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The landscape now and then – A cultural-historical analysis of pastures based on 
historical maps 
 
ABSTRACT 
 
The aim of this thesis is to show how historical maps can be an important component in 
identifying and interpreting the ecological and cultural-historical values of a landscape. During 
the months of June and July in 2020, I inventoried two pastures located in the southwest of 
Sweden. The purpose of the inventory was to document the biological and permanent 
cultural heritage of the pastures. The result from the inventory became the basis for this 
analysis. In the thesis I ask how a historical map can be used to interpret the cultural-historical 
values, what remains of the landscape from the historical map and which cultural-historical 
values that can be identified in the pastures today. The method that is used for answering the 
questions is a comparison between a historical map from year 1844 with the results of the 
inventory from year 2020. The results of the thesis show that historical maps can serve as a 
basis for a cultural-historical valuation or for the interpretation of already noted remains in 
the landscape. Some historical and cultural elements were not listed on the map. In these 
cases, a discussion was held about the probability that these elements might have existed 
when the historical mapping was carried out. The cultural-historical values of the pastures 
resulted in several categories, such as land, social and agricultural historical value. The 
pastures also had an identity, continuity, tradition, environmental and a representative value. 
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1.Inledning 

Inför mitt tredje och sista år som student vid Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, 
med inriktning mot landskapsvård, fick jag under sommaren 2020 möjlighet att utföra en 
egen undersökning över ett valfritt ämne. Jag hade sedan tidigare förlagt min kommande 
praktikperiod på Östängs gård i Lo, Långareds socken, norr om Alingsås. Eftersom 
praktikperioden skulle innefatta restaurering av hagmark kom undersökningen att utgöras av 
en kulturhistorisk inventering över gårdens två betesmarker med utgångspunkt från historiskt 
kartmaterial. Resultatet av inventeringen fick sedan utgöra grund för denna kandidatuppsats, 
vilken syftar till att belysa de historiska kartornas betydelse som källmaterial inom kultur- och 
landskapsvård. 
 

1.1 Bakgrund 

Den agrara revolutionen 
Under 1700- och 1800-talet förändrades utformningen av det svenska jordbrukssamhället i 
grunden. Denna period av omvandling brukar benämnas som ”den agrara revolutionen” och 
innebar en rad förändringar inom både bruknings- och ägandeformer (Myrdal & Gadd, 2000, 
11). 
 
Skiftesreformer 
Vid 1700-talets början hade byn som organisation varit en fungerande struktur i omkring 
1000 år (Myrdal & Gadd, 2000, 267). En byorganisation utgjordes av en samling närliggande 
gårdar som hade kommit att samarbeta kring jordbruket (Cserhalmi, 2001, 89-90). Innanför 
en gemensam hägnad låg byns inägomark (Myrdal, 1999, 102) som utgjordes av tomt-, åker- 
och ängsmark (Cserhalmi, 2001, 93). För att göra fördelningen av byns jordar rättvis delades 
åkermarken upp i långsmala tegar som brukades individuellt av respektive gård (Cserhalmi, 
2001, 100). Med målsättning att rationalisera jordbruket lät staten under 1700- och 1800-
talet genomdriva en rad jordskiftesreformer (Myrdal & Gadd, 2000, 273). Den första 
skiftesreformen utgjordes av storskifte, vars första förordning kom år 1749 med syftet att 
samla var gårds tegar till större sammanhängande enheter i åkermarken (Tollin, 2005, 22). 
Storskiftet följdes 1803 att av enskiftet där både gård och ägor samlades inom en och samma 
enhet (Tollin, 2005, 27). Enskiftet ersattes 1827 av laga skifte (Tollin, 2005, 27). Till skillnad 
från enskiftet innebar laga skifte ett mer uppluckrat regelverk, vilket i praktiken innebar att 
arronderingen av gårdens ägor tilläts spridas över ytterligare ett fåtal områden (Cserhalmi, 
2001, 29).  
 
Förändrad markanvändning 
Ängens roll i det förindustriella jordbruket var att förse boskapen med vinterfoder. Genom 
boskapen kunde ängens vegetation omsättas till gödsel som i sin tur gav näring till 
åkermarkens grödor (Lennartsson & Westin, 2019, 17). Under 1800-talet producerades allt 
mer av djurens foder på den odlade marken vilket medförde att många ängar odlades upp till 
åker (Lennartsson & Westin, 2019, 34). Under samma tidsperiod minskade skogsbetet till 
förmån för en ökad virkesproduktion. Detta föranledde att ängsmark i högre omfattning kom 
att brukas som betesmark (Bennet Gårdö, 1996, 29). Uppodling av mark resulterade även i 
omfattande utdikningar av myr- och våtmarker (Bennet Gårdö, 1996, 29), som tillsammans 
med sjösänkningar bidrog till en kraftig minskning av våtmarker (Bennet Gårdö, 1996, 30). 
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Nya jordbruksredskap krävde åkerytor som var fria från större stenar (Bennet Gårdö, 1996, 
30), vilket under 1800-talet bidrog till en omfattande ökning av stenröjning (Myrdal & Gadd, 
2000, 310). Stenen anlades ofta till stenmurar och finns till stor del bevarade i 
odlingslandskapet (Bennet Gårdö, 1996, 30). 
 
Spåren av den historiska markanvändningen ger förståelse för landskapets och jordbrukets 
historiska utveckling (Bennet Gårdö, 1996, 16). I en fullåkersbygd som varit föremål för 
omfattande uppodling och rationalisering lämnas få avtryck från det tidigare 
jordbrukslandskapet. Det gör det svårt att utifrån enbart landskapsanalys fastställa dess 
historiska utveckling. I det småskaliga odlingslandskapet har rationaliseringen haft en mer 
begränsad framfart, vilket resulterat i att dessa generellt innehar en högre grad av synliga 
spår och avtryck från tidigare bruk (Cserhalmi, 2007, 41).  
 

1.2 Problemformulering  

Vid den landskapsomvandling som ägde rum under framför allt 1800-talets senare del 
förändrades villkoren för en rad växter och djur (Bennet Gårdö, 1996, 30-31). Eftersom delar 
av den biologiska mångfalden uppkommit ur mänskligt nyttjande av naturen är denna också 
beroende av fortsatt hävd för att kunna bestå (Naturvårdsverket, 2010, 13). Kunskapen om 
hur den historiska hävden varit utformad är därmed högst väsentlig vad gäller bevarande av 
landskapets natur- och kulturvärden (Naturvårdsverket, 2010, 14). Utan kunskap om hur den 
biologiska mångfalden uppkommit riskerar natur- och kulturhistoriskt värdefulla miljöer att 
skötas allt för likartat och efter schablonmässigt utformade skötselinsatser. Ett samspel 
mellan ekologiska och historiska aspekter bör därför utgöra utgångspunkt för val av 
hävdregim. Genom att utesluta någon av dessa aspekter riskerar både ekologiska samt 
kulturhistoriska värden att minska eller helt gå förlorade (Riksantikvarieämbetet, 2014, 10).  
 

1.3 Syfte 

Sedan införandet av den statliga lantmäterimyndigheten år 1628 har kartläggning av Sverige 
utförts regelmässigt (Tollin, 1991, 11). De historiska kartorna ger en tillförlitlig bild av det 
historiska landskapets struktur och tidigare markanvändning (Westin & Lennartsson, 2017, 
18). I boken Ättebackar och ödegärden: de äldre lantmäterikartorna i kulturmiljövården 
(1991) beskriver Clas Tollin lantmäterikartorna som ”nyckeln till att kunna rekonstruera, 
beskriva, förstå och värdera det historiska innehållet i dagens landskap” (1991, 9). Denna 
undersökning syftar följaktligen till att belysa hur det historiska kartmaterialet kan användas 
och utgöra en viktig komponent vid identifiering och tolkning av landskapets ekologiska samt 
kulturhistoriska värden.  
 

1.4 Frågeställningar 

 
– Hur kan en historisk karta användas för att tolka ett landskaps kulturvärden? 

 
– Vad återstår av det landskap som karterats på den historiska kartan? 

 
– Vilka kulturhistoriska värden finns i landskapet idag? 
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1.5 Undersökningens avgränsningar  

Undersökningen avgränsas till att enbart utgå ifrån en laga skifteskarta från 1844. Att tidigare 
kartmaterial inte behandlas i uppsatsen beror på att kartor från tidigare karteringar över 
området inte funnits tillgängliga. Undersökningen syftar inte till att redogöra för områdets 
kronologiska utveckling från laga skifte fram till idag, utan ska istället betraktas som en 
jämförelse mellan landskapet som karterats på laga skifteskartan och dagens landskap. 
 

1.6 Teoretisk referensram 

Uppsatsen tar ansats i den europeiska landskapskonventionen vilken upprättades i Florens 
2000-10-20 (Europeisk Landskapskonvention, 2000). Sverige skrev under 
landskapskonventionen år 2001. Den ratificerades 2010 och verkställdes 2011 
(Riksantikvarieämbetet, 2017). Konventionen syftar till att understödja ”skydd, förvaltning och 
planering av landskap” samt ”organisera europeiskt samarbete i landskapsfrågor” (Europeisk 
Landskapskonvention, 2000). 
 

1.7 Befintlig kunskap 

1.7.1 Biologiskt kulturarv 

Riksantikvarieämbetet definierar det biologiskt kulturarvet som ”ekosystem, naturtyper och 
arter som uppstått, utvecklats eller gynnats genom människans nyttjande av landskapet och 
vars långsiktiga fortlevnad och utveckling förutsätter eller påverkas positivt av brukande och 
skötsel” (Ljung, Lennartsson & Westin, 2015, 5).  
 
För information om ängsmark har jag använt mig av Riksantikvarieämbetets 
kunskapssammanställning Ängar och slåtter: historia, ekologi, natur- och kulturmiljövård av 
Tommy Lennartsson och Anna Westin (2019). I sin inledning presenteras skriften som en 
kunskapssammanställning för att belysa sambandet mellan ängens ekologi och dess historia 
(2019, 5). Lennartsson och Westin beskriver hur ängens geografiska läge gentemot gården 
eller byn, tillsammans med dess artsammansättning, kan ge indikationer om tidigare hävd. Till 
exempel skördades ängar belägna närmast gården eller byn som regel före mer avlägset 
belägna ängsmarker. Torra hårdvallsängar skördades i sin tur oftast före fuktiga sidvallsängar. 
Om slåttertidpunkten var återkommande kom denna rangordning med tiden att påverka 
artsammansättningen i respektive äng (2019, 82). Lennartsson och Westin beskriver även hur 
odling och kultivering förekommit i ängsmarkerna med syfte att utöka odlingsarealen samt för 
att förbättra ängens bonitet när odlingen återigen lagts till ängsmark (2019, 109). En 
temporär odling som togs upp i ängsmarken benämner Lennartsson och Westin som 
”svalåker”. En svalåker som återgått till ängs- eller betesmark benämns som en ”linda” (2019, 
110).  
 
