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Uppföljningen av LiM:s 20 referensområden ingår
som ett delprogram i projektet CAP:s miljöeffekter
(CAP=Common Agricultural Policy) som syftar till
att följa och utvärdera miljöeffekterna i Sverige av
EU:s jordbruks-politik.
Uppföljningen av LiM:s 20 referensområden som
påbörjades 2001 och avslutades 2004 är ett samarbetsprojekt mellan Naturvårdsverket, Jordbruksverket och
Riksantikvarieämbetet. Denna rapport redovisar
huvudsakligen tillståndet i de utvalda referensområdena 2001/2002 samt förändringen sedan 1995/
1996 dokumenterat via flygbildstolkning och data från
lantbruksregistret.
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Förord
av Margareta Ihse (Stockholms Universitet).

iM-projektet (Livsmedelspolitikens Miljöeffekter) har utförts av Naturvårdsverket,
Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet på
uppdrag av regeringen. Projektet syftade ursprungligen till att följa och utvärdera miljöeffekterna av 1990 års livsmedelspolitiska reform, med
bland annat ett delprogram som följer tillstånd
och förändringar för natur- och kulturvärden i
jordbrukslandskapet inom 20 referensområden
(figur 1). I och med Sveriges EU-inträde 1995
fullföljdes inte reformen och LiM-projektet övergick som ett delprojekt i projektet CAP:s miljöeffekter (Common Agricultural Policy). Övervakningen integrerar natur- och kulturvärden för att
ge en helhetssyn på landskapet och på hur de biologiska och kulturella värdena kan besvaras.
Det ursprungliga uppdraget redovisades 1998 i
”LiM-projektets slutrapport-utvärdering av livsmedelspolitikens miljöeffekter”. Informationen
om tillstånd och förändring är baserad på data
från perioden 1991/1992 till 1995/1996 samt
med referensdata från historisk tid från ca 50, 75
och 100 år bakåt i tiden. En historisk tillbakablick behövs för att kunna följa långsiktiga trender i landskapet och vilken påverkan markanvändning och brukningsinriktning har på natur- och
kulturvärden.

L

Sveriges inträde i EU förändrade drastiskt förutsättningarna för svenskt jordbruk och därmed
möjligheterna att kunna följa effekterna av den
livsmedelpolitiska reformen från 1990. Med LiMprojektet gavs en möjlighet att kunna följa de
storskaliga landskapsförändringarna mer långsiktigt. En uppföljning över LiM:s referensområden
påbörjades 2001 inom projektet CAP:s miljöeffekter (CAP= Common Agricultural Policy).
Arbetet har styrts från Naturvårdsverket som
också haft det ekonomiska ansvaret. Datainsamlingen och analyserna avslutades 2004. Med
hjälp av data från det ursprungliga LiMprojektet och uppföljningen är det möjligt att
följa landskapsförändringar i referensområdena
under en tioårsperiod.
I framtiden planeras motsvarande information
att genereras genom NILS (Nationell Inventering
av Landskapet i Sverige). NILS som startade i full
skala 2003 är ett rikstäckande miljöövervakningsprogram som omfattar alla landmiljöer med
fokus på biologisk mångfald.
Denna rapport redovisar huvudsakligen tillstånden i LiM-projektets utvalda referensområden
2001/2002 samt förändringen sen 1995/1996,
dokumenterade med flygbildstolkade data.
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Sammanfattning
Av David Naylor (Naturvårdsverket).

iM-projektet har samlat in och analyserat
data på nationell, regional och lokal nivå.
Tyngdpunkten har legat på landskapsövervakningen, där regionala data insamlats från tjugo
referensområden spridda i landet genom flygbildstolkning. Detta har kompletterats med
nationella data, främst befintlig jordbruksstatistik
över markanvändning och brukningsinriktning.
I referensområdena har, liksom i landet i övrigt,
den långsiktiga trenden varit en minskade areal
jordbruksmark och ett minskande antal gårdar.
Utvecklingen under de sista 5-, 10- och 50- årsperioderna redovisas för varje referensområde. Utöver detta sammanfattas landskapsförändringarna under de senaste åren för samtliga områden
och en resumé av de viktigaste förändringarna
i odlingslandskapet sedan EU-inträdet görs. Ett
exempel där trenden gått från negativ till positiv
under den senaste tioårsperioden är arealen betesmark som under lång tid har minskat, men som
uppvisar en viss återhämtning det sista decenniet.
De data som samlats in ger information om utvecklingen av landskapets natur- och kulturvärden. En av de tydligaste landskapsförändringarna
mellan år 1996 och år 2001 var att åkermark
övergick till andra markslag. Totalt minskade
åkerarealen med knappt fyra procent. Delvis som
en följd av detta minskar även mängden småbiotoper i åkermarken. Jordbruksmarkens ekologiska infrastruktur med åkerholmar, diken, stenmurar m fl objekt försvinner med en årlig takt på
ungefär 0,5 %. Uppföljningen påvisar också en
minskning av arealen naturlig gräsmark, medan
mängden kultiverad (gödslad) gräsmark har ökat.
Andelen gräsmarker utan skötsel har varit fortsatt stor, och hävden har minskat något totalt
sett. Även vid linje- och punktobjekten har en
igenväxning skett. Träd- och busktäckningen är
större år 2001 än år 1996.

