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Sammanfattning 
Byadamm är ett historiskt begrepp över de dammar som fungerade som en bys, 
eller liknande, allmänna källa till vatten. I vår moderna värld lider byadammen av 
risken att bli bortglömd med tidens gång. Men med vårt samhälles ständiga 
utveckling, finns det någon plats kvar för dammarna? Och vilka värden tillför de 
verkligen till världen? Denna studies mål är att svara på detta genom ett antal 
frågeställningar. Huvudmetoden för att besvara dessa har varit litteraturanalys över 
historiska samt vetenskapliga texter, kartor och protokoll. Det användes även 
analyser av data över artfynd och jämförelse mellan historiska och nutida 
kartmaterial. Resultatet visar att majoriteten av byadammar på Österlen har 
försvunnit med tiden. Huvudorsaken har varit hur utvecklingen av vår 
markanvändning och dess historiska mönster gjorde dammarna utdaterade. 
Byadammar visades sig bidra till den biologiska mångfalden genom att byar med 
damm hade större antal artfynd än de utan. Detta leder till slutsatsen att 
byadammar gynnar naturmiljön, särskilt för Sveriges hotade groddjur. De har 
även väsentliga värden för kulturmiljön. Till sist diskuteras frågan om bevarande 
av byadammar. Slutsatsen är att byadammars natur-och kulturvärden och 
gynnande av de svenska miljömålen gör att de är värda att bevara. 
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Abstract 
Village ponds are a historical term for the ponds that functioned as a village, or 
similar, public source of water. In our modern society, the village ponds are 
suffering a risk of being forgotten by time. But with our constant technological 
and social developments, is there really any space left for them? And what values 
do they really bring to the world? This studies’ goal is to answer this through a 
series of questions. The main methods to answer this is through scientific sources 
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1. Inledning 
“Sannerligen, byinvånarna väl och ve gänger i mångt och mycket tillsamman med 

deras byadamm” 

 
Citatet utgör en del av biologen Friedrich Junges slutsats från hans bok 

Byadammen såsom natursamhälle (Junge 1901). Men vad är egentligen en 

byadamm? Ett idag svårdefinierat begrepp som verkar ha förlorat sin vikt under 

samhällets ständiga utveckling. Ett historiskt viktigt natursamhälle som lider av en 

kunskapsbrist inom kulturhistoriken. 

 
Byadammen är ett begrepp som förekommer med frekvens i historiska texter och 

kartmaterial. Men idag är det ett ovanligt begrepp med bara enstaka benämningar 

kvar i moderna material. I den mån det går att hitta definitioner, beskrivs 

byadammen som en bys, eller liknande, allmänna källa till vatten. I en värld där 

man är van vid att på ett klick kunna hitta en definition eller förklaring av vad 

som helst, så måste man kämpa för att hitta ens en mening om byadammen. 

 

Med vatten i varje kran, slang, hushåll och maskiner till alla ärenden, så har 

byadammen försvunnit som den tidigare samhällskärna som den har varit. Genom 

att ha försvunnit ur det moderna samhället, löper byadammar även risk att 

glömmas bort som begrepp. 

 

I det moderna samhället där det ständigt sker teknologiska och sociala 

förändringar, finns det en plats för byadammar? 

 

2. Syfte 
Syftet med arbetet är att skapa en kunskapsgrund om byadammar inom ett 

område i sydöstra Skåne. Genom inventering av historiska kartor var målet med 

denna studie att skapa ett kartmaterial över deras tidigare lokaler och jämföra 

med den nuvarande situationen. Vidare syftar arbetet till att redogöra för vilka 

värden dessa dammar ger för kultur och miljö för att kunna skapa en diskussion 

om de borde bevaras eller även rekonstrueras. 
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3. Frågeställningar 
• Hur har antalet byadammar förändrats inom det studerade området?  

• Vilka kultur/naturvärden är kopplade till byadammar? 

• Vilka argument finns för att bevara byadammar? 

 
 
4. Bakgrund 
4.1 Områdesbeskrivning 
Studiens område är avgränsat till Österlen, som innefattar sydöstra delen av 

Skåne och bland annat Simrishamn och Tomelilla kommuner (Figur 1). Österlen 

är välkänt för sina höga natur- och kulturvärden eftersom det ingår i den 

nemorala vegetationszonen, vilket liksom övriga Skåne skiljer sig från resten av 

Sverige och bidrar till stor biologisk mångfald. Området har även speciella 

geologiska förhållanden som exempelvis förkomsten av komstadkalksten och 

alunskiffer (Wallin 1952).  

Figur 1: Karta över undersökningsområdet på Österlen. 
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4.2 Kulturvärden 
“Kulturvärde är en sammanfattande benämning för vad som i den fysiska miljön 

bedöms som värdefullt ur kulturhistoriskt, estetiskt och socialt hänseende.” 

(Boverket 2022). 

 

I boken Sätt att se på fornlämningar (Carlie & Kretz 1998) förklaras en metod för 

att bedöma kulturvärden som varit viktig för denna studie. Värdet bedöms genom 

tre olika värderingsprinciper; vetenskapliga, pedagogiska och upplevelsevärden. 

Det vetenskapliga värdet handlar om en bedömning av hur bra landskapet kan 

framställa meningsfulla kunskaper. 

 

Det pedagogiska värdet handlar om en bedömning om hur bra man kan förmedla 

kunskaper med hjälp av landskapet. 

 

Till upplevelsevärdena hör en fornlämnings visuella/estetiska värden och 

identitetsvärden. Det estetiska handlar om sinnliga upplevelser, identitetsvärden 

om förutsättningen att identifiera sig, upplevelser av trygghet och samhörighet 

(Carlie & Kretz 1998). 

 

4.3 Naturvärden 
Naturvärden är olika bedömningar av naturmiljöers naturgivna förutsättningar. 

Naturvärden går från höga till låga. Detta kan bedömas med hjälp av en rad olika 

kriterier, där de väsentligaste är följande (Länsstyrelsen 1996): 

 

• Olika naturtypers förekomst och status. 

 
• Förekomst av hotade och sällsynta arter i regionen. 

 
• Viktiga ekologiska och geologiska processer. 

 
Bedömningen ger sedan en klassificering N1-N3, där N3 är höga, N2 mycket 

höga och N1 högsta naturvärde. Exempel på naturmiljöer med höga värden är 

våtmarker, naturbetesmarker, kust och vattenområden samt områden med 

förekomster av hotade eller sällsynta arter (Länsstyrelsen 1996). 
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4.3.1 Biologisk mångfald 

Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp över den biologiska variationsrikedom 

man finner på jorden. Ett område med god biologisk mångfald innefattar en stor 

variation av ekosystem, växt- och djurarter. Den biologiska mångfalden håller 

ekosystemen i balans och är grunden för de ekosystemtjänster som ett ekosystem 

bidrar med till människans välmående. Dessa tjänster är ett exempel på varför det 

är väsentligt att bibehålla en god biologisk mångfald i samhället 

(Naturskyddsföreningen 2021). 

 

Den biologiska mångfalden kan skyddas genom olika områdesskydd. Dessa 

innefattar: nationalparker, naturreservat, biotopskyddsområde och natura 2000. 

Mångfalden kan även skyddas genom fridlysning och klassificering i rödlistan. 

(Naturskyddsföreningen 2022). 

 

4.3.2 Rödlistan 

Rödlistan är en lista över hotade arter inom Sverige. Listan baseras på 

bedömningar över olika arters risk att dö ut. Arter som anses ha en risk delas in i 

olika riskgrupper beroende på vilka kriterier de uppfyller. Den svenska rödlistans 

riskgrupper är: Nationellt utdöd, Akut hotad, Starkt hotad, Sårbar, Nära hotad och 

Livskraftig (Bjelke et al. 2015). Södra Sverige har högt inslag av rödlistade arter, 

och det län med flest antal är Skåne. Detta beror troligtvis på att klimatet för en 

stor andel arter är gynnsammare längre söderut. Skåne har även historiskt sett 

haft ett högt exploateringstryck som påverkar ett många arter och ekosystem 

negativt (Bjelke et al. 2015). 

 

4.4 Byadammen 
4.4.1 Definition och funktion 

Tillbaka i tiden var dammar en väsentlig del av det svenska livet. Den mest 

använda typen av dessa var den så kallade byadammen (Törnlund & Joelsson 

2008). Namnet på byadammar varierar stort i historiska skrifter och protokoll. 

Det fanns inte en enad benämning för dem. I stället fick de olika namn beroende 

på var i landet man var. De beskrevs som byadamm, bydamm, gatukärr, vanninj 

och stjövl (Ingers 1959, 1970). I modernt material används främst byadamm 

eller bydamm (Carserud 1994; Tranås Ungdomsförening. u.å). 
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Byadammen låg lägligast i centrum av byn eller nära intill. Detta på grund av att 

så många i byn som möjligt skulle ha den nära till hands. Byadammen hade 

nämligen flera användningsområden för bybefolkningen. Detta innefattade 

dricksvatten till boskapen och djur, tvätta kläder, släcka bränder, blötläggning av 

vagnshjul, eventuellt fiske med mera (Junge 1901). Dammar kunde även 

användas som vattenkraft som drev till exempel sågar och skrädderi (Törnlund & 

Joelsson 2008). 

 

Enligt länsstyrelsen finns det en stor brist på kunskapsunderlag över 

kulturhistoriskt viktiga småvatten. Detta förklaras av att kulturmiljövårdens 

resurser för kunskapsunderlag, organisation och finansiering har varit mindre än 

för naturmiljövården. Det har gjort att den prioriterats bort. Att återställa 

naturmiljöer kan också påverka kulturmiljön negativt. Att man förkastar det som 

har kulturhistorisk vikt för att i stället kunna gynna naturmiljön (Törnlund & 

Joelsson 2008). 

 

4.4.2 Byadammars naturvärden 
 

4.4.2.1 Naturvärden 

Dammar är en del av naturtypen småvatten, vilka är viktiga habitat för många 

växter och djur. Småvatten är väsentliga för ett stort antal naturvårdsarter, arter 

som är hotade eller sällsynta. Särskilt viktigt är de för amfibier och fåglar och är 

en väsentlig del av deras ekosystem (Angel & Wolseley 1982). Icke-naturliga 

dammar ses som urbana vattenmiljöer och anses värdefulla för rödlistade arter. 

Främst av dessa är groddjur, vattenlevande småkryp och kärlväxter (Bjelke et al. 

2015). På en basnivå bedöms dammar att ha höga naturvärden, som med goda 

förutsättningar kan ligga på klass N1 – högsta naturvärde. Dessa förutsättningar 

kan bero på dammens omkringliggande faktorer, djur och växter samt mänsklig 

påverkan såsom utdikning och torrläggning (Länsstyrelsen 1996). 

 

 

4.4.2.2 Ekosystemtjänster 

Byadammar uppfyller en mängd viktiga ekosystemtjänster (MEA 2005). Följande 

är ett exempel på tjänster som gynnar vår naturmiljö (Tonderski et al. 2002): 
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• Biologisk mångfald: Byadammar är viktiga nyckelområden för en mängd 

olika djur-, växt- och insektsarter. Dammarna är lämpliga miljöer för att 

söka föda, förökning/lek och rastning. Många hotade och sällsynta arter är 

beroende av sådana miljöer. 

