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Abstract 
“A century of green structure" is the thesis for this bachelor's degree in 
landscape science and aims to investigate how the green structure has 
changed in Dalby 1940-2018. The objective is realised through remote 
sensing of orthophotos in GIS, where continuity, land use, small biotopes and 
barriers, have been investigated. The main dataset of ground cover 
categorization is based on the Swedish Environmental Protection Agency's 
model "National soil cover data". This thesis is in part a method development 
process for analysing green structures in a historical context. The outcome of 
the analysis showed good results to identify areas with high natural valuesand 
areas with developmental needs. The results were compared against current 
nature reserves and other databases.  
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Sammanfattning 
”Ett sekel av grönstruktur” är ett examensarbete för en kandidatexamen i 
landskapsvetenskap och syftar till att undersöka hur grönstrukturen har 
förändrats under ett sekel. Metoden för att besvara frågeställningarna är 
fjärranalys av ortofoton från perioden 1940 till 2018. För att undersöka 
frågeställningen fokuserar arbetet på fyra delar, kontinuitet, mark-
användning, småbiotoper och barriärer. En annan aspekt som diskuteras är 
huruvida resultatet kan användas som ett verktyg för planering i offentlig 
sektor. 
 
Det huvudsakliga datamaterialet utgörs av en markslagskategorisering 
framtaget med GIS, baserat på naturvårdsverkets modell ”Nationella 
marktäckedata”. Även kartläggningar av åkerholmar, vatten och trädridåer 
gjordes i GIS. Resultatet av studiens kontinuitetsanalys har påvisat goda 
möjligheter att identifiera områden med höga naturvärden och områden med 
utvecklingsbehov. Då många av de marker med lång kontinuitet ofta visar sig 
ligga i områden som idag är naturreservat. Jämförelser har även gjorts mot 
Jordbruksverkets inventering av ängs- och betesmarker.  Markslagens 
förändring analyserades mot varandra genom alla undersökningsår. Analysen 
visar att det i första hand är åkermark som exploaterats av bebyggelse medan 
grönstrukturen exploaterats av industri. Det framgår även en kontinuerlig 
minskning av barrskog mot en ökning av lövskog. 
 
Det som visade sig vara svårast att kartlägga var trädridåer och diken. Dock 
ger resultatet samma bild som den generella utvecklingen i Sverige. Detta 
gäller även för utvecklingen av åkerholmar som visat en tydlig reducering i 
antal. Analyserna för fullåkersbygden på slätten ger trots ett rationellt 
jordbruk en positiv bild av grönstrukturens utveckling i det området. 
Barriäreffekterna av den tillkomna infrastrukturen tillsammans med växande 
exploaterade områden skapar stora barriärer i landskapet och ökar 
fragmentiseringen mellan fullåkersbygden i de västra delarna och den östra 
delen av undersökningsområdet som består av skog och fäladsmarker.   
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Förord 
Examensarbete är utfört under hösten 2019 och våren 2020. Arbetet 
är den avslutande delen på utbildningen Landskapsvetarprogrammet 
vid Högskolan Kristianstad, och görs på uppdrag av Lunds kommun via 
Miljöbron.   
 
Tack 
 
Ingemar Jönsson Professor i teoretisk och evolutionär ekologi för den 
hjälp han har gett kring grönstrukturer och ekologi, samt den 
feedback han har bidragit med. 
 
Thomas Beery Universitetslektor i miljödidaktik för bra handledning, 
feedback och stöd under arbetet. 
 
Nils Wallin Universitetsadjunkt i landskapsvetenskap inriktning GIS, för 
bra idéer, feedback och stöd i GIS.  
 
Tilda Brage Teknisk lantmätare på Lunds kommun, för feedback och 
handledning under arbetets gång. 
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Inledning 
Användandet av geografiska informationssystem (GIS) som verktyg vid 
planering har blivit mer och mer intressant i takt med att tekniken 
utvecklas. Komplexa spatiala mönster kan idag analyseras och 
presenteras med relativ lätthet. Detta medför att implementeringen av 
GIS i fler delar av planeringsarbetet inom offentlig sektor är möjligt 
(Boverket 2012). 
 
Arbetet har tillkommit som ett resultat av Lunds kommuns vilja att få 
kunskap om sin kommuns historiska utveckling gällande grönstruktur. 
Arbetet ska i huvudsak bidra som kunskapsunderlag men även till viss 
del som en metod för hur man jobbar med grönstruktur i en historisk 
kontext. Ett arbete väl anpassat landskapsvetare, då GIS, kulturgeografi 
och ekologi ingår i utbildningen. 
 
Arbetet syftar till att öka förståelsen för hur grönstrukturen har 
förändrats runt Dalby sedan 1940 fram till idag. Den historiska 
förändringen av grönstruktur ger djupare kunskap för hur man kan 
arbeta framåt på bästa sätt.  

 
Ambitionen är bland annat att göra undersökningen effektiv via 
fjärranalys av digitalt material. Samt att få fram en metod som enkelt 
kan appliceras på övriga delar av Lunds kommun och kanske även i 
andra kommuner i länet och landet. 

 
 
  



 Examensarbete Landskapsvetenskap 
Simon Persson & Linus Hjertkvist 

Landskapsvetarprogrammet NGLA1, LP751L 
 

7 
 

 

 

 

Syfte 
 

Syftet med studien är att se hur grönstrukturen har förändrats över tid 
runt Dalby. Kunskapen kring det historiska tidsdjupet gällande 
grönstruktur kan användas i kommunens planeringsarbete. Bland annat 
för att identifiera värdefulla miljöer och ytterligare utveckla de värden 
som finns i grönstrukturen. Studien har utgått från digitalt material 
efter krav från uppdragsgivaren.  

 

Frågeställning 
 

Frågeställning 1. 
Hur har grönstrukturen förändrats under det senaste seklet runt Dalby 
avseende: 

 
- Kontinuitet i markslag 
- Förändring i markanvändning 
- Småbiotoper 
- Barriärer och spridningsvägar 

 
 
Frågeställning 2. 
Hur kan resultatet användas för att stärka den befintliga 
grönstrukturen när framtida exploateringar ska planeras? 
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Avgränsning 
Arbetet har gjorts på uppdrag av stadsbyggnadskontoret (SBK), Lunds 
kommun. De var särskilt intresserade av Dalby tätort inför framtida 
exploateringsplaner. Det valda området omfattar Dalby men med ett 
större område kring tätorten (figur 1). För att avgränsa området 
systematiskt gjordes en thiessen-interpolering. Det resulterade i ett 
undersökningsområde som upptar 3768 hektar eller 9% av Lunds 
kommuns totala yta.  

 
 

 

 
Avgränsningar i tid diskuterades även det med SBK, Lunds kommun. 
Tidsramen för undersökningsperioden var initialt 1900–2019 men den 
minskades ner till 1940–2018. Motiveringen för avgränsningen i tid 
baserades på första ortofotot som producerades 1940. Materialet för 
undersökningen avgränsades till enbart ortofoton. Genom att varje 
tidsnedslag har samma förutsättningar vid kategoriseringen blir 
resultatet lättare att jämföra.  

Figur 1. Undersökningsområdet skapat med hjälp av thiessen interpolering. 
Undersökningsområdet är i kartbilden markerat med rött och omsluter Dalby 
tätort. Datakälla: Fastighetskartan, © Lantmäteriet 
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Bakgrund 
Utvecklingen av de gröna värdenas funktion och kvalité är av stor vikt för att nå en långsiktig 
hållbar utveckling. Samlingsbegreppet grönstruktur innefattar gröna och blå strukturer i 
varierande storlek, karaktär och funktion. Åker, vägar och exploaterad mark räknas inte till 
grönstruktur men kan påverka genom att de bland annat kan fragmentisera landskapet och 
fungera som barriärer. 
 
Undersökningsområdet ligger i Lunds kommun, Skåne och regionen ses som en attraktiv 
tillväxtmotor i Öresundsregionen. Regionen omfattas av stark tillväxt och stora pågående 
samhällsförändringar inom de flesta sektorer. Som Nordens mest tätbefolkade län är trycket 
på naturen i Skåne högt och regionen har lägst andel allemansrättslig mark i Sverige (Region 
Skåne 2012). 
 
