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ABSTRACT 

The question about value is an ever going subject. This paper aims to conduct a case study 
on selected environments that has to do with pollard trees and compare different 
approaces regarding these trees and their value. Previous research has shown that the value 
differs from biological and cultural. Whether it is a tree in a cultural reserve, or in a natural 
reserve different values are brought to light. The same goes for the pollarding made on 
private land.  

Three different areas have been selected for this research, all with different outlook on why 
the pollarding is conducted. These areas are as follows: Stensjö by cultural reserve, Garparör 
natural reserve and the private owned land of Södra gården. The values and location of 
pollarded trees are analyzed through a study of the maintenance plan for the reserves, and 
through an interview conducted with the owners and maintainers of the pollarded trees on 
Södra gården. The analysis of the different areas is then summarized in the chapter 
värdeanalys.  

Keywords: Pollarding, biologiskt kulturarv, landscape, value, management 
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Förord 

Genom studierna i Mariestad kombinerades tidigare kunskap om skogen och träd med, för 
mig, ett nytt förhållningssätt. Inför kursen i hamling som utfördes genom skolan gjorde jag 
ett experiment hemma hos min mor. De träden som står i den häck som omgärdar huset 
som min mor bodde i blev hamlade efter att toppen på en ask bröts av. Valet att hamla 
dessa träd var ytterst spontant, men lade grunden för detta examensarbete.  

Kultur och natur samt de värdefrågor som uppstår i vår relation till dessa är intressanta 
frågor. Subjektiva bedömningar bygger på tidigare erfarenheter och är det som ligger till 
grund för vår värdering, vilket gör den högst personlig. Därför anser jag att det är viktigt att 
lyfta värden ur olika synvinklar.  

I arbetet med hamlade träd, och vid studierna vid Mariestad har jag mött flertalet personer 
som har lämnat mig med tankar och nya lärdomar. Jag vill tacka min handledare Stefan som 
bidragit med motivation och synpunkter, kursansvarig Inger som inspirerat genom 
skrivandeprocessen, och landskapsklassens mentor Eva som varit en vägledare under 
studiernas gång. Jag vill också tacka Emil för kursen i hamling. 

Tack till min mor för allt stöd och tålamod genom åren, och min sambo Dorsa som delar den 
här resan med mig. 

Mölndal, 21 mars 2021 

Viktor Dahlbom 
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1.1: Inledning 
Det landskap som idag omger oss är starkt påverkat av människan. Den omkringliggande 
skogens träd fälls och återplanteras och på åkrar sås grödor som sedan skördas vid 
säsongens slut. Att människan brukar och påverkar någonting bidrar till ett skapande av en 
materiellt- och immateriellt bunden kultur kring bland annat metoder, platser och material. 
Utförandet blir ett arv då det lämnas över från kunskapsbäraren till nästa generation. 
Den tradition som uppstår vid ett utförande bygger ofta på ett utövande av en metod som är 
beprövad och ses som fördelaktig för att uppnå önskat resultat. 
När benämningarna landskap och kultur sätts ihop ges bilden av en miljö som är beroende 
av människans påverkan på platsen. Människor har brukat marken för att anskaffa föda åt 
sig själva och boskapen. Boskap har varit nödvändiga för att gödsla marken så foder åt dem 
har varit i fokus under insamling.  Boskap har historiskt fodrats med löv och kvistar vilket lett 
till att träd har skördats på sitt bladverk. Idag kallas denna metod allmänt för hamling. 

Samhället är i konstant förändring och utvecklandet av nya metoder sätter äldre 
tillvägagångssätt på prov. Kultur- och naturreservat är platser som bland annat arbetar med 
att bevara miljöer och samtidigt agera kunskapsbärare av den hävd som brukats på platsen. 
De naturvärden som uppstår inom dessa platser betecknas biologiskt kulturarv, eftersom de 
biologiska värdena inte skulle vara lika omfattande utan den kulturbundna påverkan.  

En metod som befattas som biologiskt kulturarv är hamling. Utförandet av hamling är idag 
ett kulturhistoriskt och biologiskt arv som är starkt hotat när användningen av träd 
förändras. 

1.2: Bakgrund 
Hamling är en beskärningsmetod inom kategorin lövtäkt som går ut på att avlägsna grenar 
från en kvarvarande stam. Syftet för hamling varierar; historiskt och inledningsvis användes 
det som ett sätt att samla vinterfoder till djuren. Träden kunde också fällas för att skaffa ved 
och slöjdmaterial. 

En av konsekvenserna med hamlade träd är att dessa blir kortväxta och mer stabila 
(Stenholm Jakobsen, 2013; Jangtorp, 2017). De kortväxta träden lämpar sig i ängs- och 
hagmarker då den periodvisa avsaknaden av grenar gör att det släpps in solljus på en yta 
som annars skulle skuggas av trädets krona och lövverk. Även miljöer som stadsparker 
gynnas av de hamlade trädens kortväxthet och miljöskapande element. I de miljöer som ett 
hamlat träd befinner sig i kan träden agera habitatsdepåer för hotade arter av exempelvis 
lav, svamp och insekter (Jangtorp, 2017). Det biologiska kulturarvet som hamlade träd bidrar 
med är i dagens samhälle starkt hotat. Kulturen, kunskapen, historien och det biologiska 
gynnandet kring hamling löper risk att försvinna (Jangtorp, 2017; Stenholm Jakobsen, 2013; 
Almevik, 2014 s.211). Detta beror på flera faktorer. Den agrara revolutionen och den 
industriella revolutionen är händelser som bidragit till högre avkastning inom människans 
produktionsförmåga. Denna utveckling har lett till rationaliseringar av tillvägagångssätt, och 
således sållat ut metoder som ansetts varit mindre gynnsamma. Det finns andra anledningar 
än enbart rationalisering till varför hamling avtog. Virket fick ett pris, vilket ändrade täkten 
från hamling till fällning (Jangtorp, 2017). 1800-talet förändrade strukturen kring 
boskapshållning och foder. Innan hade djurarterna behövt vara storleksmässigt mindre, då 
det foder som användes var näringsfattigt och svältföda var en given del av djurhållningen. 
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Åkerbruket lades om och fodergräs odlades inom större arealer, vilket bidrog till att lövtäkt 
minskade och stämplades som en påtvingad och mindervärdig syssla (Slotte, 1999 s.5). Detta 
omdanande har lämnat ett fåtal hamlade träd kvar i landskapet.  
 
