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Sammanfattning  
Studien undersöker om landskapsförändringar som skett i jordbrukslandskapet under 1900-talet kan ha 
ett samband med fältviltspopulationens minskning under 1900-talet. Fältvilt är ett begrepp för arter som 
lever i det öppna jordbrukslandskapet, rapphöna, fasan och fälthare är arter som ingår i gruppen fältvilt. 
I studien undersöks också populationerna för rådjur och gräsand, då det är arter som förekommer i det 
öppna odlingslandskapet. Studieperioden är åren 1923-1975. Flygfoto över Högestads gods från åren 
1938,1957 och 1975 används i arbetet. Flygfotona har använts till att utläsa vilka landskapsförändringar 
som skett i området under studieperioden. Studien baseras också på avskjutningsstatistik för godset 
från åren 1923-1969, sammanställd av Skånska Jägarsällskapet. Under denna period har det skett 
landskapsförändringar i hela Sverige och så även i skånska Högestad. Undersökningsområdet har 
genomgått en stor förändring i jordbrukslandskapet under studieperioden; åkermarken har gått från 
mindre naturanpassade fält till större rektangulära sammanhängande ytor. I och med detta bör andelen 
och mängden kantzoner minskat. Kantzonerna är på många sätt en viktig faktor i landskapet för 
fältviltet. Studien undersöker också om predatorer som rödräv och grävling har någon påverkan på 
arterna som nämns ovan.  
 
Denna undersökning tyder på att rapphönan har påverkats mer av landskapsförändringar än av 
predation från räv och grävling. Fältharen tycks å andra sidan ha blivit påverkad av predation från räv. 
Möjligtvis har tillgången på fälthare varit bättre och de kan därför ha blivit ett relativt enkelt byte för 
räven. Den minskande andelen kantzoner kan vara en av faktorerna till rapphönsstammens minskning. 
Minskar kantzonerna minskar också växtdelar och insekter som rapphönan livnär sig på. Kantzonerna 
är också ett bra skydd mot predatorer och rovfåglar för viltet som lever i det öppna jordbrukslandskapet. 
Om dessa arter ska finnas kvar i landskapet i framtiden bör mer fokus riktas på att förbättra deras 
livsmiljöer.  
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1. Inledning 

Val av ämne till mitt examensarbete var inte särskilt svårt. Förändringarna i 

jordbrukslandskapet intresserar mig mycket. De gick till en början ganska långsamt, men 

när de moderna maskinerna och redskapen utvecklades under 1900-talet gick 

förändringen av landskapet fortare än någonsin tidigare. Det småskaliga självhushållet 

förändrades till storjordbruk med fokus på produktion. Mitt intresse för natur, vilt och jakt 

gör att jag intresserar mig extra för fältviltet. I begreppet fältvilt ingår arter som oftast inte 

nämns så mycket i samhällsdebatten. Fältvilt är ett begrepp för arter som lever i det öppna 

jordbrukslandskapet, rapphöna (Perdix perdix), fasan (Phasianus colchicus) och fälthare 

(Lepus europaeus). Mer uppmärksamhet får däremot klövvilt och rovdjur. Med detta 

arbete vill jag undersöka och lyfta de hot som jag tror finns för fältviltet. Det är sällan 

man hör myndigheter lyfta problematiken med exempelvis minskande stammar av 

rapphöns. Rapphönan har funnits i Sverige mycket lång tid tillbaka men det är en av de 

arter som vi sällan ser i landskapet. De få tillfällen jag ser en grupp rapphöns i det öppna 

jordbrukslandskapet blir jag extra varm i hjärtat.   

1.1 Syfte 

Med denna studie vill jag undersöka om och hur fältviltet har påverkats av de 

förändringar som skett i jordbrukslandskapet under 1900-talet samt hur predatorerna 

påverkat arterna.  

1.2 Frågeställningar 

Följande frågeställningar har ingått i studien: 

Hur har fältviltet påverkats av markförändringarna i jordbrukslandskapet under 1900-talet 

vid Högestads gods i Skåne?  

Vilka förändringar är det som skett i landskapet och som kan ha en påverkan på fältviltet? 

Hur har predatorerna påverkat fältviltet vid Högestads gods?  

1.3 Avgränsningar 

Arbetet är begränsat till områdena kring Högestads gods i Skåne. Valet av plats gjordes 

eftersom Högestad är ett av de gods som har en nästintill komplett avskjutningsstatistik i 



 

6 

 

Skånska Jägarsällskapets årsböcker från 1923-1969. Högestad ligger i ett mosaikartat 

jordbrukslandskap med välskötta marker där förvaltaren Högestad & Christinehofs 

Fideikommiss AB ser till helheten i landskapet och värnar om biologisk mångfald i 

kombination med produktivt jordbruk. Om mer tid hade funnits till examensarbetet hade 

det varit intressant att göra samma studie vid ett annat Skånskt gods och sedan jämfört.   

2. Bakgrund 

2.1 Undersökningsområdet  

Undersökningsområdet är markerna kring Högestads gods som ligger i Ystads kommun i 

Skåne län. Ungefärliga koordinater för området är WGS84 DD (lat, long) 55.50736, 

13.88322 (www.hitta.se). Godset förvaltas av familjen Piper genom Högestad & 

Christinehof Fideikommiss AB. 

 

Enligt Skånska landsbygdprogrammet består berggrunden i området där Högestads gods 

ligger av kalksten. Jordarten utgörs huvudsakligen av moränlera vilket ger medelhöga till 

höga brukningsvärden, alltså klass 6-10 för jordbruksmark. Jordmånen består av instabil 

till stabil brunjord med inslag av podsol. Området är slättlandskap med böljande 

moränkullar. Vegetationsperioden är upp till 210 dagar och årsnederbörden är ca 600 mm 

(Reiter 2007, SGU 2018). 

2.2 Kort historia om familjen Piper och Högestads gods 

Christina Piper, född 1673, var dotter till den förmögne Olof Hansson Törne, senare adlad 

Törnflycht, vilken var borgmästare och kommerseråd i Stockholm. År 1690 giftes 

Christina bort med faderns styvbror Carl Piper. Denne förvaltade en stor del av 

förmögenheten genom köp av fastigheter och mark i Skåne. En av alla fastigheter som 

förvärvades var Högestads gods, och det var Karl XII som år 1706 bestämde att godset 

skulle säljas till Carl Piper. Godset hade under medeltiden ägts av ärkebiskopen i Lund, 

sedan av olika adelssläkter. Carl Piper deltog i kriget mot Danmark, Sachsen och 

Ryssland. År 1709 blev han tillfångatagen i Poltava. Han blev aldrig frisläppt och gick 

bort 1716 på fästningen Nöteborg vid Ladogas utlopp i nuvarande Ryssland. Kvar hemma 

i Sverige var Christina som förvaltade makens egendomar och förmögenheter. Hon gjorde 

http://www.hitta.se/


 

7 

 

sig känd som en driftig affärskvinna, då hon framgångsrikt fortsatte investera i köp av 

gods och gårdar. År 1725 köpte Christina Piper Andrarums alunbruk. Alun var känt redan 

under antiken som en begärlig handelsvara med flera användningsområden som till 

exempel blodstoppande funktion vid skärsår (Högestad & Christinehof).  

 

Under Christina Pipers ledning utvecklades alunbruket till Skånes största industri. Vid 

1700-talets mitt var 900 personer registrerade på bruket, varav 200 i den direkta 

produktionen. I närheten av alunbruket lät hon bygga Christinehofs slott som stod klart 

1740. Christina Piper dog nästan åttio år gammal år 1752. Den nuvarande 

huvudbyggnaden på Högestad uppfördes av Palle Rosenkrantz år 1635.  

 

Idag har Högestads gods förvaltats av familjen Piper i över 300 år. Tillsammans med 

Christinehof är det Skånes största privata egendom med sina 13 000 hektar jord- och 

skogsmark, vilket motsvarar 1,5 % av Skånes yta (Högestad & Christinehof, Lönnäng 

2003). 

2.3 Landskapsutveckling i Skåne med fokus på jordbruket, 

förhistorisktid  

 

Den senaste nedisningen började lätta för ca 14 000 år sedan. Genom klimatförändringar 

påbörjades en avsmältning som skulle vara ett par tusen år. Jordartens karaktär styrdes vid 

denna process av den underliggande berggrunden. Stenig och blockrik morän avsattes i 

områden med hårt urberg som till exempel granit och gnejs. I områden med mjukt 

skifferberg blev jorden istället stenfattig, lerig och näringsrik. I samband med att isen 

försvann skedde en landhöjning, vilket gjorde att smältvattensjöar torrlades. De 

förändringar som skedde efter issmältningen fick stor påverkan på hur landskapet 

utformades och var människor sedan bosatte sig. Detta märks främst i norra Skåne där det 

är en näringsfattig urbergsmorän som idag till stor del är skogsbygd (Skansjö 2006).  

 

Skånes slättjordsområden består bland annat av den bördiga Kristianstadsslätten som har 

kalkrik, sandig och lättbrukad jord. Den baltiska moränens område präglas av lera, kalk 

och bördig jord. Denna typ sträcker sig från Kullabygdens nordvästmorän över den 
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bördiga moränen vid Landskronaslätten och sedan vidare till Söderslätt och Ystadområdet 

samt sedan till de centrala delarna av Österlen (Reiter 2007).  

De första spåren av människa i Skåne har påträffats vid Almaåns utlopp, och rör sig om 

en lägerplats för jägare från ca 11 500 f. Kr (Skansjö 2006). 