 
Grönstruktur 
Det finns flera olika, men snarlika, definitioner på grönstruktur och grön infrastruktur. 
Definitionerna används ofta med samma betydelse. Uttrycket började dyka upp i 1960-talets 
Sverige i takt med att samhällsplaneringen utvecklades, men då avsågs främst grönstruktur 
inom tätorten (Boverket 2012). Ibland urskiljs blåstruktur(vatten) från grönstruktur. Studien 
kommer använda sig av termen grönstruktur och Naturvårdsverkets definition av grön 
infrastruktur.  
 
 

”Grön infrastruktur definieras som ekologiskt funktionella nätverk av 
livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element som 
utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald 
bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela 
landskapet.” 

(Naturvårdsverket 2019a) 
 
 
Definitionen är bred och inkluderar både grön- och blåstrukturer såväl inom som utom 
tätorten. Notera att definitionen är trubbig eftersom den inte säger något om statusen på 
grönstrukturen. Den beskriver möjligheter mer än faktiska tillstånd. 
 
 
EU & Landsbygdsprogrammet 
EU:s inflytande på svensk politik är stor och har succesivt ökat sedan Sverige blev medlem i EU. 
Jordbrukspolitiken i Europa är en av EU:s hjärtefrågor, där de har stort inflytande på 
medlemsstaterna. Jordbrukspolitiken är de facto det som upptar störst del av den 
gemensamma budgeten, och det område kring vilket flest lagar stiftas. Det har medfört stora 
generella jordbruksreformer som medlemsländerna i vissa fall haft svårt att implementera, eller 
påverka, då syftet är att alla ska konkurrera på lika villkor (Bryder, Silander & Wallin 2004).  
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Landsbygdsprogrammet ingår i en större strategi för EU och syftar till att utveckla landsbygden. 
Programmet är uppbyggt för att styra utvecklingen mot miljö och hållbarhet men även skapa 
en konkurrenskraft inom de areella näringarna. Över hälften av budgeten går till att förbättra 
miljön och klimatet genom att lantbrukare kan få ersättning när de t.ex. genomför åtgärder 
som att bevara och sköta slåtterängar, skapa våtmarker eller ställa om till ekologiskt lantbruk 
(Jordbruksverket 2020a).  
 

Kontinuitet 
I områden med lång kontinuitet är i regel artrikedomen stor. En längre kontinuitet ger 
specialiserade arter möjlighet att etablera sig, då fler naturliga biotoper bildas på sikt. 
Ekosystemen i ett sådant område har ofta en större motståndskraft mot förändringar eftersom 
där kan finnas fler arter som kan fylla samma funktion om någon art skulle slås ut. Däremot är 
det fortfarande känsligt för de specialiserade arterna, då de nästan aldrig svarar positivt på 
förändring (Lennartsson & Simonsson 2007). 
 
I skogen gäller samma princip, att lång kontinuitet ger högre naturvärden än skog som någon 
gång har kalavverkats. I takt med att skogen utvecklas över tid skapas nya biotoper kontinuerligt 
vilket i sin tur ger goda förutsättningar för hotade och ovanliga arter att hinna etablera sig 
(Cedergren 2008). 
 
Mängden betesmark i Sverige har de senaste 25–30 åren varit i stort sett oförändrad men det 
har skett en försämring av naturvärdena. På många platser har tidigare hävdad mark vuxit igen 
eller omvandlats till granskog för produktion. Även förändring i markanvändning har påverkats 
negativt, då åkermark övergått till betesmarker. Av dessa anledningar går då naturvärden som 
är kopplade till den hävdade betesmarken förlorade, vilket understryker vikten av betesmarker 
med lång kontinuitet som fortfarande hävdas på något sätt (Wallander 2019).  
 
Småbiotoper 
Vid arbetet med småbiotoper, utgår studien från biotoper som omfattas av det generella 
biotopskyddet. Dessa biotoper är skyddade i hela landet, och skiljer sig från andra lokala 
biotopskydd, genom att de är tydlig definierade, för att lätt kunna identifieras i fält 
(Naturvårdsverket 2012).  
 
Skyddet tillkom 1 januari 1994 med syfte att skydda och bevara biotoper som utgör viktiga 
spridningskorridorer, tillflyktsorter och restbiotoper. Målet är att bevara och utveckla den 
biologiska mångfalden (Länsstyrelsen Skåne 2015). I jordbrukslandskapet där en rationalisering 
har lett till en minskning av biotoper är småbiotoper ofta det enda som återstår. Då i form av 
punkt- eller linjeobjekt (Ihse 1995).  
 
Skydd av småbiotoper är en viktig pusselbit för att Sverige ska uppfylla de internationella 
överenskommelser som riksdagen antagit. De bidrar även till arbetet med att nå de nationella 
miljökvalitetsmålen (Naturvårdsverket 2012). 
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Biotoper som omfattas av det Generella biotopskyddet enligt miljöbalken, 
7 kap. 11§ (Länsstyrelsen Skåne 2015). 

 

- Allé (enkel eller dubbel om minst 5 lövträd) 
- Odlingsröse i jordbruksmark 
- Stenmur i jordbruksmark 
- Åkerholme 
- Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark 
- Våtmark och småvatten i jordbruksmark (inkl. öppna diken) 
- Pilevallar 

 
 
Barriärer i landskapet 
Barriärer i landskapet kan se olika ut och fragmentiserar landskapet. Det missgynnar djurens 
naturliga rörelsemönster och hämmar arbetet med biologisk mångfald. Dessa konsekvenser 
kräver noga omsorg vid planering för att minimera olika barriäreffekter. Trafikverket jobbar 
med förmildrande åtgärder, bland annat genom att anlägga ekodukter eller andra 
faunapassager. Det skapar förutsättningar för både djur och människor att undvika skador och 
gynnar rörligheten i landskapet (Trafikverket 2015). 
 
 

Naturtyper i undersökningsområdet 
I Undersökningsområdet finns en rik variation av olika naturtyper. Under diskussionen kommer 
de olika markslagen diskuteras för att få en förståelse för de naturvärden som finns och deras 
funktion i grönstrukturen.  
 
Lövskog 
Lövskogar ingår i grönstrukturen och är viktiga habitat för många arter. Vid kalavverkning 
försvinner värden och funktioner som lövskogen bidrar med till grönstrukturen och det kan ta 
väldigt lång tid att återskapa dessa. Förr fanns flera olika typer av lövskog som inte är vanliga 
idag, till exempel skogsbete och fäboddrift. Det leder till att flera arter har svårt att hitta habitat 
i dagens mer homogena skog (Naturvårdsverket 2019b). 
 
Små lövskogar ute i fullåkersbygden är viktiga habitat för många djur och kärlväxter (Brunet, 
Cousins, Hansen, Hedwall & Lindgren 2019). Storleken på skogen i dessa områden har mindre 
betydelse på artrikedomen än man tidigare trott. Det som spelar större roll är hur gammal 
skogen är och hur nära den ligger andra skogar. Även nyskapade mindre lövskogar kan uppnå 
en högre artrikedom redan efter 60–80 år. En process som skyndas på om avståndet till äldre 
artrik skog inte är längre än 300–400 meter. Skogarna måste alltså inte sammankopplas fysiskt 
för att kunna användas som ”stepping stones” inom grönstrukturen (Brunet et al. 2019). 
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Barrskog 
Naturlig barrskog av gran förkommer inte i Skåne, utan den granskog som finns har planterats 
in med vinstintresse eftersom granskogarna i Skåne har en tillväxttakt som är dubbelt så hög 
jämfört med granskog i Norrland. I många reservat har produktionsskog glesats ut och 
uppblandats med lövskog. Dessa blandskogar skapar goda förutsättningar för en varierad 
flora och fauna (Emanuelsson 2002). 
 