Hotbilden innefattar även det faktum att få individer nyhamlas (Jangtorp, 2017; Stenholm 
Jakobsen, 2013). Tidigare hamlade träd har efter nedgång i utförandet av hamling efter 
1950-talet (Slotte, 2000 s.15) i större utsträckning slutat att hamlas. Kunskapen kring 
metoder faller bort då utförandet av ett hantverk minskar. Om förstagångs- eller nyhamling 
inte utförs på nya individer så försvinner träden ur landskapet, eftersom äldre träd vid sitt 
utträde ur tiden inte ersätts av en ny generation hamlade träd (Jangtorp, 2017). 
 
Även om det var vanligare att hamling utfördes för 100 år sedan jämfört med dess brukande 
idag så är det ett högaktuellt ämne att fortsätta bygga kunskap kring.  De olika värden som 
medföljer hamling är något som vi som jobbar i anslutning till hamlade träd behöver få till 
oss. Dessa värden varierar med tanke på vilket syfte hamlingen har.  
 
De två olika formerna natur- och kulturreservat kombinerar biologiska värden med kultur, 
utifrån olika syften och målsättning. Naturreservat har som främsta mål att gynna de 
biologiska värden som olika hävdformer bidrar med, medan kulturreservat i regel har en 
tanke om att förmedla en bild av ett kulturlandskap och en plats från en svunnen tid.  De 
biologiska, hantverksmässiga och kulturhistoriska värdena som uppstår vid ett kontinuerligt 
hamlande kombineras med de sociala, estetiska och i vissa fall emotionella värden som kan 
förknippas med hamlade träd.   
 
Stenrösen är ett område som inte rensats lika intensivt som exempelvis de områden som 
varit brukningsbara inom skogs- och jordbruk i det svenska landskapet. Det har lett till att 
stenrösen generellt inte utsatts för samma omdanande hävd som övriga områden. Hamlade 
träd har därför i regel lämnats ifred då de stått bland dessa stenhögar (Aronsson, 2018). 
Problematiken är att den frånvarande hävden av stenrösen och det minskade utförandet av 
lövtäkt bidrar till att hamlade träd faller i glömska, med konsekvensen att träden växer sig 
stora och instabila. Greninfästningar blir inte lika hållfasta om trädet inledningsvis hamlats, 
och det sedan upphör (Stenholm Jakobsen, 2013; Jangtorp, 2017). Flertalet av de äldre 
hamlade träden kan därför inledningsvis tolkas som reguljära, orörda träd. Områden som är 
kultur- och naturreservat har andra förutsättningar och krav av skötsel än exempelvis 
kommun och stadspark. Äldre hamlade träd kan därför i många fall ta plats i skötselarbetet 
på ett helt annat sätt än de som finns i exempelvis stadsmiljöer. Ämnet hamling är redan väl 
omskrivet, men där det finns ett glapp i kunskapen är analytisk behandling av 
värderingsfrågor kring hamlade träd inom olika områden. Att träden i sig är värdefulla 
beskrivs i flertalet texter, men där fokuset odelat ligger på en teoretisk inriktning av 
värdering. Tidigare arbeten på kandidatnivå är främst fokuserade på användning av 
handverktyg och effekter vid restaurering av hamlade träd.  
 

1.3: Problemformulering  
Kultur- och naturreservat är områden där hamlade träd har ett fotfäste genom historiskt 
användande och kontinuerligt bruk av metoden hamling. Det som gör hamling till 
kulturhistoria är det faktum att själva utförandet har en lång historia och att samma resultat 
inte uppnås utan mänsklig påverkan.  
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Besök som gjorts till olika kultur- och naturreservat har öppnat ögonen för dessa träd. De 
kan hittas på kyrkogårdar, i parker, privata trädgårdar och liknande platser både offentligt 
och privat. En fråga som följt mig är hur vården och värderingen kring dessa träd kan tänkas 
skilja sig åt beroende på var träden står, och även var de hittas i landskapet. 

2.1: Syfte 
Detta arbetes syfte är att lyfta fram de olika värden som finns kopplade till hamlade träd. 
Genom studier bearbetas ämnet och behandlar frågor om var hamlade träd finns och hur 
värdefrågor och syfte skiljer sig åt inom de olika områden som inkluderas i detta arbete. 
Med utgångspunkt från litteratur, skötsel- och bevarandeplaner och intervjuer är 
målsättningen att besvara arbetets frågeställning.  
 

2.2 Frågeställning 
För att kunna bemöta kunskapsglappet inom hamling medföljer tre frågor som ska besvaras 
under arbetets gång:  
Vilka värden går att koppla till hamlade träd? 
Vilka värden framhävs inom de olika valda områdena? 
Var har hamlade träd valts att lämnas inom de olika valda områdena? 

3.1: Teoretiskt ramverk  
Arbetet bemöter ämnet utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv, med vikt på biologisk 
kulturhistoria och de olika värdefrågor som förknippas med hamlade träd. 
  

