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Inledning och syfte
Landskapet förändras över tid och det vi ser idag är resultatet av både samhällets och
naturens utveckling. Hur markanvändningen ser ut är beroende av människans behov och
intresse. Skogen är en av Sveriges största och viktigaste naturresurser som är avgörande för
samhällets utveckling.
Området kring naturreservatet Skrylle har en lång skogshistoria som har genomgått stora
förändringar i markanvändning, skogsutbredning och skogstyp på grund av mänskliga
behov, men även flera naturkatastrofer i form av stormar har satt sin prägel på landskapet.
Detta gör att Skrylleområdet har rika och varierade naturvärden samt har en lång odlingsoch kulturlandskapshistoria.
Syftet med studien är att undersöka landskapsförändringen och skogsutvecklingen i
Skrylleområdet som är beläget öster om Lund i Skåne, under de senaste århundradena. För
att kunna undersöka landskapets förändringar, har markanvändningen under respektive
århundrade granskats.

Frågeställning
1) Hur har markanvändningen samt fördelningen av de olika marktyperna sett ut och
hur har de förändrats i Skrylleområdet under de senaste århundraden?
2) Hur har skogsutvecklingen sett ut och hur har den förändrats under de senaste
århundraden?
3) Vilka har de grundläggande faktorerna varit som har påverkat Skrylleområdets
utveckling och hur förhåller sig Skrylles skogsutveckling till Skånes och Sveriges
allmänna skogshistoria?

4

Bakgrund
Undersökningsområde & Landskapsanalys
Undersökningsområdet är beläget strax utanför Lund mellan Södra Sandby och Dalby i
Lunds kommun.

Figur 1. Kartan visar vart undersökningsområdet är beläget och dess utbredning samt all närliggande
naturreservat och nationalparken Dalby Söderskog. Källa: GSD-Ortofoto 2018 raster RGB 0.25m © Lantmäteriet
och Sveriges kommungränser från SCB år 2012.

Skrylle är ett populärt rekreations- och friluftsområde med fina naturmiljöer och rika
naturvärden. Skrylleområdet är ett samlingsord för alla de närliggande tio naturreservaten
samt nationalparken Dalby Söderskog (Länsstyrelsen u.å). Skrylleskogen är beläget uppe
på den nordvästra delen av Romeleåsen som utgörs av ett svagt kuperat område där
topografin ligger på mellan 80–123 meter över havet (Gerdtsson, 2006). Skrylle är ett av
södra Sveriges mest välbesökta friluftsområde med ca 500 000 besökare per år (Gerdtsson
& Rizell. 2006)
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I denna studie kommer det markerade området att studeras (se figur 1) som omfattar
följande naturreservat: Måryd, Gryteskog, Prästaskogen, Dalby fälad, Rökepipan, Dalby
norreskog och nationalparken Dalby Söderskog, med anledning av att de är
sammanhängande till skillnad från Billebjer, Prästamöllan, Borelund- och Knivåsen.
Skrylleområdet har en lång historia med både skogsmark och öppen mark. Det har länge
varit ett av de större skogsområdena i sydvästra Skåne.
Skrylleområdets berggrund domineras av bergarterna granit, gnejs och sandsten (figur 2).
Området har ett lågt pH-värde på grund av bergarterna granit och sandsten (Brandtberg,
Simonsson, och Sjöberg 2005). Sveriges jordarter formades under och efter den senaste
istiden, som har satt tydliga spår också i undersökningsområdet. Jordarterna inom
undersökningsområdet domineras av lerig och sandig morän (figur 3). Den sydvästra delen
av området består av moränfinlera och morängrovlera som är bördigare än lerig och sandig
morän. Detta medför att flora och fauna i Dalby Söderskog skiljer sig från de andra
naturreservaten.

Figur 2. Berggrundskarta som visar berggrunden i undersökningsområdet med omnejd. Källa: Berggrundskarta
2019 Berggrund 1:50 000–1:250 000 vektor © SGU.
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Figur 3. Jordartskarta som visar jordarterna inom undersökningsområdet med omnejd. Källa: Sveriges Geologiska
Undersökning (SGU) Jordartskarta 2019 Jordarter 1:25 000–1:100 000 vektor © SGU.

Kunskapsläge om olika markslag
Barrskog
Gran och tall är de dominerande trädslagen i barrskog. Det förekommer även lövträd som
björk, asp, bok eller ek i mindre omfattning i en barrskog. Barrskogen förekommer naturligt
och dominerar i den norra delen av Sverige. I Skåne är de flesta barrskogar planterade på
moränmark och är Skånes vanligaste skogstyp (Brunet 2005). Barrskogen i Skåne
planterades under 1800-talet som en följd av upprepade bränningar, hårt bete och
efterfrågan på virke (Håkansson 2000; Nationalencyklopedin a. 2020). I Skrylleområdet
planterades granskogen ca år 1870 efter att staten köpte in marken (Emanuelsson 2002).
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Enligt Riksskogstaxeringen från 2019 kallas en skog, där granen utgör mer än 65 procent
av alla trädslag, för granskog och likaledes för tallskog. En barrskog som inte uppfyller
både tall- och granskogens krav kallas för barrblandskog där det hela området måste bestå
av minst 65 procent barrträd.
Huvuddelen av skogens organiska produktion och vattenförbrukning sker i trädskiktet.
Trädskiktets täthet avgör ljustillgången för de nedre skikten som i sin tur avgör skogens
utseende (Nationalencyklopedin a 2020). En granskog har ett lågt pH-värde på grund av
berggrunden och granarna som fäller barr, även kallad för fallförna, som faller från granen
är sura (Brandtberg et al. 2005). Granen har ett ytligt rotsystem, vilket gör att den är mer
känslig för stormar (Nationalencyklopedin c 2020). Johansson & von Essen (1995) skriver
om att granar trivs bäst och har längst överlevnad i moränjord. Barrträd har barr till
motsvarighet för blad på lövträd. Barr har oftast en mörkare färg än blad på grund av dess
ämnesomsättning som gör att barrträd är mer anpassade till näringsberövad jord. Detta
resulterar i att barrträden behåller sitt mörkgröna barr året runt jämfört med lövträden som
tappar sina löv under hösten (Andersson 2013).

