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1 Inledning och syfte 
Undersökningsområdet har ett varierande landskap som det kan göras jämförande studier i. 
Studien berör utmarkernas förändring och vad som har påverkat dem. Under litteratursökning 
hittades studier inom kulturgeografi men få studier om utmarksutveckling. Valet föll därför på 
att studera utmarker och bete. Efter och i samband med litteratursökningen valde jag att utgå 
ifrån faktorerna jordarter, utmarkernas storlek, markanvändning och djurhållning. 

Syftet med studien är att komplettera den forskning som gjorts inom landskapsvetenskap och 
kulturgeografi utifrån ett utmarksperspektiv. Studien ska bidra till förståelse för utmarkernas 
placering och förändring under de senaste 200 åren. Detta görs genom att jämföra två 
områden med olika naturgeografiska förutsättningar, ett på Linderödsåsen och ett på 
Kristianstadslätten, utifrån faktorerna jordarter, utmarkers storlek, markanvändning och 
djurhållning.  

Utifrån syftet har jag gjort ett antal frågeställningar som specificerar inriktningen av studien.  

- Går det att utläsas något samband eller mönster mellan jordarterna och utmarkernas 
placering? 

- Vilka likheter eller skillnader finns mellan områdenas utmarksarealer och vad beror de 
på?  

- Hur har markanvändning förändrats på utmarkerna under undersökningsperioden? 
- Hur skiljer sig djurhållningen mellan områdena och hur förhåller sig djurhållningen 

till markanvändning på utmarkerna? 
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2 Områdesbeskrivning 
Områdena ligger i Skåne län och Kristianstads kommun (figur 1). Landskapet kring 
Kristianstad har en hög biodiversitet och stora mängder vatten vilket karakteriserar landskapet 
(Pearce, Magnusson & Olofsson 2010, s, 10-13). I övrigt är landskapet varierande med 
skogsbygd, slättbygd, kustområde och stadsmiljö. Att det finns en variation av landskapstyper 
var anledning till att områden kring Kristianstad valdes. Jordarterna kring Kristianstad är 
huvudsakligen morän, lerig morän, sand och grus (Sveriges geologiska undesökning (SGU), 
jordartskartan, 2014).    

Figur 1: En översiktlig vägkarta (Översiktskartan, 2014) som visar undersökningsområdena.  

Områdena (figur 1, 2) är grundade från historiska kartor kring sekelskiftet 1800 och utgörs av 
utmarker med tillhörande inägomark. Mellan områdena kommer det att göras jämförelser i 
samband med de olika analyserna, vilket beskrivs ytterligare i metodavsnittet. Det området 
som syns i den östra delen av figur 1 och 2 är Kristianstadslätten. Kristianstadslätten präglas 
idag av ett odlingslandskap där det odlas många olika grödor och grönsaker. I detta 
odlingslandskap finns framförallt inslag av tall men även bok och gran förekommer. Sjöarna, 
vattendragen och havet är också något som präglar landskapsbilden av Kristianstadslätten. Ett 
modernt inslag som präglar landskapsbilden är de vindkraftverk som satts upp. (Länsstyrelsen 
Skåne, Kristianstadslätten, 2014). Berggrunden på Kristianstadslätten består av framförallt 
kalksten (SGU, berggrundskartan, 2014).  

Det andra området benämns Linderödsåsen och är beläget på norra delen av Linderödsåsen 
vilket kan ses i västra delen av figur 1 och 2. Linderödsåsen är en urbergshorst och bildades i 
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samband med blockförkastningar (SGU, Göransson & Persson, 2010, s 10). Berggrunden på 
Linderödsåsen består av gnejs och granit (SGU, berggrundskartan, 2014). Linderödsåsen är 
ett skogslandskap med inslag av bok, björk och barrträd. Jordbruket är inte lika utpräglat som 
på Kristianstadslätten. Här varierar det mellan storskaligt och småskaligt jordbruk med olika 
grödor och vall. I de många dalgångar som finns i det böljande landskapet rinner ett antal åar 
så som Vramsån som sedan mynnar ut i Helge å och vidare ut i Östersjön (Länsstyrelsen 
Skåne, Linderödsåsen, 2014).  

Figur 2: Kartan visar inägorna, utmarken kring sekelskiftet 1800 och vilka byar som ingår i de två olika 
områdena.  
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3 Bakgrund 
Till en början beskrivs övergripande vad som menas med bete, utmarker och sedan mer 
specifikt i Sverige och Skåne utifrån jordarter, storlek, markanvändning och djurhållning.  

3.1 Utmarker och bete i allmänhet 
Utmarken var det gemensamma betet i byn före skiftesreformerna men marken användes även 
till annat.  Förutom bete användes utmarken för produktion av byggnadstimmer, pottaska, 
tjära samt ved och material till hägnader. Utmarken var mark som kunde användas av alla 
bönder i byn till skillnad från inägorna där bonden ofta hade privat äganderätt för sin markbit. 
På inägorna låg åkern och ängen ingärdad så att boskapen från utmarken inte skulle komma åt 
grödorna eller vinterfodret. (Emanuelsson, Bergendorff, Billqvist, Carlsson & Lewan, 2002, s 
85-87). Betet existerade även på andra platser. Alla bönder i byn som hade åker och ängsmark 
hade efter slåttern och skörden rätt till efterbete. Vid flerskiftesbruk låg delar av åkermarken i 
träda och den kunde då utnyttjas av bönderna till betesmark. Anledningen till att bönderna 
valde att ha gemensamt bete var att djuren trivdes tillsammans eftersom de är flockdjur. 
Hägnaderna var också en betydelsefull faktor till att de hade gemensamt bete. Att ha 
gemensamma hägnader var både arbetsbesparande och ekonomiskt lönsamt (Gadd, 2009, s 
5,6,15).  

Utmarkerna kunde se olika ut och ha olika storlek eller helt saknas i vissa byar. På utmarkerna 
kunde det växa skog men de kunde också vara helt öppna. När åker expanderade i samband 
med nyodling minskade både ängen, betet och då också utmarkerna. I samband med 
skiftesreformerna delades utmarkerna och inägorna upp mellan bönderna och en stor 
nyodlingsprocess startade. Åkern gav en viss foderresurs i form av halm och bete på trädan 
men det räckte ofta inte som komplettering till de tidigare foderresurserna. När 
foderresurserna minskade stagnerade djurhållningen och den gödsel djuren producerade 
räckte inte till för de stora arealerna av åker som skapats. Lösningen på detta problem blev ny 
redskapsteknik, nya redskap, odlingssystem och odlingsväxter. Den nya redskapstekniken 
gjorde även att de steniga markerna kunde röjas och odlas upp. Ett resultat av den kraftiga 
stenröjningen på 1800-talet är de många stenmurar som idag finns i landskapet (Gadd, 2009, s 
67-71). 

