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Sammanfattning  

 

Under 1700- och 1800-talet genomgick jordbruket omfattande förändringar som bottnade i ett behov av att utöka 

odlingsmarker men framför allt effektivisera jordbruket. Utvecklingen kom att betyda ett minskat behov av 

ängsmarker. Enligt tidigare forskning av Skåne var utvecklingen långsammare i de skånska skogsbygderna där 

ängsbruket vidhölls längre än de andra bygdetyperna.  

 

Studien syftar således till att kartlägga de faktorer som varit särskilt betydande för ängsarealens utveckling i norra 

Skåne under den industriella revolutionen men även under den agrara revolutionen. För möjligheten att bedriva en 

övergripande undersökning har ett nedslag i tid gjorts – år 1910. Socknar som endast utgörs av höglänt landskap 

valdes ut att ingå i undersökningen. Med hjälp av tidigare forskning togs variablerna åker, vallodling, djurhållning 

och skiftesreform fram. Jordbruksstatistik från varje undersökningsområde i form av sockenareal, ängsareal, 

åkerareal, skörd från vallodling och antal djur hämtades från BiSOS (Bidrag till Sveriges officiella 

jordbruksstatistik). Statistik över skiftade byar hämtades från Lantmäteriets söktjänst Historiska kartor. Diverse 

uträkningar gjordes utifrån statistiken för att jämföra variablernas betydelse för ängens utbredning inom varje 

undersökningsområde.  

 

I resultatet framgick att åkerarealen haft direkt påverkan på ängsarealens utbredning. Vallodling och djurhållning 

påverkades av åkerarealens utbredning och var därmed mer indirekt påverkande. Undersökningen av 

skiftesreformernas påverkan på ängsarealen visade att det inte finns ett samband mellan genomförd skiftesreform 

och ängsareal inom det höglänta landskapet. Med det inte sagt att skiftesreformerna inte hade betydelse för 

minskningen av äng. Vidare bekräftade resultatet att laga skiftet varit den dominerande skiftesreformen och att flest 

skiften genomfördes mellan årtalen 1827–1869.    
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Abstract  

Throughout the 18th and 19th centuries agriculture encountered an extensive conversion due to urgent expansion of 

croplands. The conversion was essential in establishing an efficient way in land cultivation additionally leading to 

decrease of meadowland farming.  

 

Recent research of Scania showed that woodlands had a continuance of meadowland farming compared to other 

regions of landscapes. This study intent to map out reasons contributing to the decrease of meadowland in the north 

of Scania during the industrial revolution but also the agricultural revolution. An impact in time was chosen to 

accomplish a study covering a widely spread area – the year 1910. Study sites were defined to parishes exclusively 

including highland lands. Based on previous research the variables cropland, grassland, livestock and enclosure of 

farmlands were selected. Statistics of agriculture was collected from BiSOS (Contribution to Sweden’s official 

agricultural statistics) in distinction to each studied parish. Statistics of enclosure was collected from the search 

service Historic maps by The Swedish mapping, cadastral and land registration authority. Several calculations based 

on the statistics were accomplished to show how the variables affected the acres of meadowland. 

 

According to the result croplands were the main affecting variable. Grassland and livestock had a secondary affect 

due to their depending on the extent of cropland. Furthermore, there was no indication that enclosure directly altered 

the meadowland farming within the highlands of Scania and not generally for Scania. Additionally, enclosure by 

law was the dominating form and most were achieved during the years of 1827-1869.  
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1. Inledning 

Den här studien är en kandidatuppsats i landskapsvetenskap på Högskolan Kristianstad. 

Studien kommer på ett övergripande plan undersöka vilka bakomliggande faktorer som 

bidrog till minskningen av ängsareal i norra Skåne. Främst under den industriella 

revolutionen men även under den agrara revolutionen med fokus på år 1910. Intresset att 

studera ängsarealens utveckling avgränsat till just norra Skåne väcktes då det i Andersson 

(2017, s. 32) läses att ängens förändring i den skånska skogsbygden hade en mer 

långsamtgående förändring i jämförelse med framför allt slättbygden under perioden 

1865–1920. Funderingar på varför ängsarealens utveckling hade varit annorlunda där 

utvecklades vilket resulterade i den här studien vars syfte är att undersöka faktorerna 

bakom ängens förändring i norra Skåne.  

Under ungefär 2000 år hade ängsmarken som producent av vinterfoder en avgörande 

funktion för jordbruket som var beroende av gödsel från boskap. Den långa hävden av 

slåtter bidrog till ett rikt växt- och djurliv genom att konkurrenssvaga växter fick utrymme 

att blomstra (Jordbruksverket 2012, s. 6–8). Den långa kontinuitet i det kulturhistoriska 

landskapet innebär att de kan hysa höga kulturmiljövärden men också ett högt biologiskt 

kulturarv då många av de arter som en gång varit vanliga i landskapet idag är hotade.  

I Lennartsson & Westin (2019, s. 34) läses att ängsmarker utgjorde ca 2,5 miljoner hektar 

av ytan innan Sverige övergick till en industrination år 1870. Under perioden 1870–1945, 

minskade ängsarealen till endast 250 000 hektar. Enligt ängs- och 

betesmarksinventeringen Jordbruksverket gjorde år 2002–2004 fanns då 6661 hektar 

ängsmark kvar (Jordbruksverket 2005, s. 21). På grund av ängens betydelsefulla bidrag 

till biologisk mångfald pågår ett arbete med att restaurera ängsmarker för att gynna den 

biologiska mångfalden och nå de nationella miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap 

och Ett rikt växt- och djurliv (Naturvårdsverket 2014, s. 3). 
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2. Syfte och frågeställning  

Uppsatsen syftar till att kartlägga diverse faktorer som varit påverkande i ängsarealens 

utveckling i norra Skåne och vidare undersöka vilken eller vilka faktorer som varit mest 

påverkande. Ett nedslag i tid gjordes för möjligheten att göra en översiktlig studie med 

ett högre antal undersökningsområden. Årtalet 1910 valdes då jordbruksstatistiken 

fortfarande fördes sockenvis. Detta ändrades, enligt Andersson (2017, s. 15), år 1920 till 

att föras länsvis. Variablerna äng, åker, vallodling, djurhållning och skiftesreformer 

valdes ut att undersökas och jämföras med målet att besvara följande frågeställningar och 

bemöta syftet. 

➢ På vilket sätt påverkade den utökade åkerarealen ängsarealens minskning? 

➢ Hur påverkades ängsarealen av djurhållningen och produktionen av höfoder från 

vallodling? 

➢ Vilken påverkan hade nyodlingen som ett resultat av laga skifte på ängsarealen? 

 

 

3. Bakgrund 

Landsbygdens struktur var mer eller mindre kontinuerlig fram till 1800-talet. Byn låg som 

ett centrum för själva jordbruket utifrån vilken inägan med äng och åker bredde ut sig 

(Emanuelsson 2002, s. 65). Ängen var en grundläggande enhet för jordbrukets cirkulation 

och stabilitet genom att dess produktion av hö gav vinterfoder till boskap vilka i sin tur 

gav gödsel och arbetskraft till åkrarna och åkerbruket – ängen var åkerns moder (Bohman 

2010, s. 35).  

Inägan var uppdelad enligt tegskiftessystemet vilken innebar att ängs- och åkerareal var 

rättvist fördelat mellan byborna. Det var viktigt att tegarnas ytor var ungefär lika stora, 

rättvist fördelade efter bördig jord och mindre bördig jord och att varje jordbrukare hade 

tegar som låg nära respektive längre bort från byn (Myrdal & Gadd, s. 112–114).  
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Jordbruket och samhället generellt var inte organiserat så att jordbrukets huvudsakliga 

ändamål var att producera så mycket som möjligt för att exempelvis nå ut till en marknad. 

Det främsta ändamålet var självförsörjning (Dahlström 2006, s. 85).  