 

För ca 10 000 år sedan inleddes en värmeperiod; klimatet ändrades och därmed också 

landskapet. De högre temperaturerna och det fuktiga klimatet gjorde att täta blandskogar 

började växa. Ek, alm, lind och hassel var vanligt förekommande. Nya viltarter vandrade 

in till Skåne så som uroxe (Bos primigenius), älg (Alces), kronhjort (Cervus elaphus), 

rådjur (Capreolus capreolus) och vildsvin (Sus scrofa). Varg (Canis lupus) och skogshare 

(Lepus timidus) är arter som redan fanns här sedan tidigare. Under denna tidsperiod bodde 

jägarfolket främst i norra delarna av Skåne (Skansjö 2006). 

 

Under bondestenåldern utbyttes kontakter med bondekulturen på kontinenten, vilket ledde 

till att djurhållning och odling introducerades i Skåne. Under denna tid fick jordarterna en 

tydligare betydelse för människornas val av plats att bosätta sig. Slättbygden med den 

bördiga jordbruksmarken blev allt mer populär. En process med påtagliga ingrepp i 

landskapet började ske under bondestenålder för ca 6000 år sedan, då det röjdes i 

skogarna så att landskapet blev öppnare med mer åker- och betesmark. 

Jordbruksredskapen var inte särskilt utvecklade, så djurhållningen var det mest betydande 

för människorna. Den spannmål som odlades på de små åkermarkerna var vete och korn 

(Skansjö 2006). 

 

En expansion av bebyggelse och åkerbruk skedde i Skåne under denna tid. 

Boskapsskötseln dominerade än och landskapet blev allt mer öppet.  

Under denna period började bokskogen breda ut sig i Skåne. Klimatet hade förändrats och 

det passade boken bra. Många ortsnamn lever kvar från denna tid än idag. Efterledet -stad 

har sina rötter från före vikingatiden och betyder att byar med dessa namn (i detta fall 

Högestad) har en lång kontinuitet av bosättning och odling (Skansjö 2006). 

 

Perioden kännetecknas främst av befolkningsökning i Skåne, ett bättre klimat och 

effektivare jordbruksmetoder. Bland annat var den hjulburna plogen med vändskiva ett 
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hjälpmedel som underlättade för bönderna och som gjorde jordbruket effektivare 

(Cserhalmi1998). Marker som tidigare använts som betesmark kunde nu användas som 

åkermark. Harven utvecklades också under denna tid och i samband med det började 

hästen användas som dragdjur. Ett nytt odlingssystem började användas, närmare bestämt 

tresädessystemet, som gjorde att produktionen av spannmål ökade (Skansjö 2006). 

Tresädessystemet innebär att man har tre ytor som är separerade med gärden. Två ytor 

odlas och den tredje är i träda, då trädas varje yta vart tredje år och endast en tredjedel av 

marken är improduktiv (Cserhalmi 1998).  

 

I början av 1300-talet började högmedeltidens uppgång och lyckliga dagar att stagnera. 

Det blev en tillbakagång av odling och bebyggelse. Det var inte bara Skåne som 

drabbades, utan på flera håll i Europa utbröt den s.k. ”senmedeltida agrarkrisen”, vilken 

märktes genom sjunkande priser på spannmål och jordbruksprodukter. Genom historiskt 

kartmaterial går det att se hur denna tuffa tid ledde till att gårdar ödelades och även hela 

byar stod tomma. Under denna period härjade digerdöden, vilket också kan ha påverkat 

befolkningens tillbakagång (Skansjö 2006).  

 

Trädessystemet var vanligt förekommande under medeltiden; då antalet boskap ökade 

kunde djuren på ett effektivt sätt använda den mark som låg i träda. I takt med att 

befolkningen ökade och återhämtade sig efter perioden med digerdöden blev 

skogsbygden mer bebodd. Marken i skogsbygd var mindre lämpad för produktiv 

spannmålsodling, och användes därför i större omfattning till foderfång och bete (Myrdal 

& Gadd 2000). 

2.4 1500 - 1700-tal 

Under denna epok fortsatte befolkningen att öka i både Skåne och Europa. Den största 

befolkningsökningen i Skåne sågs i byarna som låg på den bördiga slättmarken. Den 

odlade marken var vid denna tid organiserad i tresädessystem. Vångarna bestod av både 

åker och äng. Åkermarken var ofta uppdelad i tegar. Ängsmarken var oftast belägen i de 

sanka partierna av vångarna. Under 1600-talets senare del var jordbruket inriktat på 

spannmålsproduktion och i slättböndernas djurhållning var dragare, får och svin viktigast 

(Skansjö 2006).  
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Storskifte var en metod för att fördela och strukturera hustomter och åkermark. I början 

av 1700-talet producerades detaljerade kartor över jordbruksmarken. I slutet av samma 

århundrade kom skiftesreformen på tal, men det dröjde ända till år 1827 innan det 

stadgades om laga skifte. Syftet med det senare var att varje gård skulle få färre men 

större sammanhängande skiften. Större skiften var en fördel i det produktiva jordbruket, 

men för insekter och fågelliv var inte förändringen gynnsam; mängden kantzoner 

minskade, vilket innebär att skydd och mat för arterna försämrades (Myrdal & Gadd 

2000).   

2.5 1800 – 1900-tal 

Under 1800-talet kom flera nya redskap till exempel slåttermaskinen som underlättade för 

jordbruket. Samtidigt blev det svårare för de allra minsta jordbruken att hänga med i 

utvecklingen; brister fanns inom både kunskap och ekonomi. Under 1900-talet växte 

industrierna fram i Sverige och många människor gick ifrån att vara bönder till att börja 

arbeta inom industrin. Oftast var det de bönder som hade det tuffast med de sämre 

jordarna som blev en del av denna förändring. Detta ledde i sin tur till att deras mark 

köptes av storjordbruk (Skansjö 2006). I samband med detta ökade andelen barrskog i 

Skåne. Det var inte ovanligt att den sämre åker- eller betesmarken som var överflödig 

planterades igen med främst gran. Igenplanteringen påverkade landskapet i Skåne och 

förändrade landskapsbilden och levnadsförhållandena för olika arter. Idag vittnar 

stengärdena i de täta granskogarna om den åker- och betesmark som där en gång varit. De 

stora förändringar som skett i jordbrukslandskapet under 1800- och 1900-talen har 

bidragit till att många av de historiska spåren har försvunnit eller i alla fall inte är lika 

tydliga längre. Utvecklingen har drivit mot det fullåkerslandskap som vi ser idag 

(Wetterberg 2017).  

 

Konstgödsel blev populärt under denna period och med hjälp av den blev åkermarken 

ännu mer produktiv. Även om förändringen var positiv för jordbruket fanns det växter 

och djur som missgynnades av denna förändring i landskapet till exempel insekter som 

pollinerare (Myrdal & Morell2001). Under 1900-talet skedde en snabb utveckling av 

redskapen inom jordbruket. Detta ledde till att fler jordbrukare fick tillgång till traktor och 

redskap som till exempel plog och harv blev större och effektivare. I samband med detta 
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fick också åkermarken större sammanhängande ytor. Stengärden togs bort och diken lades 

igen för att på ett effektivt sätt kunna bruka och sköta marken (Skansjö 2006).   

 

I början av 1900-talet nådde jordbruksfastigheterna sin topp antalsmässigt. Det fanns då 

cirka 300 000 gårdar i Sverige, men senare under 1900-talet skedde förändringar när 

industrin tog över mer och jordbruket rationaliserades. Många mindre gårdar lades ned 

och för de som levde kvar förändrades fälten till större enheter som gick från 

naturanpassade oregelbundna fält till mer rektangulära eller fyrkantiga ytor. Därmed 

försvann många åkerholmar, märgelgravar och kantzoner (Cserhalmi 1998). De gårdar 

som hade ekonomiska möjligheter att anpassa sig till det moderna jordbruket var också de 

som överlevde förändringen. Antalet yrkesverksamma jordbrukare minskade under 1900-

talet med cirka 80 procent. Även om flera gårdar lades ned i mitten av 1900-talet ökade 

produktionen på åkrarna och större skördar kunde bärgas på grund av konstgödsel, 

kemiska bekämpningsmedel och den utveckling som skett inom jordbruksmaskinerna 

(Cserhalmi 1998).    

 

Enligt Skansjö 2006 är det tydligt att många av dragen i det Skånska landskapet präglas 

av den tid då Skåne tillhörde Danmark. Det var då Skåne fick sin särprägel när det gäller 

bebyggelse, vägnät och odlingsmarkens struktur. Mycket av detta lever kvar än idag då 

Skåne fortfarande framstår som en mäktig jordbruksbygd med många kyrkor och slott. 

Detta är karaktärer som har uppstått för längesedan men som utvecklats under tusentals år 

och som fortfarande präglar Skånes landskap och identitet.  

2.6 Jaktens historia i Sverige  

Mycket långt tillbaka i tiden var jakten en stor och viktig del av många människors 

vardag. Oavsett var i världen man levde försörjde sig människorna genom jakt, fångst och 

samlande. Under lång tid var jakten det viktigaste sättet för människan att hitta föda; 

mycket tid lades på det och särskild utrustning för jakt framställdes. Betydelsen av jakt 

som direkt försörjning minskade något under brons -och järnåldern då boskapsskötseln 

introducerades. På flera platser i Sverige finns hällristningar som vittnar om vilt och 

människor  (Figur 1). När jordbruket nådde Skandinavien för ca 6 000 år sedan öppnades 

nya dörrar för människan att skaffa mat.  
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Jakten och jordbruket var ett bra komplement till varandra, det ena förtog inte det andra 

(Nordenram 2001, Danell 2016).  