• Vattenrening: Såsom de flesta småvatten kan byadammar minska de 

närsalter och föroreningar som uppkommer av vår exploatering av 

landskapet. Det främsta exemplet är de föroreningar som framkommer ur 

jordbruket, vilket har stort tryck i Skåne. 

• Resursåtervinning: På samma sätt som de kan minska utsläppen från 
jordbruket, kan de även återföra näringsämnena till marken. 

• Bevattning: Dammar kan magasinera vatten som senare kan 
användas till bevattning. 
 

4.4.3 Byadammars historia 

Byadammar har blivit mer sällsynta med teknikens, och därmed samhällets 

utveckling. Den teknologiska utvecklingen inom agrikultur anses som 

startpunkten till dammarnas förminskning. Trycket på byarna blev stort av 

populationsökning samt tillgång till smidigare verktyg som järnplogen, kultivator 

och harvar. Det var starten till den agrara revolutionen vid 1800-talets början. 

Man föredrog nu större sammanhängande odlingsmark till byns gårdar i stället 

för det tidigare systemet där marken var mindre och utspridd. För att få plats med 

det ständigt ökande kravet på odlingsmark var man villiga att förkasta allt som 

sågs som ett hinder. Dammar och även våtmarker sågs som ett av dessa hinder 

(Pienkowski 2000). Utdikning och dränering blev svaren på dessa hinder. Det 

utfördes över stora områden runt om i landet i ambition att utöka jordbruket 

(Liess 2021). I en undersökning över dammars försvinnande i Polen kom man 

fram till en förlust av 69 % av deras dammar. Det var inte förrän 1900-talets 

senare period som värdet och bevarandet av dessa dammar började diskuteras och 

sättas igång (Pienkowski 2000). 

 

Länsstyrelsen Skåne gjorde en studie över den historiska förändringen av Skånes 

småvatten (Andersson et al. 2005). Studien innefattade en inventering över 

flygfoto från 1940, 1980 samt 2000. Resultaten av studien visade att antalet 

småvatten nästintill halverades från 1940 till 1980 men sedan skedde en ökning 
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på 2000-talet. 

 
4.4.4 Byadammars kulturvärden 

Länsstyrelsen i Västerbotten använder sig av en analyskedja för att bedöma 

värdet av historiska dammar (Figur 2). Den går från dammkategori och 

förekomst, vilket innebär att ju färre exemplar som finns kvar i den specifika 

dammkategorin, exempelvis en byadamm, desto högre värde ges eftersom det 

blir sällsyntare. 

Kriteriet ”status” innebär vilket skick dammen befinner sig i, ett bättre skick ger 

ett högre värde. ”Representativitet” står för vilka material och vilken teknik som 

används. ”Omgivande faktorer” innebär andra kulturobjekt knutna till dammen i 

sig. Alla dessa faktorer vägs sedan samman för att bedöma en damms kulturvärde 

samt bevaringsvärde (Törnlund & Joelsson 2008). 

 

 
 

Figur 2: Analyskedja för historiska dammar. Bild från HISTORISKA DAMMAR 
(Törnlund & Joelsson 2008). 

 

Byadammar kan också användas till naturupplevelser och pedagogiska ändamål, 

vilket faller inom kategorin kulturella ekosystemtjänster (MEA 2005). 

 

4.5 Groddjur 
4.5.1 Utbredning och hot 

Den grupp av arter som gynnas mest av byadammar är groddjur. Amfibier, även 

kallade groddjur, är en klass av ryggradsdjur. I Sverige finns 13 olika groddjur 

som innefattar 2 salamandrar, 3 paddor samt 8 grodor. Idag är 5 av dessa arter 

med på rödlistan och är därför hotade. I Österlen kan man finna 4 av de rödlistade 

groddjuren. Lökgroda, långbensgroda, grönfläckig padda, strandpadda har alla 
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fynd i området. Undantaget är gölgrodan som det ej gjorts fynd av på Österlen 

(Bjelke et al. 2015). 

 
En av de största anledningarna till groddjurens populationsminskning är 

fragmentering, isolering och försvinnandet av deras habitat (Cushman 2006). 

Groddjur är speciella i och med att de lever metamorfiskt, först i vatten som yngel 

innan de går över till ett liv på land. Landlevande grodor kräver därför lekmiljöer i 

vatten där de kan lägga sina ägg (Pavel et al. 2015). 

 

4.5.2 Lökgroda (Pelobates fuscus) 

Lökgrodan är ett av de två groddjur som bedöms som sårbar i rödlistan. 

Lökgrodan förekommer i Sverige endast i de sydliga delarna av Skåne, där ca 80 

% av deras utbredningsområde finns inom Ystad, Sjöbo och Tomelilla kommun. 

Arten såg en kraftig minskning på slutet av 1900-talet då över 25 % av deras 

lekvatten hade försvunnit. Försvinnandet av lämpliga lekvatten ledde till en 

fragmentering vilket rubbade artens habitatkontinuitet. Arten gjorde en viss 

återhämtning med hjälp av restaurering av många småvatten. Trots detta fortsätter 

arten att vara hotad idag (SLU Artdatabanken u.å.a). 

 
Enligt åtgärdsprogrammet för lökgrodan av Naturvårdsverket är största 

anledningen till artens minskning antalet lämpliga lokaler. Lökgrodan har 

speciella krav som gör att den vistas i södra Skåne. Därför behöver fler småvatten 

byggas och restaureras (Naturvårdsverket 2018). 

 

4.5.3 Grönfläckig padda (Bufotes viridis) 

Grönfläckig padda är ett groddjur som bedöms som sårbar i rödlistan. Paddan 

förekommer i Sveriges sydliga delar med störst förekomst i Skåne, Blekinge och 

Öland (SLU Artdatabanken u.å.b). 

Paddan räknas som Sveriges mest sällsynta groddjur som enligt Naturvårdsverkets 

åtgärdsplan löper risk för akut hot. Försvinnandet av lekvatten och landhabitat 

anses vara de viktigaste faktorerna. De löper även risk för konkurrens från andra 

livskraftigare groddjur såsom vanlig padda som övertar de fåtal lämpliga 

lekvattnen. För att kunna återhämta sig måste det skapas nya lekvatten med 
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mindre risk för predation och konkurrens (Naturvårdsverket 2010). 

 
4.5.4 Strandpadda (Epidalea calamita) 

Strandpaddan är ett groddjur som bedöms som nära hotad i rödlistan. Paddan har 

en sydvästlig förekomst i Sverige men finner sig även i Skånes östliga delar. Där 

föredrar den grus och sandtag för sina lekvatten. Strandpaddan lider av likartade 

hot som den grönfläckiga paddan. Trafik har även varit ett kontinuerligt problem 

då paddan har en benägenhet att vandra från ett öppet område till ett annat, ofta 

skilda av vägrenar (SLU Artdatabasen u.å.c). 

 

4.5.5 Långbensgroda (Rana dalamatina) 

Långbensgrodan är ett groddjur som bedöms som nära hotad i rödlistan. Arten 

förekommer i sydöstra Skåne samt på Öland och Blekinge. Som de flesta hotade 

groddjur så är det största hotet för långbensgrodan en förlust av lekvatten och habitat. 

Lämpliga lekvatten försvinner på grund av utdikning, torrläggning och predation. Ett 

hot som är specifikt för grodan är ökning av granplantering då grodan är beroende av 

lövskogsmiljöer (SLU Artdatabasen u.å.d). 

 

4.6 Skydd 
4.6.1 Miljökvalitetsmål 

Miljökvalitetsmålen är 16 delmål som ansvarar för miljödelen av FN:s agenda 

2030. Flera av dessa mål berör småvatten, främst ‘Levande sjöar och vattendrag’, 

‘Grundvatten av god kvalitet’, “Myllrande våtmarker”, “Ett rikt växt- och djurliv” 

samt “God bebyggd miljö”. 

Beskrivningen för Levande sjöar och vattendrag lyder: 

"Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 

livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 

kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska 

bevaras, samtidigt som förutsättningarna för friluftsliv värnas." (Sveriges miljömål 

2022a). 

 

Beskrivningen för Grundvatten av god kvalitet lyder: 

“Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till 
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en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.” (Sveriges miljömål 

2022b). 

Beskrivningen för Myllrande våtmarker lyder: 

“Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas 

och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.” (Sveriges miljömål 2022c).  

Beskrivningen för Ett rikt växt-och djurliv lyder: 

“Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 

framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och 

processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 

tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med 

rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.” (Sveriges miljömål 

2022d). 

 
Beskrivningen för God bebyggd miljö lyder: 
 
“Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 

livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 

kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 

lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 

hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” (Sveriges miljömål 

2022e). 

 

4.7 Bidrag till bevarande av byadammar 
 

4.7.1 Bidrag för naturmiljö 

Det finns en mängd olika bidrag man kan få som kompensation för restaurering 

och skötsel av dammar. Faktorerna som påverkar möjligheten för stöd förklaras 

som följande: “Intresset i Skåne för att anlägga våtmarker är större än tillgängliga 

medel. Generellt prioriteras våtmarker med hög avskiljning av näringsämnen, stor 

nytta för prioriterade arter (endast vissa groddjur) eller om våtmarken är 

exceptionellt stor (mer än 5 ha vattenyta). Endast de våtmarksprojekt som har 

mycket stor miljönytta kan prioriteras.“ (Länsstyrelsen Skåne u.å.a). 
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4.7.1 Bidrag för kulturmiljö 

Bidrag för restaurering och/eller skötsel av en damm kan man söka till 

länsstyrelsen som en miljöinvestering/miljöersättning. De åtgärder som kan få 

bidrag delas in i 3 kategorier: “Bidrag för byggnadsvård”, “Bidrag för vård av 

kulturlandskap och fornlämningar” samt “Bidrag för ökad tillgänglighet och 

kunskap om värdefulla kulturmiljöer” (Länsstyrelsen Skåne u.å.b). 

 

4.8 Agrara revolutionen 
Den agrara revolutionen innefattar den storskaliga utvecklingen av jordbruket i 

Sverige under 1800-talet. Inflytandet som skiftesreformen hade haft på jordbruket 

fick landet att satsa på rationalisering av jordbruket. Den stora 

populationsökningen som skedde under samma period gav behovet av ökad och 

effektivare odlingsmark. Man strävade över att få sin odlingsmark så 

sammanhängande som möjligt vilket ledde till bland annat stora insatser i 

diktning och dränering. Våtmarker och småvatten som var i vägen dikades, 

torrlagdes eller dränerades. Rationaliseringen gjorde att stora delar av bönderna 

skulle flytta ur deras befintliga bykärnor. Bebyggelsen som tidigare varit samlad 

runt till exempel en byadamm var nu i stället utspridda i landskapet 

(Länsstyrelsen Skåne u.å.c). 