I Europa har betet och djuren på utmarken hanterats på olika sätt. I Mellaneuropa hade de ett 
herdessystem där byarna anställde en herde. Herden tog hand om och skyddade djuren såväl 
dag som natt. I Sverige var det ofta barn eller ungdomar som tog hand om djuren och skötte 
vallningen på utmarken då det behövdes. Förutsättningarna för bete har varit olika på olika 
platser och ibland var det tvunget att flytta djuren längre sträckor och längs vägen anlägga 
fäbodar ute i landskapet. Det kan vara en by som lagts ner och då blivit en fäbod istället. Det 
kan också varit en kombination mellan bra bete och fiskemöjligheter på en plats längre bort 
från byn. Att ha bete på öar har också varit vanligt i kustnära områden och skärgårdar då 
djuren var naturligt skyddade från rovdjur. Detta är ett par anledningar till varför fäbodar 
anlagts (Emanuelsson, 2009, s137-143). 

Transhumancesystem är ett system som innebär betesvandringar mellan sommar- och 
vinterbete. I kuperade områden användes och används transhumancesystem. Under sommaren 
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var betet ofta dåligt i dalgångarna, vilket ledde till att djuren transporteras eller tilläts vandra 
till betet på högre belägna platser. När sommaren var över vandrade de tillbaka och djuren 
kunde under vintern beta i dalgångarna. Detta system har funnits i princip i hela Europa där 
landskapet varit kuperat. I Spanien är transhumancesystem som mest känt där vandringen 
sträckte sig från nordöstra till södra Spanien. Vandringar förekommer fortfarande till viss del 
och på några sträckor transporteras djuren med tåg (Emanuelsson, 2009, s 137-143)  

3.2 Utmarker och bete i Sverige 
Sverige är ett avlångt land med olika landskapstyper och detta gjorde att betet har arrangerats 
på olika sätt på grund av de olika förutsättningarna. Fäbodsystemet är det system som varit 
mest utpräglat i Sverige med en koncentration till norra Norrland och Svealand. Systemet har 
sitt ursprung långt tillbaka under förhistorisk tid men antalet fäbodar nådde sin topp under 
1800-talet för att under 1900-talet drastiskt sjunka och vid 2000-talet näst intill försvunnit 
(Lindberg, 2007, s35). Från norra Bohuslän och söderut var antalet fäbodar mycket färre, 
vilket berodde på att landskapet gav andra möjligheter för sysselsättning som t.ex. 
spannmålsproduktion. Detta betyder inte att man inte hade någon form av boskapsskötel eller 
betesmark (Larsson, 2011, s 222, 223). Någon som beskriver betet i södra delen av Sverige är 
Anna Dahlström i sin avhandling, Betesmarker, djurantal och betestryck 1620-1850 
Naturvårdsaspekter på historisk beteshävd i Syd- och Mellansverige (Dahlström 2006). I 
avhandlingen diskuterar hon om att varje socken haft utmarker, hagar och trädesbete för att 
täcka betesbehovet istället för fäbodar.  
 
I avhandlingen har hon frågeställningar och hypoteser som riktar sig mot vad betesmarkerna, 
djurtätheten och boskapsskötseln hade för betydelse och roll i jordbruket. Hon ställer också 
frågor kring betestryckets nivå och om det har förändrats. För att besvara sina frågeställningar 
och hypoteser har hon valt ut fyra områden i vilka hon gör olika analyser. Områdena sträcker 
sig från Mälardalsområdet söderut längs östra sidan av Sverige ner till det Småländska 
höglandet. Hon tar även upp faktorer så som jordarter och markslag i samband med 
förändringen av betesmarkerna (Dahlström, 2006, s 37).  
 
De fyra olika områdena i Dahlströms (2006) studie är Krisberga, Alseda, Fornåsa och Selanö. 
Krisberga och Alseda är de två skogsbygdsområden i avhandlingen som har stora utmarker 
och mycket betesmark. Fornåsa och Selanö var mer inriktade på jordbruksproduktion och de 
hade arealmässigt minder utmarker på grund av att de hade mer näringsrika jordar 
(Dahlström, 2006, s 45, 46).   
 
I områdena finns det skillnader vad gäller jordarter. Alseda och Krisberga består i huvudsak 
av jordarten morän. Alseda hade övergripande sandig morän medan Krisberga hade 
övergripande sandig-moig morän. Krisberga hade även jordarter så som isälvsavlagringar, 
mo, sand och lera. Fornåsa och Selanö var områden med mycket åkermark vilket beror på att 
de har mer näringsrik jord.  Fornåsa har mycket kalkrika jordar vilket har gett området goda 
förutsättningar för åkerbruk. Selanö hade inte riktigt samma förutsättningar; ena halvan av 
socknen hade näringsfattiga jordar i form av morän. Den andra halvan var näringsrik och där 
odlades det på större delen (Dahlström, 2006, s57-61). 
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I alla fyra områden beskriver Dahlström (2006) hur markanvändningen har förändrats inom 
kategorierna åker, äng och betesmark. I slättbygdssocknarna förändrades landskapet radikalt 
och åkern ökade kraftigt under hela undersökningsperioden (1600-1900) på ängens och 
betesmarkens bekostnad. I skogsbygdssocknarna förändrades landskapet inte lika radikalt. 
Åkern ökar i samband med att ängen och betesmarken minskade men vid 
undersökningsperiodens slut var betet fortfarande den dominerande markanvändningen. Det 
ska dock tilläggas att i Alseda socken saknas det information för de sista 50 åren av 
undersökningsperioden (Dahlström 2006, s 67-80).     

En del i Dahlströms (2006) avhandling behandlar djurtätheten i förhållande till betesarealen. 
Slättbygdssocknarna hade en högre djurtäthet än skogsbygdssocknarna. Djurtätheten ökade 
under hela undersökningsperioden i alla områdena men den ökade kraftigast i området 
Fornåsa (Dahlström, 2006, s 133-135). Dahlström (2006) tar också i beaktande att inägorna 
under en viss tidsperiod räknas som betesmark blir djurtätheten inte lika stor. I hennes studie 
blir betestätheten i genomsnitt 40 procent mindre om inägomarken räknas med som en 
betesresurs (Dahlström 2006, s, 86-89).    

3.3 Utmarker och bete i Skåne  
I detta avsnitt beskrivs betet i Skåne och hur olika faktorer kan ha påverkat utmarkerna. Detta 
görs i huvudsak utifrån två studier, Torna och Bara Studier i Skånes bebyggelse- och 
näringsgeografi före 1860 av Sven Dahl (1942) och Skånska bygder under förra hälften av 
1700-talet, skriven av Åke Campbell (1928). 