 

I mitten av 1300-talet infördes Magnus Erikssons landslag, vilken förändrade reglerna 

kring jakten i Sverige. Lagen gjorde att kungen och adelns makt och rättigheter till jakt 

ökade på bekostnad av allmogens jakt. Endast kungen hade rätt att jaga högvilt och vid 

påkommen tjuvjakt var det hårda straff. Jakten var hårt begränsad för allmänheten ända 

fram till år 1789 då det adliga privilegiet försvann och allmänheten åter fick jakträtt på sin 

egenmark. Det var fattiga tider och att jakten blev tillåten var ett bra sätt att mätta 

familjens magar, vilket dock ledde till ett mycket hårt jaktryck på flera av våra 

klövviltsarter. Även rovdjuren ökade mycket under denna period, vilket ledde till en 

större predation på klövvilt och tamboskap (Nordenram 2001). År 1829 var bävern och 

vildsvinet utrotade i Sverige, och det fanns färre än 100 älgar, kronhjortar och rådjur. De 

sista rådjuren som fanns kvar i vårt land levde runt det Skånska godset Övedskloster. År 

1830 bildades Svenska Jägareförbundet som är Sveriges äldsta miljörörelse. Svenska 

Jägareförbundet bildades för att skydda och bevara de viltarter som var på väg att utrotas. 

Förbundet arbetade för att åter igen få livskraftiga och balanserade viltstammar i Sverige. 

Under mitten av 1800-talet skrevs jaktstadgarna om, vilket också gav 

viltpopulationerna förutsättningar att återhämta sig (Danell 2016, Svenska 

Jägareförbundet 2018a).  

 

En ny jaktlagstiftning trädde i kraft år 1938, där staten tog kontroll över regleringen av 

jakten och viltvården. Det har skett ändringar i lagstiftningen sedan 1938, men fortfarande 

regleras större delar av jakten efter den lagstiftning som skrevs då, bl.a. infördes 

viltvårdsavgiften vid denna tidpunkt. Denna betalar fortfarande alla jägare årligen till 

Naturvårdsverket (Nordenram 2001). 

 

Syftet med jakt har över tid förändrats. Våra förfäder på stenåldern jagade för överlevnad, 

för både kött och skinn var en nödvändighet. Idag är jaktintresset rekreation för många 

jägare, men jakten är också den viktigaste delen i att förvalta viltstammarna. Även det 

högklassiga viltköttet är en stor anledning till varför man jagar idag.  
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Enligt en Sifo-undersökning hösten 2017 var 89 % av Sveriges befolkning positiva till 

jakt, vilket är en mycket hög siffra jämfört med andra länder i Europa (Svensk Jakt 2017). 

 

Figur 1, 

Hällristningar vid 

Hemsta i Enköpings 

kommun visar bland 

annat figurer som 

liknar dagens 

vildsvin.  

 

 

 

 

 

2.7 Markanvändning i dagens landskap 

I Länsstyrelsen Skånes landsbygdsprogram har det gjorts olika geografiska indelningar 

där Högestads gods ligger inom kategorin ”det sydskånska backlandskapet”. Detta 

landskap har en mjuk böljande framtoning som präglas av åkermark, men eftersom det är 

mosaikartat finns även betes- och skogsmark. I denna kategori är åkermarken 

dominerande, andelen betesmark är näst störst (jämfört med andra landskapskategorier) 

och något mindre är andelen skogsmark. Inom kategorin ” det sydskånska 

backlandskapet” används åkermarken främst till spannmålsodling, men även potatis- och 

vallodling är vanliga i området. Åkermarken har ofta åkerholmar och dungar insprängda i 

landskapet (Reiter 2007). 

2.8 Viltvård och mångfaldsåtgärder i jordbrukslandskapet 

I Sverige är det markägare och jägare som bedriver viltvård på sina marker. 

Viltvårdsåtgärder gynnar fältviltet och ökar den biologiska mångfalden i landskapet. Med 

ordet viltvård menas att man gör insatser i landskapet så som till exempel att anlägga 
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bredare kantzoner runt åkermarken, vilket ger mer skydd och föda för fältviltet, plantera 

lähäckar som ger skydd åt fältviltet i det öppna slättlandskapet (Figur 2), eller anlägga 

viltvatten som underlättar för viltet att finna vatten i markerna. Insatserna ger gynnsamma 

effekter på andra växter och djur; till exempel ökar fåglar och fjärilar med dessa åtgärder i 

landskapet (Mustin et al. 2018).  

Figur 2, En viltremiss 

mellan två åkermarker 

som ger både föda och 

skydd till fältviltet.  

 

 

 

 

 

 

Det är viktigt att insatserna ger något till fältviltet året runt, alltså även på vintern när de 

har det som tuffast. Predatorkontroll, vilket betyder att man håller nere stammarna av 

predatorer som räv, grävling och kråkfågel (till exempel kråka och kaja) är ett viktigt 

redskap i viltvårdsarbetet (Jensen 2016).  

 

Det bästa är om viltvården kan planeras och samverka med jordbruket i området. 

Viltvårdsarbetet är en viktig del av naturvårdsarbetet och syftar till att bevara en artrik 

fauna och att hålla viltbeståndet på en lämplig nivå med hänsyn till andra intressen 

(Jensen 2016). 

 

Mångfaldsåtgärder i jordbruket gynnar många arter. Exempel på sådana åtgärder är 

anläggning av viltanpassad träda i jordbruksmarken, anläggande av ”beetle banks” 

(skalbaggsåsar) i fälten, gynnsamma kantzoner, samt upptorkningszoner. Att spara 

gammal ved och rishögar är värdefullt för olika insekter och lavar. Nämnda åtgärder är 

bara ett axplock av alla de som kan göras i landskapet för att gynna fauna och flora 

(Jensen 2016).  
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Att investera i viltvård och biologisk mångfald gynnar inte bara den lokala markägaren 

och jägaren. Hela samhället gynnas av detta då vi får ett artrikare och mer varierat 

landskap. Eftersom frågan är av samhällsintresse finns det olika bidrag att söka för 

restaurering av viltvatten samt åter- och nyskapande av landskapselement (Figur 3). 

Genom de olika stöd som finns att söka går det att genomföra flera mångfaldsåtgärder för 

den intresserade brukaren (Jensen 2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3, vatten i landskapet är viktigt för många djurarter. 

2.9 Fältvilt  

De arter som i studien ingår i begreppet ”fältvilt” är rapphöna (Perdix perdix), fasan 

(Phasianus colchicus) och fälthare (Lepus europaeus). Fältvilt är ett samlingsbegrepp för 

viltarter som lever i odlingslandskapet och som i huvudsak är knutet till den miljön. 

Förutom fältviltsarterna ingår rådjur (Capreolus capreolus) och gräsand (Anas 

platyrhynchos) också i studien, då det är arter som lever i nära anknytning till 

jordbrukslandskapet i Skåne. Bland rovdjuren är det främst rödräv (Vulpes vulpes) och 

grävling (Meles meles) som undersöks i studien. Både rapphöna och fasan tillhör gruppen 

fälthöns och fältharen lever i öppna odlingsbygder, och det är anledningen till att dessa 

arter ingår i begreppet fältvilt. Rödräv och grävling är predatorer och ingår inte i 

begreppet fältvilt eftersom de är generalister som finns i många naturtyper.  
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Som predatorer kan de ha påverkan på det ovan nämnda viltslagen i odlingslandskapet, 

eftersom de jagar och livnär sig på att äta andra djurarter och/eller deras ägg (Bjärvall 

2010, Svenska Jägareförbundet 2018a). 

2.10 Artfakta Rapphöna (Perdix perdix) 

Rapphönan finns i stora delar av Europa samt österut i Asien. Den anses vara ursprunglig 

i den svenska faunan och invandrade förmodligen till landet när det fanns landförbindelse 

mellan Sverige och Danmark (Ericson & Tyrberg 2004). Stammens storlek har varierat 

under århundradena och den första kända utsättningen av rapphöns för att stärka stammen 

skedde år 1579. Under 1600-talet infördes jaktförbud på rapphönan då populationen var 

liten och hotad. Jaktförbudet i kombination med utsättning gjorde att stammarna av 

rapphöns återhämtade sig, och jakt blev åter tillåten. Under 1800- och 1900-talen har 

rapphönsstammen i Europa minskat mycket. I Danmark fälldes ca 400 000 rapphöns per 

år under 1940-talet och vid 1970-talets slut fälldes ca 200 000. Under denna tidsperiod 

har det samtidigt skett stora förändringar inom jordbrukslandskapet, i form av minskade 

kantzoner och större sammanhängande fält, i kombination av ett för högt jakttryck, vilket 

rapphönan missgynnas av (Göransson et al. 1983). 

 

Enligt Göransson et al. 1983 hade rapphönsen i Sverige sin topp i modern tid kring 

sekelskiftet och 1930-talet. Hårda vintrar påverkar rapphönsen negativt, varför de under 

andra världskriget var mycket tuffa för populationen i södra Sverige. Arten har minskat 

under efterkrigstiden och detta tros bero på förändringar i jordbrukslandskapet. 

 

Rapphönan lever på olika växtdelar, frön av ogräsarter och insekter. Kycklingarna är helt 

beroende av insekter som föda. Vidare behöver rapphönan ett omväxlande landskap med 

varierande grödor och breda kantzoner med rikligt av ogräs och insekter. Under hösten 

lever rapphönan till stora delar av spillsäd på tröskade fält men om stubbåkrarna plöjs upp 

snabbt efter att fältet är tröskat försvinner också rapphönans föda. Den varierande 

vegetationen med kantzoner fungerar också som skydd för rapphönsen mot predatorer 

och rovfåglar (Fog 1989, Svensson 1999). Den senaste beståndsuppskattningen som är 

gjord visar att det fanns ca 14 000 par rapphöns i Sverige, varav 4 000 i Skåne (Ottosson 

et al. 2012). 
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2.11 Artfakta Fasan (Phasianus colchicus) 

Fasanen kommer ursprungligen från Asien och infördes i Sverige under 1700-talet, men 

blev en del av den svenska faunan för ca 100 år sedan. Den förekom förvildad på 

lämpliga platser i jordbrukslandskapet främst i Götaland. Precis som rapphönan har 

fasanstammen minskat efter andra världskriget, dock har det inte skett en lika stor 

minskning som rapphönsstammen varit med om (Göransson et al.1983). Den senaste 

beståndsuppskattningen genomfördes år 2012, då det beräknades finnas 47 000 par fasan i 

Sverige (Ottosson et al. 2012). Fasanen trivs bäst i ett mosaikartat landskap med 

omväxlande träddungar, områden med högre markvegetation, våtmarker och öppna ytor. 