Lövskog
Lövskog domineras av lövträd som kännetecknas av deras tunna och relativt breda blad.
Det finns betydligt flera arter lövträd än barrträd och lövträden delas in i ädla och ordinära
lövträdslag (Nationalencyklopedin c 2020). Ädellövträden har större skydd i lagen eftersom
de har ett större ekonomiskt och ekologiskt värde. En lövskog består av minst 65 procent
lövträd och mindre än 45 procent ädla lövträd. I ädellövskog måste skogen bestå av minst
65 procent lövträd samt minst 45 procent ädla lövträd enligt Riksskogstaxeringen från år
2019. Några exempel på de vanligaste ädellövskogsträd är alm, ask, bok och ek. Exempel
på vanliga lövträd är björk, asp och alar. Lövskog förekommer ofta inblandat med barrskog
som då kallas för blandskog. I södra delen av Sverige som Skåne förekommer det naturligt
lövskog (Skogsstyrelsen 2019) där bokskogen är dominerande i det skånska landskapet
(Brunet 2005).
Det finns många olika typer av lövskog beroende på vilket trädslag som domineras. Jörg
Brunet (2005) beskriver att Skrylle är en kulturskog som tillhör både ”bokskog av ristyp”
och ”Bokskog av låg örttyp”, författaren syftar då på att skogstypen växer på sura jordar
och att markvegetationen är sparsam och artfattig.
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Under vinter och vår står lövträden kala och detta möjliggör för andra arter att kunna
utvecklas och blomma då ljustillgången är mycket god. Löven som har fallit från träden ger
näring till jorden och bidrar till ett högre pH-värde än en barrskog. Ökad exponering för
ljus samt höjd pH-värde i marken bidrar till att lövskogen får ett rikt fältskikt, detta
resulterar i en högra flora och fauna-värde än barrskogar. Däremot skiljer det sig mellan
olika typer av skogar (Skogsstyrelsen 2019). Exempelvis kan en bokskog se mörk ut och
detta beror på att ljusinsläppet från trädskiktet är lågt som resulterar i mindre växtligheter.
Nationalparken Dalby Söderskog är ett exempel på naturlig lövskog med rik flora och
fauna.

Blandskog
En blandskog är en skog som består av minst två olika trädslag (Nationalencyklopedin b
2020). Riksskogstaxeringens definition av en blandskog är att det måste bestå av mellan 35
procent och 65 procent lövträd. Barrblandskog är en blandskog som måste bestå av minst
65 procent barrträd. Blandskogen var vanligare förr och var även den dominerande
skogstypen i Sverige fram tills början av 1900-talet. Under det senaste århundradet har
monokulturer som gran- och tallskog blivit dominerande på grund av planteringar
(Nationalencyklopedin b 2020; Skogsstyrelsen 2019; Skogskunskap 2019).
Fördelen med blandskogar är att de är mer resistenta mot skador och förändringar och har
högre biologiska värden än monokulturer på grund av diversiteten. En blandskog har olika
förutsättningar och egenskaper beroende på vilka trädslag som finns. Olika trädslag växer
på olika sätt och därför måste utvecklingen följas så att så vissa trädslag inte börjar
domineras så att det inte längre räknas som en blandskog (Skogsstyrelsen 2019).

Öppen mark
Öppen mark är den mark som inte har många höga objekt i landskapet såsom byggnader
och skog, några exempel är betesmark, åker och äng. I detta arbete förekommer också ordet
fäladsmark som härstammar från de gamla skånska byalagens tid. Marken var gemensamt
utmark för alla byns invånare där boskapsdjuren betade. (Sahlin 1930). Fäladsmark är lik
betesmark och därför ingår det under denna kategori. I studien förekommer även våtmark
som är inkluderat under denna kategori. Våtmarker är till stor del av året vattenfyllda nära

9

eller över markytan och har en stor betydelse för flora och fauna (Nationalencyklopedin e
2021).
I Skrylleområdet har det funnits åkrar sedan långt tillbaka i tiden. En åker är ett stycke mark
i landskapet som används till odling av grödor. Åkermarker har genomgått stora
förändringar under skiftesreformerna mellan 1700–1800-talet, där mindre tegar slogs ihop
för att bilda större åkrar och på så sätt få en mer effektivare jordbruk.

Vatten
I denna studie kommer större vattensamlingar som dammar att benämnas under denna
kategori. Ett exempel som syns tydligt från 1900-talet är Rögle dammar som är beläget i
den nordvästra del av undersökning.

Bebyggelser
I denna studie räknas alla bebyggelser som syns på kartorna under denna kategori.
Bebyggelserna kan vara allt från Skryllegården till enstaka hus och torp.

Sveriges och Skånes landskaps- och skogshistoria
Sveriges befolkning ökade mellan 40–60 procent under perioden år 1530 – 1630 och antalet
bebyggelser fördubblades genom nyodling. Detta resulterade i en stor efterfrågan på ved
och Kronan spelade en stor roll för kolonisationen och ökade skatten för skogsmarker.
Kungen ägde en tredjedel av all skog i Sverige och man fick betala ollonfläsk till kungen
för att fortsätta med ollonbete i skogen. Fram till år 1537 kom kungliga förbud mot att
avverka bärande träd, som bok, ek och hassel, de blev Kronans träd som användes främst
till skepp och svinbete (Eliasson 1997).
Under 1700-talet ökade befolkningen ytterligare genom nyodling med förbättrade
jordbruksmetoder och skiftesreform. På slutet av 1700-talet var Skånes skogar relativt glesa
på grund av utvinning av ved och timmer efter att boken fick fri dispositionsrätt på skatteoch kronojord år 1793 (Brunet 2005). Riksdagen beslöt att torpanläggningar skulle vara
fria från skatt och detta medförde att antalet torp ökade från 28 000 till 65 000 under
perioden år 1751–1800 (Eliasson 1997).
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År 1823 uppgav staten sin makt över skogsmarken och tillät Riksdagen försäljningar av
Kronoskogar. Detta resulterades i att lokalsamhället fick ökad makt över marken. Mellan
år 1800–1865 fördubblades åkerarealen från 1,5 miljoner hektar till 3 miljoner hektar.
Brukaren i lokalsamhällen fick själv bestämma över sin jord istället för att endast använda
denna till livsmedelsproduktion. En ny omfattande skogsavverkning skedde i mitten av
1800-talet på grund av den industriella revolutionen där Sverige övergick från att vara ett
jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle. Detta resulterades i en fördubbling av
avverkningsvolymen från ca 20 miljoner m3 till 40 miljoner m3 där större delen gick till
trävaruindustrin. Staten hade fått en ny skogspolitik där skogbärande utmarker ska
producera mer skog för att försäkra landet om en viktig naturresurs. Staten köpte in
skogsegendomar mellan år 1859 fram till 1923 som kallades för Kronopark (Eliasson
1997). I Skåne planterades gran på skogs- och fäladsmarker år 1860 som eventuellt blev
Skånes vanligaste skogstyp där 40 procent av länets skogsareal (140 000 hektar) bestod av
gran. En övervägande del av granplantering skedde även under 1900-talet efter första
världskriget 1923 då behovet av träd ökades (Brunet 2005).
Naturvård och friluftsliv började ta fart under 1900-talet. Några enstaka skogsområden
fredas för sin betydelse av flora och fauna under första hälften av 1900-talet och bildandet
av naturreservat tillkom efter 1960-talet (Brunet 2005). Syftet med naturreservat var att
skydda värdefulla naturområden och samtidigt tillgängliggöra naturen för människors
friluftsliv och rekreation. Skrylle naturreservat bildades år 1993 efter att Dalby Kronopark
såldes till Lunds kommun och stiftelsen för fritidsområden i Skåne (Lindquist 1938).
Skånes skogar bestod av ca 63,7 procent barrskog och 36,3 procent lövskog enligt
skogsdata från Riksskogstaxeringen år 2019.
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Skrylles landskapshistoria och förändring
Skrylleområdet 1600-talet

Figur 4. Bilden visar på ungefär var undersökningsområdets utsträckning på Buhrmans karta under år 1684. Källa:
Riksarkivet: Kungsboken, Kungsboken, SE/KrA/0437/1 (1684), bildid: K0025072_00001.