Under 1700–1800-talet kom den agrara revolutionen, en tid präglat av stor 

befolkningstillväxt och med ny kunskap kom nya idéer för ett förbättrat och effektiviserat 

jordbruk (Myrdal & Gadd 2000, s. 11). Några av de banbrytande förändringarna var 

privatisering av jordbruket vilket skapade investeringsmöjligheter och nya 

odlingstekniker introducerades (Hedenborg & Kvarnström 2009, s. 89–92, 109–110, 

124). Under 1800-talet öppnades marknaden för jordbruksprodukter allt mer och 1825 

öppnades tullarna för en internationell handel (Bohman 2010, s. 31). Även foder började 

exporteras. År 1830 hade Sverige uppnått exportöverskott på spannmål. Under perioden 

för industriella revolutionen i Sverige, som räknas från 1870 fram till 1945, 

kommersialiserades jordbruket vilket innebar att självhushållet minskade. Produktionen 

riktade sig i allt större utsträckning till marknaden. Med industrierna kom 

fabrikstillverkade redskap och maskiner som underlättade för jordbruket och konst- och 

handelsgödsel introducerades på marknaden (Myrdal & Morell 2001, s. 84).  

 

3.1. Ängen 

Äng är en markanvändningstyp som på grund av urlakning av näringsämnen genom 

kontinuerlig hävd i form av slåtter hyser hög biologisk mångfald. En ängsmark gödslas i 

regel inte utan får ny näring på naturligt vis. Ängen ska inte heller påverkas med insådd 

av andra växter. Vid hävd bortförs näringsämnen från marken och på så sätt urlakas 

jorden successivt på näring vilket underlättar för konkurrenssvaga växter som får en ökad 

möjlighet att föröka sig (Jordbruksverket 2012, s. 7). Här är det främst hårdvallsängar 

som åsyftas (Aronsson & Matzon 1987, s. 53–54). Följaktligen skapas en växtlighet med 

hög variation som lockar olika typer av insekter och djurarter och därmed bidrar ängen 

med en hög biologisk mångfald (Jordbruksverket 2012).  

När ängarna ingick i jordbruksproduktionen (fram till 1800–1900-tal) fanns de i regel 

inom inägan men bortom åkern. Inägan var fredad från betande djur med hjälp av vångar 

(inhägnader). Så kallade sidvallsängar fanns i fuktiga marker som avrinningsområden och 
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kärr. De fuktiga ängarna kunde även ligga på utmarken och kunde också vara inhägnade 

(Aronsson & Matzon 1987, s. 53 och 54 och Emanuelsson 2002, s. 65). 

 

3.2. Åkern 

I det kulturhistoriska odlingslandskapet, före skiftesreformerna under 1800-talet, låg 

åkern på den bördigaste marken inom inägan tillsammans med ängen. För att undvika att 

åkrarna förlorade näring och att avkastningen därmed minskade krävdes en så pass stor 

mängd boskap vars produktion av gödsel kunde klara av att göda åkrarna. För att kunna 

hålla boskap och ge tillräcklig föda behövdes produktion av hö från äng (Emanuelsson 

2002 s. 65).   

Marken brukades efter trädessytem. I Skåne har det funnits tre typer av trädessystem: 

ensädet, tvåsädet och tresädet. Slättbygden brukade enligt tresädessystemet vilken 

innebar att åkerbruket var uppdelat i tre vångar. En del låg i träda (inget odlades), i den 

andra delen odlades råg och i den tredje odlades korn och sedan roterade åkerbruket från 

år till år (Emanuelsson 2002 s. 65). I skogsbygden brukades marken främst enligt ensäde 

vilken innebar att åker och äng låg inom en vång där åkern brukades årligen. I Hedenborg 

(2019, s. 124) läses att grunden till det var att djurhållningen bidrog tillräckligt med 

gödsel att träda inte behövdes i en större utsträckning. 

 

3.3. Djurhållningen 

Enligt Bohman (2010, s. 29) var det svenska jordbruket under 1700-talet främst utformat 

för självhushållning. Kor användes för produktion av mjölkprodukter och kött och hästar 

och oxar användes för dragkraft. Oxarna, vars styrka var fördelaktig på de mer leriga och 

fuktiga åkrarna på slätten, föddes främst upp av småbrukare i skogsbygden och såldes 

sedan till jordbruken på slättbygden (Myrdal & Gadd 2000, s. 165–168). I skogsbygden 

var djurhållningen och animalieproduktionen extra viktig då de naturgivna 

förutsättningarna begränsade möjligheten att odla (Bohman 2010, s. 86). Förutom 

djurhållning för självhushåll och arbetskraft var boskapens roll som gödselproducenter 

avgörande för åkerns avkastning (Dahlström 2006, s. 85).  
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3.4. Vallodlingen 

Till skillnad från ängsbruket innebär vallodling att foder produceras på åkermark med ett 

urval av foderväxter ingående av kvävebindande växter och baljväxter som åter berikar 

jorden med näring.  

Under 1700-talet pågick en omfattande nyodling på bekostnad av ängsareal (och 

betesmarker) vilket innebar att boskap inte fick tillräckligt med näring och kunde därför 

inte producera tillräckligt med gödsel till åkrarna (Bohman 2010, s. 47). Diskussioner om 

hur ängsbruket kunde förbättras ledde till upplöjning och även gödsling av ängsmark. 

Därtill ansågs även insådd med särskild växtföljd av foderväxter också vara väsentligt 

och att ängen skulle läggas i cirkulation tillsammans med åkern (Oswald 1962, s. 31, 32, 

35, 66). I växtföljden ingick foderväxter som är kvävebindande och baljväxter vilka tillför 

näring tillbaka till jorden. Ett exempel är rödklövern som är en kvävebindande ärtväxt 

men även timotej var vanlig. Cirkulationsjordbruket, där en växtföljd med dessa växter 

ingick, bidrog till att åkerjorden inte behövde ligga i träda i samma utsträckning och 

djurens foder producerades på samma jord som människans mat (Fogelfors 1997, s. 61).  

 

3.5. Skiftesreformerna 

Under 1700-talet hade nyodlingen tagits ut till sin spets. För en fortsatt ökning av 

produktion var en effektivisering av jordbruk av stor vikt. Ett hinder uppfattades i det 

traditionella tegskiftessystemet. På grund av hemmansklyvning och arvskiften blev 

tegskiften allt mindre och fler vilket gjorde jordbruksenheterna mer svårbearbetade och 

därmed ineffektiva (Emanuelsson 2001, s. 133 och 137). Det kollektiva arbetet innebar 

också att jordbrukarna inte själva kunde bestämma när och hur markerna skulle bearbetas 

utan markerna sköttes enligt gemensamma beslut (Hedenborg & Kvarnström 2019, s. 

127).  

Första skiftesreformen som inrättades i Sverige var storskiftet år 1749. Genom att 

tegskiftena omarbetades till större sammanhängande enheter per gård skulle jordbruket 

bli mer hanterbart. I Emanuelsson (2002, s. 139–142 och 153) läses att genom upplösning 

av byar på grund av skiftesreformerna kunde varje jordbrukare utveckla sin egen mark 

efter egen förmåga. Målet med storskifte var att varje gård skulle ha en jordbruksenhet 

var men tillät ett flertal.  
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År 1803 inrättades enskiftet i Skåne. Till skillnad från storskifte tillät enskifte endast en 

jordbruksenhet per gård vilket gjorde genomförandet generellt komplicerat i andra 

bygdetyper än slätten (Oswald 1962, s. 95 och Fog & Helmfrid 1982, s. 87). Som en 

lösning på enskiftets begränsningar inrättades laga skifte år 1827. Laga skifte tillät upp 

till tre skiften per gård vilket vid behov var en regel med undantag – så få ägolotter som 

möjligt (Oswald 1962, s. 95). Utöver det tilläts indelning av åker såväl som ängsmarker, 

betesmarker och skog (Fog & Helmfrid).  

 

 

3.6. Historisk tillbakablick av ängens förändring 

I det här kapitlet presenteras vad tidigare forskning har kommit fram till gällande de 

faktorer inom jordbruksomvandlingen som har haft en påverkan på ängsarealens 

utveckling. För att få förståelse för de olika skedena inom jordbruksomvandlingen som 

lett till den utveckling som kom att förändra behovet av ängsareal presenteras även 

tidigare forskning utan en direkt koppling till ängsarealens minskning.  