 

Fasanen har en varierad kost bestående av olika växtdelar, frön av ogräs och insekter. 

Precis som för rapphönan är kycklingarna beroende av animalisk föda, dvs. insekter. 

Enligt en tysk studie som gjordes 2017 visas att 75% av insekters biomassa har minskat 

under de senaste årtiondena. Insekterna är inte bara livsviktiga för många fåglar utan 

också för ca 80% av växterna behöver bli pollinerade (Hallmann et al 2018). Jordbrukets 

förändring kan ha en negativ påverkan på stammen. De större åkrarna och det intensiva 

brukandet gör det svårt för fasanen att överleva. Även de moderna jordbruksmaskinerna 

är ett hot för fasanen. I samband med den tidiga vallskörden finns det reden av både fasan 

och andra fåglar samt harungar och kid som råkar illa ut. När jordbruket moderniseras 

ökar användningen av kemikalier och konstgödsel, vilket också har en negativ påverkan 

på fältviltet (Göransson et al 1983). Besprutningsmedel och konstgötsel har en minskande 

effekt på insektslivet livet gör att det blir färre insekter i landskapet och mindre föda för 

fåglarna (Hallmann et al 2018).  

 

Utsättningar av fasan har skett i Sverige sedan 1800-talet, oftast på större gods och gårdar 

i slättbygden. Enligt Wiberg och Gunnarsson (2007) sker det en årlig utsättning av fasan 

som uppgår till över 100 000 individer i Sverige.  

2.12 Artfakta fälthare (Lepus europaeus) 

Fältharen förekommer inte naturligt i Sverige, utan infördes till ön Ven i Öresund på 

1850-talet. Det tog sedan inte lång tid innan den fanns på fastlandet i Skåne och sedan 

spred sig till Mälardalen, Öland och Gotland. Därefter har fältharen spridit sig än mer; 
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idag finns den i lämplig terräng till södra Norrland. Fältharen tillhör gruppen hardjur och 

kallas ibland för tyskhare. Den föredrar öppna markområden med varierande terräng, och 

jordbrukslandskapet brukar vara en omtyckt plats. Längst i söder kan fältharen få sin 

första kull i mars och kan få upp till tre - fyra kullar under ett år.  

 

Fältharen lever på örter, grödor, säd, och framförallt klövervallar brukar vara en favorit. 

Eftersom arten är så van vid att komma åt markens grödor finns behovet även på vintern. 

Kompletterande föda under vinter är kvistar och knoppar samt bark från unga fruktträd. 

 

Fältharen har många hot i naturen, bland andra räv och rovfåglar, men även effektiva 

jordbruksmaskiner. För att undvika att bli mat till en predator behövs mycket lätt 

tillgängligt skydd i jordbrukslandskapet, till exempel kantzoner med slån och högre 

markvegetation. (Svenska Jägareförbundet 2016b).  

2.13 Artfakta rådjur (Capreolus capreolus) 

Rådjuret tillhör familjen hjortdjur och är den minsta arten inom familjen. De finns idag i 

hela Europa i varierande omfattning. De europeiska rådjuret återfinns idag i alla olika 

typer av livsmiljöer och är idag vårt vanligaste hjortdjur (Cederlund 1987). Det är till 

exempel  inblandad i flest trafikkollektioner och de hjortdjur som det fälls flest av i 

Sverige (Viltdata 2019, Nationella viltolycksårdet 2019). Rådjuret är idag etablerat i 

nästintill hela landet, det är en art som utvecklats mycket från att det på mitten av 1800-

talet endast funnits ett 100-tal individer i Skåne. Cederlund (1987) tror att bland annat 

minskningen av tamboskap under 1900-talets första hälft gynnar rådjurspopulationens 

spridning genom en god födotillgång. Även regler kring jakttider för rådjur ändrades 

under denna period.  

 

Rådjuren brukar kallas för hjortdjurens finsmakare. Den naturliga födan är örter, bärris 

och löv, i jordbrukslandskapet är ofta vallodlingarna populärt. Djuren väljer ofta ut de 

mest näringsrika delarna av fodret, då näringen tas upp genom idisling (Bjärvall 2010). 

 

Rådjuret utsätts för predatorer, det är framförallt räven som är ett hot för rådjurskiden 

(Jarnemo 2004).   
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2.14 Artfakta gräsand (Anas platyrhynchos) 

Gräsanden är vanligast i södra Sverige men tillhör de arter som finns i hela landet, från 

skärgården till björkskogszon i fjällen. Arten visar på en ökande populationsutveckling de 

senaste 30 åren.  År 2012 uppskattades det att det fanns 200 000 gräsands par i Sverige.  

(Ottosson et al. 2012).  

 

De lever och häckar vid våtmarker av olika slag. Eftersom gräsanden tillhör gruppen 

simänder söker den sin föda på grunda vatten. Anden tippar med huvudet ned i vattnet när 

de söker efter föda. Den huvudsakliga födan består av frön, växtdelar och vattenlevande 

smådjur (Svenska Jägareförbundet 2018g). 

 

Det finns en traditon i Sverige att plantera ut ällingar i vattendrag, framförallt i Skåne och 

Sörmland. Mer än 150 000 gränsänder föds upp årligen för utsättning (Wiberg och 

Gunnarsson 2007). Det finns flera olika anledningar till varför det sätts ut änder i 

våtmarkerna. Enligt Wiberg och Gunnarsson (2007) studie är det oklart hur länge de 

utsatta änderna i snitt lever. En fransk studie tyder dock på att det är få änder som 

överlever till nästa häckningssäsong (Champagnon et al. 2009).  

 

2.15 Artfakta rödräv (Vulpes vulpes) 

Rödräven är det rovdäggdjur som är mest spritt i hela världen, den tillhör familjen 

hunddjur, inom ordningen rovdjur. Den lever i allt från fjällmiljö till stränder och 

tätbebyggda områden. Rödräven är en allätare som bland annat lever på gnagare, kadaver, 

harar, rådjurskid och bär. Den lever i gryt och väljer med omsorg sin plats i landskapet 

där den vill bosätta sig. Grytet används som skydd men det är också där den dräktiga 

rävtiken föder sin valpkull mellan mars-maj.  

 

Rödräven är en predator eftersom den jagar och äter andra djur, till exempel hare som 

nämns ovan. Rävens syn, hörsel och luktsinne är väl utvecklade, vilket gör den till en 

effektiv jägare. Under 1970-80 talet slog rävskabben hårt mot stammen och många rävar 

dog i sviterna av sjukdomen. Detta gjorde att andra arter ökade kraftigt, bland andra hare 

och rådjur (Svenska Jägareförbundet 2016c).  
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2.16 Artfakta grävling (Meles meles) 

Grävlingen är en predator som tillhör familjen mårddjur, och den finns i stort sett i hela 

Sverige, med undantag för fjällandskapet, nordligaste Sverige och Gotland. Arten finns 

också i större delen av Europa samt i centrala Asien. 

 

Den lever i gryt i marken. Antingen gräver den själv ett gryt eller använder den håligheter 

i stengärden eller stenrösen. Grytet blir grävlingens hem och det är där den föder sina 

ungar i januari-mars. Grävlingen går i vintervila precis som björnen. Inför vintern äter 

den upp sig och fyller på reserverna inför en lång vinter. Det är klimatet och vädret som 

styr hur lång vintervilan blir. Grävlingen är en allätare som äter växtdelar, insekter, 

daggmaskar och fågelägg (Svenska Jägareförbundet 2018d). 

 

Grävlingen har potential att predera på markhäckande fåglar i både skogs- och 

jordbrukslandskapet. Enligt en svensk studie av fasan stod grävlingen för 23 % av 

ödeläggelse av fasanens bon på äggstadiet. Grävlingen kan göra skador på havre genom 

att uppehålla sig i fälten och bryta av stråna så de kommer åt sädeskornen. 

 

Arten föredrar områden med varierad biotop där det finns tillgång till föda av olika slag. 

Grävlingen trivs vid övergivna jordbruksmarker och i lövskogar (Svenska 

Jägareförbundet 2018d). 

2.17 Allmänt om svensk avskjutningsstatistik 

Svenska Jägareförbundet har sammanställt avskjutningsstatistik sedan 1939. Statistik från 

tidigare år finns hos en del lokala jaktvårdsorganisationer, så som Skånska Jägarsällskapet 

(bytte namn till Jägareförbundet Skåne 1995), som har insamlad statistik från 1900-talets 

början för gods och större egendomar i Skåne. Sedan 1995 har Jägareförbundet centralt 

ett program för svensk viltövervakning. Viltövervakningsprogrammets syfte är att 

förbättra övervakningen och uppföljningen av viltpopulationerna. Programmet som 

utvecklades 1995 heter Viltdata (www.viltdata.se) och genom det rapporterar en del 

jägare och markägare in den årliga avskjutningen för sin mark eller det jaktlag man ingår 

i. I Viltdata kan alla jaktbara viltarter rapporteras. Statistiken presenteras sedan på 

jaktvårdskretsnivå, länsnivå och nationellt (Svenska Jägareförbundet 2008e).    
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Genom avskjutningsstatistiken kan trender för populationer följas. Jägarna är lärda att 

anpassa jakten utifrån tillgången på bytet. Det ska finnas en balans mellan hur stora 

populationer av olika arter marken kan bära, vilket beror på tillgång på föda, skydd, 

vegetation och samspel med till exempel jordbruket. Därför kan avskjutningsstatistiken 

vara ett mått på hur tillgången på en viss art varit inom ett område över tid. Trenden kan 

dock vara missvisande om till exempel jakttrycket är olika mellan åren.  

