnit då de stora 

jordbruken har blivit allt större. Som ett resultat härav, har många små biotoper också 

försvunnit och därmed har det skett en minskning av arter och biologisk mångfald. Studien 

av Ihse visar att fältens medelstorlek i Svenstorp utanför Lund i Skåne, har ökat tre till sex 

gånger under perioden 1947-1978. Ihses undersökte även trädrader och buskars utveckling 

i Slimminge i södra Skåne mellan åren 1938-1985, och fann att år 1985 har många 

linjeobjekt nästan eller helt försvunnit. Den stora skillnaden är att många tidigare 

sammanhängande trädrader och buskar nu bryts och därmed saknar kontinuitet. Ihse har 

även undersökt punktobjekt, i detta fall dammar i jordbrukslandskapet vid Slimminge med 

fokus på antal och avstånd, och studien visar att 47 % av alla punktobjekt, huvudsakligen 

dammar, har försvunnit mellan perioden 1938-1985. Den största förändringen har skett 

mellan 1960 och 1980-talet. 

 

Jordbrukets rationalisering 

De historiska skiftena har varit betydelsefulla för landskapsutvecklingen i Sverige, då de 

påverkat åkermarkernas utbredning, antal och läge. I mitten av 1700-talet påbörjades 

storskiftet, vilket var det första moderna skiftet. Syftet var att begränsa antalet tegar och på 

så sätt effektivisera jordbruksarbetet. Därefter, år 1803 infördes enskiftet i Skåne, vilket var 

ytterligare försök till att samla bondens utspridda marker. Enskiftet lyckades bäst i 

slättlandskap som Skåne, Västergötland samt på Öland, i resten av Sverige utfördes inte 

enskifte, i vart fall inte i lika stor utsträckning. Målet var en stor ägolott, vilket resulterade 

i att många gårdar fick flytta ut från bykärnorna. Visionen var att placera gårdarna i direkt 

anslutning till den samlade marken.   

 

I Skåne var det inga större problem att genomföra varken storskifte eller enskifte, dock var 

det svårare av införandet i andra delar av Sverige (Cserhalmi & Sveriges hembygdsförbund 

1998, Helmfrid 1994). År 1827 infördes laga skifte i hela Sverige, vilket ersatte de två 

tidigare stadgorna, och ägolotterna fortsatte att bli allt mer samlade. Området runt Fleninge 

och Rosendals slott bestod på 1800-talet huvudsakligen av skogsröjd mark, dränering och 

nyodling beskriver Lewan (1994). Den generella utvecklingen i Sverige har på sikt 



 

7 

 

inneburit att många av de små gårdarna slagits ut av de större och starkare godsen samtidigt 

som större landskapsytor odlats upp på ny mark, vilket huvudsakligen togs från ängen 

(Helmfrid 1994). Skiftena stimulerade både ekonomin och nyodlingen, samtidigt som 

bygemenskapen löstes upp och bönderna blev allt friare att besluta över sin mark (Stenseke 

1997).   

 

Landsbygdens avfolkning ökade efter andra världskriget, men redan under 1900–1930-talet 

flyttade landsbygdsbefolkningen från landsbygden och jordbruket. De demografiska 

förändringarna berodde i högsta grad på industrialiseringen, vilken ledde till att man 

flyttade in till städerna. Tätorter växte fram på bekostnad av landsbygden och i takt med 

denna trend, minskade landsbygdens roll i samhällsutvecklingen (Perlinge 2005). Efter 

andra världskriget investerade bönderna i ny teknik och nya redskap, då kriget orsakat en 

stor brist på arbetskraft samt en ökad försäljning av livsmedel. Dessa förändringar var också 

ett svar på de politiska beslut som fattades under mellankrigstiden. Fram till 1940 hade de 

politiska målen gått ut på att säkra landets självförsörjning genom att öka produktionen 

samt att sysselsätta fler jordbrukare. Vi denna tid bodde 44 % av Sveriges befolkning på 

landsbygden och år 1980 hade siffran sjunkit till 17 %, vilket är mer än en halvering på 

fyrtio år (Cserhalmi & Sveriges hembygdsförbund 1998; Larsson 2009; Perlinge 2005). 

Jordbruket skulle nu effektiviseras för att framställa livsmedel till internationellt 

konkurrenskraftiga priser och år 1947 fanns tre huvudmål för jordbrukspolitiken. Det första 

var ett inkomstmål vilket gick ut på att jordbruket skulle uppnå samma inkomstnivå som 

jämförbara yrkesgrupper i samhället. Det andra var ett produktionsmål, vars syfte var att 

Sverige skulle vara självförsörjande av beredskapsskäl, det tredje målet var ett 

effektivitetsmål, vilket innebar inre- och yttre rationalisering samt driftsrationalisering 

(Stenseke 1997).  

 

De yttre rationaliseringarna gick ut på att skaffa stora sammanhängande arealer, för att öka 

effektiviteten. I första hand eftersträvades 10-20 hektar, men 20-30 hektar åker var ännu 

bättre. De inre rationaliseringarna innebar att öka effektiviteten på byggnader samt 

markens odlingsförmåga. Syftet med driftsrationalisering var att öka maskinernas och 

brukningsmetodernas effektivitet. Jordbrukspolitiken påskyndade rationaliseringen i syfte 
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att öka produktiviteten och frigöra arbetskraft. Den nya tekniken ledde till en mekanisering 

av jordbruket, vilket även skapade bättre förutsättningar för många bönder (Flygare & 

Isacson 2003; Stenseke 1997). Denna utveckling har bidragit till det öppna landskap som 

karaktäriserar dagens jordbrukslandskap. Rationaliseringen på slättlandskapet innebar att 

mer mark kunde tas i anspråk och mindre arbetskraft behövdes. Större gårdar och färre 

grödor ledde till mer homogena åkerarealer. År 1947 och fortlöpande avskaffades många 

odlingshinder som bland annat trädrader, habitatöar och stengärden (Emanuelsson, Nordell 

& Elfman 2002). 

 

Efterfrågan på arbetskraft till industrin var stor och mellan år 1940-1970 minskade 

jordbruksbefolkningen med cirka en och en halv miljon människor, vilket motsvarar en 

minskning i jordbrukets arbetsinsats på mellan 70-80 %. Avgångsvederlag betalades ut för 

att bönder skulle lämna sina gårdar och söka arbete inom industrin. På 1970-talet 

debatterades det om bland annat övergödning, vilket bland annat innebar en rad 

restriktioner inom jordbruket (Gunnarson 2011; Perlinge 2005). Lantbruksnämnderna 

utförde 1967, på uppdrag av Länsstyrelsen, utredningar om åkermarkens framtida 

utbredning i respektive län och nu ökade stödet för den yttre rationaliseringen (Stenseke 

1997). Cirka hälften av jordbrukets inkomster kom 1976 från andra inkomstkällor, så 

kallade binäringar och cirka ett år senare, år 1977, var efterfrågan på arbetskraft till 

industrin mättad och återigen var det tal om inkomstmål för jordbrukare (Gunnarson 2011; 

Perlinge 2005). 

 

Under 1900-talet förändras Sverige från att vara ett jordbrukarland till ett industriellt och 

teknikutveckling ökade kraftigt. Redskap och maskiner kunde nu massproduceras och 

ekonomin stärktes (Larsson 2009; Perlinge 2005). I takt med den tekniska utvecklingen 

ökade användningen av konstgödsel och andra kemiska tillsatser i jordbruket. Traktorer, 

skördetröskor, mjölkmaskiner, fläktar och transportörer är några av de viktiga innovationer 

som bidrog till den snabba utvecklingen. Kemiska bekämpningsmedel kom att användas 

efter andra världskriget och handelsgödsel och bekämpningsmedel innebar större skördar, 

mindre problem med skadedjur, mögel och ogräs samt möjlighet att producera större 

kvantitet till bättre kvalité, vilket ökade omsättningen (Flygare & Isacson 2003; Larsson 
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2009). De negativa konsekvenserna av den tekniska utvecklingen var bland annat 

övergödning, problem med bekämpningsmedel i vatten, luft och skördar samt negativ 

påverkan på utrotningshotade växter och djur. Andra halvan av 1900-talet innebar en ökad 

modernisering av jordbrukets förändringar i landskapet samtidigt som insikten av 

miljökonsekvenser uppmärksammades (Stenseke 1997). Både producenter och 

konsumenter krävde en förändring av denna utveckling och i mitten av 1980-talet och i 

början av 1990-talet etablerades organisationer som arbetade med märkning av 

miljömärkningar av varor (Flygare & Isacson 2003).  