Produktionsskogen saknar ofta värden kopplade till biologisk mångfald eller friluftsliv, utan 
utgörs av monokulturer med tätt planterade träd vilket hindrar tillgängligheten. Även marken 
tar skada, dels genom markbearbetning dels på grund av att granen har en sur förna som 
sänker markens pH-värde vilket i sin tur urlakar näringsämnen (Emanuelsson 2002). 
 
 
Fäladsmark 
Fäladsmark är en äldre benämning på en betesmark och kring Dalby är det till stor del 
enefälader (figur 23). En utbredning av enar (Juniperus communis) visar på ett minskat 
betestryck på dessa marker. I den äldre skifteskartan från 1700-talet (figur 3), saknar dessa 
marker till stor del växtlighet över fältskiktet. Enefälader bildas på näringsfattig mark som har 
betats. Just betestryck är en viktig komponent för att enen ska kunna etablera sig, då de kala 
fläckar som bildas är idealiska platser för fröna att gro. Även ljung (Calluna vulgaris) är ett 
vanligt inslag (Emanuelsson 2002). I fäladsmarkerna kring Dalby finns inslag av andra naturtyper 
som till exempel rikkärr, där det återfinns många rödlistade arter som orkidéer (Länsstyrelsen 
u.å.b). Förutom de biologiska värdena finns även ekonomiska. Efterfrågan på ekologiska 
produkter ökar och där kan naturbetesmarker spela en betydande roll (Ihse 1995). 
 
Våtmarker 
Våtmarker är ett samlingsnamn för olika typer av mark som i varierande grad blötläggs. Något 
som gör våtmarker så viktiga är den skiftande levnadsmiljö de utgör under årscykeln, vilket är 
gynnsamt för konkurrenssvaga arter. Våtmarker delas in efter näringsämnesrikedom i olika 
underkategorier, som bland annat mossar, rikkärr och fattigkärr. I undersökningsområdet finns 
till exempel fuktängar, dessa ligger ofta på rikkärr (Emanuelsson 2002). 
 
Sjöar och småvatten 
Sjöar och vattendrag ger boplats och spridningsmöjlighet åt många djur och växter. Olika typer 
av sjöar skapar olika typer av habitat men även inom en sjö finns olika livsmiljöer som kan skapa 
en biologisk mångfald (Artdatabanken 2020). 
 
Småvatten är ett viktigt inslag i grönstrukturen eftersom de skapar habitat åt grodor och andra 
vattenlevande djur. Även flera arter av fåglar drar nytta av miljön som skapas runt småvatten 
där de kan finna både mat, skydd och boplatser. De är oftast skapade av människan i form av 
vattenfyllda dagbrott, märgelgravar eller dammar (Jordbruksverket 2018). 
 
Försurning av sjöar, täckdikning, körskador från skogsmaskiner i mindre vattendrag och 
övergödning som leder till igenväxning är exempel på hur människan försämrar grönstrukturen. 
Samtidigt pågår projekt med återställning av vattendrag och anläggande av småvatten vilket 
behövs för att vända utvecklingen (Havsmiljöinstitutet 2019). 
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Den historiska utvecklingen 
Skåne är ett mångfacetterat landskap som bjuder på en variationsrikedom som näst intill är 
unik för Sverige. Landskapet idag är en prägling av processer som pågått under miljontals år. 
Till de processer som varit mest omdanande tillräknas framför allt istiden och människans 
ankomst. Människans historiska närvaro kan ses i spår runt omkring oss. Spåren utgör ofta, inte 
bara kulturhistoriskt viktiga platser, utan har även en stor ekologisk betydelse för dagens växter 
och djur (Emanuelsson 2002). 
 
Istidens effekt på landskapet har varit väldigt påtagliga. I Dalbytrakten finns många formationer 
som är ett direkt resultat av det pulserande och avtagande istäcket. Knivåsen som ligger strax 
öster om undersökningsområdet är en sådan formation, skapad i en stor isälv som avlagrat 
material inifrån den väldiga inlandsisen (Länsstyrelsen Skåne u.å). Den skånska kalkberg-
grunden har tillsammans med inlandsisen skapat näringsrika kalkjordar som gjort de skånska 
slätterna till ideala jordbruksområden (Myrdal, Welinder, Pedersen & Widgren 1998). Det finns 
i norden en stark koppling mellan jordarter, berggrund, hydrologi och den markanvändning 
som platsen har. Faktorer som har styrt landskapets komposition under de senaste 6000 åren. 
Det är tydligt i undersökningsområdet, då jordbruksmarken är starkt kopplad till de abiotiska 
fördelar som finns på Söderslätt medan marken med sämre beskaffenhet ofta är kopplad till de 
äldre bykärnorna och utmarken (Ihse 1995). 
 
Under järnåldern sker en klimatförsämring som gör att dåtidens bönder blir tvungna att stalla 
sin boskap under vintern. Detta medför att de måste börja producera och lagra mat till djuren 
så de överlever vintermånaderna. När man börjar stalla djuren så blir stallet även en 
uppsamlingsplats för djurens spillning som i sin tur blir gödsel och ökar avkastningen från åkern 
(Myrdal et al. 1998).  
 
Stallningen av boskap är anledningen till att ängsmarkerna kommer till, ett markslag som idag 
nästan är synonymt med biologisk mångfald. Byarna delas upp i inägor och utmarker, något 
som i stor utsträckning påverkat dagens landskapsbild, då de äldre utmarkerna idag ofta 
representerar stora naturvärden. Utmarkerna är de områden som ligger utanför bygränserna 
och fungerar i huvudsak som frigående betesmarker under de varma månaderna (Myrdal et al. 
1998). Själva marken där utmarken ligger är av olika anledningar sämre att odla på vilket ligger 
till grund för den långa kontinuiteten av betesmark. Den långa kontinuiteten av bete är en av 
huvudanledningarna till att dessa marker ofta har en speciellt rik flora och 
fauna (Persson, Olsson Rundlöf & Smith 2010).  
 
Under 1700-talet kommer skiftena och det första skiftet som införs är 
storskiftet 1749. Efter det revideras skiftena i tre faser och de skiften som 
införs är storskifte, enskifte och lagaskifte. I Dalby infördes storskiftet 1786 
(Figur 3). Ett av syftena med skiftena var att hämma den något ohållbara 
hemmansklyvningen och tegsplittringen som pågått sedan tidig medeltid. 
Skiftestiden kan beskrivas som ett statligt projekt för att rationalisera 
jordbruket och öka intäkterna till staten. Resultatet blev stora 
sammanhängande åkrar med gårdar utflyttade i jordbrukslandskapet 
(Myrdal & Gadd 2000). Utvecklingen är början på det vi idag kan se när vi 
åker igenom det skånska slättlandskapet.  

Figur 2. Areal åker och 
äng mellan 1860 – 1960. 
(Myrdal & Gadd 2000)  
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I takt med den pågående rationaliseringen förändras även markanvändningen i Sverige. 
Ängsmarken försvinner till fördel för vallodling (figur 2) och utmarkens betesmarker odlas upp 
eller omvandlas till produktionsskog (Wallander 2019). Utvecklingen pågår in i våra dagar. 
 

 
Fram till ca 1930-talet sker en ökning av jordbruksmark, den mark som då 
tas i anspråk är bland annat tidigare ängs- och betesmark, men även 
markområden som tillgängliggörs genom sjösänkning och dikning. 
Anledningen till detta är relativt enkel då mer jordbruksmark ger större 
avkastning. Under efterkrigstiden ökar avkastningen per hektar och tack 
vare traktorn blir många markområden överflödiga då avkastningen blir 
för låg i förhållande till arbetsinsats (figur 4). Rationaliseringen gör att 
bönderna får mer sammanhängande åkermark, vilket leder till att många 
diken täckdikas. Det leder, i det stora hela, till att andelen jordbruksmark 
minskar kontinuerligt från mitten på 1900-talet (Myrdal & Morell 2001). 
Utvecklingen syns tydligt i den skånska fullåkersbygden. 
  