L
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Sedan EU-inträdet 1995 finns det miljöstöd för
skötsel av gräsmarker och landskapselement. I
syfte att undersöka miljöstödens påverkan på odlingslandskapet jämfördes flygbildstolkningarna
med Jordbruksverkets databas över mark med
stöd. Naturlig gräsmark tycks ha fångats upp av
jordbrukspolitiken i större utsträckning än kultiverad, då den fick miljöstöd i större utsträckning
än kultiverad. Detta indikerar att det är de för
natur- och kulturmiljöer värdefullaste markerna
som sköts i första hand. Fortfarande finns det
dock stora arealer gräsmark som inte sköts, och
därmed är i någon fas av igenväxning. Möjligheterna för omfattande restaurering med en fortsatt ökad areal betesmark och äng är alltså goda.
Skötseln var år 2001 betydligt bättre på gräsmarker med miljöstöd än på gräsmarker utan
miljöstöd. Detta innebär att stöden bidragit till
den bättre hävden. Hävd förekom även i betydande omfattning på områden som inte gavs ekonomiskt stöd via jordbrukspolitiken. För en del
områden förändrades hävdklassningen från 1996
till 2001. Gräsmark som hade miljöstöd fick oftare en förbättrad hävd än tvärtom, medan övrig
gräsmark oftare fick försämrad hävd. Hävden avspeglas också i förändringarna av mängden träd
och buskar. I marker med miljöstöd är förändringarna små och positiva medan det i övriga
gräsmarker sker en omfattande igenväxning.
Mönstret vid linjeelement som diken, åkerrenar
och stenmurar är liknande. Igenväxningen är obefintlig vid objekt med miljöstöd, och i åkermarker med stöd för skötsel av landskapselement är
röjningen rent av större än igenväxningen.
Sammantaget kan sägas att miljöstöden bevarar
och förbättrar skötseln av gräsmarker och småbiotoper, men trots detta pågår totalt sett en igenväxning i odlingslandskapet.
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NATUR- OCH KULTURVÄRDEN I ODLINGSLANDSKAPET (Foto: Per Bjurholm, Naturvårdsverket).

Jordbrukets byggnader inventerades 1992, 1996
och 2003 i referensområdena. Bland annat framkom att husdjursbyggnader är den byggnadstyp
som i störst utsträckning fått förändrad funktion
under denna period. Majoriteten av de som fått
ny funktion har övergått till att användas som

förråd av olika slag (småhus). Antalet byggnader
som användes för maskiner och fordon (såsom
maskinhallar och garage) ökade också. Förråd
och maskinbyggnader uppfördes vid de flesta nybyggnationer, medan småhus var den byggnadstyp som oftast blev föremål för rivning.

S A M M A N FAT T N I N G AV R E S U LTAT
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Bakgrund
av Margareta Ihse (Stockholms Universitet)
och Camilla Eriksson (Riksantikvarieämbetet. Förtydligande av kulturvärden).

apporten utgör en beskrivning av uppföljningen över LiM:s referensområden 2001
och omfattar tillståndet 2001 samt förändringar
sedan 1996 i odlingslandskapet. Resultaten är
baserade på och relaterade till data från perioden
1991–1996 i LiM-projektet (Livsmedelspolitikens
miljöeffekter). Dessutom finns det en relation till
historiska data från ca 50 och 100 år tillbaks i
tiden. Eftersom förändringar i ett landskap oftast
är en långsiktig process ger den historiska tillbakablicken en möjlighet att se den senaste femårsperiodens förändringar som delar i ett längre
skeende. I bakgrunden ges en kort sammanfattning av syftet med LiM-projektet, samt de koncept och principer som ligger bakom datainsamling och analyser. Den är baserad på tidigare
rapporter som t.ex.: LiM-projektets slutrapport –
Utvärdering av livsmedelspolitikens miljöeffekter,
LiM:s referensområden i Lantbruksstatistiken,
Dokumentation av referensområden i LiM, Flygbildstolkning för landskapsövervakning med inriktning mot biologisk mångfald, Handledning
för fältdokumentation i LiM:s referensområden
samt Biologisk mångfald i jordbrukslandskapet.

bevara kulturvärden och skapa ett mer varierat
jordbrukslandskap, förutom huvudsyftet att avreglera jordbruket och minska överproduktionen
av livsmedel.