För information om specifik hävdgynnad flora har jag använt mig av Urban Ekstam, Mårten 
Aronsson och Nils Forsheds bok Ängar (1988). Ekstam, Aronsson och Forshed beskriver 
svinroten (Scorzonera humilis) som en vanligt förekommande ängsväxt i det historiska 
landskapet. Arten är attraktiv som föda för betesdjuren och riskerar därför att minska i 
betesmarker (1988, 129). Svinrotens tolerans vad gäller växtplats ökar i en hävdad 
slåttermark men är främst knuten till friska till fuktiga miljöer (Ekstam, Aronsson & Forshed, 
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1988, 128). Dessa miljöer har i hög grad kommit att omfattats av uppodling och gödsling 
vilket minskat svinrotens förekomst. Även beskuggning från igenväxning samt lövförna uppges 
som negativt för dess fortlevnad (Ekstam, Aronsson & Forshed, 1988, 129). Enstaka individer 
med ett kraftigt växtsätt indikerar att området har en brukningshistoria som ängsmark. För att 
svinroten ska hinna lagra energi till kommande års skottskjutning bör slåttern inte ske innan 
tidigast i mitten av juli (Ekstam, Aronsson & Forshed, 1988, 129).  
 
För ytterligare kunskap om ängsmarkens förutsättningar vid förändrad markanvändning har 
jag använt mig av Riksantikvarieämbetes skrift Att tyda landskapets berättelser: en metod att 
tolka biologiskt kulturarv (Westin, 2014). I skriften ger Anna Westin en nyanserad bild av 
ängens förmåga att återkolonisera och sprida sig på tidigare kultiverad och/eller gödslad 
mark. Troligtvis ökar sannolikheten för återkolonisering om plöjningen inte varit allt för djup, 
gödslingen inte varit allt för omfattande samt om uppodlingen skett under en kortare 
tidsperiod (Westin, 2014, 12).  
 
För att beskriva karaktär och förekomst av fossil åkermark har jag använt mig av 
Fornlämningsbegreppet och fornlämningsförklaring för tillämpning av 2 kap. 1 och 1a §§ 
kulturmiljölagen: Vägledning från Riksantikvarieämbetet (2014). Jag har även använt mig av 
Riksantikvarieämbetets Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning 
version 4.0 (2014) samt Riksantikvarieämbetet vetenskapliga publikation Fossil åkermark: 
äldre tiders jordbruk - spåren i landskapet och de historiska sammanhangen (Gren, 1997). 
Enligt Riksantikvarieämbetes skrift Fornlämningsbegreppet och fornlämningsförklaring (2014, 
25) definieras en fossil åker av ”Varaktigt övergiven åkermark, formad genom äldre tiders 
brukningsmetoder”. I Riksantikvarieämbetets skrift Lista med lämningstyper och 
rekommenderad antikvarisk bedömning version 4.0 (2014) ges följande definition: 
”Bandformig åkeryta (bandparcell) med regelbundet välvd profil representerar ofta en 
ålderdomlig och utdöd teknik men har varit i bruk in på 1900-talet” (2014, 17). I 
Riksantikvarieämbetets vetenskapliga publikation Fossil åkermark: äldre tiders jordbruk - 
spåren i landskapet och de historiska sammanhangen (1997) definierar Leif Gren regelbundet 
välvda bandparceller. Enligt Gren varierar bandparcellernas storlek vanligen mellan omkring 
två till fem meters bredd, 0,2 till knappt en meters höjd samt en längd på omkring ett tiotal 
meter eller mer (1997, 129). Gren menar att denna typ av bandparceller har förekommit i så 
väl fuktiga som torra delar av landskapet (1997, 129). Plöjningstekniken förknippas främst 
med den västra delen i Sverige och har till stor del påträffats i Älvsborgs och Skaraborgs läns 
mer låglänta landskap (Gren, 1997, 130) och har förekommit från medeltid in till tidigt 1900-
tal (Gren, 1997, 130).  
 
För beskrivning av kulturpräglade träd och buskar har jag använt mig av 
Riksantikvarieämbetets skrift Inventering av biologiskt kulturarv (Lennartsson, Ljung & Westin, 
2015). I skriften beskrivs hur det biologiska kulturarvet kan ge indikation om tidigare 
hävdregimer. I skriften definieras hagmarksträd av träd med spärrgreniga och vida kronor. De 
vida kronorna indikerar att träden vuxit upp under ljusa och öppna förhållanden (Lennartsson, 
Ljung & Westin, 2015, 8). Brynträd, vilka har vuxit upp i delvis slutna miljöer har en 
övervägande del av sin krona centrerad till den ljusexponerade sidan av stammen. 
(Lennartsson, Ljung & Westin, 2015, 9). Skriften beskriver hur spärrgreniga bryn- och 
hagmarksträd som påträffas i slutna miljöer indikerar att landskapet en gång haft en mer 
öppen karaktär (Ljung, Lennartsson, & Westin, 2015, 8) samt att omfångsrika enbuskar 
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(juniperus communis) som förekommer inom slutna miljöer både som levande och döda kan 
indikera landskapets omvandling från öppet till slutet (Lennartsson, Ljung & Westin, 2015, 
34). Enligt Lennartsson, Ljung och Westin utgör eken (Quercus sp) en av de vanligast 
förekommande hagmarksträden (2015, 8). 
 
För att ytterligare beskriva ekens roll i landskapet har jag använt mig av Jenny Leonardssons 
avhandling Management of oak-rich mixed forests: conservation-oriented thinning and 
response of trees and shrubs (2015) samt av Per Eliasson och Sven G Nilssons artikel Rättat 
efter Skogarnes aftagande: en miljöhistorisk undersökning av den svenska eken under 1700- 
och 1800-talen från tidskriften Uppsatser och studier (1999). Leonardsson återger i 
avhandlingen hur lagar begränsat markägarens rätt att avverka ekar (2015, 4). Vidare beskrivs 
hur lagen under 1800-talet lättades upp, vilket resulterade i att många ekar under denna tid 
fälldes (2015, 5). Enligt Eliasson och Nilsson har kvarvarande grova ekar främst varit knutna till 
frälsejord (1999, 54). Frälsejorden utgjordes av jord som var fri från skatt. Denna jord ägdes 
av adelsmän (Myrdal & Gadd, 2000, 93) och kunde brukas genom underordnade 
frälsehemman (Myrdal & Gadd, 2000, 98). 
 

1.7.2 Fasta kulturminnen 

Enligt Riksantikvarieämbetets faktablad Kulturvärden i odlingslandskapet definieras 
kulturminnen som ”enskilda element i landskapet som minner om tidigare generationers 
odlarmöda, brukningsformer och traditioner” (1994, 6).  

I denna uppsats räknas vägsträckningar, bebyggelselämningar samt hägnader i form av 
stenmurar och vallar till kulturlandskapets fasta kulturminnen. För att beskriva stenmurarnas 
särdrag, konstruktion och vad dess utformning indikerar har jag använt mig av Örjan Kardells 
avhandling Hägnadernas roll för jordbruket och byalaget 1640-1900 (2004). I avhandlingen 
beskriver och redogör Kardell (2004, 202-203) för olika typer av stenmurar. Enkelmuren 
beskriver Kardell som en osäker konstruktion där stenlagren endast vilar på en eller två 
parallella stenar i botten. Dubbelmuren består av två parallellt gående mursidor där 
utrymmet mellan sidornas lager fyllts upp med sten. Dubbelmuren är till skillnad från 
enkelmuren uppförd på frostfritt djup och är därmed inte lika känslig för markens rörelser. 
Uppförandet av dubbelmuren är jämförelsevis med enkelmuren en mer arbetskrävande 
process, men ger en stabilare konstruktion som kräver mindre underhåll. Enligt Kardell (2004, 
218) kan dubbelmuren tydligt kopplas samman med stenröjning av redan befintlig åkermark 
samt nyodling. Funktionen som hägnad har därför inte varit det huvudsakliga syftet för dess 
uppförande. Vidare beskriver Kardell hur enkelmurar kunde kompletteras med 
ovanpåliggande hägnadskonstruktioner (2004, 203).  

För att beskriva ytterligare historiska hägnadstyper har jag använt mig av 
Riksantikvarieämbetets vetenskapliga publikation Fossil åkermark: äldre tiders jordbruk - 
spåren i landskapet och de historiska sammanhangen (Gren,1997). I publikationen beskriver 
Leif Gren en typ av hägnad vilken utgörs av ett dike vars uppgrävda material anlagts intill och 
därmed bildat en vall. Denna typ av hägnad kallas ”gropavall” och har anlagts in i sen tid 
(1997, 101).    
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1.7.3 Historiskt kartmaterial 

I rapporten Tvärvetenskaplig källpluralistisk metod för att förstå landskap (Lennartsson & 
Westin, 2017) ger de historiska kartorna en tillförlitlig bild av det historiska landskapets 
struktur och tidigare markanvändning. Tidpunkten för karteringen är dock relevant eftersom 
skälet till karteringarna varierade, samtidigt som tekniken för uppmätningen med tiden 
utvecklades (Westin & Lennartsson, 2017, 18).  
 
För att tolka det historiska kartmaterialet har jag använt mig av avhandlingen Betesmarker, 
djurantal och betestryck 1620-1850: naturvårdsaspekter på historisk beteshävd i Syd- och 
Mellansverige (Dahlström, 2006). I avhandlingen beskriver Anna Dahlström hur laga 
skifteskartorna vanligtvis delar in byns totala ägor i inrösnings- och avrösningsjord. 
Inrösningsjorden innefattade de markslag som redan brukades som, eller ansågs dugliga för 
ängs- och åkerbruk. Dessa markslag kunde vara belägna utanför byns inägomark. På kartorna 
finns åker, äng och betesmark angivna. Dessa delas i sin tur in i numrerade mindre områden, 
vilka redovisas mer ingående i kartprotokollets tabeller (Dahlström, 2006, 64).  
 
Uppsatsens historiska kartmaterial har även tolkats utifrån Riksantikvarieämbetets bok 
Ättebackar och ödegärden: de äldre lantmäterikartorna i kulturmiljövården (Tollin, 1991). I 
boken återger Clas Tollin hur de historiska kartornas markslag skiljer sig utifrån färgsättning. 
Enligt Tollin återges åkermarken vanligtvis som beige eller gul-vit, ängsmark som mörkgrön 
och utmark som ljusgrön (1991, 27). Tollin uppmärksammar även värdet av de historiska 
kartornas angivelser för hägnader. Eftersom hägnadsdragningarna skiljde dåtidens markslag 
från varandra ger dessa värdefull information och förståelse för det historiska landskapets 
markstruktur (1991, 51).  
 
I boken kartlagt land (2007) har jag hämtat information om de historiska kartornas 
tillförlitlighet vad gäller återgivning av hägnader. I boken beskriver Örjan Kardell (2007, 100) 
hur återgivningen av hägnader i det historiska kartmaterialet varierar över tid. Från att 
hägnaderna återgivits av heldragna linjer med tvärgående streck, kom hägnaderna under 
1800-talet i allt större utsträckning att redovisas med endast en heldragen linje, vilket också 
är beteckningen för åkerns markslag. Vidare beskriver Kardell (2007, 101) hur lantmätaren, i 
de fall där informationen varit allt för omfattande, varit tvungen att välja ut den information 
som ansetts mest relevant för sammanhanget. Urvalet av information har därmed resulterat i 
att vissa hägnader inte finns angivna i det historiska kartmaterialet. Kardell (2007, 100) ger 
även information om hägnadsplikt rörande fastighetsgränser, vilket kom att gälla från år 
1857. 
 