Utvecklingen under 1900-talets senare hälft har präglats av nedläggningar 
inom jordbruket. I Skåne har utvecklingen inte inneburit ett öde landskap, 
utan förändringen har istället gett förutsättningar för ett högintensivt 
jordbruk, där stora landarealer brukas mer effektivt av färre bönder 
(Isacson & Flygare 2003).   

Figur 4. Antal traktorer i 
det svenska jordbruket 
mellan 1910 och 1970. 
(Myrdal & Gadd 2000) 

Figur 3. Skifteskarta över Dalby socken, upprättad 1786. Källa: © Lantmäteriets historiska kartarkiv 
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Områdesbeskrivningar 
 

 
 
(Skydd, bildat, storlek.) Se sida 18. 
 
1. Dalby Västermark (NR, 2002, 25ha) 

Dalby västermark kan för den 
förbipasserande ses som vilken jordplätt 
som helst. Det faktum att jorden här inte 
präglats på samma sätt som resterande 
jordbruksmark i området gör att en unik 
plats har bevarats. Fri från gödsel och 
bekämpningsmedel har de naturliga åker-
växterna funnit en plats i landskapet där de 
kunnat frodas i hundratals år. En damm har 
skapats för att ge platsen ytterligare värden 
och ge bättre förutsättningar för den 
biologiska mångfalden (Länsstyrelsen Skåne 
2002). 
 
2. Sjöstorp 

Mindre by nordväst om Dalby. 

3. Billebjer (NR, N2, 1994, 23ha) 

Billebjer är en bergknalle som sticker upp i 
fullåkersbygden, norr om Dalby, och bildar 
en grön ö med vidsträckt utsikt. Platsen 
skänktes till naturskyddsföreningen 1921 
och utgör hem för mer än 300 arter av 
kärlväxter. Naturreservatet var fram till 
1940-talet en betad fälad men i samband 
med att stenbrottet, som var i drift 1943–
1946, lades ner så planterades delar av 
området med lövskog. Förutom höga 
naturvärden finns här även flera 
fornlämningar, varav de äldsta är från 
järnåldern (Länsstyrelsen Malmöhus län 
1994). 
 
 

Figur 5. Karta över undersökningsområdet, indelat i 18 delområden som finns beskrivna nedan. 
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4. Dalby Söderskog (NP, N2, 1918, 37ha) 

Dalby Söderskog blev en av Sveriges första 
nationalparker med målet att låta skogen 
växa fritt för att bilda en ädellövskog på den 
skånska slätten. Det innebär att alla döda 
träd blir kvar i skogen vilket bidrar till en stor 
mängd död ved för alla de vedlevande djur, 
svampar, mossor och lavar som finns i 
skogen. Historiskt har dock området varit 
en betesmark (Statens naturvårdsverk 
1985). 
 
5. Dalby hage (NR, 1979, 72ha) 

Del av naturreservatet Dalby Norreskog och 
är som namnet antyder en betesmark. 
Tidigare var hela området med Dalby Söder- 
och Norreskog benämnt som Dalby Hage 
men vi har valt att göra denna uppdelning 
för det är numera bara området mellan de 
två skogarna som betas (Länsstyrelsen 
Malmöhus län 1979)  
 
6. Dalby Norreskog (NR, N2, 1995, 19ha) 

Vegetationen i Norreskog är annorlunda än 
i Söderskog vilket beror på att marken är 
näringsfattigare. En stor del av skogen är en 
sumpskog (Länsstyrelsen Malmöhus län 
1979) 
 
7. Skrylle (NR, 1993, 568ha) 

Skrylle är det största naturreservatet i vårt 
undersökningsområde. Till största delen 
skog med ett naturum och aktivitetscenter 
som har över en halv miljon besökare varje 
år. Det mesta av skogen är planterad och 
förutom naturvärden står friluftsliv för 
familjer och motion i fokus. Skrylle 
naturreservat är ett av reservaten som 
ingår i ”Skrylleområdet” där Dalby 
Söderskog och alla naturreservat i vårt 
undersökningsområde, förutom Högebjär, 
ingår (Länsstyrelsen Malmöhus län 1993). 
 
 

8. Måryd (NR, N2, 1989, 104ha) 

Naturreservatet är ett kuperat område med 
flera olika markslag som fälader, skog och 
dammar vilka tydligt visar spår av mänsklig 
påverkan (Länsstyrelsen Malmöhus län 
1989). 
 
 
9. Rökepipan (NR, 2011, 37ha) 

Reservatet binder samman Dalby med 
Skrylleområdet och är med sitt läge som 
sträcker sig in i Dalby en tillgång för orten i 
form av tillgänglighet och tätortsnära natur. 
Det består av gammal fäladsmark och betas 
åter igen efter en periods uppehåll. Här 
finns dammar som ger boplats åt grodor 
och över 300 arter av fjärilar (Lunds 
kommun 2011). 
 
10. Fäladsmark 

Fäladsmarken är betesmarker som består 
av torra hedar, fuktängar och 
silikatgräsmarker. I området finns även åker 
och skog och den gamla banvallen som 
trafikerades fram till 1983, går rakt genom 
området (Jordbruksverket 2020b). 
 
11. Dalby Fälad No 5 (NR, 2007, 14ha) 

Området är ett relativt nytt naturreservat 
men har desto äldre anor. I tusen år har det 
precis som namnet säger använts som 
fäladsmark. Området delas i två delar av 
den gamla banvallen och betas idag av 
nötkreatur (Lunds kommun 2007) 
 
12. Dalby 
Dalby tätort ingår i Dalby socken och är en 
by med långt historiskt tidsdjup. Dalby kyrka 
är Sveriges äldsta kyrka med anor från 
1000-talet. Kring Dalby har det under lång 
tid funnits täktverksamhet, något som finns 
även idag.  
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13. Fäladsmark 
Se nr 10. De naturvärden som finns i dessa 
fäladsmarker och den långa kontinuitet som 
markslagen har, skapar goda grunder för att 
motivera ett naturskydd. Bild över 
fäladsmarkerna finns i figur 23. 
 
14. Bergtäkt 

Det är ett aktivt dagbrott som drivs av AB 
Sydsten, det ska inte förväxlas med det 
gamla dagbrottet som ligger i Knivåsens 
naturreservat. Stenbrottet är stort och döljs 
från det omgivande landskapet med vallar 
eller staket. 
 
15. Högebjär (NR, 2006, 29ha) 

Reservatet utgörs av en gammal enefälad 
som idag ligger inklämd mellan bergtäkten 
och väg 11. Den sköts genom bland annat 
beteshävd och är hem till många fjärilar och 
rödlistade kärlväxter (Länsstyrelsen Skåne 
2006). 
 
16. Lunnarp 

Byn ligger söder om Dalby och ingår, 
tillsammans med grannbyn Bonderup, i 
Länsstyrelsens kulturmiljöprogram. Byns 
äldre karaktär med gamla ägogränser, 
markslag och vägsystem är några av de 
egenskaper som framträder tydligt och har 
stor betydelse för hela områdets kultur-
historia (Länsstyrelsen Skåne u.å.a). 
 
17. Vinkelvägen 

Området ligger mellan Rökepipans och 
Skrylles naturreservat. På platsen finns idag 
hagar, bostäder och en skola. Tidigare var 
det, som idag är hagmark, åkermark. 
 
 
 
 
 
 

18. Fullåkersbygd 

Fullåkersbygden karaktäriseras av 
storskaliga åkrar med inslag av mindre 
landskapselement som holmar, trädridåer, 
alléer och gles bebyggelse. Landskapets 
siktlinjer är ofta långa och upptas lätt av 
landsbygdskyrkor och vindkraftverk 
(MalmöLundregionens styrelse u.å.).  
Grönstrukturen är i stort sett obefintlig 
vilket ökar värdet och betydelsen av de 
småbiotoper som finns kvar i landskapet. 
 