 

År 1980 infördes en lag om skötsel av jordbruksmark vilken skulle hindra bonden att ta 

bort odlingshinder utan godkännande från staten, en bestämmelse som skärpts under 

senare år (Lewan & Lewan 2001). Nu fanns två alternativ, mekanisera och intensifiera för 

att vara konkurrenskraftig, eller helt eller delvis lämna jordbruket och finna en inkomst på 

annat håll (Perlinge 2005), det vill säga samma dilemma som många bönder har även 

idag. År 1990 ändrades jordbrukspolitiken med ett beslut om att minska åkermarken och 

produktiviteten. Dock kom detta att ändras igen efter Sveriges inträde i EU år 1995, med 

beslut om olika miljömål (Emanuelsson et.al 2002). 

 

Idag har de svenska bönderna i stort sett förvunnit som samhällsklass genom olika sociala 

och politiska förändringar, så beskriver Gunnarson (2011) dagens bönder efter EU-inträdet. 

Den brukningsbara marken och lantbrukarna är grundstenarna för jordbruksproduktionen 

och jordbrukspolitiken (Jordbruksverket 2011). Strax efter EU-inträdet år 1995 väcktes 

intresset hos svenska bönder att investera i maskiner och redskap. Traktorer och 

skördetröskor inhandlades i stora antal, men redan i slutet av 1990-talet bromsades 

investeringarna in och stabiliserades på 1950- och 1960-talets nivå (Flygare 2003).  

 

Efter EU-inträdet har omfattande reglerings- och subventionssystem satts i bruk, inte minst 

inom jordbrukspolitiken. Omstrukturering har inneburit stora resursöverföringar från 

skattebetalare och konsumenter till jordbrukare (Eklund 2001). EU:s gemensamma 

jordbrukspolitik består av två inriktningar. Den första är gårdsstödet, vilket innefattar de 

direkta stöden samt marknadsregler. Den andra inriktningen innefattar 
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landsbygdsprogrammet, vilket går ut på att utveckla och värna om landsbygdsmiljön. 

Gårdsstödet finansieras helt av EU samtidigt som landsbygdsprogrammet kräver nationell 

medfinansiering. Gårdsstödet är en följd av de stöd som fanns för kompensation på grund 

av sänkta priser. Den kritik som riktas mot gårdsstödet är att det är ojämnt fördelat och 

huvudsakligen gynnar stora markägare. Ytterligare en kritik är den långsiktiga effekten av 

de arealbaserade stöden, som att markpriserna stiger, vilket kan försämra jordbrukets 

konkurrenskraft (Rabinowicz u.å.). I artikeln Is passive farming a problem for agriculture 

in the EU? diskuteras avvecklingen av de direkta utbetalningarna från den gemensamma 

jordbrukspolitiken 2005, där markägarna bibehåller sin jordbruksareal för att erhålla bidrag 

utan att producera varor. Kritikerna menar att detta passiva jordbruk minskar landsbygdens 

utveckling genom att minska exploateringsmöjligheter av jordbruksmarken. Studien visar 

dock att passivt jordbruk inte begränsar mark från att användas i produktionen, tvärtom så 

används mer mark. Efter att ha identifierat de rationella markägarnas mest gynnsamma 

markanvändningsval dras slutsatsen att ett passivt jordbruk inte är ett problem för 

jordbruket, utan tillhandahåller allmänna varor som annars skulle haft sämre 

produktionsförutsättningar (Brady, Hristov, Sahrbacher, Söderberg & Wilhelmsson 2017). 

 

Syftet med landsbygdsprogrammet är att bevara den biologiska mångfalden samt minska 

läckaget av näringsämnen. Den största delen av budgeten går till stöd för betesmarker och 

regioner med sämre naturliga förutsättningar för jordbruk samt stöd till ekologisk odling. 

Oavsett dessa omfattande satsningar på miljöåtgärder fortsätter försämringen av den 

biologiska mångfalden och det finns tvivel om huruvida de nya förgröningskraven är till 

någon större nytta för miljön (Rabinowicz u.å.). Eftersom ett passivt jordbruk främst sker 

på lågproduktiva marker som för närvarande inte är lönsamma för råvaruproduktion, så 

hindrar ett passivt jordbruk övergivandet av ett marginellt jordbruk. (Brady, Hristov & 

Sahrbacher et al. 2017). EU har mer makt över jordbrukspolitiken än på något annat område 

och det är inom jordbrukspolitiken den största delen av EU:s gemensamma budget hamnar 

och flest lagar stiftas. Den gemensamma jordbrukspolitiken, innebär frågor angående 

jordbrukets produktion, den tekniska utvecklingen samt rationalisering och strukturer. 

Detta i sin tur innebär att de formella hindren EU:s medlemsstater emellan, har avskaffats 

och att medlemsstaterna har begränsade möjligheter att själva påverka samt skapa regler. 
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Tanken bakom detta är att alla medlemsstaterna ska konkurrera på lika villkor, vilket gett 

ett resultat av att EU:s jordbrukspolitik i hög grad styr Sveriges jordbrukspolitik (Bryder, 

Silander & Wallin 2004).  

 

Stensekes kategorisering av bönder   

En generalisering av markägares tre förhållningssätt till marken enligt Stenseke (1997), är 

framtagen för att försöka förstå vad som driver bonden till beslut gällande gården. En av 

kategorierna är företagaren som huvudsakligen utgår från ekonomi i sina beslut, både 

från marknaden och ekonomiska styrmedel inom jordbrukspolitiken. Den andra kategorin 

är de traditionella bönderna som menar att marken inte enbart ska fylla ett ekonomiskt 

syfte utan även har avsikten att leva som en bonde genom ta vara på den mark man har. 

Det sista förhållningssättet är landskapsskötaren som har en stark relation till marken och 

prioriterar andra syften före de ekonomiska syftena. Stor vikt kan läggas på att bevara en 

viktig natur- och kulturmiljö. Denna generalisering av bönder kan underlätta förståelsen 

av beslut som bonden tar när det gäller att rationalisera jordbruket, då olika bönder styrs 

av olika förhållningssätt till marken. En studie gjord i Färingtofta i nordvästra Skåne visar 

att en fjärdedel av bönderna i Färingtofta enligt Stenseke (1997), är företagarbönder och 

äger tillsammans cirka 65 % av arealen. Ytterligare en fjärdedel går under kategorin 

landskapsskötare och har knappt 10 % av marken samtidigt som de resterande 

traditionella bönderna brukar drygt 30 % av marken. De tekniska, politiska och 

ekonomiska värdena har bönderna gemensamt att förhålla sig till tillsammans med den 

enskilde bondens erfarenheter, värderingar och ambitioner.  

 

Stenseke (1997) beskriver ett exempel i hennes studie där antalet gårdar i Färingtofta 

kraftigt minskat under perioden 1930–1990. De gårdar som finns kvar i bygden har utökat 

sin areal och i stort sett går utvecklingen mot en specialisering, med allt färre verksamheter 

per gård.  
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Undersökningsområdet  

Undersökningsområdet ligger i nordvästra Skåne och tillhör Helsingborgs kommun (fig. 