Dahls (1942) undersökningsområde var Torna och Bara härader som ligger i sydvästra Skåne. 
Studien bygger på de viktigaste problemen inom kulturgeografin, vilka var bebyggelsen och 
näringslivet. Han tar upp problem angående vägar och skogens utbredning. I ett avsnitt 
beskriver han utmarkernas utveckling i undersökningsområdet. Detta gör han till större delen i 
samband med två naturgeografiska områden, den baltiska moränen och nordostmoränen. Den 
baltiska moränen består av moränlera som kommer från bergarterna i Östersjön. Den är 
mycket näringsrik och på den låg och ligger delar av landets bästa odlingsjord. 
Nordostmoränen är inte lika näringsrik, den har transporterats dit av inlandsisen från nordost 
och består av mycket urbergsmaterial. Den baltiska moränen och nordostmoränen har i 
sydvästra Skåne präglat utvecklingen av utmarkerna. De har påverkat utmarkernas storlek, i 
byarna på nordostmoränen hade de större utmarker medan byarna på den baltiska moränen 
hade betydligt mindre. Det var även vanligt att byarna i området kring den baltiska moränen 
helt saknade utmark (Dahl, 1942, s1-4, 104-108).  

Campbells (1928) avhandling syftar till att analysera bondebefolkningens i Skåne äldre 
odlingar, hägnader och byggnader. För att möjliggöra sin analys delar han in Skåne i tre 
kategorier och femton områden. De olika kategorierna är slättbygd, ris- och mellanbygd samt 
skogsbygd. De femton områdena delar han upp i dessa kategorier och beskriver sedan varje 
områdes egen karaktär utifrån landskap, hägnader och byggnader. Den öppna slätten, 
vångaskogarnas område och den nedre skogsbygden är tre av de femton områden som 
kommer att diskuteras i denna studie (Campbell, 1928, s 279). Anledningen är att de ligger 
inom samma geografiska område som denna studies områden. Den öppna slätten ligger i 



8 
 

samma område som området Kristianstadslätten. Vångaskogarnas område och den nedre 
skogsbygdens område ligger i samma område som Linderödsåsens område. För att få en 
förståelse för hur Campbell (1928) ansåg att landskapet såg ut kommer de tre områdena att 
beskrivas. 

Den öppna slätten 
Den öppna slätten har stora ytor åkermark med inslag av små skogsdungar. Åkermarken gav 
inget överskott av säd vilket annars är vanligt i slättbygder. Anledningen till detta var de stora 
mängder flygsand som yrde runt i landskapet och förstörde jordmånen. Jorden var lätt att odla 
upp men den kunde oftast inte brukas under några längre sammanhängande perioder. Mycket 
av åkermarken låg därför i träda under olika många år beroende på markens kapacitet och 
näringsinnehåll. Det var även vanligt att små lyckeodlingar odlades upp på de mindre 
utmarker som fanns. Lyckorna brukades ofta under ett par år för att under lång tid ligga i träda 
eller aldrig odlas upp igen. Att bedriva jordbruk var trots dessa faktorer det bästa 
försörjningssättet. Utmarkerna var som det nämndes små; de räckte inte som betesresurs och 
andra alternativ tillämpades. Att låta djuren beta på trädan var vanligt och i vissa fall 
arrenderades bete, speciellt för rusthållshästar. Skog fanns det också lite av vilket innebar att 
man fick köpa byggnadstimmer, ved och hägnadsmaterial från skogrikare områden (Campbell 
1928, s 84-86, 99).      

Vångaskogarnas område 
Vångaskogsområdet är området mellan slätten och skogsområdet. I detta område dominerade 
boskapsskötseln då byarna hade större sammanhängande utmarksområden. Högskog fanns 
endast på inägorna i form av ek som var fredad vilket innebar att de även här fick köpa 
byggnadstimmer från skogrikare områden. Sly och ris fanns det gott om nästan så mycket att 
det var till besvär. På en del platser där det fanns mycket sly framställde byborna pottaska 
(Campbell, 1928, s 88-95). 

Nedre skogsbygden 
Nedre skogsbygden är ett utpräglat utmarksområde med mindre bebyggelse. Utmarkerna 
bestod av både skog och bete, där större delen av skogen bestod av bok. I utmarkerna har det 
också här förekommit lyckeodlingar men inte alls i samma utsträckning som i de andra 
områdena. I vissa delar utvecklades området från skogskaraktär till beteskaraktär vilket 
istället gav intrycket av risbygdsområde. Norra delen av Linderöds åsen hade dock kvar stora 
skogsområden med bok, ek och surskog vilket gav landskapet en tydlig skogskaraktär. 
Skogshushållningen var påtaglig då det höggs mer byggnadstimmer av ek här än på någon 
annan plats inom Campbells undersökningsområden. Mycket bok avverkades också för att få 
ved som sedan såldes. Åkerns avkastning var inte särskilt bra. Den räckte knappt till husbehov 
medan boskapen ofta gav ett överskott (Campbell 1928, s 186-192). 

Det Campbell bygger områdenas gränser på är i denna region framförallt högskogens 
utbredning. På den öppna slätten fanns knappt någon högskog alls, i Vångaskogsområdet 
fanns det högskog på inägorna och i nedre skogsområdet fanns det högskog både på inägorna 
och på utmarken. Bebyggelsen och hägnaderna har också haft betydelse men inte i samma 
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utsträckning som landskapet haft i denna region av Skåne (Campbell 1928, s, 84-99, 186-
192).    

3.4 Jordartsbildning 
Jordarter bildas på olika sätt vilket också ger jordarten dess egenskaper. En glacial jordart har 
bildats i samband med glacial erosion och deposition, vilket innebär att material bearbetats, 
transporterats och avlagrats av is, i detta område av inlandsisen under den senaste istiden. 
Morän är en glacial jordart och det är den vanligast förekommande jordarten i Sverige. 
Moränen är osorterad med olika mängder av block, sten, grus, sand, silt och lera. Morän 
definieras på olika sätt beroende på vilka kornstorlekar som dominerar, exempelvis sandig-
siltig morän om det är sand och silt som dominerar (Ringberg 1991, s 9, 11-13, 16-18).  

Postglaciala jordarter kan ha bildats på olika sätt, utmed ett vattendrag, vindavsatta eller i 
samband med svallning. Den postglaciala sanden i undersökningsområdena bildades genom 
erosion av andra jordarter så som morän och isälvsavlagringar. Detta skedde genom svallning, 
vilket innebär att sedimenten omlagrats av vågor (1991, s 16, 17, 54, 55). Beroende på 
partiklarnas storlek har de olika dräneringshastighet. Dräneringshastigheten i jordarten sand är 
hög medan hastigheten i en morän varierar då partikelstorlekarna varierar. Ju större partiklar 
desto snabbare dräneras vattnet (Ericsson, Dahlin, Nilsson & Simonsson, 2011, s 176-183).  