I boken kartlagt land (2007) har jag även hämtat information om trädens återgivning på 
kartorna från laga skifte. I boken beskriver Jan Lannér hur trädförekomsten som finns angiven 
på laga skifteskartorna nödvändigtvis inte överensstämmer med verkligheten (2007, 135). 
Lannér menar att fokus vid laga skifte låg vid fördelningen av markens långsiktiga värden. 
Träden ansågs i det sammanhanget som en osäker resurs i jämförelse med odlingsmarken 
och kunde därmed utebli från karteringen (Lannér, 2007, 155-156). 
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2. Undersökning 

2.1 Metod och material 

Undersökningen utfördes med utgångspunkt från en kulturhistorisk inventering samt en laga 
skifteskarta från år 1844. Inventeringen ingick i kursen KTL499 Undersökning i kulturmiljö 3, 
vid institutionen för kulturvård och utfördes under juni och juli månad år 2020. Syftet med 
inventeringen var att samla in empiriska data av biologiskt kulturarv samt fasta kulturminnen. 
Under mars månad 2021 gjordes ytterligare ett fältbesök för kompletterande fotografering av 
undersökningsområdet.  
 

2.1.1 Analys av historiskt kartmaterial 

Kartor som används i undersökningen är den ekonomiska kartan från 1962 (J133-7C8c64) 
samt Laga skifteskartan från 1844 (15-LÅN-50) vilka hämtades från Lantmäteriets karttjänst 
historiska kartor (lantmateriet.se). Till laga skifteskartan finns även ett kartprotokoll där 
samtliga av undersökningsområdets markslag presenteras i tabellform. För att tydliggöra 
markslag, bebyggelse och hägnader på laga skifteskartan markerades dessa med färgade 
linjer och symboler.  
 
Inför fältundersökningen skapades ett digitalt kartöverlägg i QGIS (Geografiskt 
informationssystem) version 3.10. Där ritades laga skifteskartans odlingar, åkrar och vägnät ut 
över den ekonomiska kartan. Därmed kunde landskapets tidigare strukturer lättare 
identifieras under fältarbetet. 
 

2.1.2 Fältinventering 

Med en handhållen GPS markerades studieområdenas yttre gränser ut, följt av 
stängseldragningar, vägsträckningar, skiftesgränser och stenmurar. Vid uppmätningen 
markerades varje objekts början, slut samt ändrad riktning med en GPS-punkt, även kallad 
waypoint. Uppehåll av mursträckningar har enbart markerats när dessa framkommit tydligt i 
terrängen. Enstaka mindre uppehåll i mursträckningar har därför inte markerats om dessa 
inte haft tydlig koppling till laga skifteskartan. 
 
Artinventeringen bestod av en översiktlig inventering där torra respektive fuktiga markslag 
inventerades separat. Eftersom delområde 1 utgörs av torra markslag var denna uppdelning 
enbart aktuell i delområde 2. Förekomsten av arter graderades i en skala om ett till tre, där 
ett betecknar låg, två måttlig och tre hög förekomst av art. I de fall en specifik art enbart 
förekom utom åtkomst för betesdjur följdes artnamnet av noteringen ”utanför stängsel”. Vid 
Inventering av busk- och trädskikt genomfördes en generell inventering av respektive 
delområde som helhet. För artbestämning användes Den nya nordiska floran (Mossberg & 
Stenberg, 2010) samt Svensk flora (Krok & Almquist, 2013). För identifiering av biologiskt 
kulturarv användes Riksantikvarieämbetets skrift Inventering av biologiskt kulturarv (Ljung, 
Lennartsson & Westin, 2015). Artinventeringen finns presenterade i sin helhet i bilaga 1. 
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2.1.3 Bearbetning av insamlade data 

 

Insamlade waypoints från respektive område bearbetades i QGIS version 3.10 där 
undersökningsområdets avgränsningar och befintliga stängseldragningar markerades ut över 
laga skifteskartan. Även fasta lämningar bestående av hägnader, gränsdragningar, 
bebyggelselämningar och vägsträckningar samt delar av det biologiska kulturarvet i form av 
slåttergynnad flora, fossil åker- och odlingsmark markerades ut över laga skifteskartan (se 
figur 1). Insamlade data från artinventering av respektive område presenteras utförligt i 
tabellform i bilaga 1. Ett urval av dessa arter presenteras i löpande text i uppsatsens 
resultatsdel. 
 
  

Figur 1. Samtliga inmätningar markerade över laga skifteskartan från 1844 (15-LÅN-50). Delområde 1 omges av blå linje och Delområde 2 
omges av orange linje. 
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2.1.4 Kulturhistorisk värdering 

Den kulturhistoriska värderingen utgick från Maria Flincks värderingsmodell (Flinck, 2013, 
155) som är en bearbetning av Riksantikvarieämbetes Kulturhistorisk värdering av bebyggelse 
(Unnerbäck, 2002, 49-96). 
 
För att värdera ett objekt eller en anläggnings kulturhistoriska värde används olika 
värderingsbegrepp. Värderingsbegreppen varierar utifrån objektets eller anläggningens 
karaktär. Flincks bearbetning, som är utarbetad utifrån ett trädgårdsperspektiv, applicerades i 
denna undersökning mot kulturlandskapet. Utöver värderingsbegrepp från Flincks modell 
(Flinck, 2013, 155) har jag även använt värderingsbegrepp från Riksantikvarieämbetes utgåvor 
Kulturhistorisk bedömning av parker och grönområden - en metodutveckling (Johansson, 
2011, 12-23) samt Kulturhistorisk värdering av bebyggelse (Unnerbäck, 2002, 49-96).  
 
I en kulturhistorisk bedömning utifrån Flincks modell delas värderingen upp i två steg där 
”grundmotiven” utgör det första steget. Grundmotivet är i sin tur uppdelat i 
”dokumentvärde” och ”upplevelsevärde” (Flinck, 2013, 153). Dokumentvärdet är kopplat till 
objektets eller anläggningens ”historiska egenskaper”. Värderingsbegreppen kan exempelvis 
bestå av odlingshistoriska, samhällshistoriska eller socialhistoriska värden. Upplevelsevärdet 
kopplas till ”estetiska och socialt engagerade egenskaper”. Här kan värderingsbegreppen 
exempelvis bestå av identitets-, kontinuitets- eller traditionsvärde (Flinck, 2013, 155). I steg 
två kan objektet eller anläggningen värderas utifrån ”förstärkande och övergripande motiv” 
(Flinck, 2013, 153) och kan utifrån värderingsbegrepp som exempelvis kvalitet, autenticitet 
eller sällsynthet (Flinck, 2013, 155) jämföras med liknande objekt eller anläggningar (Flinck, 
2013, 153). 
 

2.1.5 Källkritik 

Florainventeringen genomfördes efter att betessäsongen inletts, vilket kan ha påverkat 
förekomsten av arter och därmed inventeringsresultatet. Det kan finnas viss felmarginal vad 
gäller markering av GPS-punkter. Huruvida dessa återges över lagaskifteskartan beror även på 
hur väl kartan har kunnat passas in i QGIS. Laga skifteskartan med tillhörande kartprotokoll 
kan vara svåra att tyda, vilket innebär att informationen som dessa återger riskerar att 
feltolkas. Ytterligare en begränsning vad gäller laga skifteskartorna som källmaterial är den 
osäkra återgivningen av hägnader i landskapet (Cserhalmi, 2001, 31) samt osäkerheten kring 
huruvida trädförekomsten på laga skifteskartan överensstämmer med verkligheten (Lannér, 
2007, 135).  
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2.2 Områdesbeskrivning 

 

2.2.1 Geografi och geologi 

 

 

 
Östängs Gård är belägen i orten Lo, Långareds socken, Västergötland, 25km norr om Alingsås 
(se figur 2). Lo utgörs av en dalgång öster om sjön Anten. Området är en del av västkustens 
sprickdalslandskap som i norr gränsar till Västergötlands slättområden (Leonardsson, 2019, 
10). Lo beskrivs av Länsstyrelsen som ett ”variationsrikt, småbrutet odlingslandskap med ett 
stort inslag av betade hällmarker vilka ligger som öar i åkermarkerna”. Ytterligare inslag som 
karaktäriserar landskapet är ”Fuktängar längs ån, betade raviner och stenmurar” 
(Länsstyrelsen, 1994, 33). 

Figur 2. Östängs gård är belägen i orten Lo, Långareds socken, Västergötland, 25km norr om Alingsås. Karta från Google maps. 
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2.2.2 Undersökningsområde 

 

 
 
 
Undersökningsområdet har fastighetsbeteckning Östäng 1:22 och hör till adress Loo Östäng 
135, 466 92 Sollebrunn. Gården är belägen utmed Los norra dalsida. Ägorna utgör en del av 
dalens flackare partier i söder samt högre belägna och mer kuperade delar i norr. Gården, 
som har kvar sitt ursprungliga läge från före laga skifte då två av fem hemman flyttades ut 
från bykärnan, omfattar idag en yta om 34 hektar varav 20 hektar skog, 9 hektar åkermark 
och 5 hektar betesmark. Gården ägs och drivs av Ylva Lundin och Jonas Dahl.  
 
Undersökningsområdet utgörs av två från varandra skilda delområden. Delområde 1 är 
beläget nordväst om gårdsbebyggelsen och utgör, bortsett från skogen, gårdens nordligaste 
del. Delområde 2 är beläget söder om studieområde 1 och sydväst om gårdsbebyggelsen (se 
figur 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Undersökningsområdet markerat över ett ortofoto. Delområde 1 omges av blå linje och delområde 2 omges av orange linje. Foto: 
RBG Ortofoto, raster, 2018 © Lantmäteriet. 
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Delområde 1 
 
 

 

 
 
Delområde 1 (se figur 4) utgör en yta om cirka 3 hektar och består till stor del av en kuperad 
sydsluttning med flackare partier. Inom flera delar av området förekommer berg i dagen, men 
även låglänta partier bestående av igenlagd åkermark vilka är centrerade till områdets 
sydöstra delar. I delområdet finns två anlagda dammar och mellan dessa en inhägnad 
skogsträdgård. En stor del av området används idag som fårhage. Områdets trädbevuxna 
delar har under senare år gallrats ut och går idag från sluten, till halvöppen, till öppen 
hagmark. Områdets västra och östra delar är idag avgränsade från betesdriften. Den västra 
delen är starkt igenvuxen. Den östra delen har under senare år gallrats ut för att på sikt 
fungera som betesmark.  
     
Delområdets geografiska avgränsningar har dragits där markslaget övergår till produktiv 
åkermark samt i anslutning till nuvarande fastighetsgränser. Områdets norra avgränsning 
utgörs delvis av en stenmur vilken gränsar mot gårdens skogsskifte.  
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Delområde 1 samt befintligt stängsel markerat över ett ortofoto. Blå linje visar delområde 1 och vit linje visar befintlig 
stängseldragning. Foto: RBG Ortofoto, raster, 2018 © Lantmäteriet. 
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Delområde 2 
 
 

 
 
 
Delområde 2 (se figur 5) omfattar en yta om cirka 6,5 hektar och betas årligen av får- och 
nötdjur. Terrängen varierar mellan igenlagd åkermark, berg i dagen och trädbevuxna 
åkerholmar. Åkerholmarna utgör torra öar i ett till största delen låglänt och delvis friskt 
område. Delar av undersökningsområdets yttre områden i norr är avgränsade från 
betesdjuren och har över lag en mer flerskiktad karaktär av växtlighet. 
   
Delområdets geografiska avgränsningar har dragits där markslaget övergår till produktiv 
åkermark samt i anslutning till nuvarande fastighetsgränser. 
 
 

Figur 5. Delområde 2 samt befintligt stängsel markerat över ett ortofoto. Orange linje visar delområde 2 och vit linje visar befintlig 
stängseldragning. Foto: RBG Ortofoto, raster, 2018 © Lantmäteriet. 
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3. Resultat 

3.1 Kartanalys 

  
 
 
Figur 6 visar Laga skifteskartan från 1844 (15-LÅN-50). Kartan visar undersökningsområdets 
läge i det historiska landskapet samt delområdenas läge i förhållande till varandra. Delområde 
1 i norr omges av blå linje och delområde 2 i syd omges av orange linje. För en mer detaljerad 
översikt av respektive delområde visas dessa i förstorad form i figur 7 respektive figur 8.  
 