UPPDRAG OCH UPPLÄGGNING

Frågeställningarna ovan låg till grund för planeringen av LiM-projektet. Vid den aktuella tidpunkten saknades metoder och basdata för att ge
relevant information om tillstånd och förändringar för naturvärden i odlingslandskapet. Ett
omfattande utvecklingsarbete med metoder för
datainsamling genom tolkning i infraröda färgflygbilder och modeller för digital lagring och bearbetning i geografiska informationssystem (GIS)
utarbetades vid projektstarten. Metoden för flygbildstolkningen utvecklades för odlingslandskapet
och LiM-projektet, och var baserad på tidigare
väldokumenterade erfarenheter av vegetationskartering. Metoderna för den digitala hanteringen
i GIS var tidigare utvecklade och testade i mindre

R

Det ursprungliga uppdraget 1990
Regeringen gav i december 1990 Naturvårdsverket i uppdrag att, i samråd med Riksantikvarieämbetet och Jordbruksverket, följa och
utvärdera effekterna av den nya livsmedelspolitiken som infördes i Sverige 1990. Uppdraget skulle
i första hand omfatta uppföljning och utvärdering
av de miljömål som fanns beträffande odlingslandskapets biologiska värden och biodiversiteten,
landskapets kulturvärden, användningen av bekämpningsmedel, växtnäringsläckage samt de
styrmedel som används. Syftet med den nya politiken var att förbättra miljön, öka biodiversiteten,
8

Uppläggning av LiM-projektet
LiM-projektet, som uppdraget kom att kallas,
– delades in i tre delar; odlingslandskap, miljöskydd och styrmedel. Ett antal viktiga frågeställningar identifierades:
• Hur används jordbrukslandskapet?
• Hur har jordbruksföretagen förändrats under
1900-talet?
• Hur förändras markanvändningen?
• Vilka markslag förändras och till vad?
• Sker förändringarna i markslag med lång
kontinuitet i markanvändningen?
• Hur hävdas markerna?
• Växer landskapet igen?
• Vilka följder kan förändringar i markanvändning och hävd ge?
• Hur påverkas den biologiska mångfalden?
• Hur påverkas kulturvärdena?
• Vilken effekt har styrmedlen?

O D L I N G S L A N D S K A P I F Ö R Ä N D R I N G – E N U P P F Ö L J N I N G AV L I M : S R E F E R E N S O M R Å D E N

pilotprojekt. LiM-projektet kom således att bli ett
föregångsprojekt, för lagring, bearbetning och analys i operationell skala av geografiska tematiska
lägesdata. I uppföljningen över LiM:s referensområden har främst tekniken för GIS-lagring, bearbetning och analys utvecklats (se t.ex. Metodkapitlet). Metoderna och data har legat till grund
för att bygga upp ett nationellt övervakningsprogram om landskapet, och har kommit att ingå
som en del av den samlade miljöövervakningen.
Förändringarna följdes i det ursprungliga uppdraget under en femårsperiod, från 1991/92 till
1996. Det sammanfattades 1998 i rapporten LiMprojektets slutrapport – Utvärdering av livsmedelspolitikens miljöeffekter, och redovisades totalt sett
i drygt tjugotalet rapporter (se referenslista).

Förnyat uppdrag
Under 2001 påbörjades en uppföljning över
LiM:s referensområden inom projektet CAP:s
miljöeffekter. CAP:s miljöeffekter är ett samarbetsprojekt mellan Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet. Projektet
bygger på regeringens uppdrag att fortlöpande
följa och utvärdera jordbrukspolitikens miljöeffekter. Myndigheterna beslutade att uppföljningen skulle omfatta:
• en förnyad registrering av tillståndet i odlingslandskapet för nästa femårsperiod, dvs. mellan
åren 1996–2001, samt en analys av förändringarna med den tidigare utvecklade metodiken
för flygbildstolkning och bearbetning i GIS,
• uppföljningsinventeringar av jordbruksbebyggelsen,
• integrerade analyser mellan vissa stödformer,
särskilt miljöersättningarna, och tillstånds samt
förändringsdata, för att förstå vilken effekt de
olika styrmedlen/åtgärderna haft för odlingslandskapet.
De politiska förutsättningarna för jordbruket
ändrades helt i och med Sveriges inträde i EU,
och därmed fullföljdes aldrig omställningsprogrammet i 1990 års livsmedelspolitik. I EU:s
gemensamma jordbrukspolitik (CAP) förekommer olika typer av stöd till lantbrukare. EU:s
jordbrukspolitik har sitt ursprung i ett behov av
att säkra tillgången på livsmedel, höja produktiviteten inom jordbruket och ge bönderna en skälig inkomstnivå i medlemsländerna. Marknads-