1).  Området som huvudsakligen består av slättbygd utgörs av 1765 hektar som i sin tur 

delats upp i två delområden, små- och medelstora jordbruksområdet, det vill säga Fleninge, 

samt storjordbruksområdet där Holk, Kropp och Rosendal ingår, vilka består av 1144 

hektar respektive 621 hektar. För att skapa en överskådlig bild av området utfördes en 

fältanalys vid två tillfällen, den 15/5 2017 samt den 9/1 2018. Syftet med analysen är att 

visualisera undersökningsområdets karaktärsdrag. Fleninge är ett små- och 

medeljordbruksområde i nordöstra Helsingborg, vilka gränsas av Holk, Kropp och 

Rosendal som tillhör strukturen storjordbruk. Rosendals slott byggdes år 1615 av Anders 

Bille och godset har i generationer gått i arv fram till 2015, då godset såldes till en dansk 

godsherre (Runberg 2016). Det visar sig tidigt tydligt att hela undersökningsområdet 

präglas av det storskaliga jordbruket, vilket illustreras i en karakteristisk bild i fig. 2 och 3. 

Landskapsvyn består huvudsakligen av öppna och flacka marker med fri sikt, förutom i 

anslutning till Kropps kyrka där landskapet är något kuperat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Undersökningsområdet. Helsingborg är Sveriges åttonde största kommun och har cirka 
140 000 invånare (Helsingborgs stad 2015; SCB 2017b). Undersökningsområdet är markerat 
med svart på kartbilden.  
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De olika grödor som odlas skapar variation i landskapet, dock är den övriga variationen i 

vegetationen låg. Det finns enstaka habitatöar med blandad vegetation samt enstaka alléer, 

vägrenar och stengärden. I övrigt finns trädgårdsvegetation i anslutning till bebyggelsen 

som huvudsakligen består av enfamiljshus och enstaka större gårdar. Majoriteten av 

bebyggelsen ligger längs vägarna och husen är huvudsakligen av äldre karaktär. Fleninge 

är den största byn i undersökningsområdet.  

 

Vägarna fungerar som länkar i landskapet och blir därmed det huvudsakliga sättet att 

uppleva landskapet på, då det inte finns några direkta promenadstigar i 

undersökningsområdet. Lewan (1994) beskriver den förändrade landskapsbilden på grund 

av motorvägarnas framfart, där Kropps trafikplats är karaktäristisk för området. Figur 4 

visar en av de stora vägar som korsar området.    

 

 

Figur 2. Landskapsvy. Bilden är tagen över Fleninge från Djurhagsvägen 9/1 2018. 
Rapporten Skånska landsbygdsprogrammet, beskriver Lund- och Helsingborgsslätten och en av 
de punkter som tas upp i skrivelsen är behovet av rekreationsstråk. Helsingborgare har utanför 
tätorterna 7 % mark till allemansrättsligt förfogande, vilket är extremt lågt jämfört med resten av 
Sverige som har 93 % mark till förfogande (Länsstyrelsen 2007).  
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Figur 3. Omgivningsbild. Öppna åkrar i Fleninge 15/5 2017. Åkerlandskapet är det som 
karaktäriserar undersökningsområdet. Åkermarken längs Skånes västkust har bördighetsklass 8–
10, vilket är de klasser som visar högst avkastning. Syftet med klassificeringen var att hjälpa 
kommunerna väga åkermarkens betydelse gentemot andra samhällsintressen. 
Undersökningsområdet består idag inte av någon skyddad natur enligt. 
Naturvårdsverkets karttjänst (Karlsson 2013; Naturvårdsverket 2017d).  
 

 
 
 
Figur 4. Motorvägarnas framfart. Bilden är tagen över E20 Malmö-Göteborg-Stockholm från 
Djurhagsvägen, Fleninge 9/1 2018. Illustrationen påvisar vägarnas inflytande på landskapet.  
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Arbetskraften kan vara den stora skillnaden mellan små- och medelstora jordbruk jämfört 

med storjordbruken. Förr bestod huvudsakligen de små- och medelstora jordbruken av 

arbetskraft från familjemedlemmar, medan storjordbruken hade anställda. Storjordbruken 

tillhandahöll i regel större arealer och småjordbruken mindre arealer, som bearbetades 

mer intensivt i relation till arealen (Flygare & Isacsson 2003). Detta är en generalisering 

som stämmer överens med undersökningsområdet där översiktskartan figur 5, visar att 

Rosendals gods, Bucolica Holding AB, är de som äger största andel mark i området. Med 

552 hektar mark dominerar de undersökningsområdet och landskapets södra del alltså 

storjordbruksområdet Holk, Kropp och Rosendal. Detta följs av tre enskilda 

fastighetsägare med 140, 139 respektive 91 hektar mark vardera följt av Svenska kyrkan 

med 89 hektar mark som finns i det små- och medelstora jordbruksområdet, Fleninge.  

Att skilja på små- och medelstora jordbruk och storjordbruk är ingen lätt uppgift. Under 2 

hektar är SCB:s definition av den minsta mätbara åkerarealen i jordbruksstatistiken, vilket 

är en av flera definitioner av begreppet. Statistiken visar att antalet jordbruksföretag i 

Sverige minskat med 50 %, från 117 882 till 58 781 företag, under åren 1980–2016. Antalet 

jordbruksföretag med mark mellan 2,1 till 50,0 hektar mark har minskat med 48 %, från 

104 596 till 54 364 företag, under samma period (SCB 2017c). Minskningen kan tyda på 

att de små- och medelstora jordbruken generellt minskar, vilket är en trend som kan bero 

på två saker; att storjordbruken blir allt större eller att markanvändningen ändrats.  

 

Figur 12 visar små uppdelade åkerarealer på 1947 års flygfoto, vilket huvudsakligen 

karakteriserar det norra området, alltså det små- och medelstora jordbruksområdet 

Fleninge. Sammanslagning av marker sker över hela undersökningsområdet under hela 

tidsperioden med framförallt mellan åren 1965–2017 i det små- och medelstora 

jordbruksområdet. I området runt Rosendals gods, är förändringen inte lika dramatisk 

eftersom många av de strukturer som syns år 1947 finns kvar 2017. 
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Figur 5. Översiktskarta över de fem största fastighetsägarna i undersökningsområdet år 2017 
med tillhörande fastigheter. Det syns tydligt att Rosendals gods äger störst andel mark, vilket 
stödjer tolkningen och indelningen av storjordbruk i den södra delen av området, respektive små- 
och medelstora jordbruk i områdets norra del. Materialet över fastigheterna kommer från 
kommunens fastighetsregister, fastigheter under 0,1 hektar är inte med i materialet då den 
storleken på marker saknar intresse.  

År 2017 
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Material och metod  

För att studera landskapets förändringar har en metod utvecklats för att kvantifiera 

förändringarna, för att lättare se de rumsliga mönstren i landskapet samt studera utvalda 

biotopers trendutveckling. GIS-analysen fokuserar på de öppna fälten, betesmarken och 

åkermarkens sammanhängande yta, samt trädrader och habitatöarnas förändring sedan år 

1947 fram till idag. Syftet är att se eventuella mönster i trendutveckling och ägarstruktur i 

områden för små- och medelstora jordbruk respektive storjordbruk. Genom att studera och 

behandla flygfoto från 1947, 1965 samt 2017 i ett geografiskt informationssystem (GIS) 

med programvaran ArcMap 10.1 (ESRI) har en geografisk- och rumslig analys utförts för 

att beskriva landskapsutvecklingen i området. Flygfotona är hämtade från Lantmäteriets 

digitala kartdatabas © Lantmäteriet 2012/892.  