 

5. Metod 
5.1 Litteratur och arkivsök 
För bakgrund och underlag för slutsatser om byadammen har vetenskapliga 

artiklar, litteratur och historiska texter sökts och använts. Dessa har upptäckts 

genom olika sökmotorer, exempelvis google scholar, biblioteksarkiv och 

museums arkiv. De sökord som har använts är: byadammar, village ponds, 

gatukärr, naturvärde, kulturvärde, Österlen, historiska kartor. Källorna har 

granskats på ett källkritiskt sätt och därmed antagits lämpliga för studien. 

 

5.2 GIS- och kartarbete 
Allt kartografiskt material och data har analyserats och bearbetats med hjälp av 

GIS-programmet ArcGIS Pro. Denna metod har använts för att i historiska 
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kartor, samt moderna kartor lokalisera alla byadammar inom Österlen. Dessa 

har sedan jämförts med varandra för att nå en slutsats om förändringen i 

antalet byadammar. För att åtskilja sjöar från dammar så har definitionen från 

Richardson et al. (2022) använts. Här anses dammar vara vattensamlingar på 

under 5 hektar. 

 

Kartmaterial och data har hämtats från Lantmäteriets karttjänster 

Geoextraction tool och Historiska kartor samt Riksarkivet. Historiska kartor 

har rektifierats och sedan eventuellt digitaliserats för bruk i denna studie. De 

kartor som används är skånska rekognoseringskartan, Häradsekonomiska 

kartan, Terrängkartan samt fastighetskartan. Förekomsten av Österlenska byar 

har utgått från skånska rekognoseringskartan. Detta eftersom det är den 

tidigaste tillgängliga kartan som sammanhängande täcker 

undersökningsområdet. Tidigare kartor som skifteskartor och geologiska 

avmätningar existerar men täcker inte tillsammans ytan som undersöks. 

 

Denna undersökning utgår från skånska rekognoseringskartans formalia och 

protokoll för att utskilja vad som klassas som en by eller ej. Skånska 

rekognoseringskartan skapades i perioden 1812–1820 men kommer i detta 

arbete refereras till som år 1820. Genom att rektifiera kartorna har förekomsten 

av vatten digitaliserats för att kunna analysera markanvändningen på Österlen 

från 1800-talet. 

 

5.3 Fältarbete 
Utvalda byadammar inom Österlen har besökts i fält. Detta för att undersöka 

byadammars kulturvärde i form av upplevelsevärde samt övriga natur och 

kulturvärden. Urvalet av byadammar som studerats i fält har bestämts genom 

följande kriterier: 

 

• Byadammen existerar idag. 

 
• Byadammen befinner sig i det historiska kartmaterialet. 

 
• Byadammen befinner sig inom Österlen. 
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5.4 Artdatabanken 
En undersökning över artfynd från Artdatabanken (SLU Artdatabanken u.å.e) 

inom de byar som hyste/hyser byadammar gjordes. Där undersöktes artfynd i 

byarna, först alla rödlistade fynd sen alla fynd generellt. Materialet delades sedan 

in i antal fynd och antal arter och analyserades och bearbetades i ArcGIS Pro 

(SLU Artdatabanken u.å.e). 

 

5.5 Metodkritik 
Studien kunde gjorts på en mängd olika vis, bland annat så kunde avgränsningen 

av studieområdet skett på olika sätt. Byadammsantalet, både historiskt och 

nuvarande är inte nödvändigtvis detsamma på Österlen som det är i resten av 

Skåne eller Sverige i stort. Att ha valt till exempel västra Skåne i stället kunde ha 

gett andra resultat som leder till andra resonemang och slutsatser. I ett vidare 

arbete hade man kunnat lösa detta genom att undersöka fler områden för att få 

mer säkerställda resultat och diskussioner. 

 

Eftersom arbetet inte granskar byadammarnas natur- och kulturvärden individuellt 

utan mer generellt så är dessa inte lika säkerställda som de möjligtvis kunde ha 

varit. 

 

Data från Artdatabanken bygger på fynd som rapporterats in frivilligt. Detta 

betyder att arternas antal aldrig kommer att vara helt korrekt. För ett mer precist 

antal hade, i ett större arbete, områden kunnat inventeras efter dessa arter (SLU 

Artdatabanken u.å.e). 

 

6. Resultat 
6.1 Byadammar i Österlen 

 
I den följande resultatdelen presenteras av tabeller, kartor samt beskrivande text 

kring de byadammar som dokumenterats. 

 
Sammanlagt har 23 byadammar hittats i kartmaterial över Österlen. Detta 

redovisas i “Förekomsten av byadammar på Österlens byar” (Figur 3). Kartan 

innehåller vilka av Österlens samtliga byar har haft eller har kvar en byadamm. 
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Detta enligt observationer i både historiskt samt modernt kartmaterial. De byar 

som haft/har en byadamm redovisas med gröna stjärnor i kartan medan de som 

aldrig haft en byadamm redovisas med röda stjärnor. 23 av 95 (24%) av Österlens 

byar har någon gång haft en byadamm. 

Vad som även går att observera i kartan är dammarnas geografiska spridning. Där 

dammarna gärna fördelar sig längre söderut i slättområden än de mer skogliga 

förhållandena man ser norrut. Det tyder på att byadammar har haft större 

förekomst och användning inom jordbruket än skogsbruket på Österlen. Den 

större höjdvariationen som förekommer i de norra delarna kan även ha varit en 

faktor som gjorde det svårare att anlägga dammar. 
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Figur 3. Karta över förekomsten av byadammar på samtliga av Österlens byar på 
historiskt och modernt kartmaterial. 
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Vilka av Österlens byar som hade en eller flera byadammar redovisas i första 

tabellen (Tabell 1). De byar utan en byadamm benämns som “Nej” medan de med 

en byadamm benämnts som “Ja”. Det ges även information om vilket kartblad för 

byadammarna på skånska rekognoseringskartan samt vilket kartblad de tillhör. 22 

av de 95 observerade byarna (23%) kan utläsas att ha haft en byadamm på den 

skånska rekognoseringskartan 1820. 
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Tabell 1. Förekomsten av byadammar på Österlens byar på skånska 

rekognoseringskartan samt vilket kartblad de tillhör. 

Bynamn Kartblad SkRek Bynamn Kartblad SkRek 
Åkarp VIIÖ206 Nej Linarp VIÖ207 Nej 
Andrarum VÖ205 Ja Listarum VIÖ207 Nej 
Appeltorp VIÖ207 Nej Löderup VIÖ208 Ja 
Baskemölla VIIÖ206 Nej Lökaröd VIÖ204 Nej 
Benesta VÖ207 Nej Lönhult VIÖ205 Nej 
Besrakille VIIÖ205 Nej Lutaröd VIÖ205 Nej 
Blästorp VIÖ208 Ja Mälby VIIÖ206 Nej 
Bollerup VIÖ208 Ja Munketågarp VÖ208 Nej 
Bolshög VIIÖ207 Nej Nedraby VÖ208 Nej 
Bonaröd VIÖ204 Nej Nöbbellöv VIIÖ207 Nej 
Borreby VIIÖ208 Ja Örneberga VIIÖ206 Nej 
Bosarp VIÖ205 Nej Örneberga VIIÖ206 Nej 
Brantevik VIIÖ207 Nej Orum VIÖ208 Nej 
Brösarp VIÖ205 Nej Örup VÖ207 Nej 
Eljaröd VIÖ205 Nej Östra Glimminge VIIÖ207 Nej 
Everöd VÖ207 Ja Övraby VÖ207 Nej 
Fröslöv VIÖ208 Ja Qvärestad VIÖ207 Nej 
Gärarp VIÖ208 Nej Ravlunda VIÖ205 Nej 
Gårdslösa VIÖ207 Ja Rörum VIIÖ206 Nej 
Gärsnäs VIIÖ207 Nej Salarp VIIÖ208 Nej 
Gislöv VIIÖ207 Nej Sällshög VÖ207 Ja 
Gladsax VIIÖ207 Ja Sandby VIÖ208 Nej 
Glämminge VIÖ208 Nej Sillaröd VÖ205 Ja 
Glimminge VIIÖ208 Ja Simris VIIÖ207 Ja 
Gliwarp VIIÖ208 Nej Simrishamn VIIÖ207 Nej 
Gräflunda VIÖ205 Nej Skillinge VIIÖ208 Nej 
Grötstorp VIIÖ207 Ja Skipparp VIÖ205 Nej 
Hagestad VIÖ208 Ja Smedstorp VIÖ207 Ja 
Hammar VIÖ209 Ja Spjutstorp VIÖ207 Ja 
Hammenhög VIÖ208 Nej Stora Köpinge VÖ208 Nej 
Hannås VIÖ208 Nej Svineberga VIIÖ206 Nej 
Hedeberga VIÖ207 Ja Tågarp VIIÖ207 Nej 
Hjelmaröd VIIÖ205 Nej Tågarp VIÖ208 Nej 
Hoby VIIÖ208 Nej Tästerup VÖ208 Ja 
Holmåkra VIIÖ208 Nej Toarp VIÖ207 Nej 
Hvitemölla VIIÖ205 Nej Tommarp VIIÖ207 Nej 
Illstorp VÖ205 Nej Tommelilla VÖ207 Nej 
Ingelstad VIÖ207 Ja Torup VIÖ205 Nej 
Ingelstorp VIÖ208 Nej Tryde VÖ207 Nej 
Järesta VIIÖ207 Ja Tullstorp VIIÖ208 Nej 
Järstorp VÖ205 Nej Vemmerlöv VIIÖ207 Nej 
Karlaby VIIÖ207 Nej Vitaby VIÖ205 Nej 
Kåseberga VIÖ209 Nej Wallby VIIÖ208 Nej 
Kivik VIIÖ205 Nej Walleberga VIÖ208 Nej 
Knäbäck VIIÖ205 Nej Westranbeck VIIÖ207 Nej 
Komstad VIÖ207 Nej Wiarp VIIÖ207 Nej 
Kvarnby VIIÖ208 Nej Wiresta VIIÖ207 Ja 

 Wranarp VIIÖ207 Nej 
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Tabell 2 ger information om byadammarnas storlek, koordinater i projektionen 

Sweref 99 TM samt hur de olika dammarna benämnts i tillhörande kartprotokoll. 

Byar som saknade kartmaterial eller tillhörande protokoll redovisas i tabellen som 

“inget protokoll”. Byadammen med störst storlek var Smedstorps byadamm som 

var 3,8 hektar. Den minsta byadammen var Hedebergas byadamm som var 0,007 

hektar. Nya benämningar observerades i protokollen. Dessa var gatukärret, ko-

sjöen, dammen på bys-gata, damm på gatan, vattning, vattendamm, wattningen på 

gatan och gatumark dammen. 