 

3.6.1. Naturgivna förutsättningar för ängens utbredningsområde 

Enligt Andersson (2017, s. 32) hade skogsbygden och även risbygden störst andel äng 

under undersökningsperioden 1865–1920 och slättbygden hade därmed minst andel äng.  

I sin avhandling beskriver Bohman (2010, s. 29, 92, 100–102) att vid 1700-talets början 

fungerade bygdeindelningen som en regional arbetsfördelning som hade sin grund i de 

naturgivna förutsättningarna. Djurhållningen var den huvudsakliga produktionen i 

skogsbygden och utgjorde en stor del av hushållningssystemet då de geologiska 

förutsättningarna betydde en begränsning för odling. Djurhållningen som produktion var 

främst inriktad på djuraveln av vilken dragdjur såldes till slättbygden. Den sammantagna 

djurhållningen var 66% högre i skogsbygden än i slättbygden. 
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Andersson (2017, 16) och Bohman (2010, s. 49) använde Åke Campbells bygdeindelning 

av Skåne; slättbygd, risbygd och skogsbygd. Emellertid beskriver Bohman en risk med 

bygdeindelningen i att gränserna kan vara otydliga beroende på hur markanvändningen 

förhåller sig till landskapet. Andersson (2017, s. 28) beskriver en misstanke om att 

Campbells bygdeindelning inte följer det sedvanliga sättet för bygdeindelning. Studien 

kommer följaktligen utgå från Reiters (2007) indelning av landskapstyper; låglänt 

landskap, backlandskap och höglänt landskap (figur 1). Studien är inriktad på det höglänta 

landskapet och de socknar som endast utgörs av höglänt landskap. 

I Reiters (2007, s. 177) läses att det höglänta landskapet sträcker sig ungefär 100 meter 

över havet och ligger därmed huvudsakligen över högsta kustlinjen. I Anderssons (2017, 

6) karta visas att det höglänta landskapet domineras av jordarten morän och 

isälvssediment. Även torv har en fläckvis utbredning. Karakteristiskt för landskapet är ett 

mosaikartat landskap med skogsbruket som den dominerande markanvändningen och där 

jordbruket ligger som öar i skogslandskapet. Vegetationen domineras av lövskog och 

varieras med planterad barrskog (Reiters).  
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3.6.2. Privatisering av jordbruket 

Under 1700- och 1800-talet genomförde staten en privatisering av jordbruket. En av 

anledningarna var möjligheten att en privatisering skulle leda till att bönderna 

uppmuntrades att förbättra och effektivisera jordbruket (Hedenborg 2019, s. 110). Främst 

handlade det om kronojorden (formellt sätt arrenderad jord) som nu kunde köpas loss som 

skattejord vilket gav jordbrukarna äganderätt och garanterad ärftlig besittningsrätt till 

jorden. Bohman (2010, s. 27) menar att den garanterade ärftliga besittningsrätten var en 

motivation för jordbrukarna att göra långsiktiga investeringar i sina jordbruk och därmed 

vara drivande i jordbruksomvandlingen. 

Landskapstyperna låglänt-, back- och höglänt landskap i Skåne län år 2007 

Figur 1. Landskapstyperna låglänt, backlandskap och höglänt landskap 

i Skånes län år 2007. Kartan är en digitalisering av kartan över Skånes 

tre landskapstyper i Reiter (2007). Digitaliseringen utfördes av Mathilda 

Håkansson. Källa: Reiter (2007) och Höjddata2mRaster © Lantmäteriet. 
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3.6.3. Skiftesreformerna 

I Lennartsson & Westin (2019, s. 33) läses att en för Sverige generell anledning till 

ängsarealens minskning var just enskiftets och framför allt laga skiftets utflyttning av 

gårdar där fastigheterna inte sällan lades på byarnas ängs- och betesmarker vilka 

omarbetades till åker. Fog & Helmfrid (1982, s. 87) förklarar att vid skiftesreformernas 

genomförande flyttades framför allt de mindre gårdarna ut till byarnas periferi där de blev 

tvungna att odla upp ängs- och betesmarker. För att kompensera de jordbrukare som fick 

sämre jord gavs de större jordbruksarealer vilket också påverkade nyodlingen.   

Enligt Dahl (1941, s. 93) var skogsbygden senare än de andra bygdetyperna att genomföra 

skiften på grund av att enskiftets förordning inte var anpassad till dess markanvändningar. 

På grund av de naturgivna förutsättningarna var ängs- och betesmarkerna de huvudsakliga 

markanvändningstyperna och djurhållningen var därmed den primära näringen (Gadd 

2005, s. 63). Enskiftet som endast tillät en jordbruksenhet per gård gjorde det komplicerat 

att uppnå rättvisa indelningar av marken. Speciellt utifrån åkerarealen som utgjorde en så 

pass liten del av inägorna och var starkt bunden till de få områden med de fördelaktiga 

naturgivna förutsättningarna. Därför var storskiftet, även efter enskiftets uppkomst, den 

dominerande skiftesreformen i skogsbygden fram tills att laga skifte kom år 1827 (Myrdal 

& Gadd 2000, s. 289 & 292). Dock var det inte många storskiften som överhuvudtaget 

genomfördes i skogsbygderna och egentligen inte i hela Kristianstads län enligt 

Emanuelsson (2002, s. 135). I Osvald (1962, s. 95) redogörs att år 1828 hade 51 % av 

Malmöhus läns hemmantal genomgått enskifte och i Kristianstads län hade endast 22% 

av hemmantalen genomgått enskifte.  
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3.6.4. Nyodlingen 

Åkerarealens utveckling genom nyodling påbörjades redan under 1700-talet då 

befolkningsantalet präglades av en omfattande ökning samt på grund av en begynnande 

jordbruksomvandling. Enligt Lennartsson & Westin (2019, s. 33) blev 

befolkningstillväxten och jordbruksomvandlingen allt mer påtaglig från och med 1700-

talets mitt och resulterade i allt stigande prioritering av åkerbruket, inte minst på 

bekostnad av ängsmarker. Då ängsarealen minskade påverkades också djurhållningen 

generellt sätt negativt vilket resulterade i en minskande animalieproduktion. Följaktligen 

påverkades även gödselproduktionen negativt samt att färre dragdjur avlades för att 

bearbeta de ökande åkerarealerna. Den minskande animalieproduktionen nådde den 

lägsta nivån runt 1800-talet i Sverige (Gadd 2017, s. 68). Enligt Gadd (2017, s. 67) ökade 

åkerarealen med 250 % i Sverige under 1700-talet och fram till 1870 och i Emanuelsson 

(2002, s. 139) läses att åkerarealens utbredning kom under 1800-talet att utgöra 50% av 

totalarealen från att endast ha utgjort 12%.  

Orsakerna till åkerarealens utveckling som tas upp i Emanuelsson är den omfattande 

befolkningsökningen, nyodling som resultat av genomförda skiften samt konstgödsel. 

Laga skiftets förordning ska särskilt ha påverkat skogsbygden där de andra 

skiftesreformerna inte riktigt fick fäste. Bohman (2010, s. 122–123 & 195) förklarar att 

nyodlingen i skogsbygden var den mest omfattande först efter stiftandet av laga skifte 

och att det innebar att skillnaderna i produktionsinriktning mellan bygdetyperna 

minskade. Konstgödsel blev en allt viktigare del av åkerarealens utveckling från att det 

introducerades kring år 1850 och vid sekelskiftet hade den blivit en essentiell komponent 

inom jordbruket (Emanuelsson). Oswald (1962, s. 112) menar vidare att med det 

minskande behovet av gödsel från boskap bidrog konstgödsel till ett minskat behov av 

äng. Oswald beskriver det som en ny epok inom jordbruket samtidigt framställs inte 

omställningen till konstgödsel som en särskilt fortgående utveckling.  

Andra viktiga aspekter för nyodlingen som tas upp av Fog & Helmfrid (1982, s. 88–89) 

är dikning och täckdikning samt att de sammanhållna odlingsmarkerna (som 

skiftesreformerna bidrog till) möjliggjorde implementering av nya växtföljder vilket 

bland annat resulterade i vallodling (kapitel 3.4.).  