 

Den rumsliga analysen presenteras genom tre tabeller (tab. 1) de öppna fältens 

storleksförändring, spridningskorridorernas utveckling med fokus på (tab. 2) trädrader och 

(tab. 3) habitatöarnas utveckling. Tabellerna 1–3 beskriver bland annat den procentuella 

förändringen i landskapet mellan 1947–1965 samt 1965–2017. Tillhörande kartmaterial för 

de öppna fälten är figur 11–13, trädrader och habitatöarnas utveckling presenteras i figur 

19–25.  

 

Undersökningsområdet är framtaget efter dagens fastighetskarta från Lantmäteriet och 

kravet för avgränsningen innebär att marken måste vara sammanhängande. Mark som 

exempelvis styckats av och ligger utanför Fleninge, Kropp, Holk och Rosendal, men som 

ägs av någon inom undersökningsområdet ingår inte. Anledningen till detta är att få en 

sammanhängande undersökningsyta. Undersökningsområdet är extra intressant då både 

små- och medelstora jordbruk samt storjordbruk ingår, gränsen mellan de båda utgörs av 

Fleninge som ingår i kategorin små- och medelstora jordbruk respektive Holk, Kropp och 

Rosendal som tillhör kategorin storjordbruk. Avgränsningen har uppdelats efter de 

karaktäristiska mönstren från flygbilderna (fig. 7–9) samt en tolkning av en karta över slott 

och godsmarker i Skåne (fig. 6), där området runt Rosendal, inklusive tillsynes Holk och 

Kropp ingår i storgodsområden (Lewan & Lewan 2001).   
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För att studera markägarstrukturen har en karta framtagits (fig. 5) efter information från 

kommunens fastighetsregister, kartan beskriver de fem största fastighetsägarna inom 

undersökningsområdet.   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Lillemor och Nils Lewans indelning över Slott och godsmarker i Skåne (Lewan & Lewan 
2001).  

 

För att öka kunskapen för undersökningsområdena har en fältstudie gjorts tillsammans med 

informationssökning via litteratur och vetenskapliga artiklar. Fältstudien utfördes den 15/5 

2017 för insamling av bilder till analysen. Resultaten är baserade på en analys av flygfoton 

som behandlats i (GIS) ArcMap 10.1 (ESRI) under perioden 1–8/9 2017 och 16–31/10 

2017. Koordinatsystemet som använts är Swereff 99 TM och flygfotona visas i en skala  

1:35 000. Flygfotona från 1947 är rektifierierade, vilket innebär att man korrigerar det 

äldsta flygfotot med det yngsta, i och med denna förändring rättas eventuella felmätningar 

till. Ortofotot från år 1947 kommer från analoga flygbilder som saknar GPS-data och annan 

digitalinformation vilka är inskannade av Lantmäteriet. Fotona är daterade till plus/minus 

cirka fem år (Lantmäteriet 2017). Rektifiering utförs för att få samma skala på de flygfoton 

man vill undersöka (Cserhalmi & Sveriges hembygdsförbund 1998). En aspekt är kvalitén 

på flygfotona, de yngre fotona är tydligare och på så sätt lättare att tolka informationen och 

omvänt på de äldre fotona.  
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Avgränsning  

I GIS-analysen hanteras inte skogsodlingar, större skogspartier eller hustomter och 

trädgårdar, inte heller olika grödor på olika åkrar behandlas. Anledningen till 

avgränsningen innebär att man tydligt ska kunna avläsa var de öppna fältens 

sammanhängande yta bryts. Undersökningsområdet har delats in i tre delar (1) öppna fält, 

vilket även inkluderar betesmark samt åkermark, (2) trädrader och (3) habitatöar.  

 

Avgränsningen för områdena gjordes tillsammans med Madeleine Brask på Miljöbron, 

Widar Narvelo på Helsingborgs stad samt Henrik Svensson, handledare på Högskolan 

Kristianstad. Syftet med avgränsningen är att sammanställa ett resultat som är trovärdigt 

och jämförbart med tidigare forskning. Tidsperioden kom vi fram till genom tillgång av 

flygfoto samt möjlighet att besvara frågeställningarna.  

 

Markindelning 

För att studera (1) de öppna fälten, betesmarken, åkermarken samt (2) trädrader och (3) 

habitatöars förändringar har en metod utvecklats för att beskriva det rumsliga mönstret i 

flygfotona. Margareta Ihses artikel Swedish agricultural landscapes – patterns and 

changes during the last 50 years, studied by aerial photos har inspirerat markindelningen 

och definitionerna av markindelningen tillsammans med Naturvårdsverkets beskrivning av 

biotoper. Syftet med markindelningen är att besvara frågeställningarna, det vill säga; ge en 

tydligare bild av (I) de öppna fälten, betesmarken och åkermarkens trendutveckling under 

se senaste 70 åren samt (II) undersöka vad den agrara landskapsutvecklingen inneburit för 

områdets trädrader och habitatöar i område med olika ägarstruktur. 

 

Landskapets (2) trädrader i undersökningsområdet beskrivs enligt två parametrar, öppenhet 

och variation samt (3) habitatöarna beskrivs efter isolering och variation. Trädrader och 

habitatöarna mäts efter antal biotoper och avstånd (Ihse 1995). (4) Markägarstrukturen 

beskrivs efter fastighetsägare och andel mark i undersökningsområdet. Strukturen indelas 

efter de fem största fastighetsägarna. 
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(1) De öppna fälten, betesmarken och åkermarker 

Definition de öppna fälten, betesmarken och åkermarken är mark med samma typ av 

växtlighet, vilka har en stor sammanhängande enhetlig yta. Ingen begränsning på storlek, 

då det som studeras är var den sammanhängande ytan bryts.  

 

Figur 10. Utsikt över åkerlandskapet från Kropps kyrka. Raps är en av de vanliga grödorna i 

undersökningsområdet.  

(2) Trädrader 

Trädrader är en typ av biologisk spridningskorridor vars definition har inspirerats av 

Naturvårdsverkets (2014) definition av biotopen allé samt Ihses (1995) definition av 

linjeobjekt. Här ingår planterade lövträd i enkel eller dubbel rad bestående av minst fem 

träd längs en rad (Naturvårdsverket 2014a). Avståndet mellan trädraderna är begränsat till 

20 meter med undantag för vägalléer, där längre avstånd kan förekomma. Träden i allén 

behöver inte vara levande eller växa med jämna avstånd och behöver inte heller vara av 

ett specifikt trädslag (Naturvårdsverket 2014a).  

 

(3) Habitatöar 

Definition av habitatöar innebär en typ av biologisk spridningskorridor vars definition är 

inspirerad av Naturvårdsverkets (2014b och 2014c) definition av biotopen åkerholme och 

odlingsröse i jordbruksmark samt Ihses (1995) punktobjekt. Begreppet habitatöar innebär 

ett isolerat fragment med eller utan buskar, berggrund, odlingsröse, dammar samt enstaka 

träd. Ett fragment som skiljer en sammanhängande yta åt, öarna mäts i antal och avstånd 

samt habitatöarnas storlek överstiger inte 1000 kvadratmeter. En åkerholme eller habitatö 

beskrivs som en holme av natur- eller kulturmark, vilket omges av öppna fält, betesmark 

eller åker på eller i anslutning till jordbruksmark. Odlingsrösen kännetecknas av en 

ansamling stenar, som vanligtvis är rundad till formen, men kan även innehålla avlånga 

partier sten som är upplagda likt ett odlingsröse (Naturvårdsverket 2014b och 2014c).  
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Resultat  

Statistik angående områdets geografiska mönster framförs i fyra tabeller de öppna fälten, 

betesmarken och åkermarkens utveckling (tab. 1 och 2) samt trädrader och habitatöarnas 

trendutveckling (tab. 3 och 4). Syftet är att studera eventuella trender i de öppna fältens 

utveckling med fokus på trädrader och habitatöar under de senaste 70 åren inom område 

med olika ägarstruktur. Undersökningsområdet är indelar i två delområden, det små- och 

medelstora jordbruksområdet vilket består av Holk, Kropp och Fleninge, samt 

storgodsområdet Rosendal. Flygbilderna (fig. 7–9) visar undersökningsområdet vid de tre 

tidpunkterna 1947, 1965 och 2017.  Utvecklingen visar att fälten blivit allt färre, samtidigt 

som fältens storlek blivit allt större.  