 

Avskjutningsstatistiken sammanställs på följande sätt: en arealbaserad skattning på 

kretsnivå görs som baseras på inlämnad avskjutningsstatistik från en andel av landets 

jägare. Det vill säga att den rapporterade avskjutningen räknas upp med hjälp av de 

rapporterande jaktlagens areal i förhållande till kretsens totala areal. Om en krets helt 

saknar rapporter så får den medelvärdet av övriga kretsar i länet. Ända sedan starten 1939 

har skattningen varit arealbaserad
1
 (Bergqvist 2018 & Svenska Jägareförbundet f). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
Göran Bergqvist klövviltskonsulent, ansvarig viltdata på Svenska Jägareförbundet,  

e-postmeddelande den 28 september 2018.  
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3. Metod och material 

Flygfoton från åren 1938, 1957 och 1975 har använts för att kartlägga de förändringar 

som skett i landskapet kring Högestads gods gällande markslag och naturtyper. 

Flygfotona har laddats ner från Lantmäteriet. Studien använder sig även av 

avskjutningsstatistik från det aktuella området hämtat från Skånska Jägarsällskapets 

årsböcker. Ett fältbesök gjordes i september 2018 för att bilda sig en uppfattning om 

området idag, vilket även hjälpte till vid analysen av flygfotona.  

3.1 Analys av flygfoto 

De tre flygfotona lades in i, och analyserades med, QGIS version Desktop 3.2.3 whit 

Grass 7.4.1 (geografiskt informationssystem). Flygfotona studerades var för sig och det 

beslöts vilka markslag som skulle undersökas i studien. I detta arbete undersöks 

markslagen ”åkermark”, ”betesmark”, ”skogsmark” och ”våtmark” (se tabell 1). För att 

tydligt skilja de olika kategorierna från varandra samt för att få ut andelen och mängden 

av de olika markslagen gjordes polygonlager för varje kategori och varje flygfoto. Genom 

polygonlagret kunde sedan de olika markslagens enskilda ytors areal och medelstorlek 

räknas fram. Data presenteras i diagram och tabeller i resultatdelen. Kartorna finns som 

bilaga 1 till studien.   

 

 

Tabell 1. 

Kategorier/markslag Beskrivning 

Åkermark Mark som ser ut som åkermark på flygfoto, plana fält/ytor. 

Spår efter plog eller annat redskap. Stenröjt. 

Betesmark Ofta ojämn struktur i marken och oregelbunden form. 

Buskmark/enfälad ingår i denna kategori. 

Skogsmark Ytor bestående av barr- eller lövskog. 

Våtmark Ytor som ser ut att innehålla vatten. Så som våtmarker, 

dammar, vatendrag och märgelhål 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/geografiskt-informationssystem
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3.2 Avskjutningsstatistik från Högestads gods 

Avskjutningsstatistiken är inrapporterad av godsets ägare alternativt dess viltmästare 

under 1900-talet. I denna studie används statistik som är publicerad i Skånska 

Jägarsällskapets årsböcker 1923-1969 (exv. Skånska Jägarsällskapets årsskrift 1925). 

Statistik för åren 1926, 1937 och 1957/58 saknas. Sammanställningen av 

avskjutningsstatistik för undersökningsområdet återfinns i bilaga 2.  

 

Markförhållandena och förändringarna för de tre nedslagsåren som bygger på när 

flygfotona är tagna har sedan jämförts med avskjutningsstatistiken. Med hjälp av 

avskjutningsstatistiken undersöker studien dels förändringar i avskjutning (här sett som 

ett mått på områdets populationsstolek av de olika arterna) över tid, men också 

förhållanden mellan de olika arternas talrikhet i avskjutningen. Arterna som har jämförts 

är rapphöna, fälthare, fasan, rödräv samt grävling. Finns det till exempel något generellt 

samband mellan antalet rävar, som är en predator, jämfört med hur många fältharar som 

fällts?   

 

Med hjälp av avskjutningsstatistiken gjordes rangkorrelationer (Spearman rank 

correlation) för att undersöka om det finns någon signifikant samvariation mellan 

avskjutningen av olika arter. Rangkorrelation användes då flera variabler inte var 

normalfördelade när man tittade på värdena, av försiktighetsskäl valdes rangkorrelation 

på grund av detta. Programmet SYSTAT version 9.0 användes.  I samtliga fall är 

provstorleken (N, antalet år med data) 42 och det valda P-värdet för statistisk signifikans 

är <0,05.  
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4. Resultat 

4.1 Markslag 

Åkermark har genom åren 1938-1975 varit det dominerade markslaget i området (Figur 5, 

Tabell 2). Andelen åkermark har under perioden ökat med ca 6 %. Antalet åkrar och dess 

medelareal har förändrats mer, alltså minskat respektive ökat, vilket påverkar 

åkermarkens struktur samt längden och mängden kantzoner. Medelarealen per åker var 

nästan dubbelt så stor år 1975 jämfört med 1938.  

 

Som kan ses i Figur 5 var förändringarna för betes- och skogsmark små under samma 

period. Antalet hektar betesmark har minskat under studieperioden (Tabell 3). Däremot 

har antalet ytor som är betesmark först ökat fram till 1957 för att sedan minska fram till 

1975. Medelarealen har nästintill halverats, alltså en motsatt trend till den som ses för 

åkermarksytorna (Tabell 2). 

 

 

Figur 5, Fördelningen av markslag på Högestad för åren 1938, 1957 och 1975. Åkermarken har 

tydligt varit det dominerande markslaget i området under studietiden. Vid de tre tidpunkterna är 

mängden betesmark nästan dubbelt så stor som skogsmarken. Förändringarna i arealen för de 

tre markslagen (åker-bete- och skogsmark) under 1938-1975 är relativt små.  
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Tabell 2. Antal och medelareal för ytorna av åkermark 

 Åkermark År 1938 År 1957 År 1975 

Totalt antal hektar 1 613,9 1 528,5 1 702,4 

Antal åkrar 452 315 270 

Medelareal (ha) 3,6 4,9 6,3 

 

Tabell 3. Antal och medelareal för ytorna av betesmark 

 Betesmark År 1938 År 1957 År 1975 

Totalt antal hektar  563,4 570,6 491,4 

Antal betesmarker 65 128 99 

Medelareal (ha) 8,7 4,4 4,9 

 

Tabell 4. Antal och medelareal för ytorna av skogsmark 

 Skogsmark År 1938 År 1957 År 1975 

Totalt antal hektar 258,9 253,6 205,9 

Antal 

skogsområden 

53 86 98 

Medelareal (ha) 4,9 2,9 2,1 

 

Som framgår av Figur 5 har skogsmarken under hela undersökningsperioden varit det 

markslag som det funnits minst av i området. Sett över hela studieperioden har arealen 

skogsmark minskat med 53 hektar och medelarealen för skogsmarksytorna har mer än 

halverats enligt denna undersökning. Skogen har alltså blivit både mindre till ytan och 

mer fragmenterad.  Enligt undersökningen är det markant mer våtmarker i området år 

1957 (Tabell 5). Flygfotot från 1957 är taget under den blötare perioden på året, oktober-

mars. 

 

Tabell 5. Antal och medelareal av våtmark  

 Våtmark År 1938 År 1957 År 1975 

Totalt antal hektar 3,0 8,3 3,4 

Antal våtmark 44 93 34 

Medelareal (ha) 0,06 0,08 0,10 
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4.2 Avskjutningsstatistik år 1923-1969 

Av arterna som presenteras i Figur 6 är det fälthare som det fällts flest av under perioden. 

Figur 7 visar avskjutningen för fasan; under 1940-talet skedde det en ökad avskjutning av 

arten.  

 

 

 

Figur 6, Diagrammet visar avskjutningen på Högestad för fälthare, rapphöna och räv. Luckorna i 

tidsserien bror på saknad avskjutningsstatistik.  

 

 

Figur 7, Diagrammet visar avskjutning för fasan på Högestads gods. Luckorna i tidsserien bror på 

saknad avskjutningsstatistik. 
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Figur 8, Avskjutningen av gräsand på Högestad åren 1923-1969. Mellan åren 1945-1963 fälldes 

det markant fler gräsänder än tidigare. Luckorna i tidsserien bror på saknad avskjutningsstatistik. 

Avskjutningen av gräsand på Högestad var störst under åren 1945-1963 (Figur 8).  

 

 

Figur 9, Avskjutningen för grävling och rapphöna på Högestads gods åren 1923-1969. Luckorna i 

tidsserien bror på saknad avskjutningsstatistik. 

 

Figur 10, I Högestads jaktstatistik är det ett signifikant positivt samband mellan antalet skjutna 

rådjur och rävar per år. Rangkorrelation: rs = 0,755, N = 42 år, P < 0,05. 
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Avskjutningen av räv och rådjur i Högestad visar ett signifikant positivt samband; år med 

hög avskjutning av räv har alltså också varit år med hög avskjutning av rådjur (Figur 10). 

För räv och fälthare är förhållandet det omvända; år med hög avskjutning av räv har 

signifikant lägre avskjutning av fälthare, och vice versa (Figur 6 & 11). Antalet fällda 

rävar och rapphöns olika år visas i Figur 12. Rangkorrelationstest visar att detta samband 

inte är signifikant; i undersökningsområdet finns alltså inget samband på jaktårsbasis 

mellan antalet fällda rävar och rapphöns. 

I Figur 11 går det att se en tendens att de år det fällts fler rävar fälls det färre fältharar. 

 

Figur 11, Avskjutningen på Högestad visar ett signifikant negativt samband mellan antalet skjutna 

fältharar och rävar på årsbasis. Rangkorrelation: rs = - 0,570, N = 42 år, P < 0,05. 