 

Tabell 2. Byadammarnas storlek, koordinater och benämning i protokoll 
 

Bynamn Storlek Koordinater Benämning i protokoll 
Andrarum 0,2 ha 434 859,17E 6 173 977,42N Gatukärret 
Blästorp 0,09 ha 447 405,32E 6 148 353,68N Damm 
Bollerup 0,5 ha 439 581,12E 6 149 887,22N Ko-sjöen, Dammen på bys-gata 
Borrby 0,1 ha 448 497,11E 6 145 911,76N Inget protokoll 
Everöd 0,1 ha 434 514,52E 6 159 443,53N Inget protokoll 
Fröslöv 1,0 ha 440 832,22E 6 144 560,07N Inget protokoll 
Gårdslösa 1,1 ha 445 299,58E 6 156 837,77N Inget protokoll 
Gladsax 0,2 ha 455 063,56E 6 157 588,40N Damm, damm på gatan, vattning 
Glimminge 0,4 ha 451 347,06E 6 150 628,81N Inget protokoll 
Grötstorp 0,07 ha 455 063,56E 6 157 588,40N Inget protokoll 
Hagestad 0,4 ha 445 291,41E 6 143 267,52N Dammen på byn 
Hammar 0,2 ha 437 825,08E 6 140 307,82N Inget protokoll 
Hedeberga 0,07 ha 437 418,77E 6 159 284,81N Inget protokoll 
Ingelstad 0,6 ha 442 958,17E 6 153 970,31N Vattendamm, wattningen på gatan 
Järrestad 0,6 ha 454 794,02E 6 154 868,52N Damm, Gatumark dammen 
Löderup 0,5 ha 443 148,63E 6 142 660,84N Inget protokoll 
Sällshög 0,2 ha 435 039,49E 6 158 217,31N Inget protokoll 
Sillaröd 0,1 ha 431 286,94E 6 175 547,22N Inget protokoll 
Skåne-Tranås 0,2 ha 436 610,26E 6 163 594,45N Inget protokoll 
Smedstorp 3,8 ha 443 808,80E 6 157 982,52N Qvarn Dammen 
Spjutstorp 0,1 ha 437 612,94E 6 159 647,15N Inget protokoll 
Tosterup 0,8 ha 436 029,06E 6 148 347,49N Wattning, damm 
Virrestad 0,1 ha 450 141,24E 6 157 917,12N Inget protokoll 

 
 

“Kvarliggande och förgångna bydammar i Österlen 2022” (Figur 4) är en karta 

som visar resultatet av byadammar som hittats på terrängkartan 2022. Kartan 

visar de byadammar som är kvarliggande och förgångna på Österlen året 2022, 

nutid. Gröna stjärnor indikerar de kvarliggande byadammarna, de som finns kvar 

på kartmaterial idag. Röda stjärnor indikerar förgångna byadammar, de som 

hittats i tidigare kartmaterial men inte i nutid. 6 byadammar observerades i 

kartmaterialet. 
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Dessa var Bollerup, Glimminge, Ingelstad, Skåne-Tranås, Smedstorp och 

Tosterup. Resultatet från detta är att 6 byadammar är kvarliggande på Österlen 

idag, medan 17 är förgångna, vilket gör att 74% av byadammar har försvunnit 

från 1820 till 2022. Från perioden 1926–1934 till år 2022 har det försvunnit 4 av 

de 10 observerade på figur 4, en minskning på 40 %. 

 

     Figur 4. Kvarliggande och förgångna byadammar i Österlen 2022. 
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“Kvarliggande och kommande bydammar i Österlen 1820” (Figur 5) är en karta 

som visar resultatet av byadammar som hittats på Skånska Rekognoseringskartan 

från år 1820. Kartan visar de byadammar som är kvarliggande och kommande på 

Österlen året 1820. Gröna stjärnor indikerar de kvarliggande byadammarna, de 

som kunde observeras på kartmaterialet. Röda stjärnor indikerar kommande 

byadammar, de som hittats i senare kartmaterial men inte på skånska 

rekognoseringskartan. 22 byadammar observerades i kartmaterialet. 

Dessa var Andrarum, Blästorp, Bollerup, Borrby, Everöd, Fröslöv, Gladsax, 

Glimminge, Gröstorp, Gårdlösa, Hagestad, Hammar, Hedeberga, Ingelstad, 

Järrestad, Löderup, Sillaröd, Smedstorp, Spjutstorp, Sällshög, Tosterup och 

Virrestad. Resultatet från detta är att 22 av 23 (96 %) byadammar som har funnits 

på Österlen existerade redan år 1820. Byadammen Skåne-Tranås är den enda 

byadamm som uppkom senare än år 1820. 
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Figur 5. Kvarliggande och kommande byadammar i Österlen 1820. 
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“Kvarliggande och förgångna byadammar i Österlen 1926–1934” (Figur 6) är en 

karta som visar resultatet av byadammar som hittats på Häradsekonomiska kartan 

från år 1926–1934. Kartan visar de byadammar som är kvarliggande och 

förgångna på Österlen under perioden 1926–1934. Gröna stjärnor indikerar de 

kvarliggande byadammarna, de som kunde observeras på kartmaterialet. Röda 

stjärnor indikerar förgångna byadammar, de som hittats i tidigare kartmaterial 

men inte på Häradsekonomiska kartan. 10 byadammar observerades i 

kartmaterialet. Dessa var Bollerup, Everöd, Fröslöv, Glimminge, Hedeberga, 

Ingelstad, Järrestad, Skåne-Tranås, Smedstorp och Tosterup. Resultatet från detta 

är att 10 byadammar är kvarliggande, medan 13 är förgångna. 10 av 23 (43 %) av 

byadammar som har funnits på Österlen existerade under perioden 1926–1934. 

Skåne-Tranås är den enda nya byadammen som tillkommit sedan tidigare 

kartmaterial. Från år 1820 till perioden 1926–1934 har det skett en minskning av 

antalet byadammar där endast 45 % (10/22) återstår. 
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Figur 6. Kvarliggande och förgångna byadammar i Österlen 1926–1934. 
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Kartan “Österlens vatten” (Figur 7) är en digitalisering av allt vatten 

förekommande på skånska rekognoseringskartan 1820. Arean av allt vatten i sjöar 

och dammar var 298,3 hektar, medan arean av byadammarna var 11,4 hektar 

vilket gör att 3,8 % av allt vatten var byadammar år 1820. År 2022 utgjorde 

byadammar endast 1,7 % av vattnen på Österlen vilket är en minskning på 55 % 

gentemot åren för Skånska rekognoceringskartans framtagande 1812–1820. 

 

Vad som även går att observera är hur områdets sydligare delar är betydligt kalare 

på vattendrag än de nordliga. Det kan vara en möjlig faktor varför mönstret av 

byadammar på Österlen har dragit sig i samma riktning. 
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Figur 7. Österlens vatten 1820 digitaliserad utifrån Skånska rekognoceringskartan. 
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Information om byadammarnas tidigaste och senaste förekomst på Österlen har 

observerats och redovisas i tabellform (Tabell 3). Här kan man iaktta att den 

största andelen av tidiga förekomster skedde på skånska rekognoseringskartan 

1820. 10 av de 23 (43 %) observerade byadammarna får sin första förekomst där. 

Samma mönster gick att finna för byadammarnas senaste förekomster där man 

kan se att 13 av 23 (57 %) byadammar försvinner. 

 
Tabell 3. Byadammarnas tidigast och senaste förekomst. 

 
Bynamn Tidigast förekomst Senast förekomst 
Andrarum Enskifteskarta 1804 Rekogniseringskartan 1820 
Blästorp Enskifteskarta 1818 Rekogniseringskartan 1820 
Bollerup Geometrisk avmätning 1754 Fastighetskartan 2022 
Borrby Skånska rekognisering 1820 Rekogniseringskartan 1820 
Everöd Skånska rekognisering 1820 Häradsekonomiska 1936 
Fröslöv Geometrisk avmätning 1699 Häradsekonomiska 1936 
Gårdslösa Skånska rekognisering 1820 Rekogniseringskartan 1820 
Gladsax Geometrisk avmätning 1699 Rekogniseringskartan 1820 
Glimminge Skånska rekognisering 1820 Fastighetskartan 2022 
Grötstorp Skånska rekognisering 1820 Rekogniseringskartan 1820 
Hagestad Enskifteskarta 1817 Rekogniseringskartan 1820 
Hammar Enskifteskarta 1804 Rekogniseringskartan 1820 
Hedeberga Skånska rekognisering 1820 Häradsekonomiska 1936 
Ingelstad Lantmäterikarta 1719 Fastighetskartan 2022 
Järrestad Laga delning 1794 Häradsekonomiska 1936 
Löderup Skånska rekognisering 1820 Rekogniseringskartan 1820 
Sällshög Skånska rekognisering 1820 Rekogniseringskartan 1820 
Sillaröd Geometrisk avmätning 1698 Rekogniseringskartan 1820 
Skåne-Tranås Häradsekonomiska 1926 Fastighetskartan 2022 
Smedstorp Geometrisk Avmätning 1709 Fastighetskartan 2022 
Spjutstorp Skånska rekognisering 1820 Rekogniseringskartan 1820 
Tosterup Inägodelning 1779 Fastighetskartan 2022 
Virrestad Skånska rekognisering 1820 Rekogniseringskartan 1820 
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6.2 Kvarliggande byadammar 
I detta avsnitt ges en närmare beskrivning av de sex kvarliggande byadammarna 

på Österlen. 

 

6.2.1 Bollerup 

Bollerups by har sitt ursprung från 1100-talet då en man nämnd ”Bulle” bosatte 

sig och gav platsen namnet Bullerup. Till sitt boende arrangerades en sätesgård, 

ett adligt gods. Till godset anlitades bönder som i sin tur anlade bostäder strax 

söder om godset. Dessa bostäder var starten till Bollerups by (Bollerups 

Lantbruksinstitut och Naturbruksgymnasium. u.å). På slutet av 1400-talet köptes 

gården av familjen Krognos som vid denna tid var en rik och mäktig dansk 

familj. Denna familj kom att anlägga den första versionen av borgen som idag 

kännetecknar Bollerup. Borgen plundrades och brändes ner år 1525. Detta på 

grund av det skånska bondeupproret inlett av Sören Norby år 1525. Borgen 

återbyggdes dock redan 5 år senare år 1530 (Slottsguiden 2021a). 

 
Bollerups byadamm kan tidigast observeras på en geometrisk avmätning år 1754 

(se Tabell 3), men med tanke på byns rötter ända tillbaka till 1100-talet kan den 

antas ha funnits längre. I protokollet till avmätningen benämns den som 

“Dammen på bys-gata” vilket stärker dess identitet som en byadamm (Tabell 2). 

Den andra dammen som finns kvar idag verkar ha fungerat som en extra 

byadamm då den benämns som “Ko-sjöen” (tabell 2). Man kan anta att den södra 

byadammen fungerade som vattenresurs till bybefolkningen medan boskapen fick 

den norra dammen som namnet “Ko-sjöen” tyder på. 

Byadammen har även besökt i fält för att klargöra dess existens och skick (Figur 

8). Dammen är idag i bra skick, storleken liknar vad som ses i det historiska 

kartmaterialet och verkar ej vara igenväxt, förorenad eller modernt exploaterad. 