Med den industriella revolutionen kom också nya jordbruksredskap och maskiner vilka 

kunde produceras i en större omfattning (Myrdal & Morell 2001, s 11). Emellertid gick 
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omställningen långsammare i skogsbygden vilket Aronsson & Matzon (1987, s. 61) 

förklarar med att de nya redskapen krävde stora odlingsmarker och detta var 

problematiskt i skogsbygden där odlingsytorna var förhållandevis små. Andersson (2017, 

s. 30–31) förklarar vidare att de naturgivna förutsättningarna har satt gränser även här på 

grund av de blockrika moränjordarna. För att expandera odlingsmarkerna hade 

energikrävande arbetsinsatser behövts för att ta bort stenar och block varför betes- och 

ängsmarker har fått vara kvar.  

Ängsvattning var också en betydande odlingsteknik som hade sin utvecklingsperiod i 

Skåne kring 1840. Enligt Wallin (2011, s. 57 & 58) anlades ca 2200 hektar ängsvattning 

under perioden 1865–1911 och den högsta omfattningen av nyanläggning av 

ängsvattning var under perioden 1880–1890. Av undersökningen framgår också att 

Kristianstads län varit unikt i anläggning av ängsvattning på relativt små arealer 

ängsmark. Enligt Wallins karta över Skånes socknar med utbredningen av ängsvattning 

framgår att ängsvattning har förkommit även högt upp i norra Skånes skogsbygd.  

Mot 1800-talets andra hälft återhämtades djurhållningen igen. I Jordbruksverket (2011, 

s. 45 & 58) läses att, i Sverige under 1860-talet, uppgick beståndet av nötkreatur till 

ungefär två miljoner och antalet hästar uppgick till ungefär 437 000. Under perioden 

1866–1916 ökade antalet nötkreatur med ca 47 % och antalet hästar ökade med ca 5% 

per årtionde. Aronsson & Matzon (1987, s. 38) menar att djurhållningen ökade under 

1880-talet som ett resultat av att spannmålspriserna minskade. Med den ökande 

djurproduktionen slog även vallodlingen igenom allt mer och vid 1870-talet utgjorde 

vallodlingen en fjärdedel av Sveriges totala åkerareal. Vid 1900-talet hade vallodlingen 

ökat till att utgöra en tredjedel av åkerarealen. Vallodlingen ska ha haft en stor utbredning 

i områden inriktade på just djurhållning. 
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4. Metod och material 

För att utföra studien övergripande valdes att göra en djupdykning i ett årtal på ett flertal 

antal socknar i Skånes höglänta landskap. Årtalet som valdes var 1910 då det i första hand 

ligger i slutskedet av den första delen av den industriella revolutionen och för att 

jordbruksstatistiken fortfarande registrerades sockenvis och inte länsvis som den kom att 

göra från och med år 1915 (Andersson 2017, 15). 

I Anderssons (2017, 32) resultat läses att ängens utveckling var långsammare i Skånes 

skogsbygd än risbygd och framför allt slättbygd under perioden 1865–1920 varför studien 

riktar in sig till det geografiska området. För att kringgå problematiken som uppfattats 

med Campbells bygdeindelning har undersökningen avgränsats till socknar som endast 

utgörs av Reiters (2007) ”det höglänta landskapet” i Skåne. Av den tidigare forskning 

som studerats inför den här studien har majoriteten använt sig av och diskuterat 

geografiska skillnader baserat på Campbells bygdeindelning och därmed skogsbygden 

och inte Reiters landskapstyper och det höglänta landskapet. Varför den här studien utgår 

från Reiter beror på den problematik beskriven av Andersson och Bohman i kapitel 3.6.1.   

Studien syftar till att djupare undersöka vilka faktorer som har varit mest påverkande för 

ängens utveckling. Totalt avgränsades studien till 18 undersökningsområden. För att 

undersöka vilka faktorer som kan ha påverkat ängsarealens utveckling togs diverse 

variabler fram baserat på tidigare forskning: äng, åker, vallodling, djurhållning och 

skiftesreformer. Själva studien bygger sedan främst på jordbruksstatistik från år 1910. 

Aspekter som konstgödsel, ängsvattning och handel utforskas endast med hjälp av 

tidigare forskning och berörs inte i en statistisk undersökning.  

 

4.1. Geografisk avgränsning 

I genomförandet av avgränsningen användes det geografiska informationssystemet 

ArcMap 10.7.1. Genom att kartbilden över Skånes landskapstyper i Reiter (2007) 

rektifierades, digitaliserades och sammanfördes med ett lager innehållande Skånes 

sockengränser kunde de socknar som endast utgörs av höglänt landskap väljas ut. De 

utvalda undersökningsområdena visas nedan i figur 2.  
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01. Loshult  07. Skånes-Fagerhult  13. Tåssjö 

02. Osby  08. Örkelljunga  14. Nävlinge 

03. Visseltofta  09. Röke  15. Södra Rörum 

04. Verum  10. Hörja  16. Linderöd 

05. Vittsjö  11. Oderljunga  17. Huaröd 

06. Norra Åkarp  12. Rya  18. Långaröd 

 

 

 

Studiens undersökningsområden i Skånes län 

Figur 2. Studiens undersökningsområden markerade med vit kantlinje 

och numrerade och listade i tabellen nedan. Bakgrundskarta över 

Skånes landskapstyper, digitaliserade av Mathilda Håkansson efter 

Reiter (2007) samt Skånes sockengränser. 
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4.2. Variabler 

Sockenarea från år 1910 hämtades från Statistiska centralbyråns äldre statistik – BiSOS 

(Bidrag till Sveriges officiella jordbruksstatistik), serie N: Jordbruk och boskapsskötsel. 

XLVI. Hushållningssällskapens berättelser för år 1910. Jämte sammandrag, utarbetat av 

Statistiska centralbyrån. Från samma serie hämtades även jordbruksstatistik över 

markanvändning och djurhållning. Utifrån det är det värt att nämna att figur 5 som visar 

andelen äng per socken år 1910 förhåller sig till dagens sockenarea men ängsarealen är 

räknad utifrån sockenarealen år 1910.  

Jordbruksstatistiken från BiSOS sammanställdes i tabeller i Excel där variablernas rådata 

(inkluderat ängen) normaliserades med sockenarean. Variablernas andel i förhållande till 

sockenarea ställdes sedan i relation till andel ängsareal i strävan efter att se om någon 

variabel hade varit mer betydande för ängsarealen. Resultaten presenteras i diverse 

stapeldiagram. 

 

4.2.1. Ängsareal i relation till åkerareal 

Uppgifter om socknarnas markanvändning hämtades i form av jordbruksstatistik från 

BiSOS. Liksom sockenareorna var ängs- och åkerareal bokfört i hektar. Ängsarealens 

relation till åkerarealen bygger på uträkningar som visar hur stor andel i procent av varje 

undersökningsområdes totala yta (sockenarea) som täcks av ängs- respektive åkerareal. 

För att visualisera hur stor yta inom varje undersökningsområde som varken täcks av äng 

eller åker har även andel i procent av ”övriga ytor” räknats ut.  

För att visualisera skillnaderna i andel äng gjordes även en karta i ArcMap 10.7.1. (figur 

5.). I kartan visas endast sockengränserna för undersökningsområdena och där 

landskapstyperna ligger i bakgrunden. Data över varje undersökningsområdes andel 

ängsareal i förhållande till sockenarea lades in i lagret med undersökningsområden. Andel 

ängsareal delades in i tre klasser: 2–8%, 9–13% och 14–24%. I den lägsta klassen ingick 

åtta undersökningsområden och i de andra två fanns fem undersökningsområden i var 

klass.  
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4.2.2. Djurhållning i relation till ängs- och åkerareal 

Jordbruksstatistik i form av antalet kor, hästar över tre år, oxar och tjurar hämtades också 

från BiSOS och slogs ihop till en variabel benämnd ”boskap” eller ”boskapsbestånd”. 

Varför studien avgränsades till kor, hästar över tre år, oxar och tjurar beror på deras 

mångsidiga nyttor inom jordbruket som arbetskraft, transport, köttproduktion och 

mjölkproduktion (Myrdal & Gadd 2000, s. 165–167). Men framför allt påverkan de hade 

på åkrarna utifrån mängden gödsel de producerade och behovet av höfoder från äng och 

senare även vall.  