 

Figur 12, Avskjutningsstatistiken för Högestad visar inget signifikant samband mellan antalet 

fällda rävar och rapphöns på årsbasis. Rangkorrelation: rs = - 0,096, N = 42 år, P > 0,05. 
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5. Diskussion  

Studiens frågeställningar är: Hur har fältviltet påverkats av markförändringarna i 

jordbrukslandskapet under 1900-talet vid Högestads gods i Skåne? Vilka förändringar är 

det som skett i landskapet och som kan ha en påverkan på fältviltet? Hur har predatorerna 

påverkat fältviltet vid Högestads gods? 

 

5.1 Landskapsförändringar  

Att landskapsförändringar har skett i Högestad under 1900-talet är uppenbart, konstigt 

vore annars med tanke på den utveckling som varit av landskapet i Skåne (Cserhalmi 

1998). Som kan ses i min analys av de tre flygfotona har mängden åkermark inte 

förändrats särskilt mycket i antal hektar, men däremot har fältens medelstorlek ändrats 

och därigenom även antalet fält. Enligt resultatet har åkermarken ökat med 6 % från år 

1938-1975. Resultatet tyder på att medelarealen för åkermarksytorna på Högestads gods 

har nästintill fördubblats under perioden. Resultatet för Högestad stämmer överens med 

den litteratur om landskapsförändringar som tas upp i bakgrunden i denna studie, bland 

annat att åkermarken har blivit större sammanhaängande ytor. Högestads gods har 

antagligen velat eller varit tvungna att följa med i den utveckling som skett under 1900-

talet, eftersom jordbruket kan tänkas vara den största inkomstkällan. Antalet fält 

förändrades också under denna period; år 1938 fanns det 452 ytor som var åkermark och 

år 1975 var det endast 270 ytor åkermark, alltså färre åkrar men större sammanhängande 

ytor. Detta är antagligen även vid Högestad en följd av de större maskinerna som 

användes i jordbruket. Det är svårt att veta om jordbrukarna i mitten av 1900-talet 

funderade kring de konsekvenser som förändringen av åkerstrukturen kunde få för till 

exempel fältvilt och pollinerare. Kanske gick utvecklingen så fort och var så 

revolutionerande att brukarna inte tänkte på konsekvenserna och hur landskapet kunde 

påverkas av förändringarna. Ny modern teknik och redskap som underlättar det dagliga 

arbetet kan sluka en människas intresse. Att på kort tid och med mindre arbetskraft ta bort 

ett stengärde eller lägga igen ett dike var säkert frestande för många (Figur 13). Fokus vid 

tidpunkten (mitten av 1900-talet) låg antagligen på en ökad produktion av 

jordbruksprodukter. Viktigt att komma ihåg är att samhället såg helt annorlunda ut då; 
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stormarknader där man enkelt hittade matvaror och veckohandlade fanns inte, och allt var 

mycket mer småskaligt (Myrdal 2000, Skansjö 2006). 

 

 

Figur 13, En yta som tidigare varit åkermark men som senaste åren använts som betesmark. 

Notera att de gamla stengärdena har fått vara kvar i landskapet.  

 

Antalet ytor som är åkermark under studieperioden har som nämnts ovan minskat mycket, 

däremot tyder resultatet på att antalet ytor betesmark har ökat under studieperioden. Kan 

det vara så att antalet betesdjur ökat vid Högestad under 1900-talet eller är det marker 

som klassats som ”sämre åkermark” som har övergått till att bli betesmark? Den 

begränsade tiden för detta arbete har gjort att det inte fanns utrymme att undersöka 

betesdjurens antalsutveckling vid Högestad. Även om ytorna för betesmark har ökat och 

då bör också mängden kantzoner ha ökat, så har antalet ytor åkermark minskat så mycket 

att ökningen av betesmark inte kompenserar för minskningen av ytor åkermark när det 

gäller kantzoner. Detta resulterar i att mängden kantzoner bör ha minskat inom 

undersökningsområdet. Åkermarken har precis som i stora delar av Sverige gått från 

naturanpassade oregelbundna fält till större fyrkantiga ytor, se bilaga 1 med flygfoto. 

Detta gör också att kantzonerna bör påverkas, desto mer oregelbundna fälten är ju fler 

meter kantzon blir det.   
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Wetterberg (2017) beskriver hur landskapet under 1800- och 1900-talet planterades igen 

på många håll i landet. Många brukare lade ner sina lantbruk under 1900-talet, och i och 

med det planterades sämre åkermark igen med granskog. Detta fenomen stämmer inte för 

undersökningsområdet. Enligt resultatet har den totala mängden skogsmark minskat 

mellan åren 1938-1975. Eftersom jorden är mycket bördig i området skulle detta kunna 

vara en av anledningarna till att Wetterbergs teori inte stämmer i just detta område. 

 

5.2 Landskapsförändringarnas påverkan på fältviltet 

Rapphönan är beroende av ett varierande och mosaikartat jordbrukslandskap, och behöver 

alltså ett landskap med varierande grödor, breda kantzoner och insekter (Jönsson et al. 

2010). Avskjutningsstatistiken för rapphöna vid Högestad visar att det fälldes flest under 

den period då medelarealen för åkermark var mindre och antalet fält fler. Då fanns det 

antagligen mer kantzoner och skydd i området. Efterhand som fälten blev större och 

kantzonerna färre minskade också avskjutningen av rapphöns på Högestad. Förmodligen 

anpassades jakten efter tillgången, eftersom jägarna inte har till syfte att utrota en art. De 

flesta jägare vill ha viltrika marker med många olika arter. Att avskjutningsstatistiken 

visar att det fälls färre rapphöns med tiden är antagligen ett tecken på att populationen i 

området har minskat. Hade antalet rapphöns i marken varit bestående år efter år tror jag 

inte att godset hade dragit ner på rapphönsjakten utan någon särskild anledning.  

 

Göransson et al. (1983) har kommit fram till att rapphönsen i Sverige hade en topp runt 

1930-talet. Ser man på avskjutningsstatistiken för undersökningsområdet var det även här 

under den perioden som det fälldes flest rapphöns. Inför studien trodde jag att 

avskjutningen skulle öka under krigsåren eftersom det var tuffa förhållanden och köttbrist 

i landet. Göransson et al. (1983) beskriver att det var hårda vintrar under krigsåren och 

det är antagligen det som har påverkat rapphönsstammen även kring Högestad, då 

rapphönsen är känsliga för kalla långa vintrar med mycket snö. Man skulle kunna tro att 

räven är en påverkande faktor för rapphönans population. Avskjutningen på Högestad 

visas inget samband  (Figur 12), rävarna tycks här inte ha den påverkan på 

rapphönsstammen som jag trodde när studien påbörjades. Det är till och med många år 

med hög avskjutning av räv som också har hög avskjutning av rapphöna (Figur 12). Fog 
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(1989) beskriver hur viktigt ett omväxlande landskap är för rapphönans överlevnad. 

Mönstret i Figur 12 ger oss skäl att tro att de förändringar som skett i landskapet har 

större påverkan på rapphönspopulationens utveckling än vad predationen från rödräv har 

(Jönsson et al 2010). Rapphönskycklingarna äter och får sin näring genom insekter. I 

samband med att andelen kantzoner minskar och antalet olika växter blir färre missgynnas 

insekterna och det blir brist på föda till rapphönskycklingarna (Hallmann et al. 2017). 

Även kemikalier och konstgödsel har enligt Göransson et al. (1983) en påverkan på 

fältviltet, vilket alltmer användes i det moderna jordbruket vid denna tidpunkt (1930-

1950-tal). Kemikalier så som besprutningsmedel har både en direkt och indirekt påverkan 

på fältviltet. Den direkta påverkan är att gräset och grödor blir besprutade och är inte 

längre lika aptitligt för fältviltet. Den indirekta påverkan är att mängden insekter i 

åkermarken och omkring liggande områden minskar, vilket leder till att födan för 

kycklingar minskar. Denna studie har inte undersökt användningen av besprutningsmedel 

och konstgödsel i undersökningsområdet men det vore intressant för kommande studier.  

 

Liknande mönster som för rapphönan syns för fältharen. Från år 1950 minskade antalet 

fällda fältharar på Högestad, det vill säga precis under den period då förändringarna i 

jordbrukslandskapet var som störst (Schmidt et al 2004).  

 

Figur 15, Vatten i 

landskapet gynnar 

många arter och ger en 

vacker landskapsbild. 
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Flygfotot från 1957 innehåller betydligt mer vatten och våtmarker än de andra två 

flygfotona (Tabell 4). Det kan bero på att fotot är taget under sen vinter eller tidig vår och 

att det då var mer vatten i markerna vid just den tidpunkten. Det som är intressant är att 

avskjutningsstatistiken visar att det fälldes mer gräsänder just under perioden 1943-1965. 

Kanske var det mer vatten i området under denna period och det var just därför 

gräsänderna trivdes (Figur 15); tillgången ökade och så även avskjutningen.  

5.3 Predatorernas påverkan på fältviltet 

Avskjutningen på Högestad visar ett signifikant negativt samband mellan antalet skjutna 

fältharar och rävar på årsbasis, vilket betyder att de år det fälls mycket räv fälls det färre 

fältharar. Predatortrycket från räv kan ha en påverkan på fälthararnas population vid 

Högestad (till skillnad från rapphöns). En möjlig tanke är att räven inriktar sig på den art 

som det finns flest av och som är mest lättillgänglig. Kring Högestad kan det ha varit så 

att fältharen har varit ett enklare byte och att räven därför har riktat in sig på den i första 

hand. Fältharen brukar ligga och trycka i kantzoner eller ute i åkermarken, ett beteende 

som kanske gör att den är ett enklare byte för räven jämfört med rapphönan som har 

vingar och kan fly på ett annat sätt.  