3.2: Avgränsningar 
Arbetet är inriktat på frågor rörande lövtäkt i formen hamling. Undersökningen utförs 
genom litteraturstudie och analys av skötsel- samt bevarandeplan över berörda områden. 
De olika planernas information kompletteras med fältstudier och fotodokumentation där de 
hamlade träden studeras på plats. Arbetet inkluderar inga andra former av lövtäkt, utan 
avser skördande av material på en kvarvarande stam och de värdefrågor och former av 
skötsel som finns kring dessa. De värdefrågor som tas upp i detta arbete kan i viss 
utsträckning formuleras för att inbegripa även andra former av lövtäkt, detta är dock inte 
det här arbetets syfte med frågeställningen.  
 
Områden som har valts in vid avgränsningar i arbetet är tre olika platser, Garparörs 
naturreservat, kulturreservatet Stensjö by och Södra gården. Detta arbete har delvis till syfte 
att besvara frågor om hur hamlade träd värderas utifrån den plats de står på. Av den 
anledning har ett naturreservat, ett kulturreservat och en privat mark använts och valet blev 
de ovan nämnda platserna. 

4: Befintlig kunskap och pågående forskning 
Slottes avhandling Lövtäkt i Sverige 1850-1950: metoder för täkt, torkning och utfodring med 
löv samt täktens påverkan på landskapet (Slotte, 1999) samt senare avhandling Lövtäkt i 
Sverige och på Åland: metoder och påverkan på landskapet (Slotte, 2000) har använts för att 
få en historisk överblick över ämnet hamling.  
 
Jangtorp är en före detta student på Göteborgs universitet som har jobbat med hamling och 
trädbeskärning under och efter avslutad utbildning. Bidraget till Arboristernas tidskrift 
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Lustgården (2017) ger bland annat en översikt av hamlingens historia, värde och påverkan på 
träden som metoden utförs på. Texten har främst använts för att vidare förankra kunskapen 
kring värdefrågor kopplade till hamlade träd.  
 
Hamlingsmanualen är byggd på erfarenheter från hantverkare och forskare (Stenholm 
Jakobsen, 2013). Denna manual är framarbetad med syftet att agera faktaram vid nyttjandet 
av hamling som metod.  
 
Hantverkare emellan (2013) är ett samlat verk från Hantverkslaboratoriet. Fanbärare för 
projektet är Almevik, doktor i kulturvård med byggnadshistorisk inriktning. Han är 
verksamhetsledare för Hantverkslaboratoriet på Göteborgs universitet och tidigare rektor 
för Dacapo hantverksskola, som numera utgör en del av universitetet (Almevik, 2013 s.7) 

5.1: Metod 
Genomgång av litteratur 
För att kunna förankra hamling som metod och för att blottlägga tidigare forskning inom 
ämnet görs det en genomgång av relevant. Litteraturen får ligga till grund för kapitel 1.2: 
Bakgrund och 1.3: Problemformulering, samt viss redovisning inom kapitel 4: befintlig 
kunskap och pågående forskning. Litteratur om den historiska användningen av hamling 
används i detta arbete för att få en bättre bild av var hamlade träd kan tänkas finnas idag 
inom områden med långvarigt bevarande av hamlade träd. 
 
Fältstudier 
För att få en så överskådlig blick av nuläget som möjligt genomförs fältstudier på de platser 
detta har varit möjligt, utifrån tid och öppenhet. I skrivandets stund är restriktioner och 
allmänna riktlinjer från Folkhälsomyndigheten en verklighet att förhålla sig till. Det anses 
vara ytterst nödvändigt att göra fältstudier på Garparör och Södra gården för att få svar på 
hur träden ser ut på plats. Fältstudierna ska agera som komplement då analys av 
skötselplanen över Garparör visat sig kortfattade, daterade och utan en nuvarande översikt 
av de hamlade träden. Fältstudier på Södra gården kombinerades med intervju som utförs 
på plats. De olika träden ska dokumenteras genom fotografering och fotona ska senare 
analyseras i syfte att komma fram till de hamlade trädens läge, de olika tillvägagångssätten 
kring hamling, vård av hamlade träd och tillvägagångssätt vid eventuell nyhamling.   
 
Intervjustudie 
Med arbetet kring den privata marken finns det ingen skriven skötselplan att tillgå. Det 
lämnar enbart intervju som metod för att komma åt svar på mina frågor kring skötsel och 
utförande. Metoden för intervju kan variera i utförande. Jag valde ingången att ha satta 
frågor som skulle vara besvarade efter utförd intervju men själva intervjun ska hållas öppen i 
sitt utförande. Kombinationen med fältstudier gjorde att nulägesfrågor besvarade sig själva. 
Trädens läge och plats i landskapet är ytterligare en fråga som ska besvaras.  På Södra 
gården intervjuades Margareta och Kerstin som är ägare till marken.  
 
Uppgifterna samlas från platsbundna skötsel- och bevarandeplaner, intervju med privata 
markägare och genomgång av litteratur. Resultaten är tolkningar jämförda med material 
från tidigare undersökningar gjorda genom skolan och genom litteraturstudie. Arbetet är 
därför en produkt av kunskaper från tidigare forskning med hamling och min egen 
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erfarenhet från studier.  
 
Informationen sammanställs i en värdeanalys. Analysen görs genom att ta del av skötsel- och 
bevarandeplaner utförda över utvalda områden för att tolka vilka värden som lyfts fram i 
dokumenten kring hamlade träd och den skötsel som utfärdas på träden. Arbetet behandlar 
även skötseln av äldre hamlade träd på privat mark. För att ge en bild av hamlade träds 
lokalisering inom de olika områdena har även de hamlade trädens läge i landskapet valts att 
belysas.  
 