 
 
 
 
*NR = Naturreservat 
*NP = Nationalpark 
*N2 = Natura 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metod 
Kategorisering av markanvändning 
Nationella marktäckedata (NMD) är en heltäckande kartering av Sveriges marktäcke framtagen 
av Naturvårdsverket med stöd av SCB, SLU, MSB, Trafikverket, Skogsstyrelsen och Havs- och 
vattenmyndigheten. Karteringen som kommer i rasterformat ska fungera som underlag när 
studiet av förändringar i landskapet ska göras, ett sätt att analysera hela den svenska gröna 
infrastrukturen. Som exempel kan NMD användas när biologisk mångfald ska studeras eller vid 
samhällsbyggnad och planering. MSB har använt den för att göra en brandriskbedömning efter 
skogsvegetationen (Naturvårdsverket 2017). 

 
En annan viktig aspekt i arbetet 
med NMD är att karteringen ska 
vara lättanvänd och upprepbar. 
Den första karteringen gjordes 
2017–2019 och målet är att den 
ska göras om med ett intervall om 
5år. Själva karteringen består av 
tre hierarkiska nivåer där den 
översta är indelad i sju kategorier 
(figur 6). Vi utgick från NMD när vi 
gjorde kategoriseringen till 
studien, men genomförde några 
ändringar (figur 7). 
 
 
 
 

Figur 7. Figuren visar den kategorisering som använts i arbetet och som 
grundar sig på kategorierna från nationella marktäckedata. 

Figur 6. Kategorisering från Nationella marktäckedata med de olika markslagens hierarki 
(Naturvårdsverket 2017). 
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Småbiotoper 
För att skapa en mer komplett bild över 
landskapets konnektivitet inkluderas även 
identifierbara objekt som omfattas av det 
generella biotopskyddet. Dessa objekt är per 
definition viktiga biotoper och 
vandringsvägar i landskapet  
(naturvårdsverket 2012). 
 
Att analysera småbiotoper i historiska 
ortofoto är ingen lätt uppgift. Det är få 
småbiotoper som lätt går att identifiera med 
någorlunda säkerhet. De biotoper som valdes 
ut var åkerholmar (figur 8), trädridåer och 
småvatten (vattendrag och diken) då dessa 
utgör viktiga småbiotoper i 
jordbrukslandskapet.  
 
 

 
 

Barriärer 
För att kunna analysera hur barriärerna har 
förändrats sedan 1940 kartlades vägnätet i alla 
ortofoton. För att göra detta på ett smidigt sätt 
utgick kartläggningen från dagens vägnät, hämtat 
från lantmäteriets vägkarta.   
 
Vägarna delades in i två grupper beroende på 
vägens bredd. I grupp 1 kartlades vägar bredare än 
sju meter (figur 9) och i grupp 2 kartlades vägar 
smalare än sju meter.  
 
Andra barriärer som analyserades var den 
sammanhängande exploaterade marken (figur 19), 
som till exempel tätorter och större industrier. I 
undersökningsområdet ingår ett större dagbrott, 
något som definieras som en barriär. 
 
 
 
 

 
 

Figur 8. Bilden visar åkerholmar i undersökningsområdet, år 1940. 

Figur 9. Vägar > 7m och exploaterad mark i 
undersökningsområdet 2018.  
Datakälla: Vägkartan, ©Lantmäteriet. 
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Arbetsflöde 
För att underlätta arbetet med fjärranalysen 
och skapa kontinuitet i arbetet med 
ortofotona, så delades 
undersökningsområdet in i ett rutmönster 
med 9x8 rutor. Varje ruta omfattar 1x1 km 
(figur 10). Till figur 10 gjordes tabeller i 
Microsoft Excel för att bocka av färdiga 
områden.  
 
För att skapa rutmönstret i Arcmap användes 
verktyget ”Create fishnet” under ”Data 
management toolbox”. För avgränsning 
användes undersökningsområdet som 
”Spatial extent”. 
 
 

 
Material 
 

          Tabell 1. (Lantmäteriet 2020a) Datakälla: Orthofoto  ©Lantmäteriet. 

Ref. År Period Ref. System Typ 
1940 1938–1947 RT90 Flygfoto 
1960 1949–1970 RT90 Flygfoto 
1973 1970–1980 RT90 Flygfoto 
1998 1998 RT90 Flygfoto 
2018 2018 SWEREF99 Flygfoto 

 

Ortofoton 
Ortofoton från åren 1940, 1960 och 1973 är inskannade flygfoton som har korrigerats 
geometriskt och sedan satts samman till skalriktiga avbildningar av marken. Det resulterar i 
bildfiler i rasterformat. Årtalen på dessa ortofoton är referensår (tabell 1) eftersom det inte 
finns flygbilder från hela Sverige från ett och samma år (Lantmäteriet 2020b). För ortofotona 
från 1998 och 2018 gäller samma sak med undantaget att det inte är ett referensår utan fotot 
är taget under ett och samma år (Lantmäteriet 2020a).  
 
 
Arcmap 
ArcGIS är ett geografiskt informationssystem och ingår som huvudprogram i ESRI;s 
programfamilj och används för att behandla, presentera och distribuera geografiska data (ESRI 
Sverige u.å.). Både versionen 10.7.1 (Högskolan Kristianstad) och 10.5.1 (Lunds kommun) har 
använts. De lager som skapats kommer vara tillgängliga i version 10.5.1. 

Figur 10. Undersökningsområdets indelning för att 
systematisera arbetsflödet. 
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Analyser 
 
Kontinuitetsanalys 
För att undersöka hur kontinuiteten ser ut i undersökningsområdet analyserades alla 
undersökningsår mot varandra i Arcmap. När kategoriseringen var färdig, skapades ett nytt fält 
i attributtabellen för varje år, med namnet ”K(år)”. Det gjordes för att underlätta identifiering 
av varje år i det slutliga kontinuitetslagret. De värden som lades in under ”K(år)” var desamma 
som NMD2. För att sammanföra alla lager användes verktyget intersect. 
 
För att göra analysen i kontinuitetslagret användes verktyget select by attributes (figur 11). 
Utifrån kontinuitet tilldelades ett värde 1–5, där värde 5 innebär kontinuitet från 1940–2018, 
alltså lång kontinuitet.  
 

Förändring i markanvändning 
För att göra en analys gällande markanvändning, studerades den kategorisering som gjorts. Det 
som undersöktes var yta i procent. För varje undersökningsår räknades ytprocent ut för varje 
markslag, där totala ytan motsvarar 100%. Resultatet lades in i en fraktionstabell, och på så sätt 
blev markförändringarna överskådliga (figur 13). 

 
 
 
 
 
 

Figur 11. Visualliseringen visar processen för att framställa ett kontinuitetslager i Arcmap. Kontinuitetsvärdet anger 
hur många tidnedslag varje markslag ger, från 2018 och bakåt. 



 Examensarbete Landskapsvetenskap 
Simon Persson & Linus Hjertkvist 

Landskapsvetarprogrammet NGLA1, LP751L 
 

22 
 

Metoddiskussion 
Studiens kategorisering av marktäcke baserades på NMD, men under arbetets gång har även 
andra metoder övervägts. Ett alternativ som undersöktes var Nationell inventering av 
landskapet i Sverige (NILS), Metoden var inte applicerbar för denna studie då den kräver både 
flygfoton i infrarött, fältinventeringar samt avancerad utrustning för flygbildstolkning (Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU) 2018). Ihse (1995) har gjort ett liknande arbete som denna studie, 
dock har hon använt stereoskopiska flygbilder och gjort flygbildstolkning i labb. Något som inte 
varit möjligt för denna studie.  
 
Region Skåne har även de gjort en inventering av grönstruktur i Skåne. De använder sig av en 
kategorisering som påminner om NMD men saknar hierarkin. Detta för att den är anpassad till 
en mer småskalig nivå som omfattar hela Skåne. Därför har de inte några undergrupper till sina 
fem kategorier. Som exempel på problem kan det nämnas att Region Skånes kategorisering inte 
kan skilja på olika typer av exploaterad mark, utan använder endast kategorin tätort. NMD 
skiljer på exploaterad mark - byggnad och exploaterad mark - exploaterad mark (Region Skåne 
2012). Den sistnämnda gäller bland annat de dagbrott och industriområden som finns i 
undersökningsområdet. 
 