Namnet på byn var vid tiden för laga skifte Gäckelgärdet och utgjordes av fem frälsehemman. 
Samtliga av dessa hemman ligger samlade norr om kartans mitt (se figur 6). De violetta 
heldragna linjerna som löper i sydvästlig till nordöstlig riktning är skiftesgränser och visar byns 
kommande ägofördelning efter det att laga skiftet genomförts. Kartans gul-vita färg illustrerar 
åkermark, den gröna färgen illustrerar ängsmark och den grå-gröna färgen illustrerar berg och 
stenbunden betesmark. Kartans prickade linjer delar in kartans landskap i enskilt numrerade 
block. Var och en av dessa block finns redovisade i tabeller i ett tillhörande kartprotokoll. I 
dessa tabeller redovisas ytterligare information om respektive block så som markens bonitet 
och karaktärsdrag. På den historiska kartan i figur 6, 7 och 8 syns heldragna linjer. Dessa 
omgärdar dels den odlade marken, men är även beteckning för hägnader.  
 
 

Figur 6. Undersökningsområdet markerat över laga skifteskartan från 1844 (15-LÅN-50). Delområde 1 i norr omges av blå linje och delområde 2 i 
söder omges av orange linje. 
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Figur 7. Delområde 1 markerad över laga skifteskartan från 1844 (15-LÅN-50). 

Figur 8. Delområde 2 markerad över laga skifteskartan från 1844 (15-LÅN-50). 
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Markanvändning vid laga skifte 
 

 
 
 
Figur 9 visar samtliga markslag, bebyggelse och hägnadsdragningar i delområde 1 och 2 vid 
tiden för laga skifte. Områden som i figur 9 omges av grön linje utgörs av ängsmark. Områden 
som omges av röd linje utgörs av betesmark. Samtlig betesmark beskrivs i kartprotokollet som 
berg och stenbunden. Områden som omges av gul linje utgörs av åkermark. Dessa 
förekommer främst inom delområde 2 som delar av kringliggande åkermark. I övrigt finns en 
mindre åkeryta i den östra delen av delområde 1. Denna yta beskrivs i kartprotokollet som 
åker i hagmark. I kartprotokollet gör lantmätaren skillnad mellan åker och odling. I 
ängsmarken inom delområde 2 finns rektangulära figurer utritade, vilka i figur 9 omges av 
mörkgrön linje. Dessa beskrivs i kartprotokollet som odlingar i ängsmark. Dessa odlingar 
omges av en heldragen linje, vilket kan beteckna både odling och hägnad. I områdets centrala 
del förekommer ytterligare en rektangulär figur, dock utan heldragen linje, vilken kan tolkas 
som en övergiven odling som lagts i linda. Denna omges i figur 9 av mörkgrön prickad linje. De 
områden som i delområde 1 omges av rosa linje angivs i kartprotokollet som kombinerad 
ängs- och hagmark. Dessa är centrerade till den sydöstra delen av delområde 1. I denna del av 
området finns även en bebyggelse angiven. Bebyggelsen är belägen i ett block som i 
kartprotokollet beskrivs som ängsmark på smedjetomt. Det är därför högst sannolikt att 
byggnaden på kartan är byns smedja. Bebyggelsen är i figur 9 markerad med en vit fyrkantig 
figur som omges av röd linje. Den nordöstra delen av delområde 1 är belägen utanför byns 
inägor och omfattas därmed av utmark och omges i figur 9 av svart linje. Mörkbrun linje 
markerar angivna hägnadsdragningar och ljusblå linje markerar utmarksgränsen. 

Figur 9. Markslag, hägnader och bebyggelse vid tiden för laga skifte markerade över laga skifteskartan från 1844 (15-LÅN-50). 
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3.2 Inventeringsresultat  

 
Biologiskt kulturarv 
 

 
 
 
I figur 10 redovisas biologiskt kulturarv samt befintlig stängseldragning inom hela 
undersökningsområdet. Varje notering har i figur 10 har tilldelats ett nummer och redovisas 
enskilt i texten nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Figur 10. Undersökningsområdet, befintligt stängsel samt biologiskt kulturarv markerade över laga skifteskartan från 1844 (15-LÅN-50). 

 2  

1 

3 
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1.) Slåttergynnad flora 
Ytan inom det mörkröda området i figur 12 omfattas i 
dagsläget inte av kontinuerlig betesdrift och har en 
markflora som till viss del skiljer sig från områdets 
övriga vegetationsmönster. Ytan utgörs dels av berg 
och stenbunden mark som vid laga skifte betecknas 
som betesmark, dels låglänta partier som vid laga 
skifte betecknas som ängsmark. Inom denna 
begränsade yta noterades vid inventeringen en viss 
förekomst av hävdgynnad flora i form av svinrot 
(Scorzonera humilis) och ängshavre (Helictotrichon 
pratense). Svinroten noterades främst inom ytans 
låglänta och friska partier. Fyndet bestod av en 
mängd blad samt enstaka blomstänglar vilka 
karaktäriserades av ett kraftigt växtsätt (se figur 11).  
 
 
 
 
 
 

Figur 11. Svinrot (Scorzonera humilis) i delområde 2 (se 
Fotopunkt i figur 12). Juni/juli 2020. 

 

Figur 12. Delområde 2, befintligt stängsel, fotopunkt samt slåttergynnad flora markerade över laga skifteskartan från 1844 (15-LÅN-50). 
Den slåttergynnade floran (se figur 11) finns inom det mörkröda området. 
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3.) Fossil åker  
I delområde 2 kunde områden av fossil 
åkermark noteras (se figur 13). Dessa spår 
skiljer sig från de brukningsspår som 
förekommer från senare tids åkerbruk. 
Den fossila åkermarken består av 
regelbundet välvda tegar, så kallade 
bandparceller. I laga skifteskartans 
protokoll finns två block vars beskrivning 
kan tolkas som tegar på ängsmark. Texten 
är dock svår att tyda och kan därför vara 
feltolkad. Dessa block, med beteckningen 
160 och 161, sammanfaller väl med en del 
av den fossila åkermark som noterats vid 
inventeringen. Genom de båda blocken 
har gränsen från laga skifte dragits (se 
figur 14). Tegarna i området är främst belägna i torra sluttningar men förekommer även 
längst i söder i en mer låglänt terräng. Samtliga tegar har ungefär liknade mått vad gäller höjd 
och bredd, vilken uppskattningsvis uppgår till omkring 0,2 meter respektive tre till fyra meter. 
Längden varierar mellan ett tiotal meter upp till omkring 130 meter.  
 
 

Figur 13. Röd markering visar delar av den fossila åkermarken i delområde 
2. Fotograferat mot sydöst (se fotopunkt i figur 14). Mars 2021.  

 

Figur 14. Delområde 2, befintligt stängsel, fotopunkt, eventuella tegar vid laga skifte samt Fossil åkermark markerade över laga 
skifteskartan från 1844 (15-LÅN-50). Gula linjer visar utbredningen av den fossila åkermarken (se figur 13). Rosa linjer visar de tegar som 
eventuellt finns angivna i laga skifteskartans protokoll.  
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4.) Fossil odling 
I delområde 2 kunde spår från vad som kan vara en 
tidigare odling noteras (se figur 15). I laga 
skifteskartans protokoll beskrivs området som tuvig 
och sank äng med odling. I terrängen finns vaga spår av 
en teg-formad yta med svag välvning vars geografiska 
läge stämmer överens med odlingen på laga 
skifteskartan (se figur 16). Denna yta gränsar i öst till 
åkermark som brukats i senare tid. Öster om lämningen 
förekommer även flera parallella spår från möjliga 
slutfåror.  
 

  

Figur 15. Röd markering visar ytterkanter av möjlig 
fossil odling i delområde 2. Fotograferat mot 
nordväst (se fotopunkt i figur 16). Mars 2021. 

Figur 16. Delområde 2, befintligt stängsel, fotopunkt samt möjlig fossil odling markerade över laga skifteskartan från 1844 (15-LÅN-50). 
Den mörkgröna rektangeln visar geografiskt läge för möjlig fossil odling (se figur 15). 
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Markflora 
 
Delområde 1 
Områdets öppna och ljusexponerade delar utgörs av en tät betad grässvål. Områdets mer 
slutna delar har ett markskikt som domineras av ljung (Calluna vulgaris) och blåbärsris 
(Vaccinium myrtillus). I dessa delar finns även viss förekomst av örnbräken (Pteridium 
aquilinum). Områdets igenlagda åkermark i öst domineras av näringsgynnade arter så som 
veketåg (Juncus effusus) och tuvtåtel (Deschampsia cespitosa). I områdets kuperade delar 
kunde en hög förekomst av kruståtel (Deschampsia flexuosa) noteras.  
 
Delområde 2 
I anslutning till delområdets magra delar kunde viss uppkomst av stagg (Nardus stricta) 
noteras. Åkermark som varit i bruk under senare tid finns främst i områdets låglänta delar. 
Den numera igenlagda åkermarken domineras av näringsgynnade växtslag som veketåg 
(Juncus effusus), tuvtåtel (Deschampsia cespitosa), smörblomma (Ranunculus acris) och 
luddtåtel (Holcus lanatus). I områdets torra delar kunde viss uppkomst av kruståtel 
(Deschampsia flexuosa) noteras. 
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Träd och buskar 

 
Delområde 1 
 

 
Dominerande trädslag i delområde 1 är tall (Pinus sylvestris) följt av björk (Betula sp). I 
områdets sydöstra delar växer spärrgreniga bryn- och hagmarksträd av främst ek (Quercus sp) 
(se figur 18), men även oxel (Sorbus intermedia) samt björk (se figur 17). I områdets kuperade 
delar förekommer en måttlig mängd av undertryckt ek samt viss förekomst av 
betespåverkade träd i form av flerstammiga björkar. Inom dessa delar finns även en hög 
förekomst av enbuskar (Juniperus communis). En stor del av dessa kan beskrivas som 
omfångsrika och utgjordes vid inventeringen av delvis dött material, särskilt i områdets mer 
slutna delar. I området kunde viss förekomst av död ved noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 17. Brynträd i den sydöstra delen av delområde 1. Fotograferat mot nordväst. 
Juni/juli 2020. 

 

Figur 18. Ek (Quercus sp) av hagmarkskaraktär i 
den sydöstra delen av delområde 1. Fotograferat 
mot väster. Juni/juli 2020. 
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Delområde 2 
 

I delområde 2 finns viss förekomst av spärrgreninga ekar (Quercus sp). Dessa finns främst i 
områdets nordliga och nordvästra delar. Ekarna i delområdets nordvästra del är starkt 
beskuggade av hassel (Corylus avelana). I områdets nordliga del finns ett alkärr (Alnus 
glutinosa). I området förekommer betespåverkade träd av gran (Picea abies), flerstammiga 
björkar (Betula sp) samt asp (Populus tremula) (se figur 20). I delområde 2 finns en hög 
förekomst av omfångsrika enbuskar (Juniperus communis), björkar av hagmarkskaraktär (se 
Figur 19) samt viss förekomst av grov asp. I området kunde förekomst av död ved noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 20. Betespåverkad asp (Populus 
tremula) i delområde 2. Fotograferat mot 
nordväst. Juni/juli 2020. 