Vittring av markpartiklar är en process som ständigt pågår men i olika hastighet. Beroende på 
vilka yttre faktorer som finns och vad markpartiklarna består av vittrar de olika fort. 
Temperatur och nederbörd är exempel på yttre faktorer som spelar in i hur fort partiklar 
vittrar. Hög temperatur och mycket nederbörd leder till snabbare vittring. Markpartiklar består 
av olika mineral vilket också påverkar vittringsprocessen. Kalcit är ett mineral som vittrar fort 
och kvarts är ett mineral som vittrar långsamt. De är alltså olika motståndskraftiga. Detta 
resulterar i att markpartiklarnas mineralinnehåll har betydelse för hur motståndskraftiga de är 
mot vittring. Markens bördighet beror delvis på markpartiklarnas vittringskapacitet. 
Lättvittrade partiklar ger bättre markbördighet (Eriksson et al. 2011, s, 95-101).   
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4 Metod och material 
För att begränsa urvalet av kartor begränsades jag sökningsområdet till de socknar som ingår i 
Kristianstads Vattenrike, vilket är den geografiska begränsning som Svensson (2006) hade i 
sin studie Vattenrikets historiska geografi 1700-1900 – Del 1: Odlingssystem och agrara 
reformer. När han gjorde den begränsningen inkluderade han de resterande delarna av 
socknarna Huaröd, Degeberga och Vittskövle, vilka egentligen bara till hälften ingår i 
Vattenriket. Anledningen var att Vattenrikets gräns inte följer de administrativa gränserna. 
Precis som Svensson har denna studie av samma anledning inkluderat dessa socknar i 
sökandet av kartor.  

Till en början delades socknarna in i tre områden efter övergripande landskapsbild (figur 3). 
Anledningen var att de områden som kom att bildas skulle härstamma från olika 
landskapsområden. Dahlström (2006) använder i sin studie olika områden för att kunna göra 
olika jämförelser och analyser. I denna studie kommer samma metod att tillämpas med 
anledningen av att det i samband med analyserna ska gå att jämföra områdenas utmarker och 
att se likheter och skillnader. Antalet områden och deras storlek har begränsats av tid och 
kartmaterial. Det ena av de två områdena (figur 1, 2) ligger kring byarna Linderöd, Tollarp, 
Venestad och i studien benämns det området som Linderödsåsen. Det andra ligger söder om 
byn Åhus, vid byarna Härnestad och Lyngby. I studien kallas detta område för 
Kristianstadslätten (figur 1, 2).  

För att en plats skulle kunna bli ett område krävdes ett brett kartmaterial av historiska kartor. 
Kartorna som ingår i studien är hämtade från SGU, Krigsarkivet och Lantmäteriets olika 
arkiv. För att få fram kartor över inägorna och utmarkerna hämtades kartor från både 
lantmäteristyrelsens och lantmäterimyndighetens arkiv. Anledningen till varför kartorna 
hämtats från båda databaserna är för att få ett så brett utbud av kartor som möjligt.  

Till en början studerade jag en stor mängd kartor. Jag tog sedan ut de kartor som bildade 
sammanhängande områden av utmarker inom samma tidsperiod. Därefter hämtade jag kartor 
över de tillhörande inägorna för att längre fram kunna göra jämförelser mellan utmarker och 
inägor. När det var färdigt återstod 19 enskifteskartor, 4 storskifteskartor, 2 laga skifteskartor 
och 4 avmätning och delningskartor. Dessa är fördelade på 17 byar och två områden mellan 
åren 1777-1825. Vid en sammanställning av kartornas årtal landade medianen på åren 1811-
1812. De flesta kartor hamnar inom åren 1800-1820 och är där jämt fördelade mellan 
områdena med något undantag i varje område. För att se alla kartor och deras årtal se 
referenslistan.  
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Figur 3: En översiktlig indelning över de övergripande landskapsbilderna. 

4.1 Analyserna 
Merparten av arbetet kring analyserna har utförts med hjälp av geografiska 
informationssystem (GIS). Till en början rektifierades alla hämtade kartor mot 
häradsekonomiska kartan (Rikets allmänna kartverks arkiv 1926-1934) som i sin tur 
rektifierats mot dagens fastighetskarta (Lantmäteriet, 2014). Rektifieringen gjordes för att 
längre fram i arbetsprocessen kunna digitalisera utmarkerna och inägorna så att de olika 
analyserna sedan skulle gå att utföra. 

Det lantmätaren i kartorna har klassat som utmark, hagmark eller fäladsmark kommer i denna 
studie att ses som utmark. Mindre hagar intill hus på inägorna har inte tagits med som utmark 
utan istället setts som trädgård och inägomark, vilket beror på att det i kartornas protokoll inte 
framgått på ett konsekvent sätt.    

Vid valet av faktorer som i någon form kunnat påverka utmarkerna har begränsades av tiden 
och litteraturen. Vid valet sågs det även som en fördel om ämnet eller frågeställningen kunde 
utföras med hjälp av GIS. Avgränsningarna ledde till de fyra ämnena jordarter, utmarkernas 
storlek, markanvändning och djurhållning som det i studien görs olika analyser kring. 
Metoderna för hur de olika analyserna utförs kommer nedan att beskrivas för varje ämne. 

4.1.1 Jordartsanalysen  
Genomförandet av jordartsanalysen började med att jordarterna togs fram för respektive 
område genom jordartskartan (SGU, jordartskartan, 2014), på både de tidigare utmarkerna 
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och inägorna. Genom kartan togs varje jordarts areal fram för respektive område, både på 
utmarken och på inägorna (figur 5, 6). På jordartskartan (2014) finns många olika jordarter 
samt kategorierna vatten och urberg. Vissa var lite representerade inom områdena, vilket 
ledde till att kategorin övrigt infördes. I den kategorin ingår grus, fyllning, grovsilt, silt, 
svämsediment, gyttja, vatten och urberg. I kategorin sand ingår finsand, flygsand och sand. I 
kategorin lera ingår lera och gyttjelera. I de andra kategorierna ingår endast det som de 
benämns som. För att jordartsanalysens resultat ska förstås bättre har jordarterna och deras 
bildningsprocess beskrivits i bakgrunden.  

4.1.2 Utmarkernas storlek 
Analyserna kring utmarkernas storlek har gjorts för att kunna se storleksskillnaden på 
utmarkerna och för att kunna sätta de i relation till andra aspekter. Den första analysen bygger 
på hur mycket utmark varje mantal hade. Mantal eller hemmantal var en bit mark som var stor 
nog att försörja en normalstor familj. Varje mantal beskattades vilket var lika för alla men 
varje by hade olika många mantal och de skrevs ut i bråkform (Nationalencyklopedin, mantal, 
hemmantal, 2003). För att ta reda på vad varje by hade för mantalssättning användes 
Gillbergs beskrivning över Christianstads Län uti Hertigdömet Skåne 1767 (Gillberg 1980). I 
boken beskrivs mantalssättningen för varje by och om de var skatte- krono- eller frälsebönder 
(1980). Utmarkernas areal beräknades utifrån de rektifierade historiska kartorna som även 
beskriver vilken eller vilka byar utmarken tillhörde. Arealen delades sedan med byns 
mantalssättning för att se skillnaden på byarnas utmarkstillgång. Den andra analysen bygger 
på hur mycket utmark varje by hade i förhållande till inägomark i hektar (figur 8).  