Genom observationer på den skånska rekognoseringkartan 1820 samt 

fastighetskartan 2022 så kan man klarställa att byadammen är kvarlevande genom 

denna period (Figur 9). 
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Figur 8. Bild över Bollerup byadamm. Foto: Carl Dickson 
 
 

 

 
 

Figur 9. Bollerups byadamm från från skånska rekognoseringkartan 1820 till 
fastighetskartan 2022. 
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6.2.2 Glimminge 

Det finns två platser på Österlen med namnet Glimminge. På 1800-talet benämns 

de Glimmingehus och Östra Glimminge. Idag heter de Glimmingehus och 

Glimminge gård. I detta arbete refererar namnet Glimminge till Glimmingehus då 

det är den enda av de två platserna som haft en byadamm. 

 

Glimmingehus är en medeltida borg som anlades i början av 1500-talet. Borgen 

är en utökning av ett tidigare stenhus som anses ha rötter ända tillbaka till 1200- 

talet. Borgen fungerade som boende för länsherren Jens Holgersen Ulfstrand och 

hans familj och tjänstemän under största delen av 1500-talet. In på 1600-talet så 

började man i stället flytta ut och anlägga nya hus på borgens gårdar. Efter Jens 

död ändrades borgens funktion från bostad/försvar till magasin och vallgraven 

grävdes igen. Vallgraven återställdes igen 1930 och gav stora arkeologiska fynd 

av adlig lyx (Riksantikvarieämbetet 2022). 

 

Glimminges byadamm kan tidigast observeras på den skånska 

rekognoseringskartan 1820 (Tabell 3). Med tanke på dess historia kan 

byadammen varit i bruk antingen sedan 1500-talet då borgen beboddes eller när 

man började flytta ut på gårdarna på 1600-talet. Glimminge hade inget 

tillgängligt kartmaterial med tillgängligt protokoll bevarat. Men i ett vykort från 

tidigt 1900-tal beskriver dåvarande ägare Adèle Rosenkrantz byadammen som 

“kodammen” (Nilén 2008). På den häradsekonomiska kartan beskrivs den sydliga 

dammen som “stendammen”. Denna damm finns dock inte kvar idag. Genom 

observationer på den skånska rekognoseringkartan 1820 samt fastighetskartan 

2022 så kan man fastställa att byadammen är kvarlevande genom denna period 

(Figur 10).
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Figur 10. Glimminge byadamm från skånska rekognoseringkartan 1820 till 
fastighetskartan 2022. 

 

Byadammen har även besökts i fält för att klargöra dess existens och skick (Figur 

11). Storleken på dammen liknar vad som kan ses i det historiska kartmaterialet, 

men det fysiska skicket är väldigt igenväxt och undanskymt, och känns inte 

längre som den del av byn som den brukade vara. 
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Figur 11. Bild över Glimminge byadamm. Foto: Carl Dickson 

 

6.2.3 Ingelstad 

Ingelstad är en kyrkby med rötter tillbaka till 1100-talet. Idag kallas byn för Östra 

Ingelstad vilket även gett namnet till Östra Ingelstad härad och socken. Kärnan av 

byn var Ingelsta gård vilken var en av landets äldre herrgårdar med tidigast 

förekomst inom skrift på 1400-talet. Det fanns även en kyrka som förekommit 

från 1100-talet. Kyrkan anses har fungerat som en huvudkyrka för området. Byn 

växte fram runt Ingelsta gård där det byggdes fler gårdar, skolor, en kvarn och 

flertalet gatuhus. Det senare anlagda gatuhuset finns bevarat i byn än idag (Alm 

& Johansson 2002a). 

 
Ingelstads byadamm kan tidigast observeras på en lantmäterikarta över byn från 

1719. För denna karta fanns ej något protokoll men i enskifteskartan 1827 

benämns dammen som “vattendamm” och “wattningen på gatan” (Tabell 2). Man 

kan anta att dammen funnits i alla fall tillbaka till 1400-talet då herrgården 

byggdes eller förekom då byn växte ut runt omkring den. Genom observationer 

på den skånska rekognoseringkartan 1820 samt fastighetskartorna 2022 så kan 

man fastställa att byadammen är kvarlevande genom denna period (Figur 12). 
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Figur 12. Ingelstad byadamm från skånska rekognoseringkartan 1820 till 
fastighetskartan 2022. 
 

Moderna foton har använts för att undersöka byadammens skick (Figur 13). 

Dammens storlek och form liknar hur den ser ut i historiska kartor och är i relativt 

bra skick. Den är smått igenväxt men har fortfarande bra sikt och beläggning. 
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Figur 13. Bild över Ingelstad byadamm. Foto: Ronny Åkerberg, 2018. 
 

6.2.4 Skåne-Tranås 

Skåne-Tranås är en by i Tomelilla kommun inom Österlen. Byn har historiskt sett 

sina rötter ända tillbaka till 900-talet då byns grundande antas ha skett (Regefalk 

u.å). De naturligt förekommande vattensamlingarna sägs ha varit en väsentlig 

anledning för byns position. Byn beskrivs historiskt som en jordbruksby och 

handelscentrum (Regefalk u.å). 

 

Under 1800-talets senare del byggdes en byadamm i form av en kvarndamm 

centralt i byns kärna. Kvarndammen har bevarats och utgör en del av byns kärna 

än idag. Gemensamt med kvarndammen är bykärnan delvis bevarad, med det 

gamla skrädderiet, smedjan och kvarnhuset som exempel på byns forna kulturarv 

(Figur 14, 15 & 16) (Regefalk u.å). 
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Figur 14. Skåne-Tranås byadamm med dammluckan. Foto: Carl Dickson. 
 

 

Figur 15. Skåne-Tranås byadamm med bykärna och kyrka. Foto: Carl Dickson. 
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Figur 16. Gamla skrädderiet i Skåne-Tranås. Foto: Carl Dickson. 
 
När det i slutet av 1800-talet skulle byggas järnvägslinjer mellan Malmö- 

Simrishamn och Ystad-Eslöv erbjöds Skåne-Tranås att bli en järnvägsknut för 

dessa. Byn tackade nej och erbjudandet gick över till den lilla byn Tomelilla som 

tackade ja (Regefalk u.å). Tomelilla blomstrade som järnvägssamhälle med idag 

en befolkning på ca 6500 (Tomelilla kommun 2022). 

 

Skåne-Tranås byadamm kan tidigast observeras på den Häradsekonomiska kartan 

1926 (Tabell 3). Detta gör den till den enda byadamm som anlagts efter den 

skånska rekognoseringskartan 1820. Skåne-Tranås hade inga tillgängliga 

skifteskartor eller övriga kartor och därför inga protokoll som kunde läsas av. 

 

Genom observationer på den häradsekonomiska kartan 1926–1934 samt 

fastighetskartan 2022 så kan man fastställa att byadammen är kvarlevande genom 

denna period (Figur 17). 
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Figur 17. Skåne-Tranås byadamm från häradsekonomiska kartan 1926–1934 till 
fastighetskartan 2022.
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6.2.5 Smedstorp 

Smedstorps by har sina rötter tillbaka till 1300-talet då det var en av landets 

storgårdar, och Smedstorps slott har varit en stor del av byns historia. Slottet 

byggdes på gården på 1500-talet. Slottet ägdes av en av Danmarks mest 

framgångsrika män och var en del av markutbytet mellan Sverige och Danmark 

efter freden i Roskilde. Dock förlorades stora delar av slottet i en brand 1930 och 

endast dess huvudbyggnad finns kvar idag. Förutom slottet fanns det en kyrka, 

kvarn, gatuhus och torp (Smedstorp. u.å). 

 

Byn kom att förändras markant på grund av inslaget av järnväg på 1930-talet. Den 

byggdes på vad som då var utmark men gav upphov till snabb och stor 

bebyggelse. Detta har gjort att byns kärna idag är på den tidigare utmarken 

gentemot där den brukade vara runt slottet (Alm & Johansson 2002b). 

 

Smedstorps byadamm kan tidigast ses i en geometrisk avmätning från 1709 

(Tabell 3). Med tanke på dess storlek gentemot andra byadammar så kan man 

anse att dammen är naturligt bildad och att gården har anlagts intill vattnet och 

inte tvärt om. På den geometriska avmätningen och dess protokoll benämns 

dammen som “Qvarn Dammen” (Tabell 2). Kvarnhuset och kvarnen finns kvar 

mittemot dammen. Genom observationer på den skånska rekognoseringkartan 

1820 samt fastighetskartan 2022 så kan man fastställa att byadammen är 

kvarlevande genom denna period (Figur 18). 
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Figur 18. Smedstorps byadamm från skånska rekognoseringskartan 1820 till 

fastighetskartan 2022. 
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Byadammen har även besökts i fält för att klargöra dess nuvarande existens och 

skick (Figur 19). Dammen liknar vad som ses i historiska kartor. Men den är 

relativt igenväxt, troligtvis på grund av förlorad användning. Trots detta finns det 

fortfarande god sikt över dammytan. 
 
 

Figur 19. Smedstorp byadamm, “Qvarn Dammen”. Foto: Carl Dickson. 
 

6.2.6 Tosterup 

Godset nämns tidigast på 1300-talet och har sedan dess ägts av en mängd olika 

släkten. Historiskt viktigast var familjen Brahe som valde att anlägga det slott 

som Tosterup är känt för idag (Tosterup u.å). Byggnationen började på 1400-talet 

men blev inte färdigt förrän 1500-talet. Mannen som ägde Tosterup, Tyge 

Axelsen Brahe, hade ett känt giftermål på Bollerups slott. Förutom slottet fanns 

det en kyrka och bostäder till arbetare. Kyrkan förstördes av svenska krigare 1565 

men en ny byggdes i dess ställe. Här bygges även ett gravvalv där en av de senare 

ägarna, Jörgen Iversen Krabbe är begravd (Slottsguiden 2021b). Idag ägs slottet 

av familjen Ehrensvärd (Tosterup u.å). 

 

Tosterups byadamm observerades tidigast på en inägodelning från 1779 (Tabell 

3). Med godsets rötter från 1300-talet samt utökandet på 1400–1500-talet så kan 

man ana att dammen kan ha funnits i bruk längre än så. 
 

I protokollet på inägodelningen 1779 beskrivs dammen som “Wattning” och 

enkelt “Damm” (Tabell 2). Tosterup var glad i sitt småvatten, i protokollet kan 

man även hitta “Wattning av skog”, “Kråkekärr”, “Dammen omkring borggården” 
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och “En liten fiskedamm”. 

Genom observationer på den skånska rekognoseringkartan 1820 samt 

fastighetskartan 2022 så kan man fastställa att byadammen är kvarlevande genom 

denna period (Figur 20). Tosterup på den skånska rekognoseringskartan ligger 

mitt i ett kantparti vilket har gjort att vissa delar av byn blir skymd. Trots detta 

går dock byadammen att se. 

 
 

 
 

Figur 20. Tosterup byadamm från tidigast observation till senaste. 
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Byadammen har även besökt i fält för att klargöra dess existens och skick (Figur 

21). Storleken på dammen liknar vad som ses i historiska kartor. Dock så är den 

väldigt igenväxt och ligger utanför bykärnan. Att den ligger bakom stängel 

försämrar även sikten och känslan av att den tillhört byn. 

 

 
Figur 21. Tosterup byadamm, “Kråkekärr”. Foto: Carl Dickson. 