Uträkningar gjordes för varje undersökningsområde för att visa hur stort antal boskap per 

hektar varje undersökningsområde hade. Detta gjordes genom att andelar av antalet 

boskap inom varje undersökningsområde räknades ut i förhållande till respektive 

sockenarea i hektar.  

 

 

4.2.3. Vallodling i relation till djurhållning, ängs- och åkerareal  

Vallodlingen var till skillnad från ängen och åkern bokförd enligt skördens storlek i 

deciton och inte hur mycket av markytan som användes till vallodling från år till år. Då 

vallodlingens avkastning är bunden till åker och ibland även ängen sammanslog dessa två 

variabler till en sammanhängande areell enhet inom varje undersökningsområde och fick 

benämningen ”produktionsarea”. Således är vallodlingens skörd normaliserad med 

produktionsarean vilket innebar att även ängen, åkern och boskapen normaliserades med 

produktionsarean. Emellertid blev vallodlingens tal för höga i relation till de andra 

variablerna. För att tydligare visa utfallet delades vallodlingens skörd i deciton med talet 

tio och det är den uträkningen som sedan är normaliserad med produktionsarean. 
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4.2.4. Skiftesreformer i relation till ängsareal 

Data över genomförda skiften inom undersökningsområdena hämtades från 

Lantmäteriets historiska kartor och samanställdes i Excel. En kategorisering gjordes 

utifrån tidsperioden för storskifte och enskifte (åren 1750–1826) och för tidsperioden från 

att laga skifte infördes fram till studiens årtal för undersökning (åren 1827–1910). Den 

senare perioden delades i två delar för att skapa en uppfattning om hur stor andel av 

undersökningsområdena som genomförde skiften sent (åren 1827–1869 & 1870–1910). 

Ett antal av byarna genomgick mer än en skiftesreform och ett antal byar genomgick 

samma skifte fler än en gång och beslut togs att räkna med alla genomförda skiften. 

Resultatet presenteras i stapeldiagram där andel genomförda skiften i förhållande till varje 

undersökningsområdes totala antal genomförda skiften visas i procent tillsammans med 

andel äng i förhållande till sockenarea i procent. 

 

4.3. Övergripande analys av variabler 

Normaliserade data presenteras med hjälp av stapeldiagram i kapitel 5, som utgörs av den 

här studiens resultat, enligt dispositionen i kapitel 4.2. Då uppsatsen ämnar undersöka 

vilken eller vilka faktorer som varit mest påverkande i ängsarealens minskning jämfördes 

variablernas utbredning, omfattning eller storlek med varandra. Detta gjordes med hjälp 

av stapeldiagrammen genom att normaliserad data över de variabler som berördes av 

samma undersökning lades tillsammans i ett stapeldiagram. I kapitel 6, som utgörs av den 

här studiens diskussion, analyserades stapeldiagrammen utifrån teoretiska 

utgångspunkter baserat på tidigare forskning. I kapitel 7 sammanfattas alla delar av 

diskussionen och slutsatser dras om vilken variabel som troligen har varit den främst 

påverkande av de studerade variablerna. Därmed bemöts studiens syfte och 

frågeställningen besvaras i löpande text. 
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5. Resultat 

Resultatet är uppdelat efter fyra undersökningsmoment och baseras på de variabler som 

presenterades i metodavsnittet. De tre första har med markanvändning att göra. I kapitel 

5.1. visas resultatet som ska hjälpa till att besvara frågeställningen om vilken påverkan 

den utökade åkerarealen hade på ängsarealens minskning. I nästa undersökningsmoment, 

som presenteras i kapitel 5.2., var grundtanken att studera om där fanns ett samband 

mellan djurhållningen och ängsarealen. Istället uppfattades ett samband mellan 

djurhållning och åkerareal varför resultatet av undersökningen visar förhållningssättet 

mellan djurhållning, ängs- och åkerareal. Den tredje undersökningen i kapitel 5.3. berör 

också djurhållningen men här tas även vallodlingen med för att studera hur vallodlingen 

och ängsarealen har förhållit sig till djurhållningen och varierat beroende på 

undersökningsområde. I kapitel 5.4. som utgör den fjärde undersökningen berörs 

skiftesreformernas eventuella påverkan på ängsarealens utbredning i det höglänta 

landskapet för att se om där finns ett samband i andel ängsareal och tid för skifte.  

 

5.1. Ängsareal i relation till åkerareal 

Andel äng och andel åker i förhållande till sockenarea presenteras i stapeldiagrammen 

nedan (figur 3 och 4) för att visualisera hur ängsarealen har förhållit sig till åkarealen 

inom varje undersökningsområde. Undersökningsområdena är sorterade i stigande led 

efter hur stor andel ängsareal i förhållande till sockenarea varje undersökningsområde 

hade. 

Resultatet av uträkningarna visar ett mönster där undersökningsområden med större andel 

ängsareal också har större andel produktionsarea i förhållande till sockenarea än 

undersökningsområden där åkerarealen dominerar produktionsarean. Mönstret är 

tydligast för de sju sista undersökningsområdena (från Oderljunga till Örkelljunga) där 

alla har produktionsareor över 30%. Långaröd utgör ett undantag där produktionsarean 

utgör 46% och Nävlinge ligger på gränsen med en produktionsarea på 29% i förhållande 

till sockenarea.  

Vidare uppfattas av resultatet en något grov indelning av undersökningsområdena som 

kan kategoriseras ”liten andel äng”, ”lika andelar äng och åker” och ” stor andel äng”.  
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Figur 4. Andel ängs- och åkerareal i förhållande till sockenarea inom undersökningsområdena år 1910. 
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Figur 3. Andel ängs-, åkerareal och övriga ytor i förhållande till sockenarea inom 

undersökningsområdena år 1910. 
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Enligt figur 4 har de åtta första undersökningsområdena (Södra Rörum fram till Skånes-

Fagerhult) en ”liten andel ängsareal” i förhållande till sockenarea jämfört med resterande 

socknar. De undersökningsområden som särskilt sticker ut är Södra Rörum, Nävlinge och 

Långaröd. Även Linderöd hade en större andel åkerareal än ängsareal i förhållande till 

sockenarea medan resterande undersökningsområden i kategorin ligger på gränsen att 

klassificera för detta samband. 

De fem undersökningsområdena som tillhör kategorin ”lika andelar äng och åker” är 

Norra Åkarp fram till och med Hörja. Egentligen går förhållandena i den här kategorin 

att ifrågasätta något då åkerarealen i Norra Åkarp och Oderljunga nästan är dubbelt så 

stor som ängsarealen.   

I undersökningsområden med ”stor andel äng” ingår socknarna Huaröd fram till 

Örkelljunga. Utmärkande undersökningsområden för den här kategorin är Tåssjö, Verum 

och Örkelljunga i att ängsarealen utgör en större del av produktionsarean än åkerarealen. 

Även om Huaröd och Rya har en stor andel ängsareal i förhållande till sockenarea så 

utgjorde åkerarealen (till skillnad från Tåssjö, Verum och Örkelljunga) nästan lika stor 

del av produktionsarean. 

 

Undersökningsområdenas andel äng i förhållande till sockenarea visualiseras i en 

tregradig skala i figur 5 nedan. Ett mönster som tydligt visas är undersökningsområdenas 

geografiska placering beroende på andel äng. Undersökningsområden ingående i 

kategorin ”liten andel äng” utgör majoriteten av socknar endast bestående av höglänt 

landskap på Linderödsåsen och Nävlingeåsen. Fyra av åtta undersökningsområden inom 

kategorin ligger således på Linderödsåsen och Nävlingeåsen. Emellertid utgörs området 

endast av fem undersökningsområden och det femte (Huaröd) ingår i kategorin ”stor 

andel äng”. Resterande undersökningsområden ingående i kategorin ”liten andel äng” 

ligger i mitten av det höglänta landskapet i norra Skåne. De fem undersökningsområdena 

som hade ”lika andelar äng och åker” utgör ett bälte från nordöstra Skåne och utgör 

ytterkanten av undersökningsområdena bortåt nordvästra Skåne. Tre av fem 

undersökningsområden (Tåssjö, Rya och Örkelljunga) som ingår i kategorin ”stor andel 

äng” är placerade längst ut i väst. Det sista undersökningsområdet inom kategorin ”stor 

andel äng” är Verum och det ligger utmärkande bortåt väst.    
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Ängens utbredning inom undersökningsområdena i Skåne län år 1910 

Figur 5. Andel ängsareal i förhållande till sockenarea inom undersökningsområdena i Skåne län år 

1910. Landskapstyperna digitaliserade av Mathilda Håkansson utifrån Reiter (2007) som 

bakgrundskarta. 