4.1.3 Markanvändning 
För att få fram eventuella skillnaderna och likheter i markanvändning har vegetationen 
karterats utifrån tre olika kartor från olika tid. När Dahlström (2006) karterade olika markslag 
i sin studie studerade hon kartor samt olika protokoll för att få fram arealen (Dahlström, 2006, 
s 68, 69). Jag har inte tillämpat den metoden jag har istället valt att kartera vegetationen med 
hjälp av GIS. Karteringen har gjorts utifrån sju klassificeringar; som är bete, skogsbete, barr- 
och blandskog, bygd, lövträd, åker och öppen mark. Den första kartan som karterades var 
skånska rekognosceringskartan från åren 1812-1820 (Krigsarkivet, 1812-1820) och i den har 
klassificeringarna bygd, barr- och blandskog, lövträd och öppen mark gjorts. Vid denna tid 
var det intressantas att se var landskapet var öppet eller var det växte träd för att sedan se 
förändringen av betet och exploateringen av åkern på de tidigare utmarkerna. Detta gjordes i 
samband med karteringen av häradsekonomiska kartan från åren 1926-1934 (1926-1934), 
vilket var den andra kartan som karterades. Den tredje kartan som karterades var 
terrängkartan (Lantmäteriet 2014) för att se den fortsatta utvecklingen fram till idag. I den 
ingår alla klassificeringar utom bete och skogsbete då det inte varit möjligt. Efter karteringen 
togs det fram hur stor yta i hektar varje vegetationstyp hade inom respektive område och 
period (figur 10, 11, 12, 14, 15, 16). I analysen särskiljs det också på utmark och inägor för att 
sedan kunna jämföra resultatet dem emellan.  

4.1.4 Djurhållning 
För att få en överblick över sysselsättning vad gäller djurhållning har två olika 
undersökningar gjorts. Den ena undersökningen bygger på hur djurantalet förändrats i 
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förhållande till områdenas mantalssättning åren 1812-1820 (Lemke, Skånska 
rekognosceringskartans textdel, Beskrifning, 1817, 1818) och år 1911(Bidrag till Sveriges 
officiella statistik, BiSOS, 1911).  Den andra undersökningen visar hur djurtätheten såg ut i 
förhållande till betesarealen under åren 1812-1820. De djur som har ingått i undersökningarna 
är hästar, fä kreatur/ kor och får (Lemke, 1817, 1818). Betesarealen utgörs av utmarkerna och 
trädan. I beskrivningen av skånska rekognosceringskartan (Lemke, 1817, 1818) nämns även 
hur stor andel åker som odlas per år. De andelar som inte odlas upp per år kommer ses som 
träda och därmed som en betesresurs vilket tas med i beräkningarna. För att undersöka 
djurtätheten kommer djuren att räknas om till betesekvivalenter vilket är samma metod som 
Dahlström (2006, s 86-89) använt. Då djuren ska räknas om till betesekvivalenter utgår hon 
ifrån djurens foderbehov. Då hon har bäst information om nötkreatur utgår hon ifrån dem. 
Betesekvivalenten för kor blev 1, för hästar 1,6 och för får 0,21.  
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5 Resultat 

5.1 Jordarter 
Morän och sand är de dominerande jordarterna i undersökningsområdet (Figur 4). 
Linderödsåsens område är det område i undersökningen som domineras av morän och den är 
enligt jordartskartan (SGU, 2014) klassad som sandig morän. Kristianstadslättens område 
domineras av postglacial sand (SGU, 2014). Sand har eroderats från andra jordarter så som 
isälvsavlagringar och morän som ligger väster om Kristianstadslättens område. (Ringberg, 
1991, s 54,55). 

Skillnader mellan inägorna och utmarken i respektive område är endast marginella. I området 
Kristianstadslätten är det mer morän och övriga jordarter på inägorna och på utmarken är det 
mer torv och lera vilket syns i figur 4 och 5. I östra delen av området Linderödsåsen följer 
inägorna isälvsavlagringarna vilket tydligt speglas i figur 4. Något som inte syns lika tydligt i 
figur 4 men som syns i figur 6 är att det finns ca tio procent mer morän på utmarken än på 
inägorna. På inägorna är de tio procenten sand och isälvsavlagringar.  

Den blåa linjen som går genom figur 4 är högsta kustlinjen (HK) (Ringberg 1991). Man kan i 
kartan se att öster om HK är det mer sand än väster om. Sanden är svallad av havet och består 
av eroderat material från andra jordarter.  

Figur 4: Jordarterna från jordartskartan (SGU 2014) inom respektive område samt HK (Ringberg 
1991). 
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5.1.1 Diagram över jordarterna 

 
Figur 5: Jordarternas fördelning inom utmarkerna och inägorna på Kristianstadslätten  

 
Figur 6: Jordarternas fördelning inom utmarkerna och inägorna på Linderödsåsen. 
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5.2 Utmarkernas storlek 
Analyserna inom utmarkernas storlek har utförts med hjälp av informationen i tabell 1. 
Informationen har tagits från de historiska kartorna genom geografiska informationssystem 
och från Gillbergs (1980) samanställning år 1767.   

Tabell 1: Tabellen visar hur stor areal byn eller samfälligheten hade samt hur arealen var fördelad på 
utmark och inägor. Tabellen visar också vad var by hade för mantalssättning och hur mycket utmark 
var by hade per mantal. 

Kristianstadslätten: Ha 
utmark 

Ha 
inägor 

Ha 
summa Mantal Ha utmark/ 

mantal 

Gringelstad 227 815 1042 3 76 

Härnestad 190 477 667 7 1/16 113 

Lyngby 409 410 819 3 11/48 59 

Linderödsåsen:      

Björkeröd 73 79 152 5/8 118 

Bröd 112 59 171 2 1/2 45 

Linderöd 299 202 501 1 3/8 218 

Rya 80 95 175 7/8 92 

Skättilljunga 363 649 1012 5 47/48 61 

Tollarp 147 116 263 2 1/3 63 

Västra Vram 739 702 1441 8 11/24 87 

Årröd 174 137 311 1 23/24 89 

Venestad, Klårröd 1310 872 2137 12 23/24 + 1 
7/8 101 

Liarum, Toarp, 
Tottarp, Åkarp 415 416 831 1 9/16 + 3/4 + 

13/16 + 1 1/8 98 
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Figur 7: Utmarkernas storlek i förhållande till mantal. Kartan har gjorts utifrån information i tabell 1. 