 

De öppna fälten, betesmarken och åkermarken finns markerade i fig. 11–13 och visar 

fältens succesiva sammanslagningar, fig. 14 är ett diagram över fältens medelstorlek mätt 

i hektar, vilket visar på att medelstorleken har blivit allt större. I båda 

undersökningsområdena har medelstorleken mer än fördubblats på 70 år med störst 

förändring på storjordbruket där de öppna fälten, betesmarken och åkermarkens 

medelstorlek ökat från 3,6 hektar till 8,2 hektar samtidigt som ökning på det små- och 

medelstora jordbruksområdet ökat från 3,2 hektar till 6,6 hektar.  

 

Figur 19–21 är översiktsbilder över undersökningsområdets trädrader och habitatöar, detta 

följs av två fördjupade kartor över områdets trädrader (fig. 22–23) samt habitatöar (fig. 24–

25).  Figur 26 är ett diagram som visar andel trädrader mätt i kilometer per hektar, figur 27 

illustrerar habitatöar per kvadratkilometer.  

 

(1) De öppna fälten, betesmarken och åkermarkens trendutveckling 

Under den första perioden mellan åren 1947–1965 har andelen fält ökat med 1 % i det små- 

och medelstora jordbruksområdet samt med 2 % i storjordbruksområdet. Mellan åren 

1965–2017 har dock andelen öppna fält, betesmark och åkermark har minskat med 3 % 

respektive 6 % i vartdera området. Antalet fält har under 70 års perioden minskat med  

62 % i det små- och medelstora jordbruksområdet samtidigt med 48 % i 
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storjordbruksområdet, vilket innebär att antalet fält har minskat från totalt 460 fält år 1947 

till 194 fält år 2017 i hela undersökningsområdet.  

 

De öppna fälten, betesmarken och åkermarkens areal har totalt i hela 

undersökningsområdet ökat med 17 hektar mellan 1947–1965 för att sedan minska med 65 

hektar mellan 1965–2017. De öppna fälten, betesmarken och åkermarkens areal har 

minskat med 24 hektar i vartdera undersökningsområde under hela 70-årsperioden. Detta 

motsvarar att genomsnittligen 0,7 hektar öppna fält, betesmark och åkermark försvinner 

per år i hela undersökningsområdet.   

 

Det största fältet i det små- och medelstora jordbruksområdet år 1947 var 20 hektar stort, 

vilket ökade till 33 hektar år 1965, för att minska igen till år 2017 då det störst fältet var 30 

hektar. På storjordbruksområdet år 1947 var det största fältet 44 hektar vilket minskade 

fram till år 1965 då det största fältet var 41 hektar, för att sedan öka till 43 hektar år 2017.  

 

På det små- och medelstora jordbruksområdet minskade det minsta uppmätta fältet med  

23 % mellan år 1947–1965, det minsta fältet gick från 0,13 till 0,1 hektar. Mellan 1965 och 

2017 var det minsta fältet oförändrat på 0,1 hektar. På storjordbruksområdet minskade det 

minsta uppmätta fältet med 11 %, störst förändring skedde under den andra perioden då det 

minsta fältet minskade med 38 %.  

 

Totalt har det genomsnittliga fältet på det små- och medelstora jordbruksområdet blivit 5 

hektar större på 70 år, ökningen har inte varit lika stor på storjordbruksområdet där 

ökningen är 3 hektar. Under den första perioden har storjordbruket ökat med 0,8 hektar, 

under den andra perioden har ökningen varit större med 2,2 hektar. Medelstorleken på 

fälten (fig. 14.) har ökat mest i det små- och medelstora jordbruksområdet och under den 

första perioden mellan åren 1947–1965 har medelstorleken ökat med 0,8 hektar samt 4,2 

hektar mellan åren 1965–2017. 
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Figur 7. Flygfoto över undersökningsområdet vid 1947 © Lantmäteriet 2012/892. Det som 
karaktäriserar området är huvudsakligen små fält, spridd bebyggelse och en hög uppodlingsgrad.  
  

År 1947 
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Figur 8. Flygfoto över undersökningsområdet vid 1965 © Lantmäteriet 2012/892. Fältstorleken har 
förändrats, då de blivit mer sammanhängande framför allt i områdets norra del, i det små- och 
medelstora jordbrukslandskapet. Motorvägen E20 löper nu genom området och en av flera större 
vägar genom området. I övrigt syns inga markanta skillnader i bebyggelsen eller uppodlingsgrad.   

År 1965 
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Figur 9. Flygfoto över undersökningsområdet år 2017 © Lantmäteriet 2012/892. Fältstorleken har 
successivt blivit än mer sammanhängande i hela undersökningsområdet, framför allt i den norra 
delen. 
 
 
  

År 2017 
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Figur 11. De öppna fälten, betesmarken och åkermarken markerat i grönt under 1947. Här syns 
tydligt många fält, flest finns de områdets norra del.  

  

År 1947 
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Figur 12. De öppna fälten, betesmarken och åkermarken markerat i grönt under 1965. Antalet fält 
har minskat och störst förändring syns återigen i områdets norra del.    

År 1965 
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Figur 13. De öppna fälten, betesmarken och åkermarken markerat i grönt under 2017. Fälten har 
fortsatt att öka och mellan åren 1965–2017 har en markant förändring skett i båda områdena.  

  

År 2017 
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Tabell 1.  Öppna fält, betesmark och åkermarkens utveckling för små- och medelstora jordbruk 

samt storjordbruk i undersökningsområdet. Tabellen visar de sex parametrar som använts vid 

undersökningen.  

 

 

 Små- och medelstora jordbruk Storjordbruk 
 

År 1947   

Total undersökningsyta (ha) 1144 621 

Total yta öppna fält (ha) 1018 516 

Antal fält 317 143 

Största fält (ha) 20,45 44,27 

Minsta fält (ha) 0,13 0,09 

Medelstorlek på fälten (ha) 3,21 3,61 
 

  
År 1965   
Total undersökningsyta (ha) 1144 621 

Total yta öppna fält (ha) 1027 524 

Antal fält 255 119 

Största fält (ha) 33,18 40,79 

Minsta fält (ha) 0,1 0,08 

Medelstorlek på fälten (ha) 4,03 4,4 
 

  
År 2017   
Total undersökningsyta (ha) 1144 621 

Total yta öppna fält (ha) 994 492 

Antal fält 120 74 

Största fält (ha) 30,39 43,32 

Minsta fält (ha) 0,1 0,05 

Medelstorlek på fälten (ha) 8,29 6,65 

 

 

 

 

Det syns tydligt (tab. 1 och 2) att antalet fält successivt minskat med åren. 197 fält har 

försvunnit på de små- och medelstora jordbruken samtidigt som 69 försvunnit i 

storjordbruksområdet.  
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Tabell 2. Den procentuella förändringen mellan 1947–1965 samt 1965–2017. Den negativa 

utvecklingen av öppna fält, betesmark och åkermarken i undersökningsområdet visar en trend där 

de minsta fälten blir allt färre och mindre samt de större fälten allt större.  