Ett problem för denna studie, som är gemensamt för alla de undersökta kategoriseringarna är 
att de är anpassade för modernt material. Därför går det inte att applicera någon av dem rakt 
av, utan de måste anpassas till vårt syfte och material. Det är stor skillnad i vad som kan ses i 
ett ortofoto från 1940 och ett från 2018. Det finns heller inte tillgång till så pass avancerade 
höjddata som är samtida med de historiska ortofoton som skulle göra det möjligt att avgöra om 
skogen står på våtmark eller ej, vilket görs i NMD. 
 
NMD är ändå den metod som passar vårt syfte bäst vad gäller skala och kategorier. Vi kan 
använda oss av dess hierarkier när vi kategoriserar på så sätt att vid en utzoomad bild i liten 
skala syns de fem huvudkategorierna och om inzoomning sker till en större skala så går det att 
använda sig av de undre hierarkierna som ger en finare kategorisering. Vi har minskat ner från 
tre till två hierarkier för att vi inte kan se om skogen står på våtmark eller ej.  
 
De olika underkategorierna för skog slogs samman från åtta kategorier till fyra. Tallskog, 
granskog och barrblandskog, slogs ihop till barrskog. Triviallövskog, ädellövskog, triviallövskog 
med ädellövsinslag slogs ihop till lövskog. Kategorin temporärt ej skog (inkl. hyggen) står kvar 
så som den presenteras i NMD (figur 7). 
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Felkällor 
De felkällor som påträffats under arbetet rör till största del definition och tolkning. Vid 
flygbildstolkningarna har ortofotona varit av varierad kvalitet samt tagna vid olika årstider, 
något som skapar problem, då en del element blir svårtolkade. För att råda bot på problemet 
gjordes jämförelser över flera ortofoton för att bättre definiera vad bilderna visade. Gällande 
definition var våtmarker ett problem. Det var svårt att spåra våtmarker då markerna är olika 
blöta/torra i ortofotona. Det blev även problem när våtmarker växte igen och på grund av 
osäkerhet som dessa anledningar skapade, gjordes valet att slopa våtmarker i kategoriseringen 
och ersätta dessa med resterande kategorier (figur 12). 
 
Kartläggningen av trädridåer och vattendrag gav liknande problem som nämnts ovan. Dock blev 
det en större osäkerhet eftersom elementen är mindre. Trädridåer kunde försvinna i ett 
ortofoto med låg kvalitet som har tagits på hösten, då det ofta handlar om träd på individnivå. 
Problemen som stöttes på gällande vattendrag och diken var att det ofta var svårt att till 
exempel skilja ett dike från en vall. Trots dessa problem kartlades dessa element för alla 
undersökningsår. 
 
Eftersom ortofotona representerar ett ögonblick så finns det viss osäkerhet kring tiden mellan 
dem. De marker som har lång kontinuitet i analysen, behöver inte nödvändigtvis ha lång 
kontinuitet i verkligheten, då tiden mellan åren är okänd. Den största osäkerheten gäller för 
skogen som utsätts för en rad störningar som stormar och avverkningar. Dock är det sannolikt 
att kontinuiteten är genomgående för alla okända år, med en större osäkerhet för just skogen. 
  

Figur 12. Visualisering över hur kategoriseringen fungerar i praktiken. Posten öppen 
våtmark har ersatts med övrig öppen mark. Bakgrunsdbild: Orthofoto 1960 ©Lantmäteriet 
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Resultat 
Förändring i marktäcke 
Den exploaterade marken har ökat 
kraftigt under undersöknings-perioden. 
Den bebyggda marken har nästan 
tredubblats sedan 1940 med den största 
ökningen 1960–1973. Den exploaterade 
marken utan bebyggelse har växt mer 
konstant och har nära nog sexdubblats 
under undersökningsperioden mycket 
tack vare den bergtäkt (14, figur 5) som 
ligger strax sydöst om Dalby. 
 
Andelen skog med de tre kategorierna 
lövskog, barrskog och temporärt ej skog 
har ökat under perioden med den 
största tillväxten 1960–1998. Lövskogen 
står för den enskilt största ökningen och 
fyrdubblar nästan sin areal, värt att 
notera är en ökning genom alla år. 
Barrskogen minskar däremot kraftigt. 
Barrskogens fluktuering kan följas 
inverterat i temporärt ej skog och totalt 
har barrskogen mer än halverats i 
området. 
 
Övrig öppen mark indelad i de två 
kategorierna med och utan vegetation 
ligger på samma nivå 2018 som 1940 
men har fluktuerat under perioden. 
1960–1998 sjunker arealen för att 
sedan 2018 vara tillbaka på samma nivå 
som 1940. Förhållandet mellan de två 
underkategorierna förändras däremot 
under hela perioden. Den generella trenden är att andelen övrig öppen mark med vegetation 
ökar medan övrig öppen mark utan vegetation minskar. 
 
Sjöar och vattendrag ökar sett till hela perioden men själva ökningen sker efter 1973. Fram till 
dess är andelen oförändrad. 
 
Åkermarken har minskat med 18% 1940–2018. 1940–1960 är minskningen liten men sedan 
sker en större konstant minskning 1960–2018. Notera att y-axeln i diagrammet (figur 13) startar 
vid 50% så andelen åker är mycket större än vad den vid en första anblick verkar vara. 
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Figur 13. Markförändring visat som en staplad fraktionsyta i procent..  
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Kontinuitet i markslag 
Figur 14 visar kontinuitetsanalysen som togs fram. De ytor som påvisar längst kontinuitet (1940 
– 2018) uppgick till 300 hektar, fördelat på följande: 
 

- Övrig öppen mark: 220 hektar 
- Lövskog: 78 hektar 
- Barrskog: 2 hektar 

 
Av lövskogsbeståndet ingår 37 hektar i Dalby Söderskog och 17 hektar i Dalby Norreskog. 
Resterande 24 hektar lövskogsbestånd är fördelade i ett flertal mindre ytor i 
undersökningsområdet. Inga uträkningar gjordes för åkermarken och den exploaterade 
marken, då dessa ej ingår i grönstrukturen. 
 
 

Figur 14. Kontinuitet av grönstruktur, visat i kontinuitetsperioder. Där mörkare färg representerar 
längre kontinuitet. 
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Småbiotoper  
Antalet åkerholmar minskar med 82% 1940- 
2018 med den största minskningen 1940-
1973 (figur 15).  
 
Småvatten i form av öppna diken har minskat 
1940-2018. Det sker en drastisk förändring 
mellan 1960–1973, med en ytterst marginell 
återhämtning fram till 2018 (figur 16). Kan 
ses i figur 18 som blåstruktur 2018. 
 
Trädridåerna har ökat i undersöknings-
området från 1940 till 2018 (figur 16). Det var 
ingen större skillnad 1940-1960 men sedan 
har de ökat konstant fram till 2018. I figur 18 
är dessa inkluderade som grönstruktur 2018. 
 
 

Öppen vattenyta 
I figur 17 syns hur de öppna vattenytorna har mer än fyrdubblats 1940–2018 varav hela 
ökningen sker 1973–2018. Sett till yta utgör det dock mindre än 0,1% av undersöknings-
området. Kan ses i figur 17 som blåstruktur 2018. 
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Figur 15. Förändring av antalet åkerholmar för åren 1940–2018 

Figur 16. Förändring av småvatten och trädridåer från åren 
1940 till 2018. Linjerna visar total längd/år för respektive 
struktur. 

Figur 17. Förändring av öppen vattenyta från åren 
1940 till 2018. 
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Barriärer 
En barriär har bildats under undersökningsperioden genom att Dalby tätort har växt ihop med 
Dalby bergtäkt (figur 19). En annan barriär som bildas 1973–1998 är motortrafikleden väg 11 
mot Sjöbo (figur 18). 
 