Resultatet av analysen visar att det skiljer 14 ha utmark per mantal mellan områdena då 
Gillberg (1980) år 1767 sammanställde byarna i Kristianstads läns mantalssättningar. På 
Kristianstadslätten hade byarna i genomsnitt 83 ha utmark per mantal och på Linderödsåsen 
hade byarna 97 ha. I tabell 1 kan det ses vad varje by hade för mantal och hur mycket utmark 
varje by hade per mantal. I figur 7 syns det att byarna har mer utmark per mantal ju längre 
västerut i landskapet de ligger, med undantag för Lyngby som hade 113 ha per mantal (tabell 
1). 
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Figur 8: Diagrammet visar översiktligt hur mycket inägomark respektive utmark en by eller 
samfällighet hade. Linderöd som exempel hade ca 200 ha inägomark och 300 ha utmark. För att 
förtydliga har en linje lagts in i diagrammet. Områdena ovanför linjen hade mer inägomark än utmark 
och de nedanför hade mer utmark än inägomark. Byarna på Kristianstadslätten symboliseras i form av 
fyrkanter och byar på Linderödsåsen med cirklar.  

Resultatet för den andra analysen (figur 8) är att alla utom en by i området Linderödsåsen 
hade mer utmark än inägomark och byarna i området Kristianstadslätten hade mindre utmark 
än inägomark. Skättilljunga är den by i området Linderödsåsen som sticker ut och har mer 
inägomark än utmark. Det kan också ses att byn Västra Vram och samfälligheten mellan 
Liarum, Toarp, Tottarp och Åkarp nästan har lika mycket inägomark som utmark.       
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5.3 Markanvändning 
Resultatet av markanvändningsanalysen visar hur landskapsbilden förändrats i studiens 
områden. En allmän förändring mellan karteringen av skånska rekognosceringskartan (1812-
1820) och häradsekonomiska kartan (1926-1934) är att fler vegetationstyper kunnat karteras 
och de öppna ytorna delades upp mellan åker, bete och öppen mark vilket förklaras i metoden 
och kan ses i figur 9, 10, 11,13,14 och 15.  

5.3.1 Området Kristianstadslätten 
Då skånska rekognosceringskartan (1812-1820) ritades, var landskapet öppet med fläckar av 
barrträd och någon yta av lövträd. Större delen av trädvegetationen fanns på utmarken, vilket 
kan ses i figur 9 och 10.  

Vid karteringen av den häradsekonomiska kartan (1926-1934) hade området 33 procent bete 
på den tidigare utmarken och 25 procent bete de tidigare på inägorna (figur 11). Åkermarken 
var dock det som dominerade i området. Skillnaden mellan de tidigare inägorna respektive 
utmarken var marginell men procentuellt var det något mer åker på inägorna vilket speglas i 
figur 11. I Gringelstad hade det skett förändringar. Träden som tidigare stått på den tidigare 
utmarken hade avverkats och åkermark hade bildats. På de tidigare inägor, där det tidigare 
varit öppen mark, hade det på ett par ytor planterats barrträd (figur 9).  

Förändringen fram till idag är att åkern har ökat med ett par procent samt att trädvegetationen 
ökat med ett par procent på de tidigare utmarkerna och med 11 procent på de tidigare 
inägorna (figur 12). Betet har till viss del planterats igen och en del har odlats upp till åker 
annars är landskapet karterat som öppen mark där det tidigare varit bete. På Härnestads 
tidigare utmark och i de centrala delarna av Lyngby har landskapet under hela 
undersökningsperioden varit öppet landskap i form av öppen mark eller bete (figur 9).  

5.3.2 Området Linderödsåsen 
Precis som i området Kristianstadslätten var det stora områden som var mycket öppna då 
skånska rekognosceringskartan (1812-1820) ritades. I området Linderödsåsen bestod marken 
till hälften av öppen mark medan den andra halvan bestod av lövträd. På utmarkerna i väster 
var landskapet nästan helt öppet och inägorna var till större delen bevuxna med lövträd. I 
öster var lövträden och de öppna ytorna något mer jämt fördelade mellan inägor och utmark 
(figur 13).  

Häradsekonomiska kartan (1926-1934) visar att en stor del av de tidigare utmarkerna i väster, 
som tidigare varit öppen mark, planterats igen. I öster har en stor del av träden avverkats och 
marken har istället odlats upp både på de tidigare inägorna och på utmarkerna. Betet som 
karterats i häradsekonomiska kartan (1926-1934) består av både bete och skogsbete. På den 
tidigare utmarken var det 8 procent av marken som bestod av bete eller skogsbete, likaså på 
de tidigare inägorna (figur 13,15).  

Förändringen från häradsekonomiska kartan (1926-1934) fram till idag är att skogen ökat 
medan åkern minskat både på de tidigare utmarkerna och på inägorna men framförallt på 
utmarkerna vilket ses i en jämförelse mellan figur 15 och 16. En stor del av betet har enligt 
figur 13 planterats igen med träd. Dessa öppna ytor motsvarar nästan lika mycket som de 
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öppna ytorna och betesmarken från häradsekonomiska kartan (1926-1934), vilket syns i en 
jämförelse mellan figur 15 och 16. 

  



21 
 

Figur 9: Kartorna visar likheter och skillnader av markanvändningen i området Kristianstadslätten från 
olika kartor ifrån olika tidsperioder. Skånska rekognosceringskartan (1812-1820), Häradsekonomiska 
kartan 1926-1934 (1926-1934) och Terrängkartan från 2013 (Lantmäteriet, 2013). 
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Diagram över markanvändning i området Kristianstadslätten (figur 10,11,12).

 
Figur 10: Markanvändningen enligt Skånska rekognosceringskartan 1812-1820. 

 
Figur 11: Markanvändningen enligt häradsekonomiska kartan 1926-1934

 
Figur 12: Markanvändningen enligt terrängkartan från 2013 
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Figur 13: Kartorna visar likheter och skillnader av markanvändningen i området Linderödsåsen från 
olika tidsperioder. Skånska rekognosceringskartan (1812-1820), häradsekonomiska kartan (1926-
1934) och terrängkartan från 2013 (Lantmäteriet, 2013). 
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Diagram över markanvändning i området Linderödsåsen (figur 14, 15, 16) 
 

 
Figur 14: Markanvändningen enligt skånska rekognosceringskartan 1812-1820!

Figur 15: Markanvändningen enligt häradsekonomiska kartan 1926-1934

Figur 16: Markanvändningen enligt Terrängkartan från 2013. 
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5.4 Djurhållning  

Resultatet visar att då skånska rekognosceringskartan ritades skilde det 7 djur per mantal 
mellan områdena. Byarna i området Linderödsåsen hade i genomsnitt 63 djur per mantal och 
Kristianstadslättens byar hade 70 djur per mantal. År 1911 hade byarna i genomsnitt lika 
många djur per mantal och det var 72 djur per mantal. Byarna i området Linderödsåsen hade 
under båda perioderna något fler kor per mantal medan byarna i området Kristianstadsslätten 
hade fler hästar per mantal.  