Gerhard von Buhrmann var en svensk militär och kartograf som efter det skånska kriget
karterade in hela Skåne provinsen. Kartan blev färdigställd år 1684 och visar bland annat
skogarnas utbredning, vägar och samhällen
(Munthe, W: SON. U.å.). Figur 4 visar på
ett ungefär undersökningsområdets
utsträckning på kartan. I Buhrmans karta
visas fyra olika typer av skog (figur 4.1):
bökeskogh (bokskog), eekeskogh (ekskog),
fÿrreskogh (barrskog) och suurskogh (al
och björk).

Figur 4.1. Urklipp från Buhrmans karta som visar de fyra olika
typer av skog under år 1684.
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Namnet Skrylle är först nämnt från Lunds stifts
landebok år 1569 men har även kallats för
’Skrulle’, ’Skrölle’ eller ’Skrille’ på Buhrmans
karta som betyder storskog (Lindquist 1938).
Skrylleskogen dominerades av bok- och i mindre
utsträckning ekskog på Buhrmans karta. I övriga
skånska skogar dominerades även bokskog under
denna period (se figur 4.2.) Campbell (1928)
skriver om bokskogen på Buhrmans karta: ”Med
signa

för

”bökeskog”

sammanhängande

betecknas

skogspartier,

i

stora
regel

Figur 4.2. Bokskogens utbredning i Skåne utifrån
Buhrmans karta ur Troedsson 1966.

utmarksskogar eller allmänningar åtskiljande de olika odlingskretsarna med deras hemman,
byar eller grupper av byar”.
I slutet av medeltiden var Skrylleområdet utmarker för närliggande byar. Ollonbete tillkom
även i skogen under bra ollonår. I lagstiftningen användes begreppet ”bärande träd” som
innebar att vissa trädslag som till exempel bok, ek och hassel var skyddsvärda (Eliasson
1997.). Om ekskogen skriver Campbell (1928): ”Signa för ekskog däremot påträffas i
mindre grupper eller stråk i direkt anslutning till större eller mindre odlingskretsar”.
Generalguvernören gav bönderna i Dalby och Hellestad fritt tillstånd att utnyttja surskogen,
som är beläget norr och öst om Hellestad, för sitt eget behov från år 1664. Men det visade
sig att bönderna avverkade även från bok- och ekskogen i Skrylle. Redan efter tre år fick
tillståndet upphävas för att rädda området från total skövling (Lindquist 1938). Den hårda
avverkningen lämnade efter sig en ny typ av mark, fäladsmark, och trycket på utmarkerna
ökade mot slutet av århundradet (Emanuelsson 2002). I slutet av 1600-talet tillkom så
kallade planterhagar inom Skrylleområdet vars syfte var att var skydda områden från bete
så att ny bokskog kunde växa upp igen (Lindquist 1938).

Skrylleområdet 1700-talet
Utifrån en geometrisk avmätning av lantmätaren Carl Gustaf Rubens som är uppdelad i två
halvor av Södra Sandby socken år 1776, är det möjligt att tolka med hjälp av
kartbeskrivningen på ett ungefär hur det kunde ha sett ut i Skrylleområdet (se figurerna 5
och 5.1). I kartbeskrivningen står det bland annat att: ”Skrÿlle Skog beträsfar befinnes den
13

merendels vara förhuggen, undantagandes vid norra sidan kvar eft skogen är något tjockare
och mera i behåll. Den öfriga fäladen är merendels öfver att tufvig och måslupen med ljung,
hen och något smått ene bevuxen”. Detta kan tydas och förkortas till att Skrylle skog var
mestadels avverkad undantaget norra sidan och att fäladsmarken var bevuxen med små
enbuskar.

Figur 5. Geometrisk avmätning av Södra Sandby socken 1776 som visar den högra halvan av Skrylle. Källa:
Lantmäteristyrelsens arkiv.
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Figur 5.1. Geometrisk avmätning av Södra Sandby socken 1776 som visar den vänstra halvan. Källa:
Lantmäteristyrelsens arkiv.

Jörg Brunet (2005) skriver att i början av 1700-talet var Skrylleskogen ännu en stort bokoch ekskog men som sedan blev den öppen fäladsmark inom loppet av 1700-talet.
Planterhagar införskaffades i samband med 1600-talets fortlöpande avverkning i skogen i
de närliggande byarna år 1738. Storskiftet som utfördes mellan åren 1752–1776 gav
bönderna större frihet till att avverka i Skrylleskogen (Lindquist 1938). Reformerna ledde
till att Skrylle stod 60 procent kalhugget och man började oroa sig för en kommande
virkesbrist om skogen skulle bli totalt skövlat. Lindquist skriver att: ”De relativt små
planterhagarna kunde icke ersätta de allt större kalmarkerna och virkesstölderna och
skövlingen fortsatte ohejdat”. Försöken med planterhagar blev ett misslyckande och man
betraktade betesmark som mer värdefull än skogen fram tills mitten av 1800-talet
(Emanuelsson 2002).

Skrylleområdet 1800-talet
I slutet av 1700-talet glesades skogen ut allt mer och i slutet dominerades området av öppen
fäladsmark (Gerdtsson 2006). Skånska rekognosceringskarta var ett karteringsprojekt med
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syfte att göra en vetenskaplig kartering av Sverige där man började med Skåne år 1812
(Lantmäteriet u.å).

Figur 6. Undersökningsområdet på den skånska rekognosceringskarta år 1812. Källa: Riksarkivet

Nils Lewan (2004), docent i kulturgeografi, har skrivit i sin artikel ”Beskrivningarna till
skånska

rekognosceringskartan”

om

följande

socknar

som

finns

omkring

undersökningsområdet:
Silvåkra, Hällestad, Revinge och Sandby: ”Hällestads socken är backig och skogbevuxen.
De övriga socknarna är jämna och skoglösa”. Om Dalby och Hardeberga: ”Dessa tvenne
socknar ligger mycket högt, jordmån bördig, något lerblandad och stenbunden. Inom dessa
socknar finns ej stora skogar, utan endast några små skogslundar”.
I mitten av 1800-talet var nästan all skog avhuggen i Skrylle men efterfrågan på virket var
fortfarande stor. Lindquist (1938) skriver. ”Sedan nu Skrylleskogen nästan helt utplånats,
hämtades detta virke i huvudsak från Hästhageskogen”. Hästhageskogen, även kallad
Dalby hage är området i den sydvästra delen inom undersökningsområdet som omfattar
Dalby Söderskog, Dalby Norreskog och betesmarken mellan skogarna. Det var framförallt
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hagtorn som hämtades i detta område men även en del bok och ek avverkades. Lindquist
skriver vidare om att ”När Ehrengranath år 1836 slutade som stuterichef torde sålunda hela
buskskiktet i hästhagen ha varit borta”. Avverkningen i högskogsskiktet började runt år
1880 och det var framförallt ek som avverkades (Lindquist 1938).
Skrylleområdet bestod till största del av ljungbevuxen enefälad fram tills att
domänförvaltningen köpte in området och bildade Dalby kronopark. Syftet med
kronoparken var att få ett ekonomiskt värde för att kunna fylla det behov av virke och ved
som fanns (Lindquist 1938). Detta blev även en historisk vändpunkt för skogens återkomst
i Skrylle. Stora delar av området planterades med gran, framförallt på sämre åkerjord och
betesmarker (Emanuelsson 2002).
Generalstabskartan (år 1827–1971) skapades av en militär organisation och består av två
delar som tillsammans visar hela Sveriges topografi (höjdförhållanden, kommunikationer,
bebyggelser och översiktlig markanvändning).