regleringar har alltid varit det viktigaste styrmedlet inom EU. 1992 års reform innebar att marknadsprisstöden sänktes och kompenserades med
direktstöd, dvs budgetfinansierade utbetalningar
till lantbrukarna, samt med miljö- och landsbygdsstöd. Det var detta system med huvudsakligen marknadsregleringar, areal- och djurbidrag
samt kompensation för miljöåtgärder som Sverige
kom med i vid EU-inträdet 1995. Jordbruket i
Sverige gick alltså från en avreglering in i ett system som reglerades av priser, kvoter och stöd. De
ersättningar för natur- och kulturvärden som infördes under omställningsperioden (NOLA och
Landskapsvård) fick sin fortsättning och utökning
i och med de miljöstöd som infördes. Under 2000talet har sedan fler reformer genomförts, den mest
betydelsefulla införs från och med 2005 då direktstöden kommer att frikopplas från produktionen.
Inom Europa har beskrivning, bevarande och
övervakning av landskap blivit allt viktigare. Begreppet landskapet som helhet har fått allt större
betydelse, bl.a. i Europeiska Landskapskonventionen, som också Sverige undertecknat.
Uppföljningen av LiM:s referensområden förbättrar möjligheten att i detalj följa vilka effekter
övergången till CAP haft för det svenska odlingslandskapet och dess natur- och kulturvärden. Odlingslandskapets natur- och kulturvärden förändras dock inte enbart som svar på jordbrukspolitiken. Med hjälp av det nya uppdraget får man
en överblick över förändringarna under en tioårsperiod i referensområdena. För att förstå vilka
effekter på natur- och kulturvärden som följer på
förändringar i markanvändning och brukande behövs en mer långsiktig miljöövervakning än en
tioårsperiod.

Genomförande av uppföljningen 2001
Naturvårdsverket har med Susanne Vävare som
projektledare, haft huvudansvaret för uppföljningen över LiM:s referensområden 2001. Till
datainsamling av landskaps- och vegetationsdata
genom IRF-flygbildstolkning och digitalisering
har ett stort antal personer bidragit, som t.ex.
tjänstemän vid flera länsstyrelser, Stockholms
Universitet med Margareta Ihse som ansvarig,
flera konsultfirmor med specialistkompetens
inom flygbildstolkning etc., samt Lantmäteriverkets vegetationskarteringsenhet i Luleå med Åsa
Sehlstedt. Riksantikvarieämbetet har svarat för