Tabell 2: Tabellen visar hur mycket djur, inom var kategori var by i genomsnitt hade per mantal, inom 
de socknar som ingår i områdena. 

Område + År Hästar/Mantal Fä kreatur/ Mantal Får/ Mantal 

Kristianstadslätten 1812-20 18 25 27 

Linderödsåsen 1812-20 13 34 16 

Kristianstadslätten 1911 21 46 5 

Linderödsåsen 1911 17 48 7 

 

Djurtätheten skiljer sig i genomsnitt med 0,2 betesekvivalenter per hektar betesmark. I 
genomsnitt hade området Kristianstadslätten 0,8 betesekvivalenter per hektar och området 
Linderödsåsen hade 0,6 betesekvivalenter per hektar. Detta innebär att området 
Kristianstadslätten hade en högre djurtäthet.    

Figur 17: Diagrammet visar hur många betesekvivalenter varje by eller samfällighet hade per hektar 
betesmark. 

MNM$
MN%$
MN&$
MNK$
MN!$
=NM$
=N%$
=N&$

:-(-$-1;#;&*-'(-"<.=&.>-(-$0&"1.
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6 Diskussion 
Diskussionen är uppbyggd av de olika faktorerna jordarter utmarkernas storlek, 
markanvändning och djurhållning. 

6.1 Jordarter 
Studien visar att jordarterna har haft en viss inverkan på placeringen av inägorna och indirekt 
utmarken. I figur 4 kan det tydligt ses att inägorna följer isälvsavlagringarna i den västra delen 
av området Linderödsåsen. Detta har bidragit till att utmarken placerats utanför inägorna 
vilket är en effekt av jordarternas inverkan. Trots att byarna Liarum, Toarp, Tottarp och 
Åkarps inägor låg intill varandra hade de samfällig utmark. I Kristianstadslättens område kan 
det däremot inte ses att jordarterna haft någon påverkan på placeringen av inägorna eller 
utmarken. 

Ytterligare en faktor är att byarna i området Linderödsåsen har mer sand på inägorna än 
utmarken. Anledningen till detta är sannolikt att sanden är lättare att odlad upp, eftersom 
jordarten sand inte innehåller några grövre partiklar som behöver röjas bort. Detta har lett till 
att sand ofta blivit inägomark då sand inte är den dominerande jordarten i området som 
exempelvis på Kristianstadslätten. 

6.2 Utmarkernas storlek 
Det har i analyserna kring utmarkernas storlek visat sig att jordarterna har varit en påverkande 
faktor. Dahl (1942, s, 104-108) och Dahlström (2006, s 58-60, 78, 79) pekar också på att 
utmarkens storlek beror på jordarterna och vilka odlingsförutsättningar de skapar. I 
Dahlströms studie ligger de större utmarkerna i skogsområdena och jordarterna i dessa 
områden är till större delen morän i form av sandig morän och sandig-moig morän. Dahl 
(1942) tar också upp att de stora utmarkerna ligger på sämre jordar och i hans studie var det 
området med nordostmorän som består av mycket urbergsmaterial. Jordarterna i dessa 
områden har inte skapat lika bra odlingsförutsättningar vilket lett till större utmarker enligt 
Dahl och Dahlström. De områden där Dahl och Dahlström har mindre och färre utmarker är 
områden med lerigare jordarter t.ex. den baltiska moränen med lerig morän. Dessa jordarter 
har skapat bättre förutsättningar för odling och det har medfört mindre och färre utmarker.  

Att området Linderödsåsen i genomsnitt har större utmarker kan beror på jordarten morän 
precis som Dahl (1942) och Dalström (2006) pekar på i sina studier. Moränen har en 
varierande kornstorlek vilket kan innebära att marken måste röjas på sten innan den kan odlas 
upp. Marken måste sedan underhållas och regelbundet röjas på sten, som kommer upp, för att 
inte förstöra jordbruksredskapen (Gadd, 2009, s 67-71). Detta har troligtvis varit en 
påverkande faktor att inte så stora områden odlades upp till en början. Efterhand som tekniken 
och maskinerna kring stenröjning utvecklades odlades allt fler områden upp, vilket ses i figur 
9, 10, 11, 13, 14 och 15.  

Markpartiklarna har en högre kalkhalt på Linderödsåsen än på Kristianstadslätten(1991, s, 68, 
69). Detta pekar på att Linderödsåsens jordar har en högre vittringshastighet, vilket innebär att 
jordarna på Linderödsåsen borde ha en högre bördighet och vara mer lämpade för jordbruk. 
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Så är inte fallet. Området domineras av morän med olika storlek på partiklarna vilket gör att 
landskapet är svårt att odla upp då marken måste röjas på sten. En annan anledning till att 
jordarna på Kristianstadslätten är magra beror på att den näring som fälls ut sköljs bort av 
vattnet eftersom sanden skapar en hög dräneringshastighet. Trots detta har människorna valt 
att odla upp marken på Kristianstadslätten. Anledningen till detta är troligtvis att marken var 
lätt att odla upp då den inte behövde röjas på sten. I samband med detta kan även slutsatsen 
dras att det inte behöver vara goda odlingsförhållanden som skapar mindre utmarker. 

6.3 Markanvändning 
Landskapet i området Kristianstadslätten har under de 200 senaste åren haft en öppen 
karaktär. Den öppna karaktären har varierat mellan åker, bete eller annan öppen mark. Under 
undersökningsperioden har landskapet på Kristianstadslätten varit uppodlat under olika 
perioder och på olika platser. I en del områden har öppen mark planteras igen, vilket det gjorts 
på delar av Gringelstads inägor (figur 9). Anledningen till att Gringelstads inägor planterats 
igen beror på den flygsand som fanns och finns i området. 

Anledningen till varför betet minskat i de båda områdena beror troligtvis på att utmarkerna, 
som var de stora betesresurserna, styckades upp i samband med skiftesreformerna. 
Skiftesreformerna för större delen av byarna i undersökningsområdet skedde före år 1860 
(Svensson, 2006). Utmarkerna försvann och stora delar odlades upp eller planterades med träd 
(figur 9, 11, 13,15). Ett par undantag var exempelvis utmarken i de centrala delarna av 
Lyngby och Härnestads utmark. Dessa ytor är idag fortfarande öppen mark och har troligtvis 
betats (figur 9).  