Figur 7. Undersökningsområdet på Generalstabskartan från år 1865. Källa: Rikets allmänna kartverk, Skåne län.
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Skrylleområdet 1900-talet
Skogsmarksarealen i Skåne har ökat kontinuerligt efter slutet av 1800-talet genom
granplanteringar (Emanuelsson 2002). På häradsekonomiska kartan (år 1859–1934) som är
baserad på skifteskartor, visar markanvändning, vegetation, kommunikationer, gränser och
bebyggelser. Med hjälp av teckenförklaringen visar kartan att Skrylleskogen under denna
tid dominerades av barrskog med inslag av lövskog.
Avverkningen i Hästhagen som inträffade i slutet av 1800-talet väckte oro hos
organisationen Kungliga vetenskapsakademien (KVA), som kan ha varit den egentliga
orsaken till att Lunds botaniska förening år 1904 begärde om fridlysning av området
(Lindquist 1938). Lindquist (1938) skriver att ”det vore av särskild vikt, att så mycket som
möjlig bibehålla dess ursprungliga träd- och busk-vegetation och att med avseende å
återväxten låta den få sköta sig själv”. Avverkningen i Hästhagen fortsatte, trots många
försök med att skydda området, i mindre omfång fram tills att den Kungliga majestät beslöt
att efter den 1: a december år 1916, var det stopp med avverkningen i Hästhagen och att
Söderskogen skulle avsättas till nationalpark (Lindquist 1938).
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Figur 8. Undersökningsområdets utbredning på häradsekonomiska kartan år 1910. Källa: Rikets allmänna
kartverk, Skåne län
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Ett ortofoto från år 1947 visar markanvändningen tydligare, framförallt granplanteringens
utbredning som domineras i undersökningsområdet. Ett annat ortofoto från år 1957
kompletterar markanvändningen på fotot från år 1947 (se figurerna 9 och 10).

Figur 9. Undersökningsområdets utsträckning från ortofoto år 1947. Källa: Lunds universitet, centrum för Geologiska
informationssystem
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Figur 10. Undersökningsområdets utsträckning från ortofotot år 1957. Källa: GSD-Ortofoto historiska 1960 raster
s/v 0.5m © Lantmäteriet

Under senare hälften av 1900-talet drabbades Skåne av ett flertal stormar. De mest
omfattande stormfällningar var från år 1967 och år 1999 som blåste ner en stor del av den
äldre granskogen. Gran återplanterades efter stormen år 1967 men inte efter stormen år
1999 (Emanuelsson 2002). Istället ersattes lövskog i och med bildandet av naturreservatet
1993 efter att Dalby kronopark såldes till Lunds kommun och stiftelsen för fritidsområden
i Skåne. Syftet med reservatet var att skapa och främja för rekreation och friluftsliv samt
återskapa naturtyper och lövskogen som det en gång i tiden har varit under medeltiden
(Larsson, Hedesten Nordin 1993).
Den ekonomiska kartan (år 1935–1978) visar fastigheternas utsträckning och skogens
utbredning.
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Figur 11. Undersökningsområdets utsträckning på ekonomiska kartan år 1970. Källa: Skåne län © Lantmäteriet

Skrylleområdet 2000-talet
Resultatet från skötselplanen för Skrylle naturreservat syns på ortofoton från år 2002 och
2018 där barrskogens utbredning ser betydligt mindre ut jämfört med den ekonomiska
kartan år 1970. Skötselplanen strävar att få en arealfördelning mellan lövskog och barrskog
till 10:1 under en period av 30–40 år.
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Figur 11. Undersökningsområdet på ortofotot från år 2002. Källa: Lunds kommun © Stadsbyggnadskontoret

Figur 12. Undersökningsområdet på ortofoto från år 2018. Källa: GSD-Ortofoto raster RGB 0.25m © Lantmäteriet
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Metod och material
Digitalisering av historisk och dagens kartmaterial
För att kunna studera landskapsförändringen samt den historiska markanvändningen
genomfördes en arkiv- och kartstudie. Allt kartmaterial lades in på dataprogrammet
ArcMap 10,5 för att underlätta studerandet och analyseringen av de olika marktyperna i
landskapet samt visuellt kunna se landskapsförändringen över tiden. De historiska kartorna
har hämtats från lantmäteriets historiska karttjänst där jag har utgått ifrån de kartmaterial
som har information om undersökningsområdet. Berggrunds- och jordartskartan hämtades
från Sveriges geologiska undersökning (SGU) och flygbilder över Skåne under 1940-talet
hämtades från Lunds universitets geografiska centrum.
De kartor och ortofoto som har använts i arbetet är följande:
•

Buhrmans karta 1684. Riksarkivet, Kungsboken.

•

Avmätning 1776. Lantmäteristyrelsens arkiv, Södra Sandby socken.

•

Skånska rekognosceringskartan 1812 - 1820. Riksarkivet

•

Generalstabskarta 1865. Rikets allmänna kartverk, Skåne län

•

Häradsekonomiska karta 1910–15. Rikets allmänna kartverk, Skåne län

•

Ortofoto 1947. Lunds universitet, centrum för Geologiska informationssystem.

•

Ortofoto 1957. GSD-Ortofoto historiska 1960 raster s/v 0.5m © Lantmäteriet

•

Ekonomisk karta 1970. Skåne län © Lantmäteriet

•

Ortofoto 2002. © Stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun

• Ortofoto 2018. GSD-Ortofoto raster RGB 0.25m © Lantmäteriet
• Jordartskarta 2019. Jordarter 1:25 000–1:100 000 vektor © SGU
• Berggrundskarta 2019. Berggrund 1:50 000–1:250 000 vektor © SGU
• Höjddata 2019. Höjddata 2m raster © Lantmäteriet
Först rektifierades de äldre historiska kartorna från lantmäteriet, dvs. generalstabskartan,
den skånska rekognosceringskartan, häradskartorna och historiska ortofoto där dagens
ortofoto användes som rektifieringsunderlag. De äldre kartorna var många gånger svårare
att rektifiera på bra sätt och därför rektifierades de till den närmsta kartan, till exempel
Skånska rekognosceringskarta rektifierades till generalstabskartan. Därefter digitaliserades
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och kategoriserades samtliga ytor under respektive århundraden. Under digitaliseringens
gång ställdes skalan in mellan 1:2500–1:4000 för att få tydligare bild om vilket markslag
det gäller. Alla kartor är visade i skalan 1:40 000, inklusive jordartskartan och
berggrundskartan.
Observera att resultatet från 1700-talet inte finns med i de slutgiltiga sammanställning av
resultaten. Detta är på grund av att det är brist på kartmaterial för detta århundrade som
visar hur området såg ut. Kartorna (figur 5 och 6) visar inte hela Skrylleområdet trots efter
att ha rektifierats till den skånska rekognosceringskartan år 1812, utan visar endast delar av
området (se figur 13). Med hjälp av kartbeskrivningen från kartorna går det att tolka på ett
ungefär hur området kunde ha sett ut förr.