 
 

6.3 Naturvärden 
6.3.1 Artfynd & rödlista 

Antal rödlistade artfynd, hämtade från SLU Artdatabanken, inom byar med 

byadammar redovisas i tabellform (Tabell 4). Tabellen är indelad i antal 

rödlistade fynd och antal rödlistade arter rapporterade i byarna inom perioden 

1900–2022. Tabellen anger också om byn har en byadamm kvar eller ej. Med 

hjälp av tabellen kan man räkna ut medelvärdet för antal rödlistade artfynd samt 

rödlistade arter. Byar utan byadamm hade ett medelvärde på 471,9 fynd samt 31,5 

arter. Byar med en byadamm hade ett medelvärde på 642,2 fynd samt 41,3 arter. 
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Tabell 4. Tabell över rödlistade artfynd i byar som har eller har haft byadammar 
 

Rödlistade artfynd 
1900-2022    

Bynamn Bydamm Antal fynd Antal arter 
Andrarum Ej kvar 128 36 
Blästorp Ej kvar 4 4 
Borrby Ej kvar 389 43 
Everöd Ej kvar 467 75 
Gladsax Ej kvar 452 66 
Gröstorp Ej kvar 34 17 
Gårdlösa Ej kvar 16 13 

Hagestad Ej kvar 88 34 
Hammar Ej kvar 5230 72 
Hedeberga Ej kvar 4 3 
Järrestad Ej kvar 323 71 
Löderup Ej kvar 789 67 
Sillaröd Ej kvar 2 2 
Spjutstorp Ej kvar 72 22 
Virrestad Ej kvar 25 10 
Sällshög Ej kvar 0 0 
Fröslöv Ej kvar 0 0 
Bollerup Kvar 115 31 
Glimminge Kvar 1754 61 
Ingelstad Kvar 5 5 
Skåne-Tranås Kvar 1144 54 
Smedstorp Kvar 679 55 
Tosterup Kvar 156 42 

 

Antalet av alla artfynd, icke rödlistade inklusive rödlistade, har också analyserats 

i tabellform (Tabell 5). Tabellen är indelad i antal fynd och antal arter 

rapporterade i byarna inom perioden 1900–2022. Tabellen anger också om byn 

har en byadamm kvar eller ej. Med hjälp av tabellen kan man räkna ut 

medelvärdet för antal artfynd samt arter. Byar utan byadamm hade ett medelvärde 

på 1402,9 fynd samt 121,9 arter. Byar med en byadamm hade ett medelvärde på 

3084,2 fynd samt 162,7 arter. 
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Tabell 5. Tabell över artfynd i byar som har eller har haft byadammar. 
 

Alla artfynd 
1900-2022    

Bynamn Bydamm Antal fynd Antal arter 
Andrarum Ej kvar 493 130 
Blästorp Ej kvar 6 5 
Borrby Ej kvar 1354 143 
Everöd Ej kvar 1815 315 
Gladsax Ej kvar 1601 211 
Gröstorp Ej kvar 138 67 
Gårdlösa Ej kvar 66 35 
Hagestad Ej kvar 243 102 
Hammar Ej kvar 12996 240 
Hedeberga Ej kvar 10 9 
Järrestad Ej kvar 1811 455 
Löderup Ej kvar 3027 246 
Sillaröd Ej kvar 15 12 
Spjutstorp Ej kvar 224 73 
Virrestad Ej kvar 50 29 
Sällshög Ej kvar 0 0 
Fröslöv Ej kvar 0 0 
Ingelstad Kvar 22 19 
Skåne-Tranås Kvar 5368 207 
Smedstorp Kvar 3140 268 
Tosterup Kvar 693 134 
Bollerup Kvar 516 104 
Glimminge Kvar 8766 244 

 

 

6.3.2 Fynd av groddjur 

Av de fynd av lökgrodor som har observerats i Skåne så finns det endast kluster i 

ett litet område inom landskapets sydöstra del (Figur 22). 
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Figur 22. Karta över förekomsten av lökgroda. Data över arter hämtad från SLU 

Artdatabanken 2022. 

 

Inom Österlen observerades alla skånska fynd av lökgrodor att komma från 

Österlen. Den procentuella andelen av dessa fynd som befinner sig på Österlen är 

100% (Figur 23).

 
 

Figur 23. Procentuella andelen artfynd av lökgroda på Österlen respektive övriga 
Skåne. 
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Förekomsten av grönfläckig padda inom Skåne är i stora drag begränsad till 

väster, med kluster i sydöst och enstaka förekomster i centrala Skåne (Figur 24). 

 

 

Figur 24. Karta över förekomsten av grönfläckig padda. Data över arter hämtad 

från SLU Artdatabanken 2022. 

 

Inom Österlen hittades 179 av de 919 skånska fynden av grönfläckig padda. Den 

procentuella andelen av dessa fynd som befinner sig på Österlen observerades att 

vara 19 % av fynden (Figur 25). 
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Figur 25. Procentuella andelen artfynd av grönfläckig padda på Österlen respektive 
övriga Skåne. 
 
 
Långbensgrodans skånska förekomst kan ses i sydöst med små inslag centralt i syd 
och nord (Figur 26). 

Figur 26. Karta över förekomsten av Långbensgroda. Data över arter hämtad från 

SLU Artdatabanken 2022. 
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Inom Österlen hittades 924 av 965 fynd av långbensgrodan i Skåne. Den 

procentuella andelen av dessa fynd som befinner sig på Österlen är 96% (Figur 

27). 

Figur 27. Procentuella andelen artfynd av Långbensgroda på Österlen respektive 
övriga Skåne. 
 
Strandpaddans förekomst inom Skåne kan ses vara utspridd i större kluster i 
landskapets sydligare delar (Figur 28). En stor del av förekomsten finns längs 
Skånes östkust. 
 

 
Figur 28. karta över förekomsten av Strandpadda. Data över arter hämtad från 
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SLU Artdatabanken 2022. 

 

Inom Österlen hittades 326 av de 1407 fynd som gjordes i Skåne. Den 

procentuella andelen av dessa fynd som befinner sig på Österlen är 23 % (Figur 

29). 

 

 
Figur 29. Procentuella andelen artfynd av strandpadda på Österlen respektive 
övriga Skåne. 

 
 
 

6.4 Kulturvärden 
Kulturvärden för samtliga kvarliggande byadammar bedöms genom Länsstyrelsen 

Västerbottens matris för bedömning om historiska dammar (Törnlund & Joelsson 

2008) samt de tre värderingsprinciperna (Carlie & Kretz 1998). 

 

 

 
Figur 30. Analyskedja för historiska dammar. Bild från HISTORISKA DAMMAR 
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(Törnlund & Joelsson 2008). 
 
 
6.4.1 Bedömningsmatris 

 
6.4.1.1 Bollerup 

• Dammkategori och förekomst: Kategori byadamm en sällsynt form av 

historisk damm med fåtal bevarade exempel inom undersökningsområdet. 

• Status: Bra skick, storleken liknar vad som ses i historiska kartor, verkar ej 

vara igenväxt, förorenad eller modernt exploaterad (figur 6). 

• Representativet: Naturligt förekommande. 

• Omgivande faktorer: Bollerups slott, Bollerups kyrka och Vallgraven alla 

nära intill byadammen. 

• Bedömning: Stort värde på damm kategori, relativt stort på status, 

medelmåttig representativet och goda omgivande faktorer. Bedöms ha bra 

kulturvärden, värd att bevara. 

 
6.4.1.2 Glimminge 

• Dammkategori och förekomst: Kategori byadamm en sällsynt form av 

historisk damm med fåtal bevarade exempel inom undersökningsområdet. 

• Status: Storleken liknar vad som ses i historiska kartor, men det fysiska 

skicket är inte bra, väldigt igenväxt och undanskymt, känns inte längre som 

en del av byn (figur 9). 

• Representativet: Okänt. 

• Omgivande faktorer: Glimmingehus (borgen) och vallgraven. 

• Bedömning: Stort värde på dammkategori, relativt dåligt på status, 

medelmåttig representativet och goda omgivande faktorer. Bedöms ha 

relativt bra kulturvärden, värd att bevara men kan behöva förvaltning. 

 
6.4.1.3 Ingelstad 

• Dammkategori och förekomst: Kategori byadamm en sällsynt form av 

historisk damm med fåtal bevarade exempel inom undersökningsområdet. 

• Status: Liknar hur den ser ut i historiska kartor, relativt bra skick, lite 

igenväxt men fortfarande bra sikt (figur 11). 

• Representativet: Naturligt förekommande. 
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• Omgivande faktorer: Ingelstads kyrka, Ingelsta gården. 

• Bedömning: Stort värde på damm kategori, relativt stort på status, 

medelmåttig representativet och goda omgivande faktorer. Bedöms ha bra 

kulturvärden, värd att bevara. 

 
6.4.1.4 Skåne-Tranås 

• Dammkategori och förekomst: Kategori byadamm en sällsynt form av 

historisk damm med fåtal bevarade exempel inom undersökningsområdet. 

• Status: Väldigt välbevarad, nästan så bra skick det kan vara i. Flera 

funktioner till dammen finns kvar så som dammluckan och kvarnhuset (figur 

13, 14 & 15). 

• Representativet: Mänskligt anlagd. 

• Omgivande faktorer: Gamla bykärnan som innefattar skrädderi, 

kvarnhuset, smedjan och kyrkan. Även finns dammtillbehör som kvarnen 

i kvarnhuset och dammluckan (figur 14 & 15). 

• Bedömning: Stort värde på damm kategori, stort värde på status, stor 

representativet och väldigt goda omgivande faktorer. Bedöms ha väldigt 

goda kulturvärden, värd att bevara. 
 

6.4.1.5 Smedstorp 

• Dammkategori och förekomst: Kategori byadamm en sällsynt form av 

historisk damm med fåtal bevarade exempel inom undersökningsområdet. 

• Status: Liknar vad som ses i historiska kartor, relativt igenväxt på 

grund av förlorad användning, men har fortfarande god sikt (figur 17). 

• Representativet: Naturligt förekommande. 

• Omgivande faktorer: Smedstorps kyrka och gård. Kvarnen finns kvar 

men på privat mark. 

• Bedömning: Stort värde på dammkategori, relativt stort på status, 

medelmåttig representativet och relativt goda omgivande faktorer. 

Bedöms ha bra kulturvärden, värd att bevara. 

 
6.4.1.6 Tosterup 

• Dammkategori och förekomst: Kategori byadamm en sällsynt form av 

historisk damm med fåtal bevarade exempel inom undersökningsområdet. 
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• Status: Storleken liknar vad som ses i historiska kartor, men är väldigt 

igenväxt och ligger utanför bykärnan (figur 19). 

• Representativet: Okänd. 

• Omgivande faktorer: Tosterup slott, gård och kyrka. Ligger dock en bit 

utanför denna kärna vilket försvagar faktorerna och ger ett svagare 

sammanhang. 

• Bedömning: Stort värde på damm kategori, ganska svag status, 

medelmåttig representativet och medelmåttiga omgivande faktorer. Bedöms 

ha relativt svaga kulturvärden jämförelse med andra byadammar. Eftersom 

det finns så få kan den vara värd att bevara men i en urvalsfråga är det ett 

svagt exempel. 