5.2: Källmaterial 
Trädgårdshistorikern och etnologen Flinck beskriver all värdering som en delvis omedveten 
och subjektiv bedömning som bygger på individens erfarenhet och tidigare kunskaper 
(Flinck, 2013 s. 151). Detta till trots ska värdering inte vara byggt på enbart personliga 
preferenser, utan målsättningen ska ligga till grund för värderingen. Historiska trädgårdar: 
att bevara ett föränderligt kulturarv (Flinck, 2013) behandlar ämnet värde i förhållande till 
framtagning av vårdplan för trädgårdar. De delar av Flincks text som behandlar ämnet värde 
ur ett biologiskt- och kulturhistoriskt perspektiv, och som är relevanta används i det här 
arbetet med hamlade träd. Värdefrågorna ska användas som utgångspunkt i kapitel 7.1.5: 
Resultat av värdeanalys av träden. Boken innehåller en omarbetad värderingsmall från 
byggnadsantikvariskt perspektiv. Mallen är främst tänkt att användas vid framtagning av en 
platsspecifik vårdplan över ett större område. Värdefrågorna som tas upp i mallen är i vissa 
aspekter direkt applicerbara på materiellt och immateriellt kulturarv, därför har den valts att 
användas i detta arbete. 
 
Delar från de båda avhandlingarna av Slotte, Lövtäkt i Sverige 1850-1950 (Slotte, 1999) och 
Lövtäkt på Sverige och Åland (Slotte, 2000) har använts för att skaffa en övergriplig och 
historisk förståelse för hamling. Slotte är frekvent omnämnd och refererad till i arbeten som 
behandlar ämnet hamling, exempelvis  Stenholm Jakobsen (2013) och Jangtorp (2017). 
Avhandlingen (Slotte, 2000) visar på omfattande fältstudier och analyser av både 
kartmaterial och äldre fotografier gällande hamlade träd. Enligt Slotte (2000, s. 137) rör det 
sig om 2-300.000 hamlade träd.    
 
Biolog och landskapsvårdare Rune Stenholm Jakobsen har skrivit Hamling av lövträd: en 
manual (2013). Som titeln avslöjar är det en manual för hamling. Boken är skriven i 
samarbete med Hantverkslaboratoriet, och den går igenom de olika aspekter att tänka på 
vid hamling. Denna bok har varit återkommande för mig i mitt arbete med hamlade träd, då 
den funkar som ett stöd i utförandet av hamling. Kunskapssamlandet bygger på svar från 
informanter med hantverkarbakgrund, samt på tidigare forskning (Stenholm Jakobsen, 
2013). 
 
I Hantverkare emellan (Almevik, 2014) skrivs det om olika hantverk och den kunskap som 
omgärdar dessa. Den tysta handens kunskap förhåller sig till hantverkets görande och 
kunskapsförmedling.  
 

5.3: Källkritisk diskussion 
En stor del av litteraturen som har använts i detta arbete rör sig kring ämnet hamling.  
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Lövtäkt i Sverige 1850-1950 (Slotte, 1999) är med sina nära 250 sidor full av information. 
Information om hamling har samlats genom äldre etnologiska frågelistor om allmogekultur, 
äldre foton och kartmaterial samt fältstudier och litteratur. Texten i sig är över 20 år gammal 
och använder ännu äldre källor, så närheten kan bli ett problematiskt ämne i förhållande till 
det. Flertalet andra texter refererar också till just Slottes avhandlingar (Slotte, 1999, 2000).  
Som exempel omnämns Slotte i Hamla lövträd: en manual (Stenholm Jakobsen, 2013) visar 
redan i inledningen att Slotte faktagranskat boken. Då jag efter mer djupdykning i ämnet inte 
hittat någon utveckling kring hamlingens historia i Sverige, anses det att risken för 
missinformation inte är överhängande.  
 
För att hålla källorna tvärvetenskapliga har jag valt att använda värdefrågor från olika läror, 
och även blanda texter skrivna av mer praktiska skäl med de som förhåller sig till värde 
utanför ett rent hantverksmässigt eller traditionsbärande syfte. Stenholm Jakobsen nämner 
värden som hamling bidrar till, men i främsta rummet är texten menad som en manual. 
 
Flincks bakgrund inom etnologi bidrar till att texten är nyanserad i förhållande till 
värdefrågor. Även om texten (Flinck, 2013) är till för ett trädgårdshistoriskt perspektiv så 
anses frågorna kunna beröra även det biologiska kulturarvet som är hamling.  
 
Vårda väl (Lennartsson, 2013) bemöter den mer biologiska och kulturhistoriska aspekten 
inom värdeanalysen i det här arbetet. Lennartsson har en bakgrund som naturvårdsbiolog 
vid Centrum för biologisk mångfald.  
 
Privatpersonerna Kerstin och Margareta på Södra gården är de som lämnade samtliga 
uppgifter om den hamling som utförts på platsen. Av de båda informanterna är det Kerstin 
som har utfört större delen av hamlingen och är därför den som har flest 
förstahandsuppgifter om utförandet. Kerstin och Margareta har bott på platsen under 35 år, 
och anses därför ha en bred kunskap om historien kring de träd som hamlats på platsen 
under de åren. Kerstin är den som har utfört hamling av de träd som finns på platsen, så det 
föreföll naturligt att ställa de flesta frågorna till henne. 