 

 

 Små- och medelstora 
jordbruk 

Storjordbruk 

 

 

Öppna 
fält, 

betesmar
k och 

åkermark 

Förändring i 
förhållande 

till periodens 
början (%) 

Öppna 
fält, 

betesmar
k och 

åkermark 

Förändring i 
förhållande 

till periodens 
början (%) 

Total undersökningsyta (ha) 1144  621  
 

    

Andelen öppna fält år 1947 (ha) 1018  516  

Förändring av andelen öppna fält 1947–
1965 (ha) 

9 1 % 8 2 % 

Andelen öppna fält år 1965 (ha) 1027  524  

Förändring av andelen öppna fält 1965–
2017 (ha) 

-33 -3 % -32 -6 % 

Andelen öppna fält år 2017 (ha) 994 -2 % 492 -5 %  
    

Antal öppna fält år 1947 317  143  

Förändring av antal öppna fält 1947–1965 -62 -20 % -24 -17 % 

Antal öppna fält år 1965 255  119  

Förändring av antal öppna fält 1965–2017 -135 -53 % -45 -38 % 

Antal öppna fält år 2017 120 -62 % 74 -48 %  
 

 
 

 
Största fältet år 1947 (ha) 20,45 44,27 

Förändring de största fälten 1947–1965 m2 12,73 62 % -3,48 -8 % 

Största fältet år 1965 (ha) 33,18  40,79  

Förändring de största fälten 1965–2017 m2 -2,79 -8 % 2,53 6 % 

Största fältet år 2017 (ha) 30,39 49 % 43,32 -2 %  
    

Minsta fältet år 1947 (ha) 0,13  0,09  

Förändring de av minsta fälten 1947–1965 
(ha) 

-0,03 -23 % -0,01 -11 % 

Minsta fältet år 1965 (ha) 0,1  0,08  

Förändring av de minsta fälten 1965–2017 
(ha) 0 0 % -0,03 -38 % 

Minsta fältet år 2017 (ha) 0,1 -23 % 0,05 -44 % 
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Figur 14. Fältens medelstorlek mätt i hektar. Diagrammet visar att fältrationaliseringen har varit 

något större på de små- och medelstora jordbruken. Rationaliseringen av fälten går konstant inom 

bägge kategorierna, dock ökar fältstorleken i det små- och medelstora jordbruksområdet efter 

1965 något mer än tidigare och jämfört med storjordbruksområdet. Fält under 0,1 hektar är inte 

med, då det är för liten yta att räkna.   
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(2) Trädradernas trendutveckling 

Under perioden 1947–1965 har trädraderna minskat med 9 kilometer (tab. 3) i det små- 

och medelstora jordbruksområdet samtidigt minskade storjordbruksområdet med 3 

kilometer under samma period.  

Under den senare perioden mellan år 1965–2017 har trädraderna ökat med 3 respektive 2 

kilometer i vartdera område. Totalt sett har trädraderna minskat med 8 kilometer i små- 

och medeljordbruks området, minskningen har inte varit lika drastisk i storgodsområdet 

där minskningen endast är 1 kilometer under 70 års perioden. Detta motsvarar en 

genomsnittlig minskning på cirka 129 meter per år, fördelat på en minskning bestående av 

cirka 114 meter på det små- och medelstora jordbruksområdet och cirka 14 meter på 

storgodsområdet. Den största minskningen sker alltså på de små- och medelstora 

jordbruket.  

I undersökningsperiodens slut ökar dock längden trädrader inom båda delområdena, figur 

15 och 16 är två exempel på trädrader i undersökningsområdet.  

  

 

 

 

 
 
 
 

 
Figur 15. En allé i området intill Holk. Allé i 
enkelrad. Trädraderna är ett framträdande 
landskapselement på storjordbrukets 
marker. 

 
Figur 16. Allé fram till godset Rosendal. 
Typisk allé i dubbla rader, med träd på båda 
sidor av vägen.
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(3) Habitatöarnas trendutveckling  

Habitatöar är den kanske mest problematiska aspekten att analysera. Från att ha varit 

vanligare inom storjordbruket, så försvinner merparten, 60 %, habitatöar under 

undersökningsperiodens senare del. På det små- och medelstora jordbruket ökar antalet 

habitatöar från år 1947 både fram till år 1965 och 2017, med 9 % respektive 27 % även 

om en stor andel habitatöar avlägsnas, så har fler tillkommit. Detta ser dock ut att hänga 

samman med att glesa typer av trädrader tillkommer där, vilka enligt gängse 

kategoriseringskriterier inte räknas till trädrader utan blir individuella habitatöar. Under 

1947–1965 har 38 habitatöar (tab. 4) tillkommit i det små- och medelstora 

jordbruksområdet, samtidigt som nästan lika många försvunnit, det vill säga 33 stycken. I 

storjordbruksområdet har 23 öar tillkommit, dock har än fler försvunnit, nämligen 35 

stycken. Totalt är antalet habitatöar i hela undersökningsområdet 118 stycken år 1965, 

jämfört med år 1947 då det fanns 125 habitatöar i undersökningsområdet, 2017 finns 99 

habitatöar.   

 

Mellan 1965–2017 har de små- och medelstora jordbruket fått 70 nya habitatöar, endast 6 

öar har varit kvar på samma plats sedan 1965 samtidigt som 54 öar har försvunnit. På 

storjordbruket har endast 5 öar tillkommit, samtidigt som 18 stycken varit på samma plats 

sedan 1965 och 40 öar har försvunnit från området. Totalt finns det 99 öar i hela 

undersökningsområdet 2017, vilket är en minskning med 26 habitatöar jämfört med 1947. 

Detta motsvarar en negativ utveckling på nästan 0,4 öar per år under hela 

undersökningsperioden 1947–2017.  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 17. Damm intill godset Rosendal. 
Dammen med tillhörande träd och 
stenansamling ett typiskt punktobjekt även 
kallad habitatö.  

Figur 18. Enstaka träd i Fleninge. Även detta 
är typiska habitatöar.
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Figur 19. Trädrader och habitatöar 1947. Vid detta tillfälle finns totalt 60 kilometer trädrader, 
fördelat på 31 kilometer i de små- och medelstora jordbruksområdet, respektive 29 kilometer i 
storjordbruksområdet. Habitatöarna i de små- och medelstora jordbruksområdet är 55 stycken 
respektive 70 i storjordbruksområdet. Totalt i området finns 125 habitatöar år 1947.  

  

År 1947 
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Figur 20. Trädrader och habitatöar 1965. Det är i områdets norra del den huvudsakliga 
förändringen sker mellan 1947-1965. Vid detta tillfälle finns totalt 46 kilometer trädrader, fördelat 
på 20 kilometer i det små- och medelstora jordbruksområdet respektive 26 kilometer i 
storjordbruksområdet, vilket är en tydlig minskning från 1947, framför allt i små- och 
medeljordbruksområdet. Habitatöarna i de små- och medelstora jordbruksområdet är 60 stycken 
respektive 58 stycken i storjordbruksområdet, vilket innebär att de ökat i de små- och medelstora 
jordbruksområdet samtidigt som de minskat i storjordbruksområdet. Totalt i området finns 118 
habitatöar år 1965. 

  

År 1965 
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Figur 21. Trädrader och habitatöar 2017. Nu ökar antalet trädrader med 5 kilometer i hela 
undersökningsområdet. I det små- och medelstora jordbruksområdet ökar det med 3 meter vilket 
även storjordbruksområdet gör med 2 kilometer. Totalt 2017 finns 51 kilometer trädrader i 
undersökningsområdet. Habitatöarna i de små- och medelstora jordbruksområdet är 76 stycken 
respektive 23 stycken i storjordbruksområdet, vilket även nu, liksom 1965, visar en ökning i de 
små- och medelstora jordbruksområdet samtidigt som det minskat i storjordbruksområdet. Totalt i 
området finns 99 habitatöar år 2017. 

  

År 2017 
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Figur 22. Trädradernas förändring mellan 1947–1965. Den norra delen utgörs av de små- och 
medelstora jordbruksområdet Fleninge samt storjordbruksområdet i Holk, Kropp och Rosendal. 
De grönmarkerade linjerna är de som är nya, de blå är de befintliga som varit kvar på samma 
ställe under perioden och de röda är de som försvunnit. I de små- och medelstora 
jordbruksområdet är 4 kilometer nya trädrader, 16 kilometer befintliga och 15 kilometer är 
borttagna under perioden. I storjordbrukområdet är 2 kilometer nya trädrader, 24 befintliga samt 5 
kilometer har försvunnit. Totalt sett har trädraderna minskat i båda områdena mellan 1947–1965.  