BAKGRUND
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uppföljning av information om byggnadsbestånden genom Maria Adolfsson (Kulturmiljöavdelningen, landskapsenheten), samt för en metodstudie om hur man genomför en integrerad analys av förändrings – och miljöstödsdata i några av
LiM:s referensområden, genom Michael Frisk.
Jordbruksverket har svarat för dels en bakgrundsbeskrivning om jordbrukspolitiken sedan EUinträdet, och hur dessa politiska åtgärder har
samverkat/motverkat varandra och påverkat
landskapets utnyttjande och lantbrukets struktur.
De har också bidragit med sammanställningar av
lantbruksstatistik om driftsinriktningar och integrerade analyser mellan några olika markslag,
hämtade från flygbildstolkningen och områden
med EU-stöd. Martin Sjödahl har varit ansvarig
på Jordbruksverket. Margareta Ihse har haft
huvudansvaret att sammanställa slutrapporten
för uppföljningen.
Resultaten från uppföljningen är inte i alla avseenden jämförbara med den föregående slutrapporten p.g.a. vissa datasvårigheter (se Metoddiskussionen).
Avvikelser från det ursprungliga LiM-projektet:
1 För tre församlingar (Offerdal, Viby och Lysvik) är analyserna av tillstånd och förändring
av markanvändning, vegetation och landskapsobjekt inte slutförda, främst på grund av olika
tekniska problem.
2 Riksantikvarieämbetet har p.g.a. ekonomiska
skäl tvingats begränsa byggnadsinventeringen
till hälften av LiM:s referensområden (Bjälbo,
Forsa, Källstorp/Ö Klagstorp, Lysvik, Odensvi,
Rytterne, Skee, Stenåsa, Virestad och Örkelljunga), och någon inventering av skador på
fornminnen har inte återupprepats.
3 Ingen uppföljning har skett av Statistiska
Centralbyrån angående församlingarnas representativitet inom jordbrukets olika produktionsområden år 2001.
4 Fältdokumentationen, som syftar till att följa
några av de viktigaste parametrarna för biologisk mångfald i jordbrukslandskapet, kunde
endast genomföras i ett begränsat antal församlingar på grund av ekonomiska begränsningar.
Resultaten från fältdokumentationen har inte
analyserats, främst på grund av metodproblem.
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NATUR- OCH KULTURVÄRDEN
I ETT LANDSKAPSPERSPEKTIV
Natur- och kulturvärden utgör en mångfasetterad
grupp, som kan beskrivas på många sätt. Naturoch kulturvärden skall inte ses som separata delar,
utan som att de tillsammans bidrar till ett helhetsvärde för odlingslandskapet. Ett urval av objekt för att beskriva natur- och kulturvärden har
gjorts i LiM-projektet.
Med kulturvärden i odlingslandskapet avses de
värden som uppkommit genom människans brukande under olika tider. Odlingslandskapets kulturvärden speglar därför olika aspekter av vår
historia och utgörs av dels kvarvarande objekt
och strukturer, dels av ett biologiskt kulturarv
med hög biodiversitet. Exempel på kvarvarande
objekt är byggnader, fornlämningar, odlingsrösen,
stenmurar och det är på denna nivå som LiMprojektet har samlat in data för odlingslandskapets kulturvärden.
Ett av landskapets kulturvärden som särskilt
uppmärksammas i LiM-projektet är den befintliga agrara bebyggelsen med dess variation i funktion, material och byggnadsteknik. Bebyggelsen
vittnar om hur människor levt och verkat i jordbruket och på landsbygden genom tiderna. Den
berättar om hur generationer av lantbrukare utnyttjat de olika resurser som jorden, skogen och
kreaturen gett. Genom storlek, form och material
avspeglar byggnaderna också varierande jordbruksmetoder och driftsinriktningar, tillgång till
byggnadsmaterial, vilka krav som samhället ställt
på bönder och om hur lönsamheten har varierat
under tidernas lopp. Följaktligen ser lantbrukets
byggnader från olika tider ut på olika sätt i skilda
trakter. De ofta tydliga regionala variationerna
hos de äldre byggnaderna gäller även mångfalden
av funktioner och ålder.
Att som inom LiM-projektet uppmärksamma
fysiska lämningar och kvarvarande strukturer baseras på en funktionell syn på odlingslandskapet.
Odlingslandskapet ses som ett system där de
olika delarna är mer eller mindre beroende av varandra och där olika företeelser får en förklaring
genom att funktionen beskrivs, till exempel förhållandet mellan åker-äng eller inägo-utmark.
Begreppet kulturvärden i ett landskapsperspektiv saknas i projektet men bör ändå förtydligas.
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Ett kulturhistoriskt landskapsperspektiv innebär
att till det funktionella synsättet addera synen på
landskapet som helhet. Genom kunskap om ett
områdes agrara historia identifieras välbevarade
landskap där regionala särdrag fortfarande går
att utläsa och ger karaktär åt landskapet. För att
kunna förstå utvecklingen av dagens samhälle
och sätta denna i ett historiskt perspektiv är en
mångfald av historiska spår och kunskapen om
dessa viktiga beståndsdelar. Väl förvaltade miljöer där spåren av gångna generationer har bevarats och där historia är levande genom att brukas
ökar även förståelsen av sambanden mellan kulturhistoriska, biologiska, produktions-, rekreations- och upplevelsevärden. För en miljömässigt
hållbar utveckling på landsbygden måste odlingslandskapets kulturvärden dels tas tillvara genom
olika insatser, dels behöver insikten om odlingslandskapets betydelse utvecklas och spridas.
Med naturvärden i odlingslandskapet menas
de värden som främst finns knutna till biotoper
med gräsmarker, med lång kontinuitet i hävd, och
gamla träd, samt till landskapets ekologiska infrastruktur. Till sådana biotoper räknas ängar och
hagmarker, samt till infrastrukturen dessutom linjeoch punktobjekt, med dess gräsmarksvegetation.
Begreppet naturvärden i landskapsperspektiv
måste förtydligas något. Det betyder inte bara
bevarandet av sällsynta eller hotade arter, utan
hänför sig till bibehållande och bevarande av den
biologiska mångfalden, biodiversiteten, i hela dess
bredd. Biodiversiteten är ett mångfasetterat begrepp. Det är så mycket mer än en lista på hotade
arter. I Rio-konventionen om biodiversitet beskrivs
tre nivåer; gen-, art- samt ekosystemnivå. Ekosystemnivån omfattar biotop- och landskapsnivå, och
är den nivå som LiM-projektet samlat in data på.
Hittills har naturvärden inom naturvården traditionellt relaterats till artnivån. Det har inte varit
möjligt att inom LiM-projektets ramar utföra inventeringar av arter, varken växter eller djur, över
hela Sverige. Därför valdes att beskriva naturvärden relaterade till biotoper. Utan sin livsmiljö,
biotoperna, kan inga organismer överleva. Via
kartering av biotoper kan man med god kännedom om arternas biotoppreferenser, ange dess
möjliga innehåll av arter. De biotoper som valts
att karteras har tidigare dokumenterade höga
naturvärden, och är utpekade i miljömålet Ett