 

6.4.2 Värderingsprinciper 
Värderingprinciperna utgår från de 3 principer som tas upp i Sätt att se på 

fornlämningar (Carlie & Kretz 1998), vilket innefattar vetenskapligt, pedagogiskt 

och upplevelsevärde. 

 
6.4.2.1 Vetenskapligt värde 

Byadammars vetenskapliga värde ligger nära till hands med deras natur-och 

kulturvärden. Det vetenskapliga värdet i detta fall handlar om hur bra byadammar 

kan medföra nya meningsfulla kunskaper. På grund av den stora kunskapsbristen, 

som även diskuteras av Länsstyrelsen i Västerbotten, så kommer byadammar att 

bedömas ha ett högt vetenskapligt värde. Vad som har observerats och analyserats 

i detta arbete är ett tecken på detta värde. 

 

Vidare diskussion om värdet handlar egentligen om vad man anser vara 

“meningsfulla kunskaper”. Detta beror på vilket perspektiv bedömaren har. 

Byadammar säger t. ex inte så mycket nytt om naturpåverkan och värden, då de 

oftast är så lika naturdammars, där det redan finns omfattande vetenskap. Det är i 

stället genom kulturvärden och dess historiska påverkan som värderingarna blir 

större.  

Hur byadammar uppkom, hur de användes, hur de försvann, vilken inverkan de 

hade, är ganska enkla frågor vid första intryck, men eftersom det saknas underlag 

så blir även den nivån av frågor omfattande. Här har individuella objekt även mer 

relevans där specifika byadammar kan ha olika historier och mening för kulturen. 
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6.4.2.2 Pedagogiskt värde 

Det pedagogiska värdet byadammar kan ge är mer varierat från objekt till objekt. 

Det pedagogiska värdet för byadammar lägger stor vikt på omkringliggande 

objekt. En byadamm som ligger själv ger inte så högt värde för det säger inte 

mycket om dess historia och arv. Den liknar då vilken vanlig damm som helst. 

Omkringliggande objekt kan stärka dammens identitet och samtidigt göra den 

intressantare och mer pedagogisk. Vad som även är relevant är hur åtkomlig 

dammen är. Det är svagare pedagogiskt sett om en damm ligger bakom staket 

eller på privat mark än en damm som man kan gå fram till och observera mer 

noggrant. Saker som skyltar eller övriga medel för information hjälper även det. 
 

Skåne-Tranås byadamm är ett exempel på en byadamm som hade haft goda 

förutsättningar för pedagogiskt värde. Dammen ligger i bykärnan, vilket gör den 

lättåtkomlig, och har bevarade damm-mekanismer samt äldre byggnader som 

fungerar som goda omkringliggande faktorer. Den är även skyltad med 

informationstavlor. 

 

Tosterups byadamm är i stället ett exempel med ganska svaga förutsättningar för 

pedagogiskt värde. Dammen ligger relativt långt ifrån bykärnan och även faktorer 

som Tosterup slott och gård, vilket gör att den tappar den historiska 

samhörigheten. Dammen ligger även tämligen svåråtkomlig eftersom den ligger 

bakom staket ute på någons mark utan indikation eller tavla som berättar vad den 

är. 

 
6.4.2.2 Upplevelsevärde 

Precis som det pedagogiska värdet så har byadammar väldigt mångsidiga 

förutsättningar för upplevelsevärde. Många faktorer som bedömer en byadamms 

upplevelsevärde är lika de som innefattar bedömningsmatrisen från Länsstyrelsen 

Västerbotten. Förekomst, status, representativitet och omgivande faktorer är alla 

viktiga för en upplevelse. Byadammars begränsade antal ger det en sällsyntare 

upplevelse. Dess status, alltså dammens skick och utseende påverkar upplevelsen. 

Representativiteten påverkar då det blir olika upplevelser om dammen är naturlig 

eller ej. Till sist är omgivande faktorer det som ger störst intryck på de flesta 

upplevelser. Det kan vara både positivt och negativt. Historiska lämningar ger ett 
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positivt intryck och moderna samt opassande byggnader och övrigt kan ge ett 

negativt intryck. 

 

Slutligen är upplevelsevärde något som kan vara svårt att bedöma. Detta eftersom 

det beror så mycket på individen. Människor är alla olika och har därför alla olika 

upplevelser. En person kan ha en bättre upplevelse på en central människogjord 

byadamm med många omkringliggande faktorer, medan en annan person kan 

föredra en mer naturlig damm med rik flora och fauna. 

 

7. Diskussion 
Detta arbete har utförts med syftet att skapa en kunskapsgrund för byadammar 

tillsammans med kartmaterial över deras lokaler på Österlen. Vidare är det viktigt 

att kunna redogöra vilka värden dessa dammar ger för kultur och miljö för att 

kunna skapa en diskussion om de borde bevaras eller även rekonstrueras. 

För att kunna åstadkomma detta syfte besvaras följande frågeställningar: 
 

• Hur har antalet byadammar förändrats? 

 
• Vilka kultur/naturvärden medför byadammar? 

 
• Bör byadammar bevaras? 

 
 

7.1 Hur har antalet byadammar förändrats? 
För att kunna besvara om antalet byadammar har förändras studerades ett antal 

historiska samt moderna kartor. Genom detta genererades resultat i form av kartor 

och tabeller. Resultaten påvisade att antalet byadammar kontinuerligt har minskat 

sedan 1800-talet. En större minskning kan ses mellan 1800- och 1900-talets 

kartor, där det sker en minskning på 55 % av antalet byadammar. En mindre 

minskning kan ses i övergången från 1900-talets kartmaterial och de moderna, där 

minskningen blev 40 %. Totalt har antalet byadammar minskat med 74 % från de 

äldsta studerade kartmaterialen till de modernaste. 

 

Förändringsmönstret av byadammar på Österlen har liknelser till andra studier. 
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Pawel Pienkowskis (2000) studie över småvatten i Polen har haft resultat vars 

mönster speglar de Österlenska. Där observerades en minskning på 69 % av deras 

dammar under perioden 1888–1980. Även om Polens markanvändning inte kan 

direkt förklara varför antalet byadammar på Österlen minskade, så berättar den 

om mönstret av förändringen av markanvändning som skedde runt om Europa. 

Den agrara revolutionen och det målmedvetna utökandet av jordbruksmark kan 

därför ses i både Polens och Österlens historiska markanvändning. Detta kan 

förklara försvinnandet av deras småvatten och byadammar. 
 

Resultaten kan även jämföras med en lokal studie skett över Skåne (Andersson et 

al. 2005). Länsstyrelsen Skåne undersökte flygfoton från 1940, 1980 och 2000 

för att få reda på hur antalet småvatten hade förändrats. Deras resultat visade att 

antalet småvatten nästintill halverades från 1940–1980 och sedan skedde en viss 

ökning på 2000-talet. Liknande resultat finner man över förändringen mellan 

1800–1900-talets kartor. Men till skillnad från flygfotona så minskar antalet i det 

moderna materialet. Anledningen till detta är troligtvis att länsstyrelsens studie 

innefattar alla former av småvatten till skillnad från bara byadammar. De insatser 

som gjorts för att anlägga våtmark och småvatten som skedde till stor del på 

grund av miljöstöd, förklarar hur småvatten övergripligt kan ha ökat samtidigt 

som byadammar minskat. Detta stärks även av resultaten över arealen vatten på 

Östlerlen. Arealen hade ökat från 1820–2022 men hur stor andel av vattnen som 

är byadammar hade grovt minskat. 

 

Genom analysen av kartmaterialet kan man även tyda mönster i dammarnas 

geografiska spridning. Majoriteten av byadammarna på Österlen befinner/befann 

sig på Österlens sydligare delar. De befinner sig även oftast på slätten och saknas 

i de större skogsområdena i norr. Den voluminösa skogsmarken samt de större 

höjdvariationerna gentemot slätten kan ha gjort anläggningen av dammar svårare 

och mindre attraktiva. Vad som även kan observeras som en skillnad mellan norr 

och syd är förekomsten av vattendrag, där det i norr har funnits en större 

spridning av vattendrag. Detta kan ha gjort att byar har haft närmare tillgång till 

vattendragen vilket därmed minskat behovet av en damm. 

De förändringar som skett på Österlen följer ett mönster som resten av Sverige 

samt andra delar i Europa, till exempel Polen, gick igenom. 

Populationsökningen på 1800-talet gav upphov till den agrara revolutionen i 
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Sverige. Den agrara revolutioner gav i sin tur upphov till ökad press på 

odlingsmark, dränering/dikande samt utflyttning från bykärnan. Tillsammans är 

detta de väsentliga anledningarna till att byadammarna försvann. Detta 

orsakssammanband kan beskrivas på följande vis: 

Den ökade press på arealen odlingsmark samt dess sammanhängande ger upphov 

till att förkasta annan markanvändning. Eftersom en stor del av befolkningen 

tvingas flytta ur bykärnan för att gynna odlingen så minskar bykärnan och därmed 

byadammens användning. De som flyttat tar inte sina djur ända till bykärnan för 

att dricka utan hittar andra vattenresurser såsom brunnar och pumpar. De som bor 

kvar i den mindre bykärnan har samma press på odlingsmark och även med den 

förminskade användningen torrläggs byadammen för att få större avkastning. 

Men även om de flesta byadammar försvann genom detta mönster, så tyder 

faktumet att det finns byadammar kvar efter rationaliseringen på att inte alla byar 

har följt det. En möjlig förklaring till detta är att dessa byar till stor del har kvar 

sina bykärnor. Vissa av dessa byar som Bollerup, Glimminge samt Tosterup är 

även väldigt små byar vars kärnor är knutna till deras borg/slott. Bönderna där var 

även anlitade av slottsägarna vilket gjorde att marken ägdes av samma person 

eller familj. Detta gjorde det möjligt för marken att redan vara mer sammanhängd 

och därför mindre påverkad av skiftesreformerna. I fall som Smedstorp så kan 

dammen ha bedömts för stor (3.8 hektar) för att dräneras. Skåne-Tranås och 

Smedstorps byadamm är även dokumenterad som kvarndamm vilket gav den en 

ytterliggare roll kopplad till vattenkraft. Ingelstads byadamm beskrivs inte direkt 

som en kvarndamm men det är möjligt att den kan ha haft en liknande roll 

eftersom en kvarn har funnits i byns historia. 

 

Sammanfattningsvis, vad som kan ha skyddat en byadamm från 

markförändringarna är om rationaliseringen av jordbruket kunde ske utan att 

dammarna avvecklades, till exempel om all mark ägdes av en markägare, marken 

redan hade ett sammanhängande ägosystem, eller om de hade användningar 

inom industrin. 

 

7.2 Vilka naturvärden medför byadammar? 
7.2.1 Artfynd 
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Som en del av småvattensfamiljen, så medför byadammar stora naturvärden. 