6: Områdesbeskrivning 
I detta stycke klargörs det vilka områden som inkluderas i detta arbete. Översikten ges med 
en övergripande beskrivning av miljön inkluderande information om områdenas olika 
skötselkrav, skydd och kartmaterial. Det ska ges en mer ingående inblick på de hamlade 
träden på platsen. Garparörs naturreservat och kulturreservatet Stensjö by har även en 
beskrivning av platsens syfte och de bevarandemål som är satta för dessa områden. 
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Stensjö by  

 

 
Norr om Oskarshamn ligger den småländska småbrukarbyn Stensjö by (se figur 1). Under 
Kungliga vitterhetsakademin regi agerar platsen som en miljö inriktad mot utbildning inom 
bland annat kulturmiljövård och ämnar vara förebild för liknande platser. Byn växte fram 
under 17- och 1800-talet, men är omnämnd i skrift redan 1351.  
 
Stensjö by blev år 2020 Kalmar läns första kulturreservat, men har länge varit ett föremål för 
besök. Det görs genom ett bevarande av den kulturpräglade natur som omfattas av 
reservatets 555ha, varav över 400ha utgörs av skogsmark.  
 
Området ska vara till som en del i att dela de berättelser om personerna som bodde och 
brukade platsen runt sekelskiftet 1900 (Vitterhetsakademin, 2020). 
Den huvudsakliga gestaltningen av platsen ska visa på hur en typisk småbrukarby runt 1880-
1920 såg ut. Stensjö bys 50-tal byggnader är i olika skick och med olika utförande, så som 
byn sett ut. Skötseln på platsen utförs övergripande genom ett dynamiskt arbetssätt och 
anpassas efter behov som finns och uppkommer.  
Skötselplanen visar på en målsättning att förmedla ett kunskapsbildande inom ett 
kulturhistoriskt präglat landskap. Att jobba utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv innefattar 
ett traditionsbärande element. Hantverk omgärdas av tradition, i såväl metod och redskap 
som material och slutresultat. På platsen hamlas olika arter av träd (Aronsson, 2018), 
däribland björk, ask och lind. 
 
 

Figur 1: Kulturreservatet Stensjö bys läge i Sverige, representerat i relation till Stockholm och 
Göteborg. Källa: hitta.se 
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Garparörs naturreservat 

 

 
Naturreservatet grundades 1977 och ligger inom Skövdes kommun i nära anslutning till väg 
26 (se figur 2). Den skötsel som utförs på området har en traditionsenlig inriktning. Staten 
äger markerna och Länsstyrelsen är ansvarig för den naturvård som görs på platsen. 
Garparörs naturreservat har så stora biologiska värden att de valts ut som Natura 2000 
område (se figur 3). Dessa områden har speciella regelverk för att se till att värdena bevaras 
och utvecklas. Ansvaret för detta ligger hos Länsstyrelsen som utfört en bevarandeplan för 
Garparör (Ericsson, 2018). 
  
Redan vid den utsedda parkeringsplatsen syns hagmarkernas inhägnader, som beskrivs som 
en betydande del av det landskap som ska bevaras (Länsstyrelsen, 2018). Efter en kortare 
promenad in på området syns även de hamlade träden. Fältstudier har visat att de hamlade 
träden i större utsträckning finns i och i nära anslutning till stenrösen inom hagmarkerna. De 
hamlade träd som påträffades under tillfället för fältstudie var samtliga av arten lind (Tilia 
sp.). 

Figur 2: Naturreservatet Garparörs läge i Sverige, i relation till Stockholm och Göteborg. 
Källa: hitta.se 
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Södra gården 
 

Figur 4: Den privata fastigheten Södra gårdens läge i Sverige, i relation till Stockholm och 
Göteborg. Källa: hitta.se 

Figur 3: Garparörs naturreservat utmarkerat som ett Natura 2000-område. 
Källa: Naturvårdsverket skyddad natur. 
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En bit utanför Örebro ligger fastigheten Södra gården (se figur 4). På denna privata mark bor 
Margareta Kjellin och Kerstin Bürlow (Kjellin & Bürlow, 1) sedan 1986. På den allmänna 
grusväg som går längs med tomtgränsen står ett antal hamlade träd som en del i en allé, 
samt några träd längs med en stenmur som går längs med Södra gådens infart från 
Kyrkogatan. Vid besök av platsen syns det att alléns resterande träd inte blivit hamlade på 
flera år (se fig. 11).  

7.1.1: Resultat  
De olika resultat som arbetets undersökningar lett fram till presenteras i detta kapitel. 
Resultatdelen är uppdelad efter de olika områden som undersökt, för att på så vis få en så 
klar insyn som möjligt. Kapitlet avslutas med en analys av de värden som kan kopplas till 
hamlade träd.  
 

7.1.2: Stensjö by Kulturreservat 
Aronsson (2018) visar med sitt förslag till skötselplan att flertalet hamlade träd går att hitta 
bland odlingsrösen, och det finns en plan att lämna rakare individer av yngre träd för att 
dessa ska nyhamlas. Det finns en tanke om att det ska fortsättas hamlas på platsen, med nya 
avlösare till de nuvarande träden visar på en hög värdering av de hamlade trädens biologiskt 
kulturhistoriska och miljöskapande element. Det blir en given del av det kulturlandskap som 
ska representeras på platsen och inte enbart ett estetiskt inslag. Hamlad lind och ask 
framställs som en given del i kulturlandskapet. Skötselplanen ger inga direktiv till att hantera 
träden som individer vilket gör att skötseln får ett extra arbetsmoment i att tolka föregående 
års ingrepp.  
 
Vidare framställs att ett kvalitetsmål är att samtliga odlingsrösen hålls bevarade, synliggjorda 
och fria från sly och annan oönskad vegetation, och att antalet hamlade lindar, lönnar och 
askar i odlingsrösena ska öka i antal (Aronsson, 2018 s.6). 
 
Åkerholmarna är också ett mål i arbetet med hamlade träd. Dessa ska vara bevarade och 
välhävdade från oönskad vegetation. Inom det här området förklaras det att hamlingsträd 
tillsammans med frukt- och bärträd ska vara bevarade och skötta. Ett ytterligare kvalitetsmål 
är att hamlade askar och lindar ska öka i antal.  
 