 

Figur 19. Vy över delområde 2 med björkar (Betula sp) av hagmarkskaraktär samt 
omfångsrika enbuskar (Juniperus communis). Fotograferad mot sydöst. Juni/juli 
2020. 
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Fasta kulturminnen 
 

 
 
 
I figur 21 redovisas samtliga av undersökningsområdets fasta kulturlämningar samt befintlig 
stängseldragning. Varje objekt har i figur 21 tilldelats ett nummer och redovisas enskilt i 
texten nedan. Med ”Stenmur” menas enbart de murar som inte har en funktion som skiftes- 
eller utmarksgräns. 
 
  

Figur 21. Undersökningsområdet, befintligt stängsel samt fasta kulturlämningar markerade över laga skifteskartan från 1844 (15-LÅN-50). 
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1.) Skiftesgräns 
Skiftesgräns bestående av enkelmur som sträcker sig utmed den östra gränsen av delområde 
1. Muren finns i en del av området som är belägen på tidigare utmark och finns därför inte 
angiven på laga skifteskartan.  
 
2) Skiftesgräns 
Skiftesgräns bestående av en enkelmur som sträcker sig utmed hela undersökningsområdets 
västra gräns. Vissa partier av dess sträckning saknas helt. Muren ansluts i norr till byns tidigare 
utmarksgräns. Skiftesgränsen finns angiven på laga skifteskartan.  
 
3) Skiftesgräns 
Skiftesgräns i delområde 2 bestående av en enkelmur. Delar av muren saknas i 
undersökningsområdets södra del. Muren upphör i den nordöstra delen av delområde 2 där 
skiftesgränsen istället utgörs av ett öppet dike. Skiftesgränsen finns angiven på laga 
skifteskartan. 
 
4) Skiftesgräns 
Skiftesgräns i form av en enkelmur belägen i den sydvästra delen av delområde 2. Gränsen 
finns inte angiven på laga skifteskartan. 
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5.) Utmarksgräns 
Hägnadsrest som på laga skifteskartan utgör 
gränsen mellan byns tidigare in- och utmark. 
Hägnaden utgörs i norr av en vall som syns svagt i 
terrängen (se figur 22). Dess sträckning i 
nordvästlig till sydöstlig riktning bryts av en anlagd 
damm och därefter en skogbruksväg, för att 
därefter återta sin sträckning mot sydöst. Efter ett 
tiotal meter finns en passage som stämmer väl 
överens med den passage som syns på laga 
skifteskartan. Vallen övergår därefter i en 
enkelmurad stenmur som upphör efter ett tiotal 
meter. Utmarksgränsen finns tydligt angiven på 
laga skifteskartan (se figur 23). 
 
 
 
 
 
 

Figur 22. Röd markering visar den vall som tidigare utgjort 
utmarksgräns i den norra delen av delområde 1. Fotograferat 
mot sydöst (se fotopunkt i figur 23). Mars 2021. 

Figur 23. Delområde 1, befintligt stängsel, fotopunkt samt noterad utmarksgräns markerade över laga skifteskartan från 1844 (15-LÅN-50). 
Den röda markeringen visar resterna av utmarksgränsen (se figur 22). 
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6) Hägnadsvall 
Hägnad i form av en vall (se figur 24). Vallen löper 
från syd till nord i den centrala delen av delområde 
1. Vallen stämmer väl överens med angiven 
hägnadsdragning från laga skifteskartan. På 
skifteskartan fortsätter hägnadsdragningen i västlig 
riktning. Av denna västra sträckning finns det idag 
inga spår av. Hägnadsvallen är tydligt angiven på 
laga skifteskartan (se figur 25). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 24. Röd markering visar hägnadsvallen i delområde 1. 
Fotograferat mot norr (se fotopunkt i figur 25). Mars 2021. 

 

Figur 25. Delområde 1, befintligt stängsel, fotopunkt samt noterad hägnadsvall markerade över laga skifteskartan från 1844 (15-LÅN-50). 
Den ljusgröna linjen visar hägnadsvallen sträckning (se figur 24).  

 



 
37 

7) Stenmur 
Enkelmur i den norra delen av delområde 1. Muren gör i öster ett uppehåll men återupptar 
sin sträckning efter cirka 20 meter (se Figur 21). Den delvis raserade stenmuren är belägen på 
den tidigare utmarken och finns inte angiven på laga skifteskartan. 
 
8) Stenmur 

Stenmuren belägen i den södra delen av delområde 1 (se figur 26 & 27). Muren är en 
enkelmur och gränsar till landskapets flackare partier i söder och till delområdets kuperade 
delar i norr. Muren viker vid områdets mitt av mot norr och skiljer där områdets kuperade del 
från tidigare uppodlad mark. Stenmuren är delvis raserad. Vissa partier utgörs av endast 
enstaka block i rad (se Figur 27) och vissa partier saknas helt. Muren finns inte angiven på laga 
skifteskartan. 
 
9) Stenmur 
Enkelmur i den nordvästra delen av delområde 2. Muren är delvis raserad och vissa partier 
saknas helt. Dess sträckning går att följa även om den bitvis är otydlig i terrängen. Muren finns 
inte angiven på laga skifteskartan. 
 
  

Figur 26. Stenmuren i den södra delen av delområde 1. Fotograferat 
mot väst. Juni/juli 2020. 

 

Figur 27. Stenmur i den södra delen av delområde 1. Fotograferat 
mot nordväst. Juni/juli 2020. 
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10) Stenmur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stenmur i den södra delen av delområde 2 (se figur 28 & 29). Stenmuren är en delvis raserad 
enkelmur. Vissa partier utgörs av enstaka block i rad och vissa partier saknas helt. Stenmuren 
som sträcker sig längs med delområdets södra gräns har i sin östra del en förgrening där en 
del av muren viker av i nordsydlig riktning (se figur 28). I denna sträcknings mitt förekommer 
ett uppehåll där ett täckdike löper i östvästlig riktning. Muren finns inte angiven på laga 
skifteskartan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 28. Stenmur i den södra delen av delområde 
2. Nordsydlig sträckning. Fotograferat mot norr. 
Mars 2021. 

 

Figur 29. Stenmur längs med den södra gränsen av delområde 2. Fotograferat mot 
norr. Mars 2021. 
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11) Vägsträckning 
 

Figur 30 och 31 visar vägsträckningen i den sydöstra delen av delområdet 2. Vägen löper i 
östvästlig riktning. Den är gräsbevuxen och kantad med uppradade stenblock. Vid 
inventeringen kunde inga spår från tyngre fordon från senare tid noteras. Vägsträckningen 
finns inte angiven på laga skifteskartan. 
 
  

Figur 30. Östra delen av vägsträckningen i den sydöstra delen av 
delområde 2. Fotograferat mot sydväst. Juni/juli 2020. 

 

Figur 31. Västra delen av vägsträckning i den sydöstra delen av 
delområde 2. Fotograferat mot väst. Juni/juli 2020. 
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11) Bebyggelselämning 
I den sydöstra delen av delområde 1 
noterades en lämning i form av en 
upphöjning i marken. Lämningen utgörs 
av delvis räta linjer (se figur 32) och 
stämmer väl överens med den smedja 
som finns angiven på laga skifteskartan 
(se figur 33). 
 
 
 
 

  

Figur 32. Röd markering visar lämning i den sydöstra delen av delområde 
1 vilken stämmer väl överens med den smedja som finns angiven på laga 

skifteskartan år 1844. Fotograferat mot nordväst (se figur 33). Mars 
2021. 

 

Figur 33. Delområde 1, befintligt stängsel, fotopunkt samt noterad lämning markerade över laga skifteskartan från 1844 (15-LÅN-
50). Den mörkröda rektangeln i den sydöstra delen av delområde 1 visar lämningen (se figur 32) som stämmer väl överens med 
smedjans placering vid laga skifte.  

 



 
41 

Övriga kulturminnen 
 
Röjningsrösen 
 

 
 
Vid inventeringen noterades ett flertal röjningsrösen. Figur 34 visar ett röjningsröse inom de 
kuperade delarna av delområde 1. I delområdet finns ett flertal liknade rösen vilka 
förekommer på hällmark utom räckhåll från odlingsbar mark. Enstaka röjningsrösen, 
bestående av småsten till mindre block, förekommer även inom delområdets tidigare 
uppodlade delar som på laga skifteskartan delvis beskrivs som stenbunden ängsmark. I 
delområde 2 förekommer både röjningsrösen bestående av småsten till större block. Rösena i 
figur 35 är belägna på bergigt underlag i anslutning till den fossila åkermarken. På laga 
skifteskartan förekommer inga röjningsrösen inom delområde 1. I delområde 2 förekommer 
markeringar av impediment av mindre storlek. Det är dock oklart om delområdets nuvarande 
rösen kan härledas till laga skifteskartans impediment eftersom rösena inte markerats ut med 
GPS. 
 

  

Figur 34. Röjningsröse i delområde 1. Fotograferat mot nordöst. 
Mars 2021.  

 

Figur 35. Röjningsröse i delområde 2. Fotograferat mot Väst. 
Mars 2021.  
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3.3 Diskussion och slutsatser  

Nedan följer diskussion och slutsats utifrån uppsatsens tre frågeställningar.  
 

3.3.1 Hur kan en historisk karta användas för att tolka ett landskaps kulturvärden? 

Undersökningen visar att det historiska kartmaterialet utgör en viktig komponent vid 
identifiering och tolkning av ett specifikt landskaps kulturhistoriska och ekologiska värden. Det 
historiska kartmaterialet kan användas som utgångspunkt vid en kulturhistorisk värdering 
eller för tolkning av redan noterade lämningar i landskapet. Det historiska kartmaterialet kan 
även användas som utgångspunkt inför restaureringar av exempelvis ängs- och hagmarker. 
Kartorna kan ge indikationer om tidigare ängsmarks historiska slåttertidpunkt baserat på 
nuvarande artsammansättning samt det geografiska läget gentemot gården eller byn 
(Lennartsson & Westin, 2019, 82), vilket kan vara av stor betydelse för bevarandet av 
områdets ekologiska och kulturhistoriska värden. I undersökningsområdet kan förekomsten 
av svinrot (Scorzonera humilis) tillsammans med laga skifteskartan ge specifik information om 
områdets historiska slåttertidpunkt. Enligt Lennartsson och Westin skördades ängar belägna 
närmast gården eller byn som regel före mer avlägset belägna ängsmarker. Torra 
hårdvallsängar skördades i sin tur oftast före fuktiga sidvallsängar (2019, 82). Svinroten är 
främst knuten till fuktig till frisk mark (Ekstam, Aronsson & Forshed, 1988, 128) och har 
därmed i regel inte hört till de tidigast skördade ängarna. Ängens placering inom byns 
inägomark indikerar att slåttern ägt rum under ett relativt tidigt skede på säsongen. För att 
Svinroten ska hinna lagra energi till kommande års skottskjutning bör dock slåttern inte äga 
rum förrän tidigast i mitten av juli månad (Ekstam, Aronsson & Forshed, 1988, 129). Utifrån 
analys av det historiska kartmaterialet kombinerat med den nuvarande artsamansättningen 
har därmed slåttern inom områdets fuktigare områden sannolikt ägt rum under en tidig del av 
säsongen, men troligtvis inte före mitten av juli månad.  
 