Åkern utgör en stor barriäreffekt i fullåkersbygden för de undersökta perioderna, medan den 
minskar sin barriäreffekt i resterande undersökningsområde. En barriär som försvinner mellan 
1973 och 1998 är järnvägen. I dess ställe blir banvallen kvar och bildar en spridningskorridor 
(figur 18). 
 

Figur 18. Karta över grönstruktur, blåstruktur och barriärer 2018. Bilden visar de barriärer som identifierats i 
förhållande till andra strukturer i landskapet. De element som studien anser har en barriäreffekt är större vägar, 
banvallen och det som i kartan är markerat som barriär 2018. 
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Diskussion 
Hur har grönstrukturen förändrats under det senaste seklet? 
Efter de analyser som gjorts framgår en förbättring i grönstrukturen sedan 40-talet kring Dalby 
samt en utveckling av värden kopplade till rekreation, friluftsliv och natur. Genom olika 
naturskydd skyddas en ganska stor del av de områdena med höga naturvärden. Marker med 
koppling till äldre brukningsmetoder finns kvar och skyddas.  
 
I undersökningsområdet syns lite olika utveckling, i de östra delarna kring Skrylle (7, figur 5) 
sker en utveckling av naturvärden och förändring av grönstrukturen medan förändringen i 
fullåkersbygden på slätten är påtagligt mer sparsam och till vissa delar försämrad.  
 
Kontinuitet i markslag 
Kontinuitet i markslag kopplade till grönstruktur är viktigt för att få höga naturvärden och 
fungerande ekosystem. Ett fungerande ekosystem tar lång tid på sig att skapas men ju äldre 
det blir desto mer motståndskraft bygger det upp. Motståndskraft mot till exempel 
klimatförändringar. Kontinuitet är alltså ett viktigt instrument för att lokalisera biologiskt och 
ekologiskt värdefulla områden (Lennartsson & Simonsson 2007). 
 
I figur 13 syns tydligt tre intressanta områden som har haft kontinuerligt markslag från 1940 
fram till idag. Längst i norr ligger naturreservatet Billebjer (3, figur 5) en viktig ö för 
grönstrukturen som är omgiven av slättens fullåkersbygd. Strax norr om Dalby ligger 
nationalparken Dalby Söderskog (4, figur 5) och det angränsande naturreservatet Dalby 
Norreskog (6, figur 5) som även innefattar Dalby Hage (5, figur 5). Att Dalby Söderskog har haft 
kontinuitet genom hela vår undersökningsperiod är inte så märkligt eftersom nationalparken 
bildades 1918. Att Dalby Norreskog blev naturreservat 1979 och Billebjer 1994 visar att där 
finns stora naturvärden, något som även framgår i kontinuitetsanalysen.  
 
Öster om Dalby finns även där områden med kontinuitet 1940–2018. Stora delar av 
naturreservaten Rökepipan och Dalby Fälad no 5 består av ytor med lång kontinuitet och stora 
naturvärden. Områdena 10 och 13 i figur 5, består till stor del av kontinuerligt marktäcke men 
har inte skyddet av naturreservat. Eftersom den mesta marken i undersökningsområdet, med 
kontinuitet år 1940–2018, är skyddad på grund av höga naturvärden är det inte orimligt att 
anta att även dessa marker har höga naturvärden. Något som bekräftades genom en sökning i 
registret TUVA där området kategoriserades som betes- och ängsmark (figur 22) 
(Jordbruksverket 2020b).  
 
I skifteskartan från 1786 (figur 3) är områdena 10 och 13 (figur 5) belägna på Dalbys gamla 
fäladsmarker. De undersökta områdena utgör en del av den tidigare utmarken, vilket ger det 
en möjlig kontinuitet 1786–2018. Vilket, om så skulle vara fallet, ger väldigt intressanta marker 
ur naturvärdessynpunkt, men även kulturvärdessynpunkt. Det är ofta markens lägre 
beskaffenhet som ligger till grund för lång kontinuitet av betesmarker (Persson et. al 2010). I 
undersökningsområdet är det just det som gjort att de inte odlats upp eftersom åkrarna i 
fullåkersbygden på slätten har gett en så mycket större avkastning att det inte varit lönsamt att 
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odla upp de gamla fäladsmarkerna (Myrdal & Morell 2001). Det är viktigt att dessa 
naturbetesmarker bevaras och sköts framöver för den biologiska mångfaldens skull. Men även 
på grund av ekonomiska skäl då de kan vara en viktig del för att möta den allt större efterfrågan 
på ekologiska produkter inom livsmedelsbranschen (Ihse 1995). 
 
Förändring i markanvändning 
Skogsbruket och produktionsgranskogen är väldigt närvarande genom alla undersökta år. Det 
framgår även en trend, där granskog som kalavverkas ersätts med lövskog. Trenden är särskilt 
tydlig från 1998 till 2018, något som förmodligen beror på att Skrylleområdet blir naturreservat 
1993. Dalby Söderskog som blev nationalpark 1918 utgör tillsammans med Dalby Norreskog en 
stabil kontinuitet i den annars fluktuerande skogen. Ökningen som sker av skogsmark i området 
kan förklaras med att betes- och åkermark som inte brukas växer igen eller planteras med skog. 
Det är en negativ förändring eftersom naturbetesmarker ofta är synonymt med höga 
naturvärden (Jordbruksverket 2020b). Åkermarken i fullåkersbygden tas i regel inte i anspråk 
för skogsbruk, då jorden har högt näringsinnehåll och ingår i ett sammanhängande 
jordbrukslandskap (Myrdal et al. 1998).  
 
Delen åkermark som fått ge vika för skog är mindre i jämförelse med de cirka 260 hektaren som 
exploaterats för att bygga ut Dalby tätort. Att skapa en tillväxt i Öresundsregionen är ett 
politiskt mål. Då uppstår intressekonflikter där människor behöver platser att bo på samtidigt 
som området för exploateringen består av förstklassig åkermark. Faktum är att åkermarken i 
olika grad har fått ge vika, för alla övriga marktäcken i vår kategorisering, främst i de områden 
där åkerytorna blir för små i relation till slättens storskaliga jordbruk. Utvecklingen som kan 
bero på minskad självförsörjning och ökad avkastning är ett problem eftersom det är svårt att 
återställa åkermarken när den väl blivit exploaterad eller planterats med granskog. 
 
De öppna markerna i undersökningsområdet är till största delen betesmarker. En del ligger på 
Dalbys gamla fäladsmarker och innefattas av naturreservaten Rökepipan och Dalby fälad no 5 
medan de som ligger i områdena 10 och 13 (figur 5) inte omfattas av naturskydd. De öppna 
markerna var till större delen utan vegetation i början av vår undersökningsperiod men trenden 
går mot mer vegetation på grund av minskat betestryck. 
 
En stor sak som händer i undersökningsområdet är framväxten av bergtäkten (14, figur 5) som 
tar en stor del av de öppna markerna som tidigare utgjort fäladsmark, i anspråk. Täkten har 
växt under hela undersökningsperioden och tar även bebyggelse och åkrar i anspråk. Den 
omsluter små bitar av skog med lång kontinuitet som nu är avskärmade från övrig grönstruktur. 
Även dammar har skapats inom området. 
 
Småbiotoper 
I dagens fullåkersbygd på slätten har grönstruktur i form av småbiotoper försvunnit i takt med 
att mer och mer rationella och högeffektiva jordbruk har tagit vid. Något som stämmer med 
den generella utvecklingen där det rationella jordbruket har en uttömmande effekt på biotoper 
i jordbrukslandskapet och de småbiotoper som återstår, gör så antingen som punkt- eller 
linjeobjekt (Ihse 1995). Det återspeglas när man undersöker åkerholmar, som kraftigt minskar 
från 1940 till idag. Minskningen syns tydligt i figur 15, där den största minskningen sker mellan 
1940 och 1973. Minskningen fortsätter till 2018 då endast 18% av åkerholmarna återstår. Detta 
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trots införandet av biotopskyddet 1994 (Länsstyrelsen Skåne 2015). Det kan bero på att 
betydelsen av dessa småbiotoper varit okänd hos markägare och att kunskapen kring dess 
värden till stora delar tillkommit under de senaste 10–20 åren. 
 