Hårdvallsängen innefattar en del karaktärsträd för regionens skogsbygder. Aronsson (2018) 
pekar ut att hamlad lind och ask får sin viktigaste miljö från hårdvallsängen.    
 
I regionens skogsbygder är hassel, hamlad lind och hamlad ask hårdvallsängens 
karaktärsträd. 
 
Hårdvallsängen har den viktiga funktionen att vara ädellövträdens, hamlingsträdens, 
hasselns och vildapelns viktigaste miljö i skogsbygdernas landskap överhuvudtaget. Av den 
anledningen framställs hårdvallsängen av Aronsson (2018) som ett markslag med högt 
biologiskt värde. Vid förslaget till skötselplanens utförande finns ingen hårdvallsäng i 
Stensjö.  
 
Mitt i en betesmark som kallas Norregärdet finns det fler hamlade träd. Vilken art dessa är 
framgår inte i skötselplanen.  
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I Backarna ska unga, lämpliga individer av lind ask, lönn och björk nyhamlas (Aronsson, 2018 
s.15), en målsättning som är återkommande för Stensjö by i stort. Lövtäkten ska utföras vart 
4:de – 5:te år. Som figur 5 och 6 visar finns det även hamlade träd på inägorna.  
 

 

Figur 5: hamlad ask (Fraxinus excelsior) i Stensjö bys inägor. Trädet står mellan stenar. 
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7.1.3: Garparörs naturreservat 
Fältstudier på Garparör visar att det är övervägande lindar som blir fortsättnings- och 
nyhamlade. De hamlade träden är lokaliserade inom områdets hagmarker i nära anslutning 
till odlingsrösen, se fig. 7 och 9. Mestadels av de nyhamlade träden är toppkapade träd av en 
större diameter än 20cm (se fig. 8). Figur 8 och 9 visar att höjden på de nyhamlade träden är 
likartad, ca. 2,5m. Områdets åldriga träd har till synes ingen speciell stöttning eller liknande, 
utan får klara sig med den naturliga motstånds- och bärkraftighet som trädet har (se fig. 10). 
Det finns ett fåtal individer på platsen som skulle kunna tänkas vara lämpliga vid eventuell 
restaureringshamling.  
 
Vid fältstudie i Garparörs naturreservat var det främst de hamlade träden som eftersöktes. 
Genomgången av skötselplanen gav inga klarhet i fråga om var träden är lokaliserade i 
landskapet. Träden har nyhamlats genom toppkapning av stammar med vidare bredd än 
12cm, vilket rekommenderas av Stenholm Jakobsen (2013). Tillvägagångssättet kan ha gjorts 
utifrån flera anledningar:  
 
1. För att blottlägga mer ved från en större snittyta. Nyhamling av yngre träd med en 
snävare diameter får naturligt en mindre snittyta, vilket också är ett av argumenten till 
varför ca. 12cm är ett riktmärke för snittytans diameter (Jangtorp, 2017; Stenholm Jakobsen, 
2013). Riktmärket taget från Stenholm Jakobsen (2013) avser hamling inriktad på ett 
utförande som ska gynna trädets chanser till överlevnad, och varken som renodlad mall för 
att påskynda bildandet av habitat för att bidra till biologisk mångfald.   
 
2. De större stammarna kan ha valts att toppkapas för att öka trädets chans till överlevnad i 
den miljö där det befinner sig. Att nyhamla yngre träd i ett naturreservat där dessa skulle 
omgärdas av äldre, större träd skulle försätta dessa i en skuggig tillvaro. Solljus är lika viktigt 
för de hamlade trädens överlevnad som det är för andra träd. Tillgången till solljus möjliggör 

Figur 6, t.v: Hamlad ask (Fraxinus excelsior) på 
Stensjö bys inägor. Stammens ihålighet syns 
tydligt i bildens nedre mitt.   
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trädets energiomsättning genom fotosyntes, där trädet omvandlar vatten, solljus och 
koldioxid till syre i atmosfären och sockerarter till trädets näringsomsättning. De toppkapade 
träden är av arten lind, vilket är en art som klarar det flesta miljöer i avseende ljusbehov. 
Enligt Stenholm Jakobsen (2013 s.65) är lind en art som har ett högt skuggbehov.  
 
3. Den estetiska aspekten som följer att använda mer etablerade stammar kan ha varit 
eftersträvansvärt i detta fall. Platsen är öppen för allmänheten, vilket betyder att vem som 
helst kan vistas på platsen och estetik blir en viktig faktor. Användandet av yngre, smalare 
träd lämnar en snävare profil och kan bli svårare att tolka för personer utan tidigare 
erfarenhet eller kunskap om den typen av hamling.  
 

 
 
 
 

Figur 7: Hamlade träd i hagmarkerna i Garparörs naturreservat 
av arten lind (Tilia sp.). Trädet i förgrunden står i ett tydligt 
stenröse.  
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 Figur 9: Hamlade träd i stenröse. Till vänster i bild, två återhamlade lindar (Tilia sp.). 

I förgrunden två nyhamlade individer av arten lind.  