rikt odlingslandskap. Dessa biotoper har i LiMprojektet samlats under begreppet gräsmarker. De
högsta naturvärdena återfinns i de naturliga gräsmarkerna, men de kan också vara höga i de kultiverade gräsmarkerna.
En översiktlig analys av vad förändringen av de
olika markslagen och landskapsobjekten betyder
ur naturvärdessynpunkt har gjorts. Negativa förändringar, som ger minskade förutsättningar för
bibehållandet av biodiversiteten är minskningen
av naturlig gräsmark, speciellt som gräsmarkerna
ofta utgör så små delar av området, ibland några
få procent eller mindre. Framför allt är de torra
naturliga, d.v.s. ogödslade gräsmarkerna speciellt
värdefulla med sin höga förekomst av växtarter
och därmed ofta sammanhängande insekt- och
fågelfauna. Negativt är också varje borttagande
av linje- och punktobjekt i den stora öppna åkerarealen. Linje- och punktobjekten är viktiga bärare av biodiversitet i de öppna åkerlandskapen
och varje förändring, hur liten den än är, har betydelse. I slättbygdernas helåkerslandskap kan
trädplanteringar på åkermark öka naturvärden,
medan de i skogs- och mellanbygder oftast minskar naturvärdet. Det är negativt när hagmarksartade lövskogar minskar. De utgör rester av det
gamla beteslandskapet och har därför gamla
bredkroniga träd, som växt upp i en tidigare
öppen till halvöppen miljö. De har också potential för en fröbank av tidigare gräsdominerade fältskikt. Negativ trend är alltid ökningen av hyggen.
Även om det rör sig om små arealer, ger det en
fragmentering och en förändrad kantzon/brynzon
och en förändrad landskapsbild.
Det är positivt när svårklassificerad åker antingen överförts till brukad åker eller till kultiverad gräsmark, liksom när hävden på gräsmarkerna har förbättrats. Det är även positivt när
svagt till måttligt hävdade marker minskar och de
välhävdade ökar, samt när taggbuskar såväl som
övriga lövbuskar minskar och att buskskikt saknas i flera områden. Enbuskar och taggbuskar
tillhör det gamla beteslandskapets torrmarker och
de har i och för sig positiva värden, under förutsättning att de inte dominerar markerna helt. Däremot är ökad andel lövbuskar, sly, så gott som
alltid en negativ trend.
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Det finns också ett antal förändringar som inte
är lika lätta att placera in som positiva eller negativa, framförallt för att de är beroende av omgivningen i det enskilda fallet, eller av landskapstypen. När barrträden ökar på planterad åker,
eller skogsdungar och blandbestånd, kan detta
vara såväl positivt som negativt. I ett barrskogsdominerat landskap är det i regel negativt med
ytterligare en ökning av barrträden ute i jordbruksmarken, men de kan också utgöra sk.
”stepping stones” för barrträdslevande arter, vid
förflyttning och spridning över större öppna områden. En ökad andel lövträd, samt en ökad
andel hagmarksartade lövskogar kan vara en positiv trend, med längre kantlinjer och ekotoner av
lövdominerade skogsbryn mot den öppna marken. Men det kan också tyda på en sakta ökande
igenväxning av tidigare halvöppna gräsmarker,
eller förtätning av gräsmarker med tät trädtäckning som nu övergått till skog.
Landskapets mönster och strukturer är viktiga
för att förstå naturvärden på biotopnivå. För att
växt- och djurarter långsiktigt skall kunna överleva i livskraftiga populationer, krävs tillräckliga
arealer av lämpliga habitat i landskapet. Det är
också viktigt att det finns möjligheter att förflytta
och sprida sig i landskapet mellan biotoperna.
För att förstå naturvärden på biotopnivå krävs
också en kännedom om biotopernas läge och utbredning i landskapet, som delar av en struktur.
En viktig del av strukturen är inte stora eller små
ytor av biotopen, utan det är de betydligt mindre
områdena, som beskrivs som linje- eller punktobjekt. En sådan landskapsstruktur av biotoper,
linjer och biotoper utgör den ekologiska infrastrukturen, som den beskrivs inom landskapsekologi och ekologisk geografi. Det är ett grönt nätverk av biotoper, som utgör möjliga ”vägar” i
landskapet. Linje- och punktformade biotoper
bildar tillsammans korridorer eller ”stepping
stones” genom delar i landskapet som är hindrande eller ogästvänliga. Olika arter har naturligtvis olika krav. Många av odlingslandskapets
arter är knutna till det gamla odlingslandskapets
kontinuerligt hävdade gräsmarker. Dessa utgör
därmed en av de absolut viktigaste biotoperna
för odlingslandskapets växt- och djurvärld, tillsammans med gamla lövträd. Gräsmarksvegetationen och lövträd finns också i linje- och punkt-
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objekten. Geologiska och geomorfologiska
värden har inte tagits med i detta sammanhang
trots att de har viktiga naturvärden.
Landskapsmönster och strukturer är svåra att
beskriva i text eller statistik på ett entydigt sätt.
Kartor visar däremot detta på ett snabbt och
effektivt sätt. LiM-projektets olika områden har
därför redovisats i flera olika kartor, för att läsaren lättare skall kunna se och förstå odlingslandskapets struktur och dess viktiga biotoper
i landskapet som helhet.