 

01. Loshult  07. Skånes-Fagerhult  13. Tåssjö 

02. Osby  08. Örkelljunga  14. Nävlinge 

03. Visseltofta  09. Röke  15. Södra Rörum 

04. Verum  10. Hörja  16. Linderöd 

05. Vittsjö  11. Oderljunga  17. Huaröd 

06. Norra Åkarp  12. Rya  18. Långaröd 
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5.2. Djurhållning i relation till ängs- och åkerareal 

Djurhållningens relation till äng och åker bygger i grunden på samma uträkningar för 

ängs- och åkerareal i kapitel 5.3. Skillnaden här är att resultatet visas utan att redogöra 

för ”övriga ytor”.  

 

Det som direkt uppfattas vid analys av figur 7 är att antalet boskap inte relateras till 

ängsarealen utan snarare till åkerarealen. Detta samband är extra tydligt inom kategorin 

”stor andel boskap” som utgörs av de sex första undersökningsområdena. De 

undersökningsområdena som främst åsyftas är Tåssjö, Verum och Örkelljunga. Rya har 

också en relativt stor andel ängsareal och en relativt liten andel boskap per sockenarea. 

Däremot är andelarna ängs- och åkerareal nästan lika stora vilket gör att socknen urskiljer 

sig från de andra tre.  

Vidare uppmärksammas att undersökningsområden där andel ängsareal är liten och andel 

åkerareal är stor andel har ett relativt stort boskapsbestånd per sockenarea som följer 

åkerarealens kurva. Extra tydlig är det här mönstret i undersökningsområdena från Södra 

Rörum och fram till Röke samt Norra Åkarp. Antal boskap och andel åkerareal förhåller 

sig på samma sätt i Skånes-Fagerhult men här ligger andel ängsareal och antal boskap på 

nästan exakt samma nivå. Även Oderljunga har en relativt stor andel åker men där 
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Figur 7. Andel ängs- och åkerareal och antal boskap i förhållande till sockenarea inom 

undersökningsområdena 1910. 
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boskapsbestånd per sockenarea är relativt liten i jämförelse med både ängs- och 

åkerarealen. Liknande förhållande gäller även för Osby, Loshult och Hörja men i de här 

undersökningsområdena är andelen ängsareal på gränsen till lika stor som åkerarealen.   

Visseltofta och Huaröd är de enda undersökningsområdena där antalet boskap per 

sockenarea överstiger andel ängs- och åkerareal i förhållande till sockenarea.  

 

 

5.3. Vallodling i relation till djurhållning, ängs- och åkerareal 

Vall odlades på åkrarna och att statistik över vallodling fördes enligt mängden skörd per 

år. Därför har andel vallodling och de andra variablernas andelar räknats utifrån 

produktionsarea och inte sockenarea. Resultaten visas med hjälp av stapeldiagram (figur 

8 och 9). För att göra presentationen av resultatet mer överskådlig har en uppdelning av 

undersökningen gjorts där figur 8 visar vallodlingens förhållningssätt till ängs- och 

åkerareal och figur 9 visar vallodlingens förhållningssätt till djurhållningen.   

 

 

Figur 8. Vallodlingens avkastning (skördens storlek) per produktionsarea och andel ängs- och åkerareal 

i förhållande till produktionsarea inom undersökningsområdena år 1910. För att förenkla avläsningen 

av diagrammet har vallodlingens avkastning dividerats med tio. 
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Vid analys av från figur 8 utläses inget direkt mönster mellan andel äng och andel 

avkastning från vallodling. Egentligen går inget direkt mönster att finna för andel åker 

eller antal boskap per produktionsarea heller då ett antal undersökningsområden urskiljer 

sig från vad som skulle kunna tolkas som ett mönster.  

För att generalisera resultatet något så går det ändå att tyda att de socknar som i regel har 

liten andel äng i förhållande till produktionsarea (och därmed stor andel åker) också har 

stor andel avkastning från vallodling per produktionsarea (figur 9). De 

undersökningsområden generaliseringen främst utgår från är Södra Rörum, Nävlinge, 

Vittsjö och Långaröd vilka hade minst andel äng i förhållande till sockenarea (figur 4) 

och en relativt hög avkastning från vallodling (figur 9). Undersökningsområden som 

istället hade störst andel äng var Huaröd, Tåssjö, Verum, Rya och Örkelljunga och 

generellt sätt hade de här socknarna minst andel avkastning från vallodling.  
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Figur 9. Vallodlingens avkastning och antal boskap per produktionsarea inom undersökningsområdena 

år 1910. Vallodlingens avkastning är dividerat med 10 för att få en bättre bild av hur variablerna 

förhåller sig till varandra. 



 

30 

En liknande trend går att utläsa utifrån relationen mellan avkastning från vallodling och 

antal boskap per produktionsarea i figur 9. De socknar som i genomsnitt hade en stor 

avkastning från vallodling hade också hade ett genomsnittligt högre antal boskap per 

produktionsarea. Detta innefattar undersökningsområdena från Södra Rörum fram till 

Norra Åkarp (enligt figur 10) och där Linderöd, Långaröd och Visseltofta utmärker sig. 

Linderöd hade, som nämnt tidigare, en relativt liten avkastning från vallodling i 

jämförelse med de andra undersökningsområdena med en stor andel åkerareal i 

förhållande till produktionsarea. Trots att Linderöd har en mindre andel ängsareal och en 

relativt liten avkastning från vallodling är antalet boskap per produktionsarea relativt stor. 

Även Visseltofta utmärker sig på ungefär samma sätt som Linderöd med skillnaden att 

Visseltofta har lite större andel avkastning från vallodling. Långaröd är utmärkande då 

socknen hade den största andelen avkastning från vallodling i förhållande till 

produktionsarea av alla undersökningsområden. 

Undersökningsområden med i genomsnitt lägst andel avkastning från vallodling men 

också minst antal boskap per produktionsarea innefattar socknarna från Osby fram till 

Örkelljunga. De undersökningsområden som urskiljer sig är Huaröd och Oderljunga. 

Huaröd sticker ut på grund av att antalet boskap per produktionsarea är förhållandevis 

högt i jämförelse med de andra socknarna i detta intervall och är samtidigt 

undersökningsområdet med allra minst avkastning från vallodling av 

undersökningsområdena. Oderljunga har istället en relativt stor avkastning från 

vallodling per produktionsarea medan antalet boskap per produktionsarea förhåller sig 

ganska jämt i jämförelse med de andra undersökningsområdena inom intervallet Osby till 

Örkelljunga. 
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5.4. Skiftesreformernas betydelse för ängsareal 

Enligt tidigare forskning har skiftesreformerna haft betydelse för ängsarealens 

förändring. Nedan visas skiftesreformernas genomförande inom varje 

undersökningsområde i procent utifrån tidsperiod för storskifte och enskifte, perioden för 

laga skifte och perioden för industrialiseringen.  