År 1947-1965 
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Figur 23. Trädradernas förändring mellan 1965–2017. Den norra delen utgörs av de små- och 
medelstora jordbruksområdet Fleninge samt storjordbruksområdet i Holk, Kropp och Rosendal. I 
de små- och medelstora jordbruksområdet har 7 kilometer nya trädrader uppkommit. 16 kilometer 
är befintliga samtidigt som 4 kilometer har försvunnit. I storjordbruksområdet ser utvecklingen 
snarlik ut då 6 kilometer har tillkommit, 22 är befintliga och 4 kilometer har försvunnit under 
perioden 1965–2017, vilket ger en positiv ökning av trädrader i hela undersökningsområdet.  

 

År 1965-2017 
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Figur 24. Habitatöarnas förändring mellan 1947–1965. Den norra delen utgörs av de små- och 
medelstora jordbruksområdet Fleninge samt storjordbruksområdet i Holk, Kropp och Rosendal. 
Under perioden har 38 nya habitatöar tillkommit i det små och medelstora jordbruket. 22 är 
befintliga och 33 stycken har försvunnit. I storjordbruksområdet har 23 nya öar uppkommit, 35 är 
befintliga under perioden och lika många, 35 stycken, har försvunnit. Utvecklingen har varit positiv 
med en ökning av antalet öar i de små- och medelstora jordbruksområdet samtidigt som den varit 
negativ i storjordbruksområdet.  

År 1947-1965 
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Figur 25. Habitatöarnas förändring mellan 1965–2017. Den norra delen utgör små- och 
medelstora jordbruksområdet Fleninge samt storjordbruksområdet i Holk, Kropp och Rosendal. I 
det små- och medelstora jordbruksområdet har 70 habitatöar tillkommit, 6 befintliga under 
perioden samtidigt som 54 stycken har försvunnit. Utvecklingen i storjordbruksområdet ser 
annorlunda ut då endast 5 nya öar tillkommit, 18 befintliga finns kvar och 40 har försvunnit. 
Utvecklingen har även under denna period varit positiv med en ökning av antalet öar i det små- 
och medelstora jordbruksområdet samtidigt som den varit negativ i storjordbruksområdet. 

År 1965-2017 



 

41 

 

Tabell 3: Trädraders utveckling under perioden 1947–1965 i förhållande till markägarstruktur. 

 

 

Små- och medelstora jordbruk Storjordbruk 
 

 Trädrader km 

Förändring i 
förhållande till 

periodens 
början (%) 

Trädrader km 

Förändring i 
förhållande till 

periodens 
början (%) 

Trädrader 1947 31  29  

Avlägsnade 1947–1965 15 48 % 5 17 % 

Orörda 1947–1965 16 52 % 24 83 % 

Tillkomna 1947–1965 4 13 % 2 7 % 

Trädrader 1965 20 -35 % 26 -10 % 
     

Avlägsnade 1965–2017 4 20 % 4 15 % 

Orörda 1965–2017 16 80 % 22 85 % 

Tillkomna 1965–2017 7 35 % 6 23 % 

Trädrader 2017 23 15 % 28 8 % 

 

 

Det är huvudsakligen på de små- och medelstora jordbruken trädraderna försvinner. Mellan 

1947–1965 avlägsnas flest, hela 48 % och mellan 1965 och 2017 avlägsnas 20 %. I 

storjordbruksområdet avlägsnas 17 % respektive 15 % under samma period.  

Mellan 1947–2017 har det små- och medelstora jordbruksområdet minskat med 26 % 

kilometer trädrader. I storgodsområdet är minskningen drygt 3%. Under den senare 

perioden är de båda områdena mer lika varandra, 20 % försvinner i de små- och medelstora 

jordbruksområdet och 15 % på storjordbruken. På storjordbruken försvinner trädraderna 

mer kontinuerligt än på de små- och medelstora jordbruksområdet. 
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Figur 26. Trädrader mätt i meter/hektar i vartdera undersökningsområde.   
Diagrammet visar att år 1947, 1965 och 2017 finns det betydligt fler trädrader i 
storjordbruksområdet jämfört med de små- och medelstora jordbruksområdet.  
 
 
 
Tabell 4. Habitatöarnas utveckling under perioden 1947–1965 i förhållande till markägarstruktur. 
 

 Små- och medelstora jordbruk Storjordbruk 

 

 

Antal 
habitatöar 

Förändring i 
förhållande till 

periodens 
början (%) 

Antal 
habitatöar 

Förändring i 
förhållande till 

periodens 
början (%) 

Habitatöar 1947 55  70  

Avlägsnade 1947–1965 33 60 % 35 50 % 

Orörda 1947–1965 22 40 % 35 50 % 

Tillkomna 1947–1965 38 69 % 23 33 % 

Habitatöar 1965 60 9 % 58 -17 % 
     

Avlägsnade 1965–2017 54 90 % 40 69 % 

Orörda 1965–2017 6 10 % 18 31 % 

Tillkomna 1965–2017 70 117 % 5 9 % 

Habitatöar 2017 76 27 % 23 -60 % 
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Figur 27. Antal habitatöar per kvadratkilometer.  I de små- och medelstora jordbruksområdet ökar 
andelen habitatöar under hela undersökningsperioden, men framförallt mellan den senare 
perioden, samtidigt som storjordbrukets habitatöar ständigt minskar drastiskt. Under hela 
undersökningens 70-åriga period har de små- och medelstora jordbruksområdet ökat med 1,8 
habitatöar per kvadratkilometer samtidigt som storjordbruket minskat med 7,6 habitatöar per 
kvadratkilometer. 
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Diskussion  

Arbetskraften kan vara den stora skillnaden mellan de små- och medelstora 

jordbruksområdet och storjordbruk, då de små- och medelstora jordbruket bestod av 

arbetskraft från familjemedlemmar medan storjordbruken hade anställda. Några av 

drivkrafterna bakom jordbrukets förändringar är mekaniseringen, ett lägre födelsetal och 

en åldrande befolkning, ett minskat utbud av arbetskraft till följd av industrialiseringen 

samt att efterfrågan på mat förändrades (Flygare & Isacson 2003). Företagarbönder, 

landskapsskötare, traditionella bönderna är Stensekes (1997) generalisering av 

markägares tre förhållningssätt till marken, vilket kan ha påverkat de beslut som tagits på 

gården. De nya generationerna bönder och brukare har förändrat synen på marken samt 

dess användning. Den nya generationens bönder har olika inställning till gården och 

marken, vilket kan grunda sig på frågor om bland annat ekonomi, politik, familj, natur och 

kultur. Markägarens uppfattning om förändringar spelar därför stor roll när det gäller 

initiativ till moderniseringar och andra beslut gällande jordbruket (Stenseke 1997). Många 

av de förändringar som skett i jordbruket är knutet till ägar- eller brukarskifte av gårdarna 

och markerna. En ny generation eller nya ägare kan leda till förändringar av driftsformer 

eller markutnyttjande (Emanuelsson et.al 2002). Emanuelsson menar även att många 

bönder ser sitt markarbete som en livsstil och ett arv, inte enbart som ett företagande. 

Godsen har blivit som företag i bygden och ägarfamiljerna har inte samma roll som tidigare 

generationer (Lewan & Lewan 2001; Stenseke 1997). För markägaren gäller det att få så 

stor avkastning som möjligt av jorden, skogen och egendomen. I framtiden borde fler 

spridningskorridorer och habitatöar återskapas för att stärka biotoper, i ett steg för att hjälpa 

den biologiska mångfalden samt behålla och öka sin utbredning (Hanski 2011; Hoffmann 

& Greef 2003). Förändringarna är lättare att uppskatta om de separeras till linje- och 

punktobjekt, i detta fall trädrader och habitatöar (Ihse 1995) och detta syns tydligt via en 

GIS-analys. Ytterligare forskning om spridningskorridorer och habitatöars roll för 

biodiversiteten krävs för en hållbar utveckling och framtid.  