 

Ett positivt samband syns mellan räv och rådjur i avskjutningsstatistiken från Högestad 

(Figur 10). De år de fällts mycket räv fälls det också mycket rådjur. Detta tyder på att 

räven har ingen tydlig påverkan på rådjursstammen vid Högestad under studieperioden. 

Kanske är även fältharen ett enklare byte än rådjurskid? Det kan finnas flera anledningar 

till att det ser ut som de gör på Högestad under studieperioden. Det kan vara så att man 

under år med god tillgång på rådjur medvetet har skjutit mer räv för att gynna 

rådjursstammen. Detta är ett resultat som gör mig förvånad. Räven får ofta skulden för att 

ta mycket rådjurskid, men tydligen inte vid Högestad under åren 1923-1969. Enligt en 

undersökning som gjorts på Ekenäs slott i Östergötland ser man att räven har en påverkan 

på rådjuren. Av de rådjur som ingick i studien blev 59 % attackerade av räv (Jarnemo 

2004).  Ser vi på populationerna för de olika arterna idag så är rådjuret den art som har 

den starkaste stammen jämfört med både rapphöna och fasan. Hade denna studie gjorts 

från 1970-talet fram till idag tror jag att avskjutningsstatistiken hade sett annorlunda ut. 

Då tror jag att resultatet hade visat att räven hade haft en större påverkan på rådjuren 
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eftersom stammarna av rapphöns och fälthare minskat. Då blir rådjuret naturligt det byte 

som blir mest lättillgängligt för räven. Det vore mycket intressant om denna studie hade 

gjorts vid ett annat skånskt gods med ungefär samma förutsättningar under samma period 

för att då jämföra godsens utveckling kring både landskapsförändringar och 

avskjutningsstatistik.  

 

Grävlingen nämns i bakgrundsbeskrivningen eftersom jag trodde att den hade en 

påverkan på rapphöna, fasan och gräsand. Grävlingen är känd för att plundra bon på ägg. 

Rangkorrelationer (Spearman rank correlation) har gjorts med grävling och de tidigare 

nämnda arterna, men det går inte att se några signifikanta samband. Grävling vid 

Högestad hade alltså antagligen inte någon märkbar påverkan på fältfåglarna och 

gräsänderna. Kanske var det väldigt gott om daggmask och insekter i markerna så det var 

en mer lättillgänglig föda än ägg. Som syns i Figur 9 var avskjutningen på grävling inte 

särskilt stor på Högestad under studieperioden. Det kan tyda på att det inte fanns så 

mycket grävling i området alternativt att de inte jagades så mycket.  

 

Kråkfåglar som till exempel kråka och skata kan troligen ha en påverkan på fältviltet runt 

Högestad. Tyvärr har dessa arter inte tagits med i studien eftersom inrapporteringen hade 

förändrats från 1923-1969; avskjutningssiffrorna hade därför inte gett ett korrekt resultat. 

5.4 Jakten och dess utövning 

Man kan också fundera kring om olika typer av jaktutövning har någon påverkan på 

resultatet. Jag tror det är svårt att säga utan att göra någon närmare undersökning. Under 

tidigt 1900-tal och fram till mitten av århundradet var det vanligaste jaktvapnet i Skåne 

hagelbössan. Sedan vildsvinens intåg (1980-tal) och ökade stammar av dov- och kronvilt 

har klass 1-vapen, det som i folkmun kallas för älgstudsare, blivit allt vanligare. Det är 

reglerat i lag vilken typ av jaktvapen som får användas till olika arter. Samtliga arter som 

tas upp i denna studie får jagas med hagelbössa (Danell 2016). Rådjur, räv och grävling 

får dock också jagas med klass 1-vapen, men under studietiden tror jag ändå att flest vilt 

fällts med hagelbössa.  
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Eftersom rådjur och räv får jagas med samma typ av vapen kan de jagas vid samma 

tillfälle. Jag tror därför det är svårt att säg om jaktutövandet/jaktformen har haft någon 

påverkan. Det som mer säkert kan ha en påverkan är hur många jaktdagar det varit under 

ett år. Eftersom Högestads gods haft en viltmästare som ansvarat för jakten och 

viltförvaltningen tror jag att det funnits en plan för antalet jakter och att det har gjort att 

antalet jaktdagar varit relativt likvärdiga under årens lopp. Det hade varit mycket 

intressant för studien om det hade funnits information om antalet jaktdagar/år.  

 

Ser vi på avskjutningsstatistiken för fasan på Högestad är det svårare att utläsa några 

populationstrender enbart genom de rapporterade antalen. Fasan har en tradition av att 

planteras ut i landskapet, vilket oftast sker vid gods och större gårdar. Det finns inga data 

på om och i så fall hur många fasaner som planterats ut i området åren 1923-1969. Tittar 

vi på Figur 7 ger det mig skäl att tro att det planterats ut fasaner på Högestads marker. 

Avskjutningsstatistiken utmärker sig antalsmässigt för denna art jämfört med arterna som 

presenteras i Figur 6. Vissa år fälldes det över 1000 fasaner vilket är en markant skillnad 

från statistiken för rapphöna och fälthare. Utsättning av fasan var och är även idag vanligt 

förekommande på gods och med denna avskjutningsstatistik har det antagligen skett 

utsättning vid Högestad. Eftersom utsättning kan påverka avskjutningen och därmed 

resultatet har denna studie inte gjort någon närmare undersökning av fälldata av fasan. 

 

5.4 Fältvilt i kombination med dagens jordbruk   

Under de år som ingår i studieperioden var det stort fokus på modernisering av redskap 

och ökande produktion i jordbruket. Ser man till jordbrukslandskapet idag är det 

fortfarande fokus på produktion men det finns regler som styr och fler som jobbar för 

natur- och kulturmiljö. Jordbruksverket har infört något som heter ekologisk fokusareal, 

vilket innebär att jordbrukare som brukar mer än 15 hektar åkermark måste anlägga en 

viss del ekologisk fokusareal (Jordbruksverket 2018). Dessa är områden som kan 

förbättra den biologiska mångfalden. Det betyder inte att de behöver vara ekologiskt 

odlade. Ekologisk fokusareal kan till exempel vara extra breda kantzoner som består av 

växter eller grödor som gynnar fältvilt och insekter. Det känns som att dessa regler är på 

rätt väg för att säkerställa att livsmiljöerna för bland annat fältviltet blir bättre och får ett 
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långsiktigt tänk. Viktigt att komma ihåg är att pollinerare är en viktig resurs och en del av 

odlingen. Dessa gynnas också av dessa insatser (Jordbruksverket 2018). Jag kan tänka 

mig att för ett gods som Högestad med stora arealer finns det många förutsättningar för 

att göra den ekologiska fokusarealen varierande. Fokusareal kan kanske på ett ställe vara 

extra breda och långa kantzoner medan det på ett annat ställe kan vara en viltåker. En 

studie visar att viltvården i jordbrukslandskapet har en gynnsam påverkan med 85% på 

många andra arter till exempel humlor, fjärilar och småfåglar (Mustin et al. 2018). Det 

känns som att ju mer areal man har desto större blir insatsen och effekten av den 

ekologiska fokusarealen. Enbart genom att besöka Högestad & Christinehofs hemsida får 

man en känsla av att de arbetar mycket för naturen och miljön. Det verkar som de ser till 

flera olika intresseområden och vill ha ett samspel mellan natur- och kulturmiljö. Det står 

bland annat på deras hemsida att ”Vi vill värna, vårda och visa de kultur- och naturmiljöer 

som finns i området”. Flera olika projekt kopplade till naturen har gjorts på Högestad 

under åren, vilket tyder på att de finns ett stort intresse från deras sida att satsa på frågor 

som rör samspelet i naturen kopplat till biologiskt mångfald.  

 

6. Slutsatser 

För arterna som undersökts har populationstrenderna fluktuerat under studieperioden. Det 

som går att utläsa ur avskjutningsstatistiken är att stammarna av rapphöns och fälthare har 

en nedåtgående trend från början till slutet av studieperioden, även om den fluktuerat 

under årens lopp. Den största förändringen som skett i landskapet kring Högestad är att 

antalet åkrar har minskat medan medelarealen av åkermark har ökat, vilket i sin tur tyder 

på att mängden kantzoner har minskat. Som nämns ovan är ett omväxlande landskap med 

kantzoner viktigt för rapphöns och fälthares överlevnad (Jönsson et al 2010). Även annat 

växt- och djurliv så som insekter, bin och fjärilar gynnas av ett varierande och rikt 

landskap (Jensen 2016). Tidigare undersökningar har kommit fram till att det var vanligt 

att skogsmarken ökade under 1900-talet, medan denna studie snarast tyder på det 

motsatta; skogsmarken minskade inom studieområdet, vilket inte borde ha en negativ 

påverkan på fältviltet. Som nämns i denna studie finns det många olika hot för fältviltet; 

ska de finnas kvar i jordbrukslandskapet i framtiden tror jag det är viktigt att arbeta med 

att förbättra deras livsmiljöer. Här finns ett stort och viktigt jobb att göra som kommer att 
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kräva resurser i form av kunskap och ekonomisk finansiering. Eftersom produktionen har 

ett tydligt fokus tror jag det krävs ytterligare riktlinjer som styr till exempel minimumytor 

för kantzoner och vilka grödor som ska växa där. Grödorna bör vara av de slag som 

gynnar fältvilt, insekter och pollinerare. Även ytterligare ekonomiskt stöd skulle nog 

kunna fungera som en morot för att få markägare och brukare att göra positiva åtgärder 

för arterna som nämns ovan i landskapet. Jag tycker det är viktigt att nämna att det finns 

de markägare och brukare som redan idag har ett brinnande intresse för detta och som gör 

positiva åtgärder på sina marker. Som nämnts tidigare i detta arbete är känslan att 

Högestad och Christinehof Fideikommiss redan idag har ett stort fokus och arbetar med 

dessa frågor.  