Undersökningen visar att det krävs förkunskaper för korrekt tolkning av det historiska 
kartmaterialet. En karta som tolkas allt för bokstavligt riskerar att leda till missbedömning av 
landskapets historiska utformning. Därmed riskeras även kulturhistoriska värden att 
undervärderas. På laga skifteskartan kan till exempel trädförekomsten vara 
underrepresenterad eftersom träden inte ansågs värdefulla i jämförelse med markslagen 
(Lannér, 2007, 135) och kunde därmed utebli vid karteringen. Enligt Kardell (2007, 101) har 
lantmätaren i vissa fall tvingats utelämna information till förmån för fakta som i 
sammanhangets ansetts som mer relevant. Återgivning av hägnader kan därför variera utifrån 
relevans och konkurrens om utrymme. Eftersom innehållet i det historiska kartmaterialet 
även kan variera över tid (Westin & Lennartsson, 2017, 18), är det en tillgång om flera 
historiska kartor finns tillgängliga över ett och samma område.  
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3.3.2 Vad återstår av det landskap som karterats på den historiska kartan? 

Biologiskt kulturarv 
 
Hävdgynnad flora 
I delområde 1 finns en förekomst av Ljung (Calluna vulgaris), vilket kan vara en rest från 
tidigare betesmark. I övrig kunde ingen hävdgynnad flora noteras inom delområdet. Den 
hävdgynnade flora som noterats i delområde 2 (se figur 12) i form av svinrot (Scorzonera 
humilis) och ängshavre (Helictotrichon pratense) går att knyta till områdets tidigare 
markanvändning som ängsmark. Svinroten, som är känslig för bete (Ekstam, Aronsson & 
Forshed 1988, 129) har skonats från betesdjuren genom att dess växtplats är utestängd från 
nuvarande betesmark och återfinns inom ett område som inte omfattats av senare tids 
uppodling. Svinrotsbeståndet utgörs av enstaka blomställningar med kraftigt växtsätt, vilket 
enligt Ekstam, Aronsson & Forshed är en indikation om tidigare ängshävd (1988, 129). 
Eftersom igenväxning och beskuggning har en negativ påverkan på svinroten (Ekstam, 
Aronsson & Forshed, 1988, 129) hade en återupptagen hävd i form av slåtter kunnat resultera 
i en ökad spridning av arten.  
 
Stagg (Nardus stricta) som noterats i områdets magra och torra delar kan vara en rest från 
tidigare betes- och slåttermarker. Staggen ratas av betesdjuren och kan därför få en ökad 
spridning när skötseln övergått från slåtter till bete (Ljung, Lennartsson & Westin, 2015, 41). 
Att få hävdgynnade arter påträffats som kan knytas till tidigare ängs- och hagmarker är att 
förvänta eftersom dessa ytor idag främst utgörs av tidigare uppodlad åkermark. En 
konkurrenssvag flora kan visserligen, om förutsättningarna är de rätta, återkolonisera på mark 
som varit uppodlad (Westin, 2014, 12). Utifrån floran som noterats inom dessa uppodlade 
ytor kan näringsinnehållet beskrivas som högt, varför chansen för återkolonisering av en mer 
konkurrenssvag flora kan ses som liten. Det saknas även i de flesta fall närliggande områden 
varifrån denna flora skulle invandra.  
 
Fossil åkermark 
Riksantikvarieämbetets definition ”Bandformig åkeryta (bandparcell) med regelbundet välvd 
profil” vilken ges i skriften Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk 
bedömning version 4.0 (2014, 17) stämmer väl överens med den fossila åkermark som 
noterats i delområde 2 (se figur 14). Från vilken tid den fossila åkermarken härrör är med 
säkerhet svårt att slå fast eftersom denna typ av plöjningsteknik har förekommit från 
medeltid in till tidigt 1900-tal (Gren, 1997, 130). 
 
Stämmer min tolkning av texten i laga skifteskartans tabell fanns delar av den fossila 
åkermarken redan vid tiden för laga skifte, men var då övergiven till förmån för ängsbruk. Den 
fossila åkermarken är dock utbredd över ett mycket större område än vad som finns angivet 
på laga skifteskartan (se figur 14). Noteringen av tegarna förekommer i block som delats upp i 
samband med laga skifte. Möjligtvis har lantmätaren utelämnat information om resterande 
tegar eftersom dessa inte låg i direkt anslutning till den nya skiftesgränsen. Alternativt har 
tegarna åter odlats upp efter laga skiftet och därefter utökats till större arealer. 
 
Tegarna som noterats i delområde 2 har ett mått som stämmer väl överens med Grens 
definition av regelbundet välvda bandparceller (1997, 129). Denna typ av åkermark har enligt 
Gren till stor del påträffats inom Älvsborgs län, vilket är det län dit undersökningsområdet 
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tillhör (1997, 130). Gren menar att denna typ av brukningsteknik förekommer inom så väl 
torra som fuktigare delar av området, vilket också är fallet inom undersökningsområdet 
(1997, 129). 
 
Odlingar 
I terrängen noterades en teg-formad yta med svag välvning vars geografiska läge stämmer 
överens med odlingen på laga skifteskartan (se figur 16). Denna svaga välvning gränsar till 
åkermark som brukats i senare tid och skulle kunna vara en rest från en större 
sammanhängande åkeryta av samma karaktär. Välvningens slutfåror kan även vara ett 
resultat av att åkermarken succesivt övergivits, varpå nya parallella slutfåror uppkommit 
parallellt med de tidigare. I laga skifteskartans tabell beskrivs området som tuvig och sank äng 
med odling.  
 
Enligt Lennartsson och Westin har odling och kultivering förekommit i ängsmarkerna med 
syfte att utöka odlingsarealen samt för att förbättra ängens bonitet när odlingen återigen 
lagts till ängsmark (2019, 109). I tabellen ges ingen ytterligare information huruvida odlingen 
är en tillfälligt upptagen linda eller en permanent odling. Den åker som finns angiven i 
delområde 1 (se figur 9) är till storleken mindre än de angivna odlingarna i delområde 2. 
Skillnaden är att den första är betecknad som åker, och de senare som odlingar. Vad denna 
terminologiska skillnad innebär i praktiken är svår att fastställa. Enligt min mening indikerar 
lantmätarens val av termer att åkerytan är av permanent karaktär och att odlingarna är mer 
eller mindre tillfälliga. Detta styrker även att den rektangulära figuren i delområde två vilken 
saknar heldragen linje, skulle vara en tidigare svalåker som vid tiden för laga skifte lagts i linda 
(se figur 9).  
 
Träd och buskar 
Laga skifteskartan bör inte anses som tillförlitlig vad gäller angiven trädförekomst (Lannér, 
2007, 135). Ekar (Quercus robur) vars grovhet indikerar en hög ålder har troligtvis inte 
karterats eftersom informationen inte ansetts som relevant i sammanhanget. 
Undersökningsområdet är beläget på jord som tidigare utgjorts av frälsejord. Eftersom grov 
ek kan knytas till frälsejord (Eliasson & Nilsson, 1999, 54) kan individer i området vara av 
mycket hög ålder. Ekar utgör både ett kulturhistorisk och ekologiskt högt värde och bör av 
den anledningen skyddas mot igenväxning. För att skapa förutsättning för framtida 
hagmarksträd bör det inom vissa delar ske en gallring av ekbeståndet. De bryn- och 
hagmarksträd som idag förekommer inom mer eller mindre slutna miljöer visar att delar av 
delområde 1 och 2 gått från ett öppet till ett mer slutet landskap (Lennartsson, Ljung & 
Westin, 2015, 8). 
 
De levande omfångsrika enbuskarna (Juniperus communis) i delområde 2 indikerar ett 
kontinuerligt öppet landskap (se figur 19). De omfångsrika och till stor del döda enbuskarna 
inom delområde 1 indikerar en förändring från ett öppet till ett slutet landskap (Lennartsson, 
Ljung & Westin, 2015, 34). Sannolikt har även det historiska landskapet haft förekomst av 
enbuskar, även om detta inte kan styrkas utifrån det historiska kartmaterialet.  
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Fasta kulturminnen 
 
Skiftesgränser 
Undersökningsområdets skiftesgränser består av linjära enkelmurar vilka på laga skifteskartan 
markerats med violetta linjer (se figur 21). Dessa kan vara anlagda i samband med laga skifte 
eller i ett senare skede. Skiftesgränser kom 1857 att omfattas av hägnadsplikt (Kardell, 2007, 
100) och kan därför vara ett resultat av denna lagstiftning. Skiftesgränsen som utgör den 
sydvästra avgränsningen i delområde 2 finns inte angiven på laga skifteskartan och är 
sannolikt från senare tid då ägandeförhållanden ändrats. Den östra skiftesgränsen i 
delområde 1 (se figur 21) är belägen utanför byns utmarksgräns finns därmed inte angiven på 
laga skifteskartans kartering över inägomarken. 
 
Stenmurar 
Förutom muren som utgör en del av utmarksgränsen, finns ingen av de stenmurar som 
noterats i delområde 1 och 2 angivna på laga skifteskartan. Enkelmuren i den norra delen av 
delområde 1 är belägen på den tidigare utmarken och kan därmed inte bekräftas utifrån laga 
skifteskartans kartering över inägomarken (se figur 21). Trots att resterande stenmurar i 
undersökningsområdet är belägna inom byns inägomark finns dessa inte angivna på laga 
skifteskartan. Att hägnader inte återfinns på laga skifteskartan behöver dock inte innebära att 
dessa tillkommit under senare tid (Kardell, 2007, 101). Det är därmed möjligt att samtliga av 
dessa stenmurar redan fanns vid tiden för laga skifte, men att de till skillnad från områdets 
övriga angivna hägnader inte ansetts relevanta i sammanhanget. Det går därmed inte att 
utifrån det historiska kartmaterialet fastställa om dessa stenmurar uppkommit före eller efter 
laga skifte. Enligt Kardell är stenmurar som uppkommit till följd av stenröjning och uppodling 
av åkermark främst av typen dubbelmur, vars huvudsyfte inte har varit att fungera som 
hägnad (2004, 218). I undersökningsområdet förekommer endast enkelmurar, vilket indikerar 
att dessa anlagts med syftet att hägna inne eller ute betesdjur. 
 
Om stenmurarna i delområde 2 studeras utifrån ett sammanhängande perspektiv 
uppkommer en struktur där dessa omgärdar delområdets fossila åkermark, till vilken även 
vägsträckningen i områdets östra del anknyter (se figur 21). Enligt detta resonemang har den 
fossila åkermarken varit fredad från kringliggande marker, vilket inneburit att efterbete av 
kringliggande ängsmark kunnat ske oberoende av åkerns skördeperiod. Enligt Kardell (2004, 
203) kunde enkelmurar kompletteras med ovanpåliggande hägnadskonstruktioner. Murarna i 
undersökningsområdet består bitvis av enstaka stenar i rad och skulle utan kompletterande 
hägnadskonstruktion vara otillräckliga som hägnad. För att bevara och framlyfta områdets 
stenmurar bör dessa vara synliga i terrängen och hållas fria från igenväxning.   
 
Utmarksgräns 
Utmarksgränsens sträckning och passage på laga skifteskartan stämmer väl överens med de 
hägnadsrester samt den passage som noterats vid inventeringen (se figur 23). 
Utmarksgränsen utgörs bitvis av en enkelmurad stenmur. Den största delen består av en så 
kallad ”gropavall”, vilken utgörs av ett dike vars utgrävda material anlagts till en vall (Gren, 
1997, 101). Även om denna typ av konstruktion har anlagts in i sen tid (Gren, 1997, 101) är 
stenmuren och vallen från den tidigare utmarksgränsen sannolikt av mycket hög ålder och 
vittnar därmed om byns struktur före laga skifte. Så väl gropavallen, stenmuren samt spår 
från passage bör synliggöras i terrängen och hållas fria från igenväxning.  
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Hägnadsvall 
Vallen i den centrala delen av delområde 1 stämmer väl överens med laga skifteskartans 
angivna hägnadsdragning (se figur 25) och har därmed likt utmarksgränsen tillkommit före 
laga skifte. Vallen har bitvis tydliga diken om båda dess sidor. Hägnadsvallen bör likt 
utmarksgränsen synliggöras i terrängen och hållas fri från igenväxning.  
 