Figur 13. Avmätning från år 1776 kartorna rektifierade till den skånska rekognosceringskartan år 1812. Källa:
Rikets allmänna kartverk, Skåne län.

Markernas areal beräknas i ArcMap med verktyget ’Calculate geometry’ där arealerna mäts
i enheten hektar (ha). Arkivstudier studerades i Lunds universitetsbiblioteket och digitalt
via Skånes länsstyrelsen arkiv. Arkivstudier är till för att komplettera kartstudien samt fylla
i de bristfälliga information som kartorna inte visar som tolkningen av historiska kartornas
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symboler med mera. Markanvändningens arealer importerades sedan in i Excel för att
beräkna och skapa olika diagram för att visa markanvändningens fördelning, utbredning
och förändring genom tiden. Resultatet av markanvändningen areal är avrundat uppåt med
två decimaler.

Kategorisering av olika markslag
Kategoriseringen av marktyper delades in i följandet grupper: barrskog, lövskog,
blandskog, öppen mark, vatten och övrigt. För att underlätta undersökningen och
förståelsen i denna studie har jag valt att kategorisera följande grupper:
-

Granskog, tallskog och barrblandskog som barrskog.

-

Ädellövskog och alla rena skogstyper (dvs. skog av ett trädslag som ekskog,
björkskog mm.) som lövskog.

-

Alla övriga marktyper som inte har nämnts tidigare (till exempel bebyggelser)
som övrigt.

-

Plantage, landsvägen mellan Dalby och Södra Sandby, åker, fäladsmarker och
våtmark som öppen mark.

I vissa få kartor gick det att se vilket markslag det var genom att titta i legenden. För kartor
utan legend eller liknande fick jag skapa en egen tolkning. Till de äldre kartorna som
exempelvis generalstabs- och skånska rekognosering karta, användes Ale tidskrift av Urban
Emanuelsson (1983). Tolkningen av historiskt- och dagens ortofoto gick till på följande
vis: den mörka skogen är barrskog (detta kunde dels bekräftas genom att förstora fotot och
se själva trädtypen och utifrån skuggorna), med informationen från kunskapsläget om de
olika markslag i bakgrunds delen. Exempel är barrträdens barr är mörkare och syns året
runt jämfört med lövskogen. Med hjälp av detta underlättades urskiljning samt identifiering
av vilken skog som syns på de historiska flygbilderna.

Felkällor
Ett vanligt fel gällande digitalisering av äldre kartor är meteorologiska synpunkter. Till
exempel vid digitalisering av ungbarrskog som ser ut att vara små buskar (fäladsmark) men
som sedan förvandlas till barrskog. Beroende på storleken på buskarna och deras
utbredning har jag ibland valt att inte klassificera det som en skog. För att försöka motverka
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detta problem så gott som möjligt har jag tittat på kartorna före och efter i samma område.
Detta för att ge mig en så bra förståelse som möjligt för att kunna avgöra vilken typ av mark
det kan vara.
En annan felkälla var att bedöma vart jag skulle dra gränsen mellan två olika
markanvändningar. Till exempel mellan skog och öppen mark. I vissa förhållande
underlättades det genom att zooma tillräckligt långt in på kartan. Vid skuggor från träd som
täcker för gränslinjerna, fick eget antagande göras kring vart gränserna går, detta förekom
ofta på ortofoton.
Vid digitaliseringen av markytor, som till exempel skog, tillkom funderingar kring hur
mycket skog eller träd ska det vara för att det ska kunna klassificeras som ”en skog”. Enligt
skogsvårdslagen 2018 från Sveriges riksdag är definitionen av skogsmark följande: ”Ett
sammanhängande område där träden har en höjd av mer än fem meter och där träd har en
kronslutenhet av mer än tio procent eller har förutsättningar att nå denna höjd och
kronslutenhet utan produktionshöjande åtgärder”. Problemet är att det inte går att räkna ut
höjden på träden utifrån de kartmaterial som har använts. Detta medför att egna tolkningar
med ögonmått bestämt vad som räknas som skog eller ej. Några punkter är följande:
•

Enstaka träd eller få utspridda träd i ett mindre område, räknas inte som skog.

•

Om ett mindre område med relativt tätt bevuxet träd är sammanhängande med en
skog så är den inritad tillsammans med skogen.

•

Blandskog är i allmänhet svårt att upptäcka. På häradsekonomiska är de trädslagen
utritade vilket gör det möjligt att se exakta förhållandet mellan trädslagen.
Däremot om ett skogsområde innehåller 3–4 lövträd men kanske 10+ barrträd så
räknas det inte som blandat skog. Den dominanta skogstypen är alltid förvald
såvida det inte syns att det är ungefär 60–40 eller 50–50 av löv- och barrskog.
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Resultat
1600-talet

Figur 14. Markanvändningen under år 1684 utifrån Buhrmans karta.

Markfördelningen år 1684

21%

79%

Lövskog

Öppen mark

Figur 14.1. Cirkeldiagrammet visar markfördelningen under år 1684 andel i procent.
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Tabell 1. Markslagens areal i enheten hektar under år 1684.
Lövskog (ha)
731,85

Öppen mark (ha)
195,075

Under 1600-talet dominerades området av lövskog vars trädslag bestod av bok och ek,
vilket stämmer överens med Urban Emanuelsons uppgifter (2002). Cirkeldiagrammet visar
att 79 procent av markfördelningen bestod av lövskog, som omfattar ca 732 hektar.

1700-talet

Figur 15. Markanvändning under år 1776 som är rektifierad till den skånska rekognosceringskartan. Källa:
Lantmäteristyrelsens arkiv och Riksarkivet.

I kartbeskrivningen står det att ”Skrölle skog” har symbolen:
Figur 15.1. Symbol
för Skrölle skog.
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I kartbeskrivningen står det att ”den övriga utmarken” har symbolen:
Figur 15.2. Symbol
för den övriga
utmarken.

1800-talet
Skånska rekognosceringskartan år 1812 och generalstabskartan år 1865 visar liknande
resultat och kompletterar därmed varandra. Ungefär 91 procent av områdets markyta bestod
av öppen mark (ca 847 hektar) som visar resultatet av de hårda skogsavverkningarna under
1700-talet. Brunet (2005) skriver att: ”Inom loppet av 1700-talet ersattes hela skogen med
öppen fäladsmark förutom i Dalby hage och i östsluttningen mot Torna-Hällestad”, vilket
kompletterar resultatet.