7. Felkällor och fortsatta studier 

Avskjutningsstatistiken som används i studien är sannolikt inrapporterad av godsets ägare 

eller den person som varit ansvarig för jakten och viltvården, till exempel viltmästaren. 

Statistiken har rapporterats till Skånska Jägarsällskapets kansli där siffrorna sedan blivit 

publicerade i Skånska Jägarsällskapets årsböcker. Det är därför svårt att kontrollera om 

något fel smugit sig in i siffrorna.  

 

I statistiken framgår inte hur många jaktdagar dvs. både antal jägare och antal dagar som 

skett per år. Eftersom Högestads gods har haft personer som ansvarat för jakten och 

viltvården bör jakterna varit planerade och jämnt fördelade genom åren.  

Om det något år, av någon anledning, skett betydligt färre jaktdagar än normalt kan 

statistiken ha påverkats av det. Utförande av predatorkontroll kan också ha varierat under 

studieperioden. 

 

Utsättning av fasan kan ha skett i området och påverkar då statistiken för den arten, 

möjligen också genom ett minskat jakttryck på rapphöna. En mindre utsättning av 

rapphöna kan också ha skett på Högestad gods, det är dock inget som syns lika tydligt i 

statistiken som för fasan.  

 

Felkällor kring kartorna kan förekomma då kvalitén på flygfotona varierar. Jag har tolkat 

de olika ytorna och avgjort vilken kategori de tillhör och även här kan den mänskliga 
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faktorn ha påverkat tolkningen. Det tyder på att flygfotot från 1957 är taget sen vinter 

eller tidig vår, för det är fler våta partier i det flygfotot jämfört med de andra som är tagna 

under vegetationsperioden.  

 

För framtida studier hade det varit intressant om ytterligare en studie görs från år 1970 

fram till idag. Jag tror att den studien hade visat på ett mer omväxlande landskap med mer 

kantzoner då Högestad och Christinehof Fideikommiss arbetar mycket för den biologiska 

mångfalden i landskapet och vill gynna arterna i jordbrukslandskapet. Viltåkrar har 

anlagts på flera platser på deras fastighet under de senaste åren, vilket också gynnar fåglar 

och insekter.  

 

Resultatet som denna studie visar att rävens påverkan på rapphönsen inte var så 

omfattande som man kunde tro från början (Figur 12). Det hade varit intressant att göra 

liknande studier på fler platser i Skåne. Är Högestad speciellt eller syns liknande mönster 

på fler platser? 
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inrapporterad till Skånska Jägarsällskapet.  
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Bilaga 1, Flygfoto över Högestad gods, med polygonlager som visar de olika markslagen 

 

Figur 1, I bakgrunden är flygfoto från år 

1938 över Högestads gods. Med hjälp av 

polygonlagret har jag fått fram hur 

fördelningen är över de olika markslagen 

(ha). Källa: Flygfoto 1938, Lantmäteriet. 
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Figur 2, I bakgrunden är flygfoto från 

år 1957 över Högestads gods. Med 

hjälp av polygonlagret har jag fått fram 

hur fördelningen är över de olika 

markslagen (ha). Källa: Flygfoto: 1957, 

Lantmäteriet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våtmark, Märgelhål 
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Figur 3, I bakgrunden är flygfoto 

från år 1975 över Högestads gods. 

Med hjälp av polygonlagret har jag 

fått fram hur fördelningen är över 

de olika markslagen (ha). Källa: 

Flygfoto: 1975, Lantmäteriet 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga flygfoto är hämtade via 

Lantmäteriets e-tjänst  

https://geolex.etjanster.lantmate

riet.se/ 

https://geolex.etjanster.lantmateriet.se/
https://geolex.etjanster.lantmateriet.se/
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Bilaga 2, Avskjutningsstatistik Högestads gods 1923-1969 

År/jaktår Areal Älg 

Kron-

vilt 

Dov-

vilt 

Rå-

djur 

Fält-

hare 

Kan-

in 

Fas-

an 

Rapp-

höna 

Mor-

kulla 

Dubb-

el 

Becka-

sin 

Enkel 

Becka-

sin 

Gräs-

and 

Vild-

gås Duva Räv 

Gräv-

ling Utter Katt Hök Kråkfågel* Ekorre 

1923 6000 0 3 0 4 92 314 4 43 3 4 7 9 27 8 13 8 0 68 4 65 0 

1924 6000 0 5 0 3 85 129 5 29 1 5 27 44 5 12 6 2 1 9 2 65 0 

1925 6000 0 5 0 9 174 389 8 164 1 6 70 52 30 0 19 1 0 0 4 60 0 

1926                       

1927 6000 0 4 0 9 91 499 5 21 0 0 10 94 7 1 8 4 0 25 5 97 0 

1928 5501 0 4 0 10 73 644 1 15 0 0 7 106 5 8 13 1 0 19 2 120 0 

1929 5288 0 2 0 0 50 575 0 18 3 0 2 32 5 9 8 14 0 15 3 210 0 

1930 5276 0 3 0 4 130 412 6 78 0 0 3 38 0 0 8 0 1 25 4 51 0 

1931 5153 0 3 0 2 54 234 5 32 2 0 0 100 5 8 3 0 0 10 8 46 12 

1932 5276 0 1 0 2 90 503 30 47 0 2 20 91 7 11 8 4 0 29 7 51 0 

1933 5276 0 5 0 4 140 931 43 71 0 0 2 86 2 5 13 9 0 27 13 76 10 

1934 5331 0 2 0 12 112 2202 95 101 2 0 0 51 4 34 19 4 0 27 4 95 162 

1935 5331 0 10 0 20 168 2587 219 157 4 0 16 61 3 14 20 2 0 27 8 194 63 

1936 4871 0 5 0 19 129 3500 301 114 4 0 7 87 14 31 9 1 0 40 18 95 162 

1937                       
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1938 4872 0 4 1 11 118 818 237 137 2 0 0 59 4 60 14 4 0 49 13 91 122 

1939 4872  8 1 2 93 1104 108 50 1 0 28 47 9 6 19 25 0 34 24 113 44 

1940 4872 0 2 0 1 55 503 12 5 0 0 1 0 0 4 13 14 0 35  0 45 

1941 4872 0 3 0  38 170 18 26 0 0 5 10 6 1 22 3 0 23 6 52 42 

1942 4872 0 0 0 0 50 20 9 0 0 0 0 6 0 16 30 6 0 21 7 511 77 

1943 12 000 0 1 0 1 58 170 11 0 0 0 0 7 4 6 29 52 0 0 10 1420 287 

1944 5500 0 5 0 8 101 382 89 0 2 0 1 74 7 48 40 43 0 78 43 988 140 

1945 5500 0 9 0 14 202 266 128 5 0 0 2 129 4 66 41 30 0 82 37 1016 178 

1946 6000 0 9 1 18 265 268 219 20 0 0 3 143 1 49 47 23 0 67 37 348 91 

1947/48 5500 0 8 0 11 140 262 186 56 2 0 1 72 9 48 37 12 0 99 40 300 22 

1948/49 5500 0 2 0 15 90 250 305 114 1 0 1 95 30 40 46 14 0 109 61 696 129 

1949/50 5500 0 1 0 20 40 530 401 105 3 0 1 128 16 53 93 49 1 139 40 204 33 

1950/51 5500 2 1 0 36 55 938 529 106 5 0 2 180 17 77 73 58 0 168 42 370 69 

1951/52 5500 0 1 0 50 57 1892 654 80 5 0 1 210 20 53 74 89 0 202 23 654 92 

1952/53 5500 0 0 0 50 49 601 870 80 1 0 3 159 16 82 95 48 1 56 14 168 78 

1953/54 1200 1 2 0 58 19 616 847 95 8 0 0 186 18 118 109 55 0 39 28 124 12 

1954/55 5500 0 4 0 60 25 614 460 54 5 0 2 67 23 143 95 56 0 88 21 570 136 

1955/56 5500 0 4 0 37 17 361 1044 7 3 0 1 68 0 257 12 1 0 82 70 442 191 

1956/57 5500 0 0 0 26 2 994 186 106 0 0  90 23 47 110 63 0 0 24 675 18 

1957/58                       
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1958/59 5500 0 0 0 12 16 981 404 57 2 0 1 66 17 14 79 20 0 0 25 834 0 

1959/60 5000 0 2 0 19 5 1192 653 43 6 0 17 167 17 49 51 24 0 0 24 620 0 

1960/61 5000 0 0 0 22 33 695 903 56 3 0 2 40 3 65 72 24 0 0 37 610 28 

1961/62 5000 0 0 0 38 23 1370 1058 53 9 0 6 147 9 176 66 15 0 0 37 769 20 

1962/63 5000 0 0 0 40 28 680 836 20 4 0 9 180 6 155 64 0 0 0 0 0 0 

1963/64 5000 0 0 0 35 33 595 1009 0 0 0 3 79 9 69 73 38 0 0 11 405 25 

1964/65 5000 0 1 0 37 38 850 750 9 1 0 2 14 4 98 81 26 0 0 12 351 0 

1965/66 5000 0 0 0 40 28 1107 145 0 0 0 0 20 4 19 74 21 0 0 0 625 0 

1966/67 5000 0 2 0 36 19 870 388 2 1 0 10 51 0 33 68 23 0 0 0 515 0 

1967/68 5000 0 2 0 34 18 890 798 37 0 0 0 109 0 10 68 18 0 0 10 335 0 

1968/69 5000 0 1 0 31 5 1403 365 21 0 0 3 72 2 15 94 9 0 0 0 730 0 

 

*Före år 1942 är det endast kråka som är rapporterat i statistiken, efter år 1942 är arterna kråka, kaja, skata och råka ihopslaget, därav 

”kråkfågel”. 

Källa: Skånska Jägarsällskapets årsböcker 1923-1969. 

Årsböckerna från år 1926, 1937 och 1957/58 saknas i statistiken ovan. 

 

 

 