Smedja 
Lämningen som noterats i den sydöstra delen av delområde 1 (se figur 32) är med största 
sannolikhet grundstenar från den smedja som finns angiven på laga skifteskartan (se figur 33). 
Lämningen bör synliggöras och hållas fri från igenväxning.  
 
Vägsträckning   
Vägsträckningen i delområde 2 finns inte angiven i det historiska kartmaterialet. Att döma av 
vägens läge mellan bykärnan i öst och betesmarken i väst kan vägen vara en fägata där djuren 
vallats till och från bete. Vägen kan även vara en länk mellan bykärnan i öst och den fossila 
åkermarken i väst. Att den inte visar några spår från tyngre fordon tyder på att vägen fanns 
redan före laga skifte. Som tidigare nämnts var lantmätaren tvungen att välja bort viss 
information till förmån för mer relevant fakta (Kardell, 2007, 101). Utöver beskrivningen som 
berg och stenbunden betesmark ger tabellen i kartprotokollet ingen ytterligare information 
om områdets karaktär eller utformning. Därmed har vägens angivelse, vad gäller karta och 
karteringstabell, inte valts bort till förmån för mer relevant information. Eftersom 
vägsträckningen är belägen på mark som inte utgjordes av ängs- eller åkermark ansågs dess 
existens troligtvis inte relevant för sammanhanget.  
 
Röjningsrösen 
Inom de kuperade delarna av delområde 1 förekommer ett flertal röjningsrösen (se figur 34). 
Dessa rösen är belägna utom räckhåll från odlingsbar mark. Möjligtvis har dessa rösen utgjort 
gränsmärken långt tillbaka i tiden. Inom de sydöstra delarna av delområde 1 anges delar av 
marken som stenbunden vid tiden för laga skifte. Området utgörs idag av igenlagd åkermark 
vilken är fri från sten. I anslutning till åkermarken förekommer enstaka röjningsrösen. 
 
Stenrösen som noterats inom delområde 2 ligger delvis i nära anslutning till senare tids 
uppodlade områden och har troligtvis i hög utsträckning uppkommit i samband med att 
ängsmark odlats upp till åker. Stenarna i dessa rösen varierar i storlek från småsten till större 
block. Inom det område som utgörs av fossil åkermark förekommer ett flertal röjningsrösen 
som delvis består av större block (se figur 35). Eftersom den fossila åkermarken inte 
bearbetas med moderna maskiner har troligtvis rösenas mindre block anlagts intill större 
befintliga stenblock i området.   
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3.3.3 Vilka kulturhistoriska värden finns i landskapet idag? 

Dokumentvärde (historiska egenskaper) 
De dragna skiftesgränserna ger en tydlig bild av den förändring som laga skiftesreformen 
innebar för odlingslandskapet och har både ett samhällshistoriskt och ett markhistoriskt 
värde. Hägnader i form av stenmurar och hägnadsvallar, vilka är viktiga för förståelsen av 
landskapets historiska markstruktur (Tollin, 1991, 51) har likt skiftesgränserna ett 
markhistoriskt värde. Detsamma gäller vägsträckningen inom delområde 2 som även den ger 
förståelse för områdets tidigare struktur. Den bebyggelselämning som med största 
sannolikhet är en rest från byns smedja har ett samhällshistoriskt värde eftersom denna rest 
minner om en historisk by- och gårdsstruktur. De spärrgreniga ekar som förekommer inom 
undersökningsområdet kan kopplas samman med byns historiska ägandeform som frälse. 
Eftersom kvarvarande grova ekar i landskapet främst varit knutna till mark som utgjorts av 
frälsejord (Eliasson & Nilsson 1999, 54) kan dessa ses som en symbol för den ägandeform 
frälset innebar. Ekarna bidrar därmed till ett samhällshistoriskt värde. Den hävdgynnade flora 
som noterats i delområde 2 kan kopplas till den tidigare ängshävd som tidigare utgjorde en 
omfattande del av områdenas areal vid tiden för laga skifte och innehar ett markhistoriskt 
värde. De brukningsspår som överensstämmer med tidigare odling i ängsmarken inom 
delområde 2 har ett högt odlingshistoriskt och markhistoriskt värde eftersom dessa spår kan 
vara ett exempel på de brukningsmetoder som utfördes för att dels utöka odlingsarealer, dels 
för att förbättra ängens bonitet (Lennartsson & Westin, 2019, 109). Den fossila åkermarken i 
delområde 2 som utgörs av tegar med regelbundet välvd profil visar enligt 
Riksantikvarieämbetets skrift Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk 
bedömning version 4.0 exempel på en ”ålderdomlig och utdöd teknik” (2014, 17). Den fossila 
åkermarken innehar därmed ett mycket högt odlingshistoriskt samt markhistoriskt värde.  
Undersökningsområdets biologiska kulturarv ger området ett markhistoriskt värde vilket 
innefattar både biologiska och ekologiska värden så som hävdgynnad flora och hagmarksträd. 
Även röjningsrösen och senare tids uppodlade åkermark visar tillsammans med ovanstående 
värden en tydlig bild av landskapets utveckling och ger området som helhet ett samhälls-, 
odlings- och markhistoriskt värde. 
 
Upplevelsevärde (estetiskt och socialt engagerande egenskaper) 
Områdets bryn och hagmarksträd bidrar tillsammans med omfångsrika enbuskar och 
stenmurar ett högt miljöskapande värde, vilket förstärks ytterligare av landskapets geologiska 
utformning. I ett större sammanhang utgör undersökningsområdet en del av ett småskaligt 
odlingslandskap i den västgötska skogsbygden. Denna typ av landskap utgör, framför allt i sin 
hävdade from, ett identitetsvärde för den trakt dit undersökningsområdet tillhör. Den fossila 
åkermarken utgör även den ett identitetsvärde eftersom denna plöjningsteknik specifikt kan 
knytas till Älvsborgs län (Gren, 1997, 130). Delar av området har brukats under en lång tid och 
innehar därför flera skikt av historisk brukande och därmed ett högt kontinuitetsvärde. De 
områden som tidigare använts som betesmark och som fortfarande eller återigen betas höjer 
dessutom områdets traditionsvärde. 
 
Förstärkande/övergripande motiv 
De spärrgreniga ekar som förekommer inom respektive område representerar att byn vid 
tiden för laga skifte utgjordes av frälsejord där grov ek i högre grad kommit att bevaras 
(Eliasson & Nilsson, 1999, 54). Ekarna utgör därmed ett representativt värde för frälsejord. 
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3.4 Sammanfattning 

Denna kandidatuppsats syftar till att belysa hur historiskt kartmaterial kan utgöra en viktig 
komponent vid identifiering och tolkning av landskapets ekologiska samt kulturhistoriska 
värden. Undersökningen föregicks av en kulturhistorisk inventering av två betesmarker på 
gården Östäng norr om Alingsås. Inventeringen ägde rum i juni och juli månad 2020 och 
innefattade fasta kulturminnen och biologiskt kulturarv. I uppsatsen undersöks följande 
frågeställningar: 
 

– Hur kan en historisk karta användas för att tolka ett landskaps kulturvärden? 
 

– Vad återstår av det landskap som karterats på den historiska kartan? 
 

– Vilka kulturhistoriska värden finns i landskapet idag? 
 
Undersökningen avgränsas till att enbart utgå ifrån en laga skifteskarta från 1844. Att tidigare 
kartmaterial inte behandlas i uppsatsen beror på att kartor från tidigare karteringar över 
området inte funnits tillgängliga. Uppsatsens syfte är inte att redogöra för områdets 
kronologiska utveckling från laga skifte fram till idag, utan bör istället betraktas som en 
jämförelse mellan dagens landskap och det landskap som karterats i och med laga skifte. 
 
Den befintliga kunskapen i uppsatsens inledningsdel är uppdelad i tre delar. Den första delen 
behandlar det biologiska kulturarvet, den andra delen behandlar fasta kulturminnen och den 
tredje delen behandlar det historiska kartmaterialet. 
 
I uppsatsens undersökningsdel redovisas metod för utförd kartanalys, inventering samt 
kulturhistorisk värdering. Vid kartanalysen studerades laga skifteskartan med tillhörande 
kartprotokoll. Vid inventeringen markerades undersökningsområdets befintliga stängsel, fasta 
kulturlämningar samt delar av det biologiska kulturarvet ut med GPS-punkter. Dessa 
markerades sedan ut över laga skifteskartan. Förekomsten av markflora, träd och buskar 
graderades i en skala om ett till tre, där ett betecknade låg, två måttlig och tre hög förekomst 
av art. Den kulturhistoriska värderingen utgick från Maria Flincks värderingsmodell (Flinck, 
2013, 155) vars trädgårdsperspektiv applicerades till kulturlandskapet. 
 
I undersökningsdelen presenteras även undersökningsområdet, vilket utgörs av två separata 
delområden belägna på gården Östäng i Lo, Långareds socken, 2,5 mil norr om Alingsås. Lo 
utgörs av en dalgång öster om sjön Anten. Området är en del av västkustens 
sprickdalslandskap som i norr gränsar till Västergötlands slättområden (Leonardsson, 2019, 
10). Östängs gård är belägen utmed Los norra dalsida. Ägorna utgörs dels av dalens flackare 
partier i söder, dels av högre belägna och mer kuperade delar i norr.  
 
Delområde 1 utgör en yta om cirka 3 hektar och betas årligen av får. Delområdet består till 
stor del av en kuperad sydsluttning med inslag av flackare partier. Inom flera delar av området 
förekommer berg i dagen men även låglänta partier bestående av igenlagt åkermark. 
Områdets kuperade delar går från öppen till sluten hagmark. Delområde 2 omfattar en yta 
om cirka 6,5 hektar som årligen betas av får och nötdjur. Terrängen varierar mellan igenlagd 
åkermark, berg i dagen, trädbevuxna åkerholmar samt vissa delar av mer sluten karaktär. 
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I uppsatsens resultatsdel analyseras laga skifteskartan från 1844. Kartans ängsmark, 
betesmark, odlad mark, hägnader och bebyggelse förtydligas genom att respektive markslag 
och objekt markeras med olika färger. Vidare presenteras resultatet från den kulturhistoriska 
inventeringen. Undersökningsområdets biologiska kulturarv bestående av fossil åkermark, 
slåttergynnad flora samt möjliga spår från tidigare odlingar presenteras med bilder samt med 
markeringar på laga skifteskartan. Under biologiskt kulturarv presenteras även respektive 
delområdes markflora samt träd och buskar. Undersökningsområdets fasta kulturminnen 
presenteras likt det biologiska kulturarvet med hjälp av bilder samt markeringar på laga 
skifteskartan. Det fasta kulturarvet består av skiftesgränser, stenmurar, bebyggelselämning, 
hägnadsvallar, vägsträckning samt röjningsrösen. 
 