Effekterna av det rationella jordbruket återspeglas även i de kartlagda dikena som i stor 
utsträckning omvandlats till täckdiken mellan 1960–1973. Under den här perioden minskar de 
öppna dikena med 60%. När det kommer till trädridåer sker istället en ökning, något som är 
positivt då dessa utgör viktiga spridningsvägar. En anledning till ökningen kan vara ett utökat 
bruk av större eller fler traktorer. Traktorer behöver mer utrymme för att vända och körs i ett 
mer effektivt mönster på åkern. Distansen mellan t.ex. stenmurar och odlingsrösen ökar på 
grund av det. Den nya effektiviteten gör att det finns utrymme att ”slarva” (Myrdal & Gadd 
2000). Det är en positiv utveckling i en annars negativ trend. Som Brunet et al. (2019) säger i 
sin rapport till naturvårdsverket så är små lövträdsbestånd viktiga habitat och har en ”step 
stone” effekt i utpräglade odlingslandskap. Det bekräftas även av en undersökning som gjordes 
vid Bern University of Applied Sciences i Schweiz där de kom fram till att biodiversitet i 
jordbrukspräglade landskap har en stor positiv inverkan på den biologiska mångfalden och den 
biologiska mångfalden har bäst förutsättningar i fragmenterade landskap med kombinerat 
jordbruksmark och skog (Zingg, Grenz & Humbert 2018).  
 
Under de senaste åren har det skett en utveckling och en kunskapshöjning gällande 
småbiotoper och grönstruktur i jordbrukslandskapet, något som återspeglas i Landsbygds-
programmet (Jordbruksverket 2020a). Från 1998 - 2018 sker en ökning av mindre öppna 
marker och dammar ute på slätten. Även naturvärden kopplat till äldre jordbruksmetoder finns 
representerade i undersökningsområdet genom Dalby Västermark (1, figur 5) som blev reservat 

Figur 19. Bilden visar hur Dalby tätort och bergtäkten har utvecklats 1940–2018. 
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2002 för att bevara sällsynta åkerogräs som försvunnit i omgivande åker genom extensiv 
gödsling och bekämpning (Länsstyrelsen u.å.b).  
 
Barriärer och spridningsvägar 
Slättområdet med fullåkers-
bygd skiljs från det gröna 
området på grund av den 
exploaterade marken. Det sker 
en markant ökning av 
exploaterad mark från 1973 och 
framåt. En av  
huvudanledningarna till den 
stora ökningen är bergtäkten 
(14, figur 5) som växer ut på den 
gamla fäladsmarken. Från 1940 
till 2018 blir det tydligt hur 
tätorten växer ihop med 
bergtäkten och bildar en större 
barriär i landskapet. Det 
tillkommer även större vägar 
som bildar nya typer av 
barriärer. Ett område där 
fragmentiseringen blir tydlig är 
naturreservatet Högebjär (15, 
figur 5), som ligger inklämt mellan bergtäkten och motortrafikleden väg 11 mot Sjöbo. De 
spridningsvägar som finns ut på slätten för arter går idag främst genom Dalby Söderskog och 
Dalby Norreskog, men det är ganska krystat att se någon större spridning i den riktningen då 
stora åkrar ligger som barriärer till de få inslag av grönstruktur som finns där (figur 18). I östra 
och nordöstra delarna har landskapets fragmentisering minskat sedan 1940 och grönstrukturen 
har ökat till ytan och blivit mer sammanhängande. Det har bildats många naturreservat i 
området vilket skulle vara en rimlig förklaring till utvecklingen. 
 
Barriärerna påverkar arter på olika sätt. Ett exempel från vårt undersökningsområde är 
järnvägen som läggs ner och omvandlas till cykelväg. För en del arter kan banvallen utgöra en 
barriär, medan den för andra arter kan fungera som spridningsväg. Hur barriärerna påverkar 
olika typer av arter är något som studien inte utforskar och skulle kunna fungera som en 
frågeställning i vidare studier. 
  

      Figur 20. Spridningsvägar, barriärer och grönstruktur 2018 
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Hur kan resultatet användas för att stärka den befintliga grönstrukturen 
när framtida exploateringar ska göras? 
Kontinuitetsanalysen som gjordes gav ett resultat där en lång kontinuitet kan identifieras. Detta 
kan användas som ett verktyg i till exempel förundersökningar för att identifiera områden med 
potentiellt höga naturvärden. 
 
Det är enkelt att efter kategorisering av undersökningsområdet och lokalisering av grönstruktur 
samt kontinuitet, kontrollera om markytorna redan omfattas av skydd. Områden med lång 
kontinuitet som inte ligger inom skyddat område kan jämföras mot andra databaser som till 
exempel TUVA (figur 22).  Resultatet från kontinuitetsanalysen kan ligga till grund för vidare 
analyser i fält.   
 
Resultatet kan användas för att undersöka hur grönstrukturen ska utvecklas, samt hur ytorna 
med höga naturvärden kan knytas samman (figur 20). Genom att väga in barriärer i form av 
vägar och exploaterad mark, ger det bättre förutsättningar för att minimera de negativa 
effekter som barriärerna skapar. Som planeringsverktyg möjliggör det ett bra underlag, dels vid 
nyexploatering, men även vid förbättringsinsatser. Det går även att se vilka korridorer som 
behöver bevaras och förstärkas för att de värdefulla ytorna ska hänga samman. På samma sätt 
kan marker med potentiellt lägre naturvärden lokaliseras för framtida exploateringar av till 
exempel bostäder.  
 
Vi vill alltså mena att den här metoden, på ett bra sätt kan användas som planeringsunderlag. 

Figur 21. Bilden visar grönstrukturen 2018 samt de områden med längst kontinuitet. 
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Slutsats 
Frågeställning 1. 

Hur har grönstrukturen förändrats under det senaste seklet? 
 

• Kontinuiteten i området är relativt god och har flera områden med höga naturvärden, 
något som bekräftas av de skyddade områdena. 
 

• Det är i huvudsak åkermark som tagits i anspråk vid ny exploatering, de gröna 
strukturerna har bibehållits och utvecklats i stor utsträckning.  
 

• Öppna diken minskar men de öppna vattenytorna ökar ändå på grund av att dammar 
anläggs i fullåkersbygden. Åkerholmar minskar men trädridåer ökar samtidigt som 
gröna buffertzoner växer fram runt dammarna. Totalt sett sker en förbättring av 
småbiotoper i fullåkersbygden. Stora utrymmen till förbättring finns. 

 
• Barriärer tillkommer i större utsträckning än de försvinner och undersökningsområdet 

delas i större utsträckning upp på grund av den exploaterade marken. Åkermarkens 
barriäreffekt är oförändrad i fullåkersbygden men minskar i skogen eftersom den 
omvandlas till skog 

Figur 22. Bilden visar de områden som visat längst kontinuitet i förhållande till skyddad 
natur och TUVA:s inventering av betes- och ängsmark.  
Datakällor: TUVA ©Jordbruksverket & Skyddad natur ©Naturvårdsverket 
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Frågeställning 2. 

Hur kan resultatet användas för att stärka den befintliga grönstrukturen när framtida 
exploateringar ska göras? 
 
Analyseras grönstrukturen ur ett historiskt perspektiv kan områden identifieras som varit 
viktiga förr, men kanske än mer idag. Genom att undersöka kontinuiteten i förhållande till 
dagens grönstruktur, lyckades studien hitta värdefulla områden med höga naturvärden (figur 
21). Analyserna kan användas i planeringssyfte för att identifiera värdefull natur som idag 
saknar skydd, det kan även ge en översiktlig bild över hur grönstrukturen hänger ihop. Genom 
metoden går det att få fram lager i GIS som lätt kan inkluderas tidigt i planeringsstadiet för att 
undvika att göra anspråk på områden som är viktiga för den gröna strukturen i landskapet.  
 
 
 
 
 
 
   

Figur 23. Utsikt över fäladsmarkerna (område 13, figur 5). Foto: Simon Persson 
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