Analys av artfynd innanför och utanför byadammsområden visade att områden 

med en existerande byadamm har högre artrikedom och biologisk mångfald än ett 

område utan byadamm. Särskild betydelse hade det för rödlistade och 

naturvårdsarter. Detta är något som stöttas av en mängd forskning. Några 

exempel är Angel (1982), Wolseley (1982), Bjelke (2015) och Länsstyrelsen 

(u.å), vilka alla beskriver småvatten och dammar som värdefulla naturmiljöer som 

är väsentliga för den biologiska mångfalden. Vidare bekräftelse kan man hitta i de 

olika bidrag och stöd som finns till för att gynna den biologiska mångfalden 

genom restaurering och bevaring av våtmarker och dammar. Det blir då ingen 

större överraskning att byadammars existens gynnar ett områdes naturvärden. Att 

resultaten kan variera stort från by till by har troligtvis att göra med andra 

gynnsamma eller icke-gynnsamma faktorer. Byar utan byadammar kan ändå ha 

hög biologisk mångfald om det existerar andra gynnsamma faktorer där som t.ex. 

andra småvatten, sjöar, naturbetesmarker, naturskyddsområden m.m. 

 

 
7.2.2 Groddjur 

Sverige har 5 hotade groddjur: Lökgroda, Grönfläckig padda, Långbensgroda, 

Strandpadda och Gölgroda. Analys av deras fyndmönster med hjälp av data från 

Artdatabanken visade att 4 av dessa 5 groddjur förekommer på Österlen, 

undantaget var Gölgrodan. Populationerna av dessa groddjur är i stor utsträckning 

beroende av det Österlenska landskapet, i synnerhet långbensgroda och lökgroda 

som är nästan helt beroende av habitaten i Österlen med 100 % respektive 96 % 

av fynden inom området. Orsaken till deras hotade status beskrivs av 

Artdatabanken (u.å) som brist på lämpliga habitat på grund av trenden av 

utdikning och dränering som skett genom den svenska historien (Leiss 2021). Det 

som drar dessa groddjur just till Skåne är att, till skillnad från resten av landet, 

Skåne ligger i den nemorala zonen. Den nemorala zonen bidrar till annorlunda 

biotoper och ekosystem vilket i stora drag bidrar till en större biologisk mångfald. 

Med stöd från den mängd olika texter av Artdatabanken och Naturvårdsverket om 

dessa grodors beroende av småvatten som lekmiljöer och habitat, samt fynden av 

hotade grodor på Österlen, så kan man komma till slutsatsen att byadammarna på 

Österlen är gynnsamma för groddjurspopulationen. 
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7.3 Vilka kulturvärden medför byadammar? 
7.3.1 Bedömningsmatris 

Kulturvärdena av de 6 kvarliggande byadammarna bedömdes genom den matris 

som tagits fram av Länsstyrelsen Västerbotten. 

Resultaten på Österlen varierade men den generella slutsatsen var att byadammar 

har tillgång och potential till stora kulturvärden. Dammarnas sällsynthet på 

Österlen ger dem i sig en ett skäl att bevaras för kulturarvets skull. Faktorer som 

skick, representativet och omgivningen kan vara till hjälp vid möjliga 

urvalsfrågor om vilka objekt som ska bevaras eller skyddas. 

 
Genom bedömningarna kunde man observera att byadammen i Skåne-Tranås 

hade störst potential för kulturvärde och bör i ett kulturhistoriskt sammanhang 

vara första kandidat för att bevaras. Det är den enda byadammen som har bevis på 

att vara mänskligt anlagd. Det ger den ett annorlunda intryck och hjälper den att 

skiljas från “normala dammar”. 

 

 
7.3.2 Värderingsprinciper 

Överlag har byadammar goda förutsättningar att uppfylla de 3 

värderingsprinciperna som tas upp i Sätt att se på fornlämningar (Carlie & Kretz 

1998). Vad som påverkat värdena mest är dammarnas individuella faktorer vilket 

gör att resultaten kan bli väldigt annorlunda från damm till damm. 

 
Vad som framkommer i resultaten är att kulturvärden inte kan bedömas med 

samma objektivitet som naturvärden. För naturvärden är det tämligen generellt 

bestämt vad som är bra eller dåligt, vad som ger större värden och vad som ger 

mindre, även om visst utrymme för tolkning finns, vilket gör det enklare att 

bedöma. Men med kulturvärden blir det aningen svårare. Det finns mycket mer 

svängrum för individuella tankar och partiskhet. Vad som är meningsfulla 

kunskaper, pedagogiskt och upplevelserikt är mer subjektivt än vad som är 

naturvänligt eller gynnande av biologisk mångfald. Detta kan även vara en 

möjlig förklaring till varför det är mindre satsningar på kulturvärden än vad det 

är på miljön som exempelvis det är på Länsstyrelsen Västerbotten (Törnlund & 

Joelsson 2008). 
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7.4 Bör byadammar bevaras? 
Byadammar skapar väsentliga natur- och kulturvärden som Sverige lider en brist 

av. De innefattar karaktärsdrag som medför biologisk mångfald, 

ekosystemtjänster och kulturarv. 

 
7.4.1 Miljökvalitetsmål 

Byadammar berör direkt beskrivningarna av vad som ska skyddas och bevaras i 5 

av våra 16 miljökvalitetsmål (Sveriges miljömål 2022). Dessa är mål har idag ej 

har nåtts, men som Sverige arbetar med att uppfylla. 

 
• Miljömål 8 Levande sjöar och vattendrag: Vatten, speciellt de som är 

variationsrika ska skyddas och bevaras för att gynna naturlig 

produktionsförmåga, biologisk mångfald och kulturvärden. Byadammar har 

visats i resultatet och bakgrunden att vara variationsrika och ekologiskt 

hållbara vatten. På grund av detta bör byadammar skyddas och bevaras för att 

kunna bidra till att uppnå detta miljökvalitetsmål. 

• Miljömål 9 Grundvatten av god kvalitet: Grundvattnet ska vara hållbart 

och bidra till en god livsmiljö för växter och djur. Byadammar har 

förutsättningar för vattenrening och kan minska problemet att grundvattnet 

förorenas. De bidrar även till livsmiljöer för växter och djur. På grund av 

detta ska byadammar skyddas och bevaras för att kunna hjälpa till att uppnå 

detta miljökvalitetsmål. 

• Miljömål 11 Myllrande våtmarker: Värdefulla våtmarker och deras 

ekologi ska bevaras för framtiden. I detta miljökvalitetsmål räknas dammar 

med i våtmarker. Att byadammar ska klassas som värdefulla beror självklart 

på objektet i sig. Men de 6 byadammar som observerats i Österlen kan med 

goda förutsättningar kunna klassas som värdefulla. På grund av detta ska 

byadammar skyddas och bevaras för att kunna hjälpa till att uppnå detta 

miljökvalitetsmål. 

• Miljömål 16 Ett rikt växt-och djurliv: Den biologiska mångfalden ska 

bevaras och därmed ska deras livsmiljöer och ekosystem värnas. I sökningen 

av artfynd i resultatet visades byadammar gynna den biologiska mångfalden 
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och även fungera som nyckelbiotoper för hotade arter. På grund av detta ska 

byadammar skyddas och bevaras för att kunna hjälpa till att uppnå detta 

miljökvalitetsmål. 

• Miljömål 15 God bebyggd miljö: Bebyggda miljöer ska värna sina natur-

och kulturvärden. Byadammar befinner sig ofta inom bebyggda områden där 

de blir en källa för natur-och kulturvärden. Inte varje byadamm följer detta 

mönster men de gör det generellt sätt. På grund av detta ska byadammar 

skyddas och bevaras för att kunna hjälpa uppnå detta miljökvalitetsmål. 

 
 

7.4.2 Bidrag och stöd 
De olika exemplen som finns för bidrag och stöd inom för natur och kulturmiljön 

bidrar till diskussionen om byadammar borde bevaras eller ej. Olika styrelser och 

nämnder uppmuntrar aktivt bevarandet av dammar i allmänhet genom att ge ut 

ekonomiska stöd och bidrag. Dessa bidrag är starkt knutna till miljömålen och är 

en förutsättning för att kunna uppnå många av de nationella miljömålen. Exempel 

på dessa stöd går att hitta hos Länsstyrelsen Skåne (u.å.a) där de ger ut stöd för 

både dammar som naturmiljö och kulturmiljö, så länge de specifika objekten 

fyller kraven. 

 
I Länsstyrelsen Skånes (u.å.a) beskrivning för urvalet av naturmiljöer, i form av 

våtmarker och dammar, läggs stor vikt på att prioritera de vatten som ger nytta för 

hotade groddjur. Resonemangen om de hotade groddjurens livsmiljöer och 

förekomster har resulterat i en förståelse av byadammar betydelse för groddjuren. 

Detta bör göra byadammar goda kandidater till bidraget. 

De åtgärder för kulturmiljö som kan få bidrag delas in i 3 kategorier: “Bidrag för 

byggnadsvård”, “Bidrag för vård av kulturlandskap och fornlämningar” samt 

“Bidrag för ökad tillgänglighet och kunskap om värdefulla kulturmiljöer”. Om 

byadammar passar in i dessa kategorier beror helt på de olika faktorerna som 

tidigare diskuterades i tillämpningen av bedömningsmatrisen. Det är därför inte 

helt säkert att alla byadammar kommer att ses som lämpliga objekt för bidrag. 

Bidragets krav uppmärksammar åter igen de mer subjektiva bedömningsmallar 

som sätts på kulturmiljön och svårigheterna de kan utgöra för bedömning. 
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8. Slutsatser 
Byadammar har varit ett märkligt fenomen att undersöka. En ganska undanskymd 

liten faktor i människans historia. Ett begrepp någon knappt har skrivit om, och 

som de flesta inte ens hört talas om. Man har behövt finläsa litteratur, artiklar och 

protokoll för en möjlighet att hitta en mening eller två om fenomenet. Mängden 

källor som förkastats på grund av bristande information är fler än vad som kunnat 

användas. Trots svårigheterna har det varit ett mycket givande arbete som 

förhoppningsvis inte blir den sista inblicken i byadammen i modern tid. 

 

Sammanfattningsvis är de slutsatser arbetet kommit fram till: 

• Byadammar har minskat kraftigt i antal dels på grund av den agrara 
revolutionen på 1800-talet och de förändringar som skedde i 
markanvändning på grund av den. 

• Byadammar gynnar naturmiljövärden genom att vara en nyckelbiotop för 
många hotade arter, bidrar med ekosystemtjänster samt ökar den biologiska 

mångfalden. 

• Byadammar har varierande förutsättningar men kan bli en tillgång till att 

gynna vårt kulturella arv. De har även en stor potential till att hjälpa till att 

lösa de stora kunskapsbrister man finner om landets historiska vatten. 

• Byadammar bör bevaras för naturmiljöns och kulturmiljöns skull då de 

gynnar den biologiska mångfalden och hotade arter, och ger en inblick i den 

forna användningen av småvatten och markanvändning. De berör även 5 av 

landets 16 miljökvalitetsmål som ännu ej uppfyllts. 

• Det är svårare att bedöma objekts kulturvärden än naturvärden. Detta kan 
vara en anledning till varför naturvårdsarbetet ofta får prioritet över 
kulturvård. 
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