Figur 16. Markanvändning under år 1812 från den skånska rekognosceringskarta.
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Markfördelningen år 1812
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9%

91%

Bebyggelse

Lövskog

Vatten

Öppen mark

Figur 16.1. Cirkeldiagrammet visar markfördelningen under år 1812 andel i procent.

Tabell 2. Markslagens areal i hektar under år 1812.
Bebyggelse (ha) Lövskog (ha) Vatten (ha) Öppen mark (ha)
0,61
77,81
1,83
847,37

Figur 17. Markanvändningen under år 1865 utifrån Generalstabskartan.
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Markfördelningen år 1865
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lövskog

Bebyggelse

Figur 17.1. Cirkeldiagrammet visar markfördelningen under år 1865 andel i procent.

Tabell 3. Markslagens areal i hektar under år 1865.
Öppen mark (ha) Lövskog (ha) Bebyggelse (ha)
845,08
79,73
2,29

1900-talet
Fler kartor under århundradet möjliggör uppföljning av utvecklingen av markanvändning.
De kartor som har analyserats är häradsekonomiska kartan år 1910–15, ortofoto från år
1947, historisk ortofoto år 1957 och ekonomiska kartan år 1970. Resultatet av
granplanteringen från slutet av 1800-talet syns på häradsekonomiska kartan år 1910.
Skogens utbredning fortsatte expandera fram tills att stormen år 1967 blåste ner stora delar
i området.
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Figur 18. Markanvändningen under år 1910 utifrån häradsekonomiska kartan.
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Figur 18.1. Cirkeldiagrammet visar markfördelningen under år 1910 andel i procent.

Tabell 4. Markslagens areal i hektar under år 1910.
Öppen mark (ha) Barrskog(ha) Lövskog (ha) Blandskog (ha) Vatten (ha) Bebyggelse (ha)
475,77
288,1
108,58
33,63
18,28
2,42
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Den totala arealen skog (löv-, barr- och blandat skog) är ca 430,22 hektar (ca 47 procent av
den totala markytan).

Figur 19. Markanvändningen under år 1947 utifrån ortofotot år 1947.

Markfördelningen år 1947
13%

46%
39%

2%
Lövskog

Barrskog

Vatten

Öppen mark

Figur 19.1. Cirkeldiagrammet visar markfördelningen under år 9474 andel i procent.

34

Tabell 5. Markslagens areal i hektar under år 1947.
Öppen mark (ha) Barrskog (ha) Vatten (ha) Lövskog (ha)
428,97
365,32
16,40
117,10
Den totala skogsarealen (både barr- och lövskog) under 1947 är ca 482,42 hektar
Historisk ortofoto år 1957 visar att barrskogs arealen har ökat.

Figur 20. Markanvändningen under år 1957 utifrån ortofotot från år 1957.
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2%

0%

15%
40%

43%

Öppen mark

Barrskog

lövskog

Vatten

Bebyggelse

Figur 20.1. Cirkeldiagrammet visar markfördelningen under år 1957 andel i procent.

Tabell 6. Markslagens areal i hektar under år 1957.
Barrskog (ha)
Öppen mark (ha) Lövskog (ha) Vatten (ha) Bebyggelse (ha)
397,37
373,78
135
19,34
1,92
Den totala skogsarealen under år 1957 är 532,37 hektar.
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Figur 21. Markanvändningen under år 1970 utifrån den ekonomiska kartan.
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Figur 21.1. Cirkeldiagrammet visar markfördelningen under år 1970 andel i procent.
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Tabell 7. Markslagens areal i hektar under år 1970.
Barrskog (ha)
Lövskog (ha)
Öppen mark (ha) Vatten (ha)
Bebyggelse (ha)
332,52
246,25
333,91
17,37
2,29

Den totala skogsarealen är ca 578,78 hektar (ca 62 procent av den totala markytan).

2000-talet
Förändringen i skogstypen har förändrats avsevärt på grund av stormen år 1999 samt även
att Skrylle blev ett naturreservat där deras skötselplaner har en stor betydelse för områdets
utseende. Fälld gran ersattes med lövträd med syftet att få tillbaka den lövskog som Skrylle
en gång i tiden var.

Figur 22. Markanvändningen under år 2002 utifrån ortofotot från år 2002.
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Markfördelningen år 2002
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Figur 22.1. Cirkeldiagrammet visar markfördelningen under år 2002 andel i procent.

Tabell 8. Markslagens areal i hektar under år 2002.
Lövskog (ha) Öppen mark (ha) Barrskog (ha) Vatten (ha) Blandat skog (ha) Bebyggelser (ha)
409,36
335,96
142,14
20,39
13,62
5,49
Den totala skogsarealen för år 2002 är ca 565,12 hektar (ca 61 procent av den totala
markytan).
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Figur 23. Markanvändningen under år 2018 utifrån ortofotot från år 2018.

Markfördelning år 2018
2%

1%

12%

24%

61%

Lövskog

Öppenmark

Barrskog

Vatten

Bebyggelse

Figur 23.1. Cirkeldiagrammet visar markfördelningen under år 2018 andel i procent.
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Tabell 9. Markslagens areal i hektar under år 2018.
Lövskog (ha) Öppenmark (ha) Barrskog (ha) Vatten (ha) Bebyggelse (ha)
545,99
214,29
104,71
19,85
6,43
Den totala skogsarealen för år 2018 är ca 650,7 hektar där barrskogen utgör ca 16 procent
(104,71÷ 650,7) och lövskogen ca 84 procent (545,99 ÷ 650,7) av den totala
skogsmarksarealen.

Sammanställning av resultat
Skrylleområdet har genomgått stora förändringar i markanvändningen under de senaste
århundradena. Diagrammet nedan visar markanvändningens areal i hektar under respektive
årtal som visar markanvändningens förändring över tid i undersökningsområdet.

Hektar

Markanvändningens förändring över tid
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1684

1812

1865

1910

1947

1957

1970

2002

2018

Årtal
Barrskog

Lövskog

Blandskog

Öppen mark

Vatten

Bebyggelse

Figur 24. Diagrammet visar markanvändningens förändring över tid för respektive markslag och årtal.

För lättare förståelse och visualisering har följande markslag slått ihop för figur 24.1:
•
•

Barr-, löv- och blandskog till skog.
Vatten och bebyggelse till övrigt.
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Hektar

Markanvändnings förändring över tid
900
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Figur 24.1. Diagrammet visar markanvändningens förändring över tid där samtliga markslag har slått ihop för
lättare visualisering om markslagens förändring över tid.

Tabell 10. Markslagens areal i hektar för respektive årtal.
Årtal Skog (ha) Öppenmark (ha) Övrigt (ha)
1684
731,9
195
0
1812
77,8
787,1
62,8
1865
79,7
845,1
2,3
1910
430,3
271,1
204,2
1947
482,4
433,2
16
1957
532,4
373,8
21,3
1970
578,8
291
62,6
2002
565,1
334
27,8
2018
650,7
214,29
26,28
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Diagrammen nedan (figur 24.2) visar skogstypernas förändring och utbredning över tid.