LIM-MODELLEN FÖR DATAINSAMLING OCH ANALYS
Baskonceptet för LiM-projektet är att data från
olika källor om odlingslandskapet skall integreras
och analyseras tillsammans som geografiskt lägesbunden information i ett geografiskt informationssystem (GIS). Data skall samlas på ett sådant sätt,
att olika rumsliga skalor i olika nivåer skall kunna
analyseras tillsammans, med ett historiskt tidsdjup och med olika tidsintervall. Tre olika nivåer
har använts; rikstäckande, regional och lokal
nivå, med tyngdpunkten på den regionala nivån,
som representeras av församlingar.
På NATIONELL NIVÅ har data från jordbruksstatistiken använts.
På REGIONAL NIVÅ har huvuddelen av nya data
samlats in, från tjugo strategiskt utvalda församlingar, som utgör referensområden. Data rör
dels biologiska värden, dels kulturvärden.
utgörs av fältinsamlade biologiska
data inom strategiskt och systematiskt utvalda
ytor, för att kunna bedöma vissa aspekter av
biodiversitet.
LOKAL NIVÅ

Data består således av fyra grupper. Den första
gruppen är ett urval av jordbruksstatistiska data.
De är en del av den allmänna statistiken, och är
insamlade av SCB för att bedöma jordbruksproduktionen, och finns samlade i lantbruksregistret
och i lantbruksräkningen. Uppgifterna i lantbruksregistret finns på enskilda företag, men är
här aggregerade till församlingsnivå. Data från
jordbruksstatistiken är hämtade från åren 1951,
1981, 1991, 1995 och 2000. Dessa data rör markslag, driftsinriktning, djurslag och antal djur samt
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antal företag. Sammanställningar och analyser av
jordbruksstatistiska data och förändringar under
perioden har tidigare presenterats på nationell
och regional nivå (se t.ex. SJV rapport 2000:21
Miljöeffekter av EU:s jordbrukspolitik Rapport
från projektet CAP:s miljöeffekter år 2000).
Den andra gruppen data består av ekologiska
data. De har samlats in specifikt i LiM-projektet
för att beskriva naturvärden i landskapet och förändringar på biodiversiteten. De kommer från
tolkningar i flygbilder i infraröd färgfilm, speciellt
fotograferade för de tjugo församlingarna 1992,
1996 och 2001. Data rör markanvändning, vegetation, biotoper, linjära och punktformiga landskapsobjekt, samt hävd och träd/busktäckning på
dessa. Speciell tyngdpunkt har lagts på gräsmarkerna och gräsmarksvegetationen.
Den tredje gruppen av data rör kulturvärden
på församlingsnivå. De knyts främst till jordbrukets byggnader och deras funktion, med beskrivning av byggnadsbestånden och driftsinriktning,
samt i viss mån till fornlämningar, deras skötsel
och skador.
Den sista och fjärde gruppen består av fältinsamlade biologiska data om biotoper och växtdata. De är insamlade i samtliga församlingar,
med fokus på gräsmarker, vissa landskapsobjekt
och deras hävd. Urvalet har gjorts av SCB, och är
strategiskt och representativt fördelade på biotoperna inom församlingarna.
Tillstånds- och förändringsanalyserna har skett
på tre typer av objekt, som ger information om
naturvärden och möjligheter till långsiktigt bibehållande av biodiversitet, nämligen yt- linje- och
punktobjekt. För definition av dessa, se kapitlet
avseende ”Definitioner av markslag och landskapsobjekt”. Detaljerad klassificering finns i bifogad CD (med bl.a. tolkningsmanualer).
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Politiken sedan EU-inträdet och
påverkan på landskapet
av Bo Norell och Martin Sjödahl (Jordbruksverket).