Figur 8, t.v: En av de toppkapade 
lindarna (Tilia sp.) i Garparörs 
naturreservat.  
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7.1.4: Södra gården, privatmark  
Platsen är en privatägd villatomt väster om Örebro. De hamlade träden finns längs med den 
grusväg som fungerar som allmän väg för de omkringliggande bostäderna. Platsen har 
enbart åldriga träd av arten ask (Fraxinus excelcior), utan några planer på nyhamling. 
Hamling har genomförts ungefärligen var femte år sedan 35 år tillbaka. Tidpunkten för 
beskärning har varit efter lövnedfall, då detta ansetts vara enklare att se grenar och göra en 
bra avvägning för var snitten ska läggas. Den främsta anledningen till att hamling har utförts 
är för att träden anses ha växt sig för stora och därmed skymt sikten. Storleken har även 
inneburit en säkerhetsrisk.  
 En tredje anledning att det har utförts hamling är för att träden hindrat framfarten på 
infartsvägen. En ask (se fig 11) beskars professionellt för ca. 10 år sedan av anledningen att 
en större gren hindrade framfarten av en husbil. Asken vid infarten var från början menad 
att tas bort helt, men detta motverkades med argument från den personen som var anlitad 
för uppdraget. Argumentet var enligt Kerstin att asken är vacker, sällsynt och bidrog med 
naturvärden (Kjellin & Bürlow, 1).  
 
Beskärning har enligt Kerstin (Kjellin & Bürlow, 1) utförts med bågsåg och stege fram tills för 
något år sedan då övergången till elsåg gjordes för att underlätta arbetet. Det som 
klargjordes under intervju med Margareta och Kerstin var att skötseln varit muntligt 
förankrad, där hänsyn har tagits till det levande materialet och trädens behov från år till år, 
och att en avvägning har gjorts före varje ingrepp.  
 

Figur 10, t.v: Åldrig hamlad lind 
(Tilia sp.), Garparörs 
naturreservat. Trädet är helt 
utholkat och saknar en hel sida 
av stammen. 
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Under intervju framkom att markägarna hållits med djur, mer specifikt får. En fråga som 
uppkom vid intervjutillfället var om lövverket någon gång använts till foder för dessa djur. 
Svaret blev att sly och annat lövverk har fyllt rollen som lövfoder till djuren, inte materialet 
från hamling. Användningsområdet för det material som uppkom efter hamling var ved till 
hushållet.  
 

 
 
 Figur 11: Åldrig hamlad ask (Fraxinus excelsior). Till höger i bild: 

infartsvägen till Södra gården och till vänster bostadshuset.  
Den gren som ska fortsätta över infartsvägen kapades för ca. 10 år sedan. 
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7.1.5: Resultat av värdeanalys 
De värden som kan kopplas till samtliga platser berörda av arbetet är de biologiska- och 
kulturhistoriska värden som uppstår vid hamling. Genomförandet av ett så omfattande 
ingrepp på trädets struktur ger konsekvenser som påverkar den omkringliggande miljön.  
 
• Värden kopplade till hamlade träd skyddas av lagar som ska försäkra att dessa bevaras i 
landskapet. Genom lagar skyddas träd som förser naturen med död ved ger följden att 
flertalet rödlistade arter som är i behov av stående död ved tillgodoses. Genom 
Kulturmiljölagen (SFS 1988:950) skyddas kultur och naturreservat. 
 
• Avlägsnandet av gren- och lövverk bidrar till reduktion av trädets rötter. Rötternas 
nedbrytning skapar en röjgödslingseffekt, där den omkringliggande marken näringssätts av 

Figur 12: Trädallé med askar längs med den allmänna vägen. Södra gårdens 
bostadshus skymtas till höger i bakgrunden.     
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de ämnen som lagrats i finrötterna (Lennartsson, 2013 s. 4-7). Solljus kommer åt marken när 
trädets krona är borta. Solljus är väsentligt för växters överlevnad, likväl för träd och 
undervegetation.  Vid skördandet av grenverk lämnas sår på den kvarvarande stammen. 
Såren blir en inkörsport för sjukdomar och nedbrytningssvampar som successivt skapar 
håligheter (Jangtorp, 2017). Håligheten i stammen agerar som habitat för olika insekter som 
bosätter sig, övervintrar eller förpuppar sig. Insekterna lockar till sig fåglar och fladdermöss 
som nyttjar stammen för föda och även för bosättning. 
 
• Platser som har en återkommande hamling blir del i att hålla en kulturhistoriskt viktig 
metod vid liv. Platsen behöver inte ha en formulerad skötsel- eller bevarandeplan för att 
vara del i detta bevarande, men det är behjälpligt i det fall att utomstående ska ta del av 
information kring platsens hamlingskultur och tillvägagångssätt. Hamlade träd blir därför en 
viktig del i att bevara ett kulturhistoriskt präglat landskap genom att stå som ett materiellt 
förankrat objekt.  
 
• De estetiska värden som finns kopplade till hamlade träd följer träden var de än står. 
Kontinuerligt hamlade träd får ett distinkt utseende som är lätt att urskilja från andra träd. 
(Lennartsson, 2013 s. 4). Stenholm Jakobsen (2013) nämner hamling som ett element i 
landskapshistorik estetik.  

8: Diskussion och Slutsatser  
Vikten i gestaltningen av ett kulturreservat hänger på att spåren från en tidsålder bevaras. 
Byggnader kan i regel framhävas som objekt från en svunnen tid enbart genom sin 
konstruktion. Problematiken med levande material så som hamlade träd ligger i utmaningen 
att förhålla sig till det som ett traditionsmässigt arv. Om regelbunden hävd av det levande 
materialet avtar så antar området en annan gestalt, se figur 12. På bilden visas träd där 
hamlingen har upphört. De har blivit stora och ett ovant öga kan tro att det är trädens 
naturliga form. Det kan även röra sig om igenväxning där sly tar över en yta som tidigare 
haft en hävd så som slåtter eller bete och därmed varit mer öppen. Träd faller under samma 
regel av hävdbehov för att behålla ett visst utförande. Skillnaden på hävd mellan mark och 
träd är att träden tar mer plats på höjden i stället för bredden.  
 