Det Campbell (1928) byggde sina gränsdragningar på i Kristianstadsområdet var högskogens 
utbredning. I det område han kallar nedre skogsbygden skulle det finnas högskog både på 
inägorna och på utmarken. I Vångaskogarnas område skriver han att det bara fanns högskog 
på inägomarken och att det på öppna slätten nästan inte fanns några träd. Karteringen av 
området Kristianstadslätten utifrån Skånska rekognosceringskartan från åren 1812-1820 
stämmer bra överens med Campbells beskrivning av den öppna slätten. Landskapet var öppet 
med relativt lite skog. Det ska dock tas med i beräkningarna att Campbells studie bygger på 
landskapet som han benämner från 1700-talets förra hälft och skånska rekognosceringskartan 
ritades åren 1812-1820 vilket utgör en skillnad på ca 60 år. Karteringen av området 
Linderödsåsen stämmer inte lika bra överens med Campbells beskrivning. I västra delen av 
området Linderödsåsen, som ingår i området nedre skogsbygden, finns det ingen 
trädvegetation på utmarken, vilket Campbell menar att det fanns. I området Linderödsåsens 
östra del, som ingår i Vångaskogarnas område, finns det enligt skånska rekognosceringskartan 
lövträd både på inägorna och på utmarken, vilket det enligt Campbell (1928, s 84-99, 186-
192) inte gjorde.  

Enligt figur 13, 15 och 16 har åkern minskat och trädvegetationen ökat fram till idag på 
Linderödsåsen. Anledningen till denna landskapsförändring kan bero på att jordarna inte varit 
tillräckligt näringsrika eller bördiga (Eriksson et al. 2011, s95-101) och då har det varit 
lämpligare att satsa på skogsindustri istället för åkerproduktion.  
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Landskapsförändringarna pågår fortfarande och kommer att pågå framöver. Något som kan 
skapa en riktning och en förändring i hur landskapet på Kristianstadslätten kan se ut i 
framtiden är projektet om nya sandmarker(Länsstyrelsen Skåne, restaurering av sandmarker, 
2014). Landskapsbilden kommer antagligen på grund av detta projekt att förändras. 
Landskapsbilden kan komma att likna den som fanns mellan åren 1926-1934 då 
häradsekonomiska kartan ritades. Olika typer av landskapsförändringar sker hela tiden med 
eller utan människans direkta påverkan.  

6.4 Djurhållning 
Resultatet av djurhållningsanalyserna visar att byarna på Kristianstadslätten har haft en större 
djurhållning än byarna på Linderödsåsen. I den första analysen kring djurhållningen visar 
resultatet att det skiljet 7 djur per mantal mellan områdena under åren 1812-1820 och under år 
1911 har områdena lika många djur per mantal. Den andra analysen visar att byarna i området 
Kristianstadslätten har en i genomsnitt högre djurtäthet än byarna i området Linderödsåsen. 
Dessa resultat talar emot Campbells (1928) teori kring områdenas sysselsättning, då han 
menar att byarna på Kristianstadslätten till större delen livnärde sig på jordbruket och inte haft 
så stor djurhållning, till skillnad från byarna uppe på Linderödsåsen där de satsade på 
djurhållning (Campbell 1928, s 84-99, 186-192). Något som styrker denna studies resultat är 
Dahlströms (2006, s 133) resultat. Hon har i sin studie kommit fram till att slättbygderna med 
mer jordbruk hade en högre djurtäthet än skogsbygderna. Områdena i denna studie har löst 
foderproblemet på olika sätt. Linderödsåsen har haft stora utmarker med möjlighet till bete. 
Området Kristianstadslätten har istället haft bete både på utmarker och trädande åker.  

Vid en jämförelse mellan figur 13 och 17 kan det konstateras att byarna Linderöd, Liarum, 
Toarp, Tottarp och Årröd har kala utmarker trots att de inte haft ett så högt betestryck under 
åren 1812-1820. Årröd och Skättilljunga är byar i samma område som haft ett högre 
betestryck med mer vegetation på utmarken. Vid en extra kontrollering av Skånska 
rekognosceringskartan (Krigsarkivet) kan det konstateras att det inte var stora våtmarker som 
hållit landskapet öppet. En slutsats, som kan dras, är att byarna på något sätt haft ett högre 
betestryck än vad som kan utläsas av statistiken (Beskrifning, 1817, 1818). Byarna kan ha 
arrenderat ut bete eller hyrt in djur och i samband med detta har betestrycket ökat vilket har 
resulterat i öppna utmarker. En hypotes är att slättbyarna arrenderade betet eftersom hade ett 
högt betestryck på sina egna marker.   

I samband med ovanstående resonemang stämmer till viss del bilden av sysselsättning som 
Campbell (1928, s 84-99, 186-192) beskriver. Kristianstadslättens byar arbetade mer med 
åkerproduktionen då de arrenderade bete åt sina djur. Linderödsåsens byar arbetade istället 
med djurhållning då man arrenderad ut bete. Detta skapade ett utmarkslandskap.   

6.5 Sammanfattning 
Det som har framkommit i studien är att jordarterna haft inverkan på utmarkernas placering. 
Dessutom varierar utmarkernas areal i de olika områdena vilket också delvis beror på 
jordarterna. Särskilt utmärkande är att betet vid undersökningsperiodens början skedde på 
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utmarker och att efter den agrara revolutionen hade dessa betesmarker minskat markant. 
Markanvändning i stort har förändrats vilket lett till att landskapsbilden ser annorlunda ut.    

Utmarkernas storlek beror inte endast på jordarterna. En ytterligare bidragande faktor kan 
vara vattnet. För den som i framtiden intresserar sig för utmarkernas utveckling borde vattnets 
påverkan vara en intressant faktor att studera.  

Exempel på frågeställningar: 

- Var i landskapet ansamlas vatten?  
- Vilken avrinning har vattnet i landskapet?  
- Hur högt står grundvattnet i de olika områdena? 
- Vad kan dessa faktorer ha haft för påverkan på utmarkerna? 
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1813, Västra Vrams sn, Kristianstads län. 
Toarp, Äsphults socken Toarp nr 1 K160-14:1, Enskifte 1821, Äsphults sn, Kristianstads län. 
Tollarp, Västra Vrams socken Tollarp nr 1-10 K155-14:4, Storskifte på inägor 1802, Västra 
Vrams sn, Kristianstads län.  
Tollarp, Västra Vrams socken Tollarp nr 1-10 K155-14:5, Storskifte på utmark och inägor 
1812, Västra Vrams sn, Kristianstads län.  
Venestad, Träne socken Venestad nr 1-17 19 21-24 29-31 o 33 K133-10:3, Laga delning 
1781, Träne sn, Kristianstads län.  
Venestad, Träne socken Venestad nr 1-17 19 21-24 29-31 o 33 K133-10:4, Enskifte på inägor, 
1816, Träne sn, Kristianstads län. 
Västra Vram, Västra Vrams socken Västra Vram nr 1-3 5-21 o 23-24 K155-19:2, Storskifte 
1803, Västra Vrams sn, Kristianstads län. 
Årröd, Djurröds socken Årröd nr 1-3 o 5 K19-17:1, Enskifte 1815, Djurröds sn, Kristianstads 
län. 
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