I uppsatsens diskussion och slutsats knyts frågeställningarna från uppsatsens inledningsdel 
samman med resultatet från den historiska kartanalysen samt inventeringsresultatet. Den 
historiska kartanalysen visar tillsammans med inventeringsresultatet att det historiska 
kartmaterialet kan användas som utgångspunkt vid en kulturhistorisk värdering eller för 
tolkning av redan noterade lämningar i landskapet. Undersökningen visar dock att 
förkunskaper krävs för korrekt tolkning av det historiska kartmaterialet och att en karta som 
tolkas allt för bokstavligt riskerar att leda till missbedömning av landskapets historiska 
utformning. 
 
För att besvara frågan om vad som återstår av det landskap som finns karterat på den 
historiska kartan utreds i första hand om objekten från inventeringen finns angivna på laga 
skifteskartan. I de fall där objekten inte finns angivna förs en diskussion om sannolikheten att 
dessa ändå är från före karteringen och i så fall varför de inte finns angivna i det historiska 
kartmaterialet.  
 
I den kulturhistoriska värderingen uppskattades det kulturhistoriska värdet dels för området i 
stort, dels för enskilda objekt inom respektive delområde. Dokumentvärdet utgörs av ett 
samhälls-, odlings- och markhistoriskt värde, upplevelsevärdet utgörs av ett miljöskapande-, 
identitets-, kontinuitets- samt traditionsvärde och undersökningsområdets förstärkande och 
övergripande motiv utgörs av ett representativt värde. 
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4. Källförteckning 

4.1. Figurförteckning 

Samtliga bearbetningar av kartor, fotografier och ortofoton är utförda av Jonas Bergquist. 
Samtliga fotografier är, om inget annat anges, tagna av Jonas Bergquist under juni och juli 
månad år 2020 samt under mars månad år 2021. 
 
1. Samtliga inmätningar från inventering markerade över laga skifteskartan 
2. Karta från Google maps som visar undersökningsområdets geografiska läge 
3. Undersökningsområdet markerat över ortofoto © Lantmäteriet  
4. Delområde 1 samt stängsel markerat över ortofoto © Lantmäteriet 
5. Delområde 2 samt stängsel markerat över ortofoto © Lantmäteriet 
6. Undersökningsområdet markerat över laga skifteskartan 
7. Delområde 1 markerat över laga skifteskartan 
8. Delområde 2 markerat över laga skifteskartan 
9. Historiska marskslag, bebyggelse och hägnader markerade över laga skifteskartan 
10. Inmätning av biologiskt kulturarv markerat över laga skifteskartan 
11. Fotografi av svinrot (Scorzonera humilis) i delområde 2 
12. Hävdgynnad flora markerad över laga skifteskartan 
13. Fotografi av fossil åkermark 
14. Tegar vid laga skifte samt noterad fossil åkermark markerade över laga skifteskartan 
15. Fotografi av fossil odling 
16. Noterad fossil odling markerad över laga skifteskartan 
17. Fotografi över den sydöstra delen av delområde 1 
18. Fotografi över hagmarksträd i den sydöstra delen av delområde 1 
19. Fotografi över delområde 2 med inslag av hagmarksträd och omfångsrika enbuskar 
(juniperus communis) 
20. Fotografi på betespåverkad asp (Populus tremula) i delområde 2 
21. Inmätning av fasta kulturminnen markerat över laga skifteskartan  
22. Fotografi som visar del av utmarksgränsen i delområde 1 
23. Lämningar av utmarksgränsen markerade över laga skifteskartan 
24. Fotografi som visar hägnadsvall i delområde 1 
25. Hägnadsvall markerad över laga skifteskartan 
26. Fotografi som visar stenmur i den södra delen av delområde 1 
27. Fotografi som visar stenmur i den sydvästra delen av delområde 1 
28. Fotografi som visar nordsydlig sträckning av den södra stenmuren i delområde 2 
29. Fotografi som visar stenmur i den södra delen av delområde 2 
30. Fotografi som visar den östra delen av vägsträckningen i delområde 2  
31. Fotografi som visar västra delen av vägsträckningen i delområde 2 
32. Fotografi som visar bebyggelselämning av smedja i delområde 1 
33. Bebyggelselämning markerad över laga skifteskartan 
34. Fotografi som visar röjningsröse i delområde 1 
35. Fotografi som visar röjningsrösen i delområde 2 
 
Omslagsfoto: Jonas Bergquist 
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5. Bilagor 

Bilaga 1. 
 
Inventeringslistor 
I tabellerna nedan visas resultat från undersökningens artinventering. Förekomsten av arter 
graderades i en skala om ett till tre, där ett betecknar låg, två måttlig och tre hög förekomst 
av art. I de fall där en specifik art enbart förekommer utom åtkomst för betesdjur följs 
artnamnet av noteringen ”utanför stängsel”. Till skillnad från delområde 1, som domineras 
torra markslag, består delområde 2 av delvis fuktiga och delvis torra delar. I delområde 2 har 
därför torra och fuktiga markslag inventerats var för sig och finns därmed presenterade i 
separata tabeller. Vid inventering av busk- och trädskikt genomfördes en generell inventering 
av respektive delområde som helhet. 
 
Delområde 1 – Markflora 
 

Deschampsia flexuosa – kruståtel 3 
Deshampsia cespitosa – tuvtåtel 2 

Holcus lanatus – luddtåtel 2 

Dactylis glomerata – Hundäxing 2 

Anthoxanthum odoratum – vårbrodd 2 

Calluna vulgaris – ljung 1 
Vaccinium myrtillus – blåbär 3 

Potentilla erecta – blodrot 1 
Rumex acetosella – bergsyra 2 

Pteridium aquilinum – örnbräken 2 

Stellaria gramminiea – grässtjärnblomma 1  
Melampyrum pratense – ängskovall 3 

Rubeus idaeus – hallon  1 
Convallaria majalis – liljekonvalj  1 

Rumex acetosa – ängssyra 1 

Vaccinium vitis-idaea – lingon 1 
Lathyrus linifolius – gökärt 1 

Hieracium pilosella – gråfibbla  1 
Lotus corniculatus – kärringtand 1 

Achillea millefolium – röllika 2 

Trifolium repens – vitklöver 2 

Luzula multiflora – ängsfryle 2 

Viccia cracca – kråkvicker 1 
Polygala vulgaris – jungfrulin 1 

Hylotelephium telephium – kärleksört 1 
Trifolium pratense – rödklöver 1 (utanför hägnad) 

Trientalis europaea – skogsstjärna 1 

Tripleurospermum inodorum – baldersbrå 1 (utanför hägnad) 
Plantago lanceolata – svartkämpar 1 
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Sedum annuum – liten fetknopp 2 

Phleum pratense – timotej  1 
Alopecurus pratensis – ängskavle 1 

Juncus effusus – veketåg 1 
Elymus repens – kvickrot 1 

Prunella vuglaris – brunört 1 

Trifolium repens – vitklöver 1 
Poa pratensis – ängsgröe 1 

Glechoma hederacea – jordreva 1 

Taraxacum sp. – maskrossläktet 1 

Plantago major – groblad 1 

Taraxacum sp. – maskros 1 
Viola tricolor – styvmorsviol 1 

 
Delområde 1 – träd och buskar 
 

Pinus sylvestris – tall 3 

Picea abies – gran 2 

Quercus sp – ek 2 
Juniperus communis – en 3 

Malus sylvestris – Vildapel 1 
Alnus glutinosa – klibbal 1 

Betula sp. – björk 3 

Salix caprea – sälg 1 
Rosa sp – rosor 1 

Sorbus intermedia – oxel  1 

Sorbus aucuparia – rönn 1 

Acer platanoides – skogslönn 1 

 
Delområde 2 torra delar, markflora 
 

Art Förekomst 

Anthoxanthum odoratum – vårbrodd 3 

Holcus lanatus – luddtåtel 2 
Deschampsia fluxuosa – kruståtel  3 

Deschampsia ssp. cespitosa – tuvtåtel 2 
Ranunculus acris – smörblomma 1 

Potentilla erecta – blodrot 1 

Veronica chamsedrys – teveronika  1 
Stellaria graminea – grässtjärnblomma  2 

Anemona nemorosa – vitsippa 2 
Scorzonera humilis – svinrot 1 utanför stängsel 

Helictotrichon pratense – ängshavre 1 utanför stängsel 

Knautia arvensis – åkervädd 1 utanför stängsel 

Campanula persicifolia – stor blåklocka 1 

Juncus effusus – veketåg  1 
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Trifolium repens – vitklöver 2 

Fragaria vesca – Smultron 1 utanför stängsel 
Hylotelephium sp. – kärleksört 1 

Sedum annuum – liten fetknopp 2 
Plantago lanceolata – svartkämpar   1  

Convallaria majalis – liljekonvalj 2 utanför stängsel 

Galium album – stormåra 1 utanför stängsel 
Achillea millifolium – rölleka 2 

Rumex acetocella – Bergsyra 2 

Urtica dioica – brännässla 1 

Dactylis glomerata – hundäxing 2  

Rumex longifolius – gårdsskräppa 1 
Phleum pratense – timotej 1  

Elymus repens – kvickrot 1  

Lathyrus linifolius – gökärt 2 

Calluna vulgaris – ljung 2 
Vicia cracca – kråkvicker 1 

Lotus corniculatus – kärringtand 1  

Rumex acetosa – ängssyra 1 utanför stängsel 
Hieracium pilosella – gråfibbla 1 

Viola tricolor – styvmorsviol 2 
Melampyrum pratense – ängskovall 2 

Viola tricolor – styvmorsviol 2 

Elymus repens – kvickrot 1 
Prunella vulgaris – brunört 2 

Polygala vulgaris – jungfrulin 1 

Luzula multiflora – ängsfryle 1 

Hieracium murorum – skogsfibbla 1 utanför stängsel 

Leucanthemum vulgare – prästkrage 1 

Silene rupestris – berggrim 1 

Lathyrus pratensis – gulvial 1 Utanför stängsel 

Poa pratensis – ängsgröe 1 

Glechoma hederacea – jordreva 1 

Vicia cracca – kråkvicker 1 
Carex leporina – harstarr 1 

Taraxacum sp. – maskrossläktet 1 

Nardus stricta – stagg 2 

Rumex thyrsiflorus – stor ängssyra 1 

 
Delområde 2 – fuktigare delar, markflora 
 

Art Förekomst 

Holcus lanatus – luddtåtel 3 

Deschampsia ssp. cespitosa – tuvtåtel 3 

Juncus effusus – veketåg 3 

Ranunculus acris – smörblomma 3 
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Urtica dioica – brännässla  3 

Stellaria graminea – grässtjärnblomma 3 
Anthoxanthum odoratum – vårbrodd 1 

Elymus repens – kvickrot 1 
Prunella vulgaris – brunört 2 

Luzula multiflora – ängsfryle 2 

Glechoma hederacea – jordreva 2 
Carex leporina – harstarr 1 

Epilobium angustifolium – mjölke 1 

Taraxacum sp. – maskrossläktet 1 

Equisteum arvense – Åkerfräken  1 utanför stängsel 

Scorzonera humilis – svinrot 1 utanför stängsel 
 
Delområde 2 – Träd och buskar 
 

Art Förekomst  
Quercus sp – ek 3 

Betula sp – björk 3 

Juniperus communis – en  3 
Salix caprea – sälg 1 

Sorbus intermedia – rönn 2 
Crataegus sp. – hagtornssläktet  1  

Corylus avellana – hassel 2 

Malus sylvestris – vildapel 1 
Populus tremola – asp 2 

Picea abies – gran 2 

Vibornum oplus – skogsolvon 1 

Pinus sylvestris – tall 1 

Alnus glutnosa – klibbal 3 

Acer platanoides – skogslönn 1 

Prunus avium – fågelbär 1 
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