Skogstypernas förändring över tid
800
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Figur 24.2. Diagrammet visar skogstypernas förändring över tid i undersökningsområdet.

Tabell 11. Tabell visar barrskog, lövskog och blandskogens areal i hektar under respektive
årtal.
Barrskog (ha) Lövskog (ha) Blandat (ha)
Årtal
1684
0
731,9
0
1812
0
77,8
0
1865
0
79,7
0
1910
288
108,6
33,6
1947
365,3
117,1
0
1957
397,4
135
0
1970
332,5
246,3
0
2002
142,1
409,4
13,6
2018
104,7
545,99
0

43

Diskussion
1500-/1600-talet
Skrylleskogen var redan i slutet av medeltiden bevuxet med lövskog där bok och ek
dominerades. Skrylle nämns för första gången år 1569 från Lunds stifts landebok där
området användes som utmark för närliggande byar. Skrylleskogen betraktades även som
kronoskog som innebär att skogen tillhörde Kronan där bönderna fick betala till kungen för
att kunna fortsätta utnyttja skogen. Kronan hade en stor makt under dessa århundraden där
kungen ägde en tredjedel av all skog i Sverige. Under perioden år 1530–1630 ökade
Sveriges befolkning med 40–60 procent. Detta resulterades i att bebyggelser fördubblades
genom nyodling och efterfrågan på ved ökades.
Lindquist (1938) skriver att bönderna i Dalby och Hellestad fick tillstånd att avverka i
surskogen från år 1664, som resulterades i en hård avverkning i bok- och ekskogen. Detta
ledde till att tre år senare fick upphäva tillståndet för att rädda området från total skövling.
Den hårda avverkningen syns inte på Buhrmans karta från år 1684 som visar att det fanns
ett stort skogsområde kring Skrylle och Hellestad där skogen dominerades av bok- och
ekskog. En möjlig förklaring kan vara hur Gerhard von Buhrman karterade och ritade in
kartan. Det vill säga vilka anmärkningar, gränser och förhållandet som har tagits vid under
karteringens gång, liksom de problem som jag hade under digitaliseringens gång (se under
rubriken felkällor). En annan förklaring kan vara att Buhrman såg de planterhagar av bok
som sattes upp i slutet av 1600-talet och räknade det som skog då det kommer att växa.
Sverige ökade folkmängden mellan perioden 1530–1630 och därmed ökade trycket på
utmarken. Skrylleområdet verkar ha följt samma utveckling som resten av landet under
1600-talet, detta stämmer överens med vad Bertil Lindquist (1938) och Urban Emanuelsson
(2002) har skrivit i sina avhandlingar.

1700-talet
Kartorna från den geometriska avmätningen för Sandby socken visar inte hela
undersökningsområdet utan endast en del av den nordöstra delen i området. Kartorna visar,
med hjälp av kartbeskrivningen och symboler, att lövskogen fanns kvar i den del av
Skrylleskogen år 1776 och därmed kompletterar Buhrmans karta.
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Trycket på utmarken fortsatte in på 1700-talet och man fortsatte med planterhagar i byarna
kring Skrylleskogen år 1738. Slutet för Skrylleskogen kom med skiftesreformen som
tillkom år 1752–1776 som gav bönderna större frihet till att avverka i skogen. Planterhagar
blev ett misslyckande eftersom de unga träden inte kunde upprätthålla och ersätta den hårda
avverkningen (Lindquist 1938). Avverknings processen går att tyda på de geometriska
avmätningskartorna genom att titta på gränsen mellan den öppna marken och lövskogen
där gränslinjen ser väldigt oregelbundet ut.
Brunet (2005) skriver att i början av 1700-talet var Skrylleskogen bevuxet med bok- och
ekskog, som i slutet av århundradet blev öppen fäladsmark. Detta stämmer överens om vad
Bertil Lindquist har skrivit och skillnaden går att se om man jämför Buhrmans karta med
den skånska rekognosceringskartan. Brunet skriver vidare om att Skånes skogar i slutet av
1700-talet var relativt glesa. Skrylleområdet har följt samma utveckling som resten av
Skånes skogar.

1800-talet
Resultatet från den hårda avverkningen syns tydligt på den skånska rekognosceringskartan
från år 1812 där ungefär 85 procent av områdets markyta bestod av öppen mark (figur 16).
Den enda skogbeklädda mark som fanns kvar var området kring Dalby hage och i öst mot
Hällestad (se figurerna 16 och 17). Detta stämmer överens med Bertil Lindquist (1938),
Jörg Brunet (2005), Nils Lewan (2002) och Urban Emanuelsson (2002). Nils Lewan (2002)
skriver om att Sandby var skoglös, det fanns inga stora skogar utan endast små skogslundar
i Dalby och Hardeberga och att Hällestad var fortfarande skogsbevuxen. Skogen kring
Hällestad syns på både skånska rekognosceringskarta och generalstabskartan som ligger i
öst. Jörg Brunet (2005) skriver om att i slutet av 1700-talet ersattes hela skogen av
öppenfäladsmark förutom i Dalby hage och östsluttningen mot Hällestad. Lindquist (1938)
skriver att storskiftet som utfördes mellan åren 1752–1776 resulterade i skogens slutliga
skövling trots att man försökte återbeskoga området via planterhagar. Urban Emanuelsson
(2002) skriver i sin bok att i mitten av 1800-talet var nästan all skog avhuggen i Skrylle.
Vidare skriver Emanuelsson (2002) att Skrylleområdet köptes in av domänförvaltningen år
1870 och bildade Dalby Kronopark där man planterade gran på sämre åkerjord och
betesmarker, vilket även blev Skånes vanligaste skogstyp där 40 procent av länets
skogsareal bestod av gran (Brunet, J. 2005). Detta stämmer med Per Eliasson (1997)
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avhandling om att staten köpte in skogsmarker mellan år 1859–1923 för att försäkra landet
om en viktig naturresurs. Anledningen var på grund av den industriella revolutionen där
Sverige övergick från att vara ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle. Detta
möjliggjorde en urskiljning av vilken skog som växer på före detta utmark och vilken skog
som växer på inägomark. Lövskog är ofta de artrika inägoskogarna som härstammar från
igenvuxna åkermarker medan utmarksskogarna är ofta återbeskogade fäladsmarker med
artfattigare bok- eller granskog (Emanuelsson 2002; Nordell 2002).
Skogsavverkningen fortsatte även i slutet av 1800-talet, trots att Skrylleområdet var nästan
helt kalhugget, i Dalby hästhage som Bertil Lindquist (1938) skriver om, som gav upphov
till nationalparken Dalby Söderskog under början av 1900-talet. En del avverkning syns
även i den östra delen av undersökningsområdet vid Hällestad då det fanns ett större
lövskogsområde i skånska rekognosceringskarta från år 1812 än i generalstabskartan år
1865.