 

 

Resultatet visar att skiftesreformerna inte har haft betydelse för ängsarealens utveckling 

i det höglänta landskapet. Däremot visar det att majoriteten av skiften genomfördes inom 

årsintervallet 1827–1869 vilket är första perioden för laga skifte. Årsintervallet 1750–

1826, perioden för storskifte och enskifte var den näst mest omfattande kategorin av 

genomförda skiften. Årtalen 1870–1910 hade en relativt låg andel genomförda skiften per 

undersökningsområde. Nämnvärt är också att en tredjedel av undersökningsområdena 

inte hade några genomförda skiften åren 1870–1910. 
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Figur 10. Andel äng i förhållande till sockenarea och andel genomfört skifte i förhållande till 

undersökningsområde kategoriserat efter perioden för storskifte och enskifte, perioden för laga skifte 

och perioden för industrialiseringen. 
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6. Diskussion 

Resultatet i kapitel 5.1. visar att åkerarealen var den variabeln som hade en direkt 

påverkan på ängsarealens minskning. Enligt Bohman (2010, s. 122–123 och 195) hade 

skogsbygden den största expansionen av åkerareal efter laga skiftets stadgar. Därmed 

torde laga skiftet ha varit en förutsättning för nyodlingen i skogsbygden även om 

resultatet i kapitel 5.4. inte visar ett samband mellan genomförande av skiftesreform och 

ängsareal (mer om detta i kapitel 6.5.). Vidare visade resultatet i kapitel 5.2. att 

undersökningsområden med liten andel ängsareal och stor andel åkerareal i förhållande 

till sockenarea hade ett större antal boskap per sockenarea än undersökningsområden med 

en stor andel ängsareal och mindre andel åkerareal. Även vallodlingen utgör en större del 

av produktionen i de socknar med liten andel ängsareal till skillnad från de med stor andel 

ängsareal vilket förhåller sig väl med skillnaderna i antal boskap (kapitel 5.3.).  

Att statistiken för djurhållning förhåller sig till statistiken för åkerareal skulle kunna 

innebära att undersökningsområdena i det skånska höglänta landskapet inte har tagit 

konstgödsel i bruk.  

 

6.1. Ängsarealens relation till den totala sockenarean 

Utifrån resultaten uppfattas att ängsarealen direkt har påverkats av åkerarealens 

utbredning där undersökningsområden med liten andel äng haft stor andel åker och vice 

versa. Åkerarealen verkar också ha varit reglerande i hur stort boskapsbestånd ett 

undersökningsområde haft. Utifrån resultatet verkar det som att behovet av gödsel har 

varit påverkande trots att konstgödsel fanns på marknaden och hade generellt kommit att 

ha en essentiell betydelse för jordbruket (Oswald 1962, 112 och Emanuelsson 2002, s. 

139). Följaktligen bör djurhållningen ha behållits i stor utsträckning vilket har inneburit 

att en markanvändning i form av ängs- och betesmarker har varit grundläggande. Enligt 

Andersson (2017, s. 30–31) har de naturgivna förutsättningarna inneburit en begränsning 

i hur mycket mark som faktiskt har varit möjlig eller utifrån arbetsbörda relevant att odla 

upp varför också det bör ha varit relevant att fortsatt bedriva djurhållning. Därmed bör 

källan till gödsel ha varit konstant (Hedenborg 2019, s. 124) varför en övergång till 

konstgödsel kan ha varit oväsentlig i det höglänta landskapet. Vidare har det utifrån 
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resultatet snarare också handlat om huruvida byarna inom undersökningsområdena har 

valt att behålla ängsmark eller valt att ställa om till vallodling.  

När det kommer till vallodlingen så har den generellt sätt utgjort en förhållandevis stor 

del av åkerproduktionen i merparten av undersökningsområden. Vilket förhåller sig 

relativt väl med Aronsson & Matzon (1987, s. 38). Studeras figur 9 uppmärksammas att 

skörden från vallodling och antal boskap i förhållande till produktionsarea följer likande 

kurvor varför det kan tänkas att vallodlingen till stor del har reglerats beroende på 

boskapsbestånd. Intressant är att detta förhållningssätt även gäller för 

undersökningsområden där äng utgör nästan lika stor del som åker i förhållande till 

produktionsarea. Endast fyra undersökningsområden har haft en förhållandevis liten 

andel vallodling vid jämförelse med åkerarealen främst. Linderöd är ett av dessa 

undersökningsområden och ingår i kategorin ”liten andel äng”. De andra tre socknarna: 

Huaröd, Tåssjö och Verum ingår i kategorin ”stor andel äng” (se kapitel 5.1.). Att 

undersökningsområden med stor andel äng har haft en förhållandevis liten produktion av 

vall kan tänkas självklart – en foderkälla fanns ju redan. Dock syns det märkligt att 

Linderöd har en liten andel äng, relativt stort antal boskap samt en förhållandevis liten 

skörd av vall – vart kom Linderöds foder ifrån? Förvisso ligger Linderöd omgiven av tre 

undersökningsområden med en förhållandevis hög produktion från vall och i närheten 

ligger även Huaröd som hade stor andel äng i förhållande till sockenarea. Möjligheten att 

Linderöds jordbrukare har införskaffat foder utifrån finns således (Myrdal & Morell 

2001, s. 84).  

 

6.1.1. Liten andel ängsareal i förhållande till sockenarea 

Jämförs undersökningsområden bestående av liten andel ängsareal med 

undersökningsområden bestående av stor andel ängsareal framgår det i resultatet att 

undersökningsområden med liten andel ängsareal (och därmed stor andel åkerareal) hade 

ett förhållandevis stort antal boskap. En teori är att undersökningsområden med liten 

andel ängsareal och stor andel åkerareal trots den stora åkerarealen haft en 

produktionsinriktning specialiserad på djurhållning. Att djurhållningen kan ha utgjort en 

större del av produktionsinriktningen speglas i att djurhållningen i figur 7 följer åkrarnas 

kurvor och enligt figur 8 har vallodlingen utgjort en stor del av produktionsarean i fem 

av de sex undersökningsområdena ingående i kategorin ”liten andel äng”. En stor del av 
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åkrarnas produktion har alltså fokuserats på foderproduktion och från djuren har åkrarna 

fått gödsel. Vallodlingens utbredning i relation till åker och djurhållning förhåller sig väl 

till det som kan läsas i Aronsson & Matzon (1987, s. 38) om att vallodling utgjorde en 

stor del av åkerproduktionen i de områden som vars produktion var inriktad på 

djurhållning. 

Intressant är att fyra av de undersökningsområden som åsyftas ligger på Linderöds- och 

Nävlingeåsen (till varandra angränsande åsar). Det är alltså fyra av sex socknar som ingår 

i kategorin ”liten andel äng” av de fem undersökningsområden som ligger på 

Linderödsåsen och Nävlingeåsen. Det femte undersökningsområdet på Linderödsåsen, 

Huaröd, hade liksom de andra undersökningsområdena på Linderödsåsen ett relativt stort 

boskapsbestånd per sockenarea men var unik utifrån tre aspekter. Den ena aspekten var 

att Huaröd var det enda undersökningsområdet som tillhörde kategorin ”stor andel äng”. 

Det andra var att Huaröd var det enda undersökningsområdet med ett boskapsbestånd 

som i figur 7 låg på en högre nivå än både dess äng och åker. Den tredje aspekten visades 

i figur 8 där Huaröd hade minst andel avkastning från vallodling i förhållande till 

produktionsarea av alla undersökningsområden och en relativt hög andel äng i förhållande 

till produktionsarea. Därmed kan djurhållningen även i Huaröd ha utgjort en stor del av 

produktionsinriktningen. Ängsarealens stora utbredning talar dock för att den fortsatt har 

varit huvudproducent av foder istället för vallodlingen (jämfört med de andra fyra 

socknarna). Boskapsbeståndets höga antal per sockenarea talar också för att åkrarnas 

gödning troligen kom från boskapen. Emellertid skulle uppdelningen av 

markanvändningen i Huaröd också kunna innebära att produktionsinriktningen övergått 

till odling. Då skörden från vallodling var så pass låg bör utnyttjandet av åkerarealen ha 

dominerats av annan typ av sådd.  

Vid jämförelse av figur 5 i kapitel 5.1. och Wallins (2011, s. 57) karta uppmärksammas 

att av Linderöds- och Nävlingeåsens fem undersökningsområden har tre 

undersökningsområden någon gång under Wallins undersökningsperiod 1865–1911 (med 

det extra året som givetvis kan ge en viss felkälla) haft ängsvattning: Södra Rörum, 

Linderöd och Långaröd. Således hade inte Nävlinge eller Huaröd ängsvattning. Det 

intressanta är att Huaröd var det enda undersökningsområdet inom det geografiska 

området som hade en stor andel äng medan de andra fyra undersökningsområdena hade 
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en liten andel äng. En fråga som följaktligen väcks är varför inte Nävlinge socken med 

hade näst minst andel ängsareal (efter Södra Rörum) inte hade ängsvattning? 