 

Då det är svårt att utifrån denna analys dra tydliga slutsatser om skillnader mellan små- och 

medelstora jordbruk och storjordbruk, krävs en tydligare indelning av områdets 

ägarstruktur och brukarstruktur ihop med markägarens drivkrafter och motivation för hur 
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marken ska skötas. Dock har analysen belyst vikten av spridningskorridorer samt visat en 

negativ trend för området runt Fleninge, Holk, Kropp och Rosendal. 

Undersökningsområdet är i stort behov av att bryta den negativa trenden för 

spridningskorridorer, så trädrader och habitatöar bevaras samt att fler återskapas.  

 

I. Hur ser de (1) öppna fältens trendutveckling ut under perioden 1947–

2017 i ett slättbygdslandskap i nordvästra Skåne? 

 

Studien av Ihse (1995) visar att fältens medelstorlek i hennes undersökningsområde i 

Svenstorp, har ökat tre till sex gånger under perioden 1947–1978. Det är snarlikt vad min 

studie visat, att fältens medelstorlek i undersökningsområdet mer än fördubblats under 

1947–2017. Det är huvudsakligen de små- och medelstora jordbruksområdet fältstorleken 

ökat, vilket kan tyda på en större rationalisering än på storjordbruket. Detta trotts att 

storjordbruken i regel är mer moderniserade (Stenseke 1997). Fältrationaliseringen har 

varit större på de små- och medelstora jordbruken, vilket kan tyckas något 

anmärkningsvärt. Det hade varit intressant att jämföra fältrationaliseringen med andra 

områden samt studera den mer i detalj.  

Stenseke (1997) beskriver ett exempel i hennes studie där antalet gårdar i Färingtofta, i 

nordvästra Skåne, kraftigt minskat under perioden 1930–1990. De gårdar som finns kvar i 

bygden har utökat sin areal och i stort sett går utvecklingen mot en specialisering, med 

allt färre verksamheter per gård, vilket är en utveckling som kan stämma överens med 

undersökningsområdet. De öppna fälten, betesmarken och åkermarkens areal har minskat 

med 48 hektar mellan 1947–2017, vilket motsvarar att genomsnittligen försvinner cirka 

0,7 hektar öppna fält, betesmark och åkermark per år. En utveckling som Helsingborgs 

kommun kan ha i åtanke vid exploateringsplaner.  

Viktigt att ha i åtanke när man diskuterar resultatet är att det skiljer 18 respektive 52 år 

mellan 1947–1965 och 1965–2017, vilket kan påverka resultatet då det visar större 

skillnader mellan den senare perioden än den tidigare. Kvalitén på flygfotona har successivt 

blivit bättre under perioderna, vilket inneburit att det blivit lättare och tydligare att 

identifiera markgränser, trädrader och habitatöar.  

 



 

46 

 

 

II. Vad innebär den agrara landskapsutvecklingen för 

undersökningsområdets (2) trädrader och (3) habitatöar i området med 

små och medelstora jordbruk respektive storjordbruk?  

Ihse (1995) undersökte bland annat (2) trädrader och buskars utveckling i Slimminge 

mellan 1938–1985, vilket visar att år 1985 har många av dessa linjeobjekt nästan eller helt 

försvunnit. Den största anledningen till det är att många trädrader och buskars linjer bryts 

och därmed saknar kontinuitet. En anledning till detta kan vara att många kantzoner 

försvunnit, då exempelvis antalet ägare och/eller brukare minskat och därmed kan några av 

de tidigare tydliga gränserna mellan fälten försvunnit.  

 

Totalt sett i det små- och medelstora undersökningsområdet har trädraderna minskat med 9 

kilometer mellan 1947-2017, vilket motsvarar en genomsnittlig minskning på cirka 129 

meter per år. Den största minskningen sker på de små- och medelstora jordbruken. Detta är 

en siffra som antagligen är högre då en generell utveckling också är att det växer fler buskar 

nu än vad det gjorde förr, vilket kan tyda på en gräns (en trädrad) som kanske inte finns. 

Intressant är att trädrader är ett långt mer framträdande landskapselement på storjordbrukets 

marker än på de små- och medelstora jordbruket, vilket kan vara ett tecken på hårdare 

rationalisering.  

 

Ihse (1995) har även undersökt (3) punktobjekt, vilket behandlar antalet dammar i 

jordbrukslandskapet Slimminge med fokus på antal och avstånd, vilket visar en minskning 

på 47 % under perioden 1938–1985. Avlägsnade habitatöar i undersökningsområdet har 

ökat från 60 % mellan åren 1947–1965 till 90 % mellan åren 1965–2017 i de små- och 

medelstora jordbruksområdet. På storjordbruket är siffran något lägre, 50 % mellan åren 

1947–1965 och 69 % mellan åren 1965–2017. Detta är relativt lika i andel mellan de olika 

markägarkategorierna. Dock tyder denna utveckling på en större rationalisering i de små- 

och medelstora jordbruksområdet. Det är en påfallande stor omsättning av habitatöar och 

merparten av existerande habitatöar är relativt nya företeelser i landskapet. Antagligen 

beror detta huvudsakligen på att de träd som tidigare kategoriseras som alléer nu 

kategoriseras som habitatöar, då de inte uppfyller kraven för trädrader längre. 



 

47 

 

 

Det som skiljer mellan markägarkategorierna är antalet nytillkomna habitatöar, vilket är 

betydligt högre på de små- och medelstora jordbruksområdet där 38 respektive 70 nya 

habitatöar tillkommit, jämfört med storjordbruksområdet där 23 respektive 5 habiatatöar 

tillkommit. Detta beror, återigen, med största sannolikhet på avgränsningen mellan allé 

och habitatö tillsammans med att kvalitén på ortofotona successivt förbättras och gjort det 

lättare att tolka trädrader och habitatöar.  

 

Kategoriseringskriterierna kan diskuteras vidare om eventuellt en annorlunda indelning 

av trädrader och habitatöar bör göras eller en mer specificerad kartläggning är aktuell. 

 

Framtida forskning  

Befolkningsökningen i Helsingborgs kommun är ett exploateringshot för jordbruket och 

bör undersökas närmre, då det med stor sannolikhet kommer påverka landsbygden 

(Helsingborgs stad 2015; SCB 2017). Helsingborgs kommun är också i behov av 

allemansrättslig mark samt att rekreationsstråk bevaras och återskapas i området 

(Länsstyrelsen 2007), detta borde undersökas och åtgärdas. Ökad biologisk mångfald 

minskar risken för att ekosystemtjänsterna ska upphöra att fungera, (Smith 2010; 

Tscharntke et al. 2005) en undersökning angående biologisk mångfald i det skånska 

slättbygdslandskapet hade varit ytterligare ett steg för en bärkraftig och hållbar framtid. 

 

Ihses (1995) undersökning om mönster och förändringar för de senaste 50 åren behandlar i 

en GIS-analys fler typer av spridningskorridorer i landskapet, vilket hade varit intressant 

att använda sig av i en fördjupad inventering samt analys över undersökningsområdet. 

Stenseke (1997) beskriver ett exempel i sin studie där antalet gårdar i Färingtofta, kraftigt 

minskat under mellan åren 1930–1990. Detta är en intressant utveckling att följa och 

eventuellt jämföra med Fleninge, Holk, Kropp och Rosendal tillsammans med markägares 

tre förhållningssätt till jordbruksmarken. Viktigt att ha i åtanke är att endast mänskliga 

beslut gjort att antalet trädrader, habitatöar och öppna fält ser ut som de gör.  
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