1900-talet
Den planterade barrskogen syns nu på den häradsekonomiska kartan år 1910 (figur 18) som
utgör 32 procent av hela undersökningsområdets areal. En del nya lövträd förekommer även
i undersökningsområdet som gör att det blir blandskog. En förklaring till hur dessa lövträd
har tillkommit kan vara från spridning via djur från närliggande lövskogar och/eller att de
unga lövträd som fanns på fäladsmarken har vuxit upp. Ortofoton från år 1947 och år 1957
visar granskogens fortsatta utbredning i undersökningsområdet och därmed kompletteras
informationen från häradsekonomiska kartan. Lövskogen kring Hällestad har också
expanderat men i mindre omfattning i den östra delen av undersökningsområdet.
Barrskogen var som mest under år 1957 som täckte 43 procent av undersökningsområdet.
Den största felkällan förekommer mellan ortofotot från år 1957 och den ekonomiska kartan
år 1970 som påverkar resultatet drastiskt. Den största skillnaden i resultatet är
markanvändningen mellan år 1957 och år 1970 där det visar att lövskogen har ökat från 15
procent till 26 procent, trots att inga källmaterial tyder på att det har planterats lövträd i
undersökningsområdet under den perioden. Förklaringen till detta är troligen att under
digitaliseringens gång, ser de yngre granarna ut som små buskar och har därmed
klassificerats som antingen lövskog eller öppenmark. Skillnaden i barrskog är mer
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godtyckligt, från att gå från 43 procent under år 1957 till 36 procent under år 1970, eftersom
stormen från år 1967 blåste ner stora delar i området. Felkällan påverkar resultatet i totala
arealen skog, som var under år 1957 58 procent (43 + 15), jämfört med 62 procent (36+26)
under år 1970 som egentligen ska ha betydligt mindre totala skogsareal.
Under senare hälften av 1900-talet drabbades Skåne av ett flertal stormar där de mest
märkvärdiga stormarna var under år 1967 och 1999 (Emanuelsson 2002). Det svaga
rotsystemet hos granen medförde att större barrskogsområden föll efter stormen år 1967.
Detta går att se i resultatet i den ekonomiska kartan där vissa delar av barrskog från år 1970
har försvunnit och blivit öppen mark. Granplanteringen fortsattes efter stormen för det hade
hög ekonomiskt värde men inte efter år 1999 då lövträd planterades istället efter att Lunds
kommun och stiftelsen för fritidsområden i Skåne köpte av och bildade naturreservatet
1993. Vid bildandet av Skrylle naturreservat år 1993 betecknades hela Skrylleområdet av
riksintresse, både för friluftsliv och naturvård (Larsson, Hedesten Nordin 1993).
Skötselplanen för naturreservatet har en stor betydelse för områdets utseende idag och
framöver där målet är att få tillbaka den lövskog som Skrylle en gång i tiden har varit.

2000-talet
Idag är Skrylle ett populärt rekreations- och friluftsområde, som sträcker sig över tio
närliggande naturreservat och national parken Dalby Söderskog. Skrylleområdet består
numera till största del av ung lövskog men en del barrskog står kvar i mindre utsträckning
som en kvarleva från det förflutna. Förändringen i skogstypen följer skötselplanen för
naturreservatet där målet är att få en arealfördelning mellan lövskog- barrskog till 10:1
under en period av 30 – 40 år. Omvandlingen av barrskog till lövskog syns på ortofoto från
år 2002 som visar att 44 procent av markanvändningen består av lövskog och 15 procent
av barrskog. Ortofoto från 2018 visar 61 procent lövskog och 12 procent barrskog. Inom
loppet av 16 år (från år 2002 till 2018) har lövskogen ökat med 17 procent och barrskogen
minskat med 3 procent.
Geologin har spelat en stor roll för marktypernas och skogsarealernas utveckling i
undersökningsområdet. Granen har ett lågt pH-värde på grund av de barr som granen faller
är sura (Brandtberg et al. 2005) och trivs bäst i moränjord (Johansson och von Essen 1995).
Berggrunden i området domineras av granit och gnejs och jordarten består av lerig och
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sandig morän. Denna profil passar utmärkt för en granskog och detta styrks av den litteratur
som har studerats i arbetet. Bland annat av Jörg Brunet (2005) och Urban Emanuelsson
(2002) som skriver att gran planterades på sämre åkerjord och betesmark. Dalby Söderskog
skiljer sig med resterande av Skrylleområdet med rikare flora och fauna. Detta beror på att
jordarten i Söderskog består av morän fin- och grovlera som är bördigare än lerig- och
sandig morän som domineras i undersökningsområdet. Området hann räddas innan det blev
totalt skövlat år 1916 och blev nationalpark år 1918 (Lindquist 1938).

Skogsutveckling
Skogens utveckling kan ses på två olika sätt. Den individuella skogstypens nivå det vill
säga barr-, löv- och blandskogens utbredning och förändring och den generella nivån där
den totala skogsarealens utveckling och förändring studeras. I de individuella
skogstypernas utveckling (se figur 24,2) har området dominerats av lövskog som sedan
ersatte med planterad barrskog i slutet av 1800-talet efter den hårda skogsavverkningen
som ägde rum mellan 1700- och 1800-talet. Markanvändningens förändring och utveckling
stämmer väl överens med de olika källornas beskrivning av området. Urban Emanuelsson
(2002) skriver i sin bok ”Det skånska kulturlandskapet” att: ”På 1500-talet var utmarkerna
ordentligt skogbevuxna i större delen av Skåne, men under 1600- och 1700-talet minskade
skogstäcket kontinuerligt”, vilket stämmer överens med Skrylles skogshistoria. Den hårda
avverkningsperioden under 1700–1800-talet syns väldigt tydligt även i den generella
skogsarealen utveckling (se figur 27). Som det ser ut idag har den totala skogsarealen
minskat jämfört med vad den har varit som mest en gång i tiden. Trendlinjen visar att
skogen kommer att återhämta sig till den arealen som den en gång i tiden har varit.
Enligt Riksskogstaxeringen bestod Skånes skogsmark av ca 63,7 % barrskog och 36,3 %
lövskog under år 2019. I jämförelse till undersökningsområdets resultat från år 2018 där ca
16 % bestod av barrskog och 84 % lövskog, har Skrylleområdet inte följt samma utveckling
vad gäller skogstypen som övriga Skåne. Detta beror på att undersökningsområdet består
av flertal naturreservat som strävar för att få tillbaka den naturliga lövskog som de en gång
i tiden har varit för att främja den biologiska mångfalden, friluftsliv och rekreation.
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Slutsats
Skrylleskogen har under de senaste århundradena genomgått stora förändringar i
markanvändning. Från att ha varit en naturlig lövskog till nästan enbart betes- och
fäladsmarker till planterad barrskog. Orsaken är på grund av mänsklig aktivitet och behov
men även naturkatastrofer i form av stormfällningar under 1900-talet som har påverkat
markanvändningen drastiskt. Detta har lett till en del förändringar i skogens utveckling,
skogens arealer och skogstyper. Skrylle verkar ha följt samma utveckling som resten av
Skånes och Sveriges skogshistoria genom uthämtning av virke och ved för samhällets
utveckling under 1600-talet fram till och med 1900-talet. Intresset för naturvård och
friluftsliv ökade under 1900-talet och detta påverkade skogstypen i området, som succesivt
övergår från barrskog till lövskog.
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