Förhållningssätt till, och värdering av, hamlade träd baseras på tidigare kunskap och 
erfarenheter. Platser som är mer frekvent besökta har andra typer av krav än de platser som 
har färre besökare. Säkerhetstänket är annorlunda i en offentlig miljö och träd ska vara säkra 
för besökarna och inte utgöra en risk. I vissa fall kan skötsel utföras med det estetiska värdet 
i åtanke. Det estetiska värdet kan framhävas genom metoder så som hamling eller annan typ 
av formgivande beskärning.   
 
Inom Garparörs naturreservat står det flest hamlade träd inom områdets äldre hagmarker, 
(se figur 6). Individer hittas ofta i nära anslutning till stenrösen. Det har specificerats genom 
litteraturen att stenrösen är del av ett område som inte genomgår större förändringar i sin 
struktur, mer än att sly undanröjes och hamlade träd hålls fria från konkurrens. Stenrösen 
har även eget lagskydd som gör att de inte ska ändras. Även i kulturreservatet Stensjö by 
återfinns flertalet hamlade träd i anslutning till stenrösen. Den privata marken Södra gården 
har sina hamlade träd läng med en stenmur och som en del av den allé som fortsätter längs 
med den allmänna grusvägen utanför tomtgränsen.   
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Värderingen kring hamlade träd skiljer sig baserat på trädets syfte och syftet varierar 
beroende på vilket område trädet befinner sig inom. Naturreservaten siktar i regel på de 
naturvärden som metoden gynnar, genom att bland annat skapa håligheter som djurlivet, 
som exempel insekter och fladdermöss tar nytta av. Det främsta bidraget från hamlade träd 
till den biologiska mångfalden anses vara den stående torra- också kallad döda veden. Denna 
agerar grogrund för diverse svampar och lavar som annars har svårt att hitta ett hem i 
produktionsskogens monokultur och relativt hårdföra skövling. De kulturella eller 
kulturhistoriska värden som själva utförandet bidrar med får hamlade träd att bli ett givet 
inslag i kulturlandskapet. Själva utförandet binder samman biologiska aspekter med de 
kulturhistoriska och benämns därför som ett biologiskt kulturarv.   
 
Hantverkstradition får leva vidare genom de personer som arbetar med att hamla träd. I den 
privata sfären står estetiska och sociala värden i det främsta rummet. Margareta och Kerstin 
nämnde att trädgården helt enkelt inte skulle se eller kännas som densamma ut om träden 
togs bort. De sociala värden och ekosystemtjänster som träden bidragit med under de 35 
åren som Margareta och Kerstin bott på platsen väger över ett estetiskt tänkande om 
stilrenhet. Träden har fått bidra med rumsindelning där materialet har plockats bort när 
sikten skymts eller framkomsten av fordon hindrats av de stora trädens grenar över 
infartsvägen. Arbetet i den privata trädgården på Södra gården har under senare år 
underlättats med elverktyg och tankarna kring ett brukande av mer traditionella redskap och 
tillvägagångssätt har aldrig varit tanken för träden på platsen. Utförandet på Södra gården 
har dock en prägel av tradition, även om denna kan anses vara omedveten eller åtminstone 
något outtalat. Enligt Almevik (2014 s.10) anses tradition vara ett återkommande 
handlingsmönster. Varje plats som har hamlade träd och personer som utför kontinuerlig 
hamling kan då argumenteras för att vara traditionsbärare, och därför en viktig del i att hålla 
hantverket vid liv.  
 
De arter som omnämns som mest i litteraturen om hamling är främst ask, lind, björk, asp, 
lönn och rönn. Arter som är återkommande i arbetet med de tre områdena kulturreservatet 
Stensjö by, naturreservatet Garparör och den privata marken Södra gården är ask, lind och 
björk.  
 
Värden som kopplas till hamlade träd finns med dessa var de än står. Vilka värden som lyfts 
fram skiljer sig mellan de olika undersökningsområdena, där den kulturhistoriskt inriktade 
platsen Stensjö by ämnar berätta en historia och använder de hamlade träden som en del i 
det arbetet.  
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Figur 3: Figur 3: Garparörs naturreservat utmarkerat som ett Natura 2000-område.  
Källa: Naturvårdsverket skyddad natur (hämtad 12/03-21). 
 
Figur 4: Figur 4: Den privata fastigheten Södra gårdens läge i Sverige, i relation till Stockholm 
och Göteborg. Källa: Hitta.se 
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Figur 5: hamlad ask (Fraxinus excelsior) i Stensjö bys inägor. Trädet står mellan stenar. 
 
Figur 6: Hamlad ask (Fraxinus excelsior) på Stensjö bys inägor. Stammens ihålighet syns 
tydligt i bildens nedre mitt.    
 
Figur 7: Hamlade träd i hagmarkerna i Garparörs naturreservat av arten lind (Tilia sp.). 
Trädet i förgrunden står i ett tydligt stenröse.  
 
Figur 8: En av de toppkapade lindarna (Tilia sp.) i Garparörs naturreservat.  
 
Figur 9: Hamlade träd i stenröse. Till vänster i bild, två återhamlade lindar (Tilia sp.). I 
förgrunden två nyhamlade individer av arten lind.  
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Figur 10: Åldrig hamlad lind (Tilia sp.), Garparörs naturreservat. Trädet är helt utholkat och 
saknar en hel sida av stammen. 
 
Figur 11: Åldrig hamlad ask (Fraxinus excelsior). Till höger i bild: infartsvägen till Södra 
gården och till vänster bostadshuset. 
 
Figur 12: Trädallé med askar längs med den allmänna vägen. Södra gårdens bostadshus 
skymtas till höger i bakgrunden.     
 
Samtliga foton av författaren, om inget annat anges.  
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