På ett övergripande plan skulle mönstret kunna säga att med hjälp av ängsvattning kunde 

undersökningsområdena göra en drastisk minskning av ängsareal för att ge mer utrymme 

till åker. Boskap skulle fortfarande få näringsrikt foder och genom vallodling skulle en 

växtföljd bibehållas och en säkerhet i form av ett komplement till höfoder från äng skulle 

finnas. Därmed bör det i resultatet gå att utläsa att ängen som födokälla fortsatt har varit 

betydelsefull. 

 

6.1.2. Stor andel ängsareal i förhållande till sockenarea 

Undersökningsområden med stor andel ängsareal i förhållande till sockenarea hade 

generellt sätt ett förhållandevis litet antal boskap per sockenarea (figur 7). Utmärkande 

var Rya och Örkelljunga som hade de största andelarna äng i förhållande till sockenarea 

och hade produktionsareor som utgjorde störst del av vardera totala yta. Gemensamt för 

dessa undersökningsområden var att de generellt hade liten andel avkastning från vall i 

förhållande till produktionsarea. Det skulle nästan kunna sägas att kurvan över andel 

avkastning från vallodling är hälften så hög som för åkern (figur 8). Rya är dock ett 

undantag då andel avkastning från vallodling nästan utgör lika stor andel som både ängen 

och åkern i förhållande till produktionsarea (som utgör lika stora andelar). I figur 9 visas 

att både Tåssjö och Verum har andelar avkastning från vallodling i förhållande till 

produktionsarea som är relativt låg i jämförelse med boskap i förhållande till 

produktionsarea. I Rya och Örkelljunga är förhållandet det motsatta fast med mindre 

skillnad mellan de två variablerna. Undantaget var, som nämnt tidigare, Huaröd. 

Möjligheten finns därför att undersökningsområden med stor andel äng kan ha haft 

produktion av vallodling som utgjorde ett komplement till foderproduktion från äng. 

Vallodlingen bör också ha varit väsentlig att inkludera i växtföljden för att berika 

åkerjorden med ny näring utan att behöva låta den ligga i träda (Fogelfors 1997, s. 61). 

Till skillnad från undersökningsområden med liten andel äng och stor andel åker där 

produktionsinriktningen troligen har varit specialiserad på djurhållning är det inte lika 

tydligt att säga vilken inriktning undersökningsområden med stor andel ängsareal har 

haft. Rya och Örkelljunga hade utmärkande litet antal boskap i förhållande till sockenarea 

i relation till andel åkerareal i förhållande till sockenarea.  
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Jämförs återigen figur 5 i kapitel 5.1. med Wallin (2011, s. 57) uppmärksammas att av de 

fyra undersökningsområden som enligt figur 5 hade störst andel ängsareal av alla 

undersökningsområden hade tre undersökningsområden ingen ängsvattning under 

perioden 1865–1911. Rya var alltså det enda undersökningsområdet som hade 

ängsvattning av de fyra undersökningsområdena med störst andel ängsareal. Rya var 

också det undersökningsområde som hade näst störst ängsareal av alla 

undersökningsområden (Örkelljunga hade mest).  

 

6.2. Skiftesreformernas betydelse för ängsarealen 

Enligt Lennartsson & Westin (2019, s. 33) var skiftesreformerna en påverkande faktor 

för ängsarealens minskning. Framför allt ska laga skifte ha varit påverkande då reformen 

var en förutsättning för att nyodling även skulle vara möjlig i skogsbygden (Emanuelsson 

2002, s. 139). Vid undersökningen av skiftesreformernas relation till ängen uppfattades 

inget direkt mönster. Varken över tid eller beroende på skiftesreform. Resultatet säger 

dock nödvändigtvis inte att skiftesreformerna inte hade en påverkan på ängens förändring 

som tidigare forskning menar. Det resultatet berättar är att skiftesreformerna och 

eventuell tid för genomförande av skiftesreform inte har påverkat huruvida en socken 

som utgörs av höglänt landskap har en stor eller liten andel ängsareal. Det resultatet 

emellertid bekräftar är vad tidigare forskning menar om att skiftesreformerna 

genomfördes mycket senare (Dahl 1941, s. 93). Perioden för laga skifte och framför allt 

den första halvan av perioden (åren 1827–1869) hade enligt resultatet generellt ett högre 

antal genomförda skiften än perioden för stor- och enskifte. 
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7. Slutsatser 

Det studien har visat är att vid jämförelse av de studerade variablerna så har åkerarealen 

varit den påverkande faktorn för ängsarealens förändring genom att de 

undersökningsområden med liten andel äng hade stor andel åker och vice versa.  

Vidare har studien inte kunnat påvisa att vare sig djurhållningen eller produktion av foder 

från vallodling har påverkat ängsarealen avsevärt. Däremot har skillnader funnits i antal 

boskap och omfattning av vallodling beroende på om ett undersökningsområde i fråga 

har haft liten eller stor andel äng och därmed stor respektive liten andel åker. De 

undersökningsområden med liten andel äng och stor andel åker har i genomsnitt haft ett 

större antal boskap och en mer omfattande vallodling. Emellertid uppfattades ett samband 

mellan undersökningsområden med liten respektive stor andel ängsareal och anläggning 

av ängsvattning där undersökningsområden med liten andel ängsareal i regel har anlagt 

ängsvattning. Undersökningsområden med stor andel ängsareal har inte gjort det i samma 

utsträckning. Det som går att spekulera i är att möjligheten att anlägga ängsbevattning 

kan ha breddat plats för åkerarealen genom att behovet av stora ängsarealer har minskat. 

Därmed ändock inte behovet av äng som foderproducent.  

Studien visade inget samband mellan ängsareal och genomförande av skifte. Dock 

innebär inte det att skiftesreformerna inte har varit påverkande. Det resultatet visade är 

att där inte finns ett mönster inom det höglänta landskapet som visar på att ängsarealen 

har en speciell utbredning beroende på utförande av skiftesreform.  
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8. Förslag på fortsatta studier 

En fallstudie på ett par av de undersökningsområden som hade liten andel äng och stor 

andel äng skulle kunna ge mer utvecklade svar på varför ängsarealens utveckling sett så 

pass annorlunda ut i det skånska höglänta landskapet. En fallstudie skulle också kunna ta 

fler variabler i beaktning som också kan ha haft en stor påverkan på ängsarealen. Vidare 

skulle en sådan undersökning kunna visa om ängsarealens förändring förhåller sig till den 

generella bilden eller om det har varit unika moment i de socknarnas historia som 

påverkat utvecklingen. Vid en sådan fallstudie skulle socknarnas byar kunna undersökas 

vilket vidare skulle kunna ge svar på vilka typer av byar och gårdar som behöll 

ängsarealer. Behöll alla byar och gårdar ängsareal eller går där ett se ett mönster i att det 

till exempel har varit byarna respektive ensamgårdar som behållit ängsareal? Enligt 

tidigare forskning anlade utskiftade gårdar åkerareal på ängs- och betesmark. Vid en 

fördjupande studie skulle gårdar som varit ensamgårdar före perioden för skiften kunna 

lokaliseras för att se om skillnad mellan ensamgårdar som alltid varit ensamgårdar och 

utskiftade gårdar kan utgöras.  

En fallstudie på Huaröd socken och Södra Rörum socken på Linderödsåsen hade varit 

intressant då dessa förhöll sig väldigt olika i utbredning av ängsareal trots att de ligger 

inom samma geografiska område. Kanske hade en studie på några av dessa socknars byar 

kunnat ge svar på varför socknarna hade så pass olika markanvändningar.  

Studien har inte heller tagit upp hur skogsbruket kan ha påverkat produktionsinriktningen 

i det höglänta landskapet varför skogsbrukets utveckling också skulle kunna vara 

intressant att studera och hur den kan ha påverkat kulturlandskapet.  
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