MELLAN AVREGLERING
OCH REGLERING
Landskapets förändring i LiM-socknarna avser
perioden 1996–2001. För att förstå hur jordbrukspolitiken påverkat förändringarna under
denna period måste man vara medveten om hur
politiken såg ut innan, under och efter perioden.
Lantbruket var vid EU-inträdet 1995 till stor del
en följd av den tidigare svenska politiken. Förenklat kan denna beskrivas som en starkt reglerad marknad som övergavs 1990 med en avreglering där temporära omställningsstöd infördes. Kort efter avregleringen lämnade Sverige in
en ansökan om medlemskap i EU, vilket skulle
innebära att svenska lantbrukare skulle omfattas
av den gemensamma jordbrukspolitiken CAP
(Common Agricultural Policy). Under 1992
ändrades CAP i och med den s.k. Mac Sharryreformen och senare genomfördes ytterligare en
reform år 2000 i och med Agenda 2000.
Stor turbulens har alltså kännetecknat den jordbrukspolitik som lantbrukarna anpassat eller försökt anpassa sin produktion efter under perioden.
Detta har gjort bedömningar av jordbrukspolitikens påverkan speciellt svåra. Osäkerheten
har varit stor om vilken förväntad politik
lantbrukarna baserat sina beslut på.
CAP:s påverkan på jordbruket och miljön har
bl.a. studerats inom projektet ”CAP:s miljöeffekter”. Resonemang och resultat finns bl.a.
i rapporterna 1999:28, 2000:21, 2002:2 och
2003:2 i jordbruksverkets rapportserie. Nedan
ges en kortfattad genomgång av några av de
resultat som är relevanta i en landskapsanalys.
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DE POLITISKA FÖRÄNDRINGARNA
Perioden 1996–2001 kom i stor utsträckning att
präglas av en anpassning till den nya jordbrukspolitiken (CAP) sedan Sverige blivit medlem i EU
1995. Det som beskrivs nedan är alltså CAP så
som det såg ut under huvuddelen av perioden
1996–2001. Från år 2000 började nästa reform,
Agenda 2000, att fasas in.
De delar i CAP som var viktigast när det gäller
påverkan på jordbruket var marknadsprisstöd,
arealersättning och djurbidrag. Dessa svarade för
den absoluta huvuddelen av stöden i CAP och en
stor del av lantbrukets inkomster. Redan innan
EU-inträdet fanns det marknadsprisstöd i Sverige
som på samma sätt som i EU upprätthölls med
hjälp av tullar och skapade ett högre marknadspris än på världsmarknaden. Arealersättning och
djurbidrag var nyheter (även om viss arealersättning fanns under omställningsperioden) och villkoren för att erhålla dessa var således av avgörande betydelse för påverkan på lantbruket.
Till arealersättningens krav på odling av spannmål, oljeväxter eller baljväxter kopplades också
krav på obligatorisk träda (för större företag)
på viss andel av arealen. (Här ges inte någon heltäckande beskrivning av regelsystemet varken när
det gäller arealersättningen eller andra stödtyper.)
Möjlighet fanns också till frivillig träda på halva
gårdens areal. Djurbidragen betalades ut till nötkreatur och får och fördelades alltså i stor utsträckning till betande djur. Djurbidragen var
kopplade till krav på foderareal vilket innebar att
djurtätheten inte fick överstiga visst djurantal per
hektar betesmark och vall.
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I samband med EU-inträdet infördes också
miljö- och landsbygdsprogrammet med bl.a.
ersättning för skötsel av betesmarker och landskapselement i åkermark och för olika miljöåtgärder samt regionala stöd till svagare regioner.
Regionala stöd och miljöstöd fanns innan EUinträdet men med annan inriktning och andra
belopp.
För vissa produktionsinriktningar med höga
marknadsprisstöd såsom mjölkproduktion och
sockerbetsodling var produktionen begränsad i
kvoter för att förhindra ökad produktion. Sverige
tilldelades kvoter vid inträdet vilket i praktiken
kom att bestämma produktionen i Sverige.
Agenda 2000 förändrade inte nämnvärt politiken utan förstärkte i stort den politik som påbörjats i och med Mac Sharry-reformen och som
gällde vid Sveriges inträde i EU. Lantbrukarnas
eventuella anpassningar till Agenda 2000 redan
under perioden 1996–2001 kan alltså antas leda
i samma riktning som anpassningarna till EUinträdet.

EFFEKTER I LANDSKAPET
Odlingslandskapet krymper
För åkerarealen sker långsiktigt en svag minskning utan uppenbar koppling till jordbrukspolitiken. Detta sker trots att åkermarken generellt
sett är lönsam och markpriserna varit stigande
sedan EU-inträdet. Snarare tycks minskningen
vara kopplad till samhällsutvecklingen i allmänhet. Speciellt minskar andelen åkermark i norra
Sverige vilket antyder att strukturomvandlingen
kan vara en drivkraft. Det övriga samhällets
expansion på jordbruksmarkens bekostnad, är en
annan förklaring till minskad åkerareal. En fortsatt strukturomvandling som leder till större och
färre företag pågår i oförändrad hög takt men
tycks inte vara kopplad till förändringar i jordbrukspolitiken utan relaterad andra faktorer
såsom teknisk utveckling. Viktiga drivkrafter till
nedläggning av jordbruksmark och jordbruksföretag utöver de rent politiska och ekonomiska har
nyligen belysts inom projekt CAP:s miljöeffekter.
(Nordström Källström Helena, Att vara lantbrukare eller inte. En studie av förutsättningarna
för livskraftigt lantbruk i tre nedläggningsdrabbade områden i Sverige. Jordbruksverket rapport
2002:10.)

Att företagen försvinner är inte minst ett kulturmiljöproblem. Den pågående utvecklingen mot
färre och större enheter hotar odlingslandskapets
och lantbruksbyggnadernas kulturvärden. Inom
jordbruket finns ett omfattande byggnadsbestånd
med ett stort kulturhistoriskt värde. Byggnaderna
är i stor utsträckning knutna till gårdsmiljöerna
och sätter en lokal eller regional prägel på landskapet. När företag försvinner, kanske beroende
på att marken till en liten gård läggs ihop med en
större, blir många lantbruksbyggnader över. De
saknar naturlig användning. Byggnader som mist
sin användning blir stående tomma och löper risk
att mista sitt underhåll. Andra byggnader ändrar
funktion och tappar sin agrara karaktär. Nya
större byggnader får inte plats i gårdsmiljön och
placeras därför där de inte smälter in på ett
naturligt sätt. Teknikutvecklingen, skärpta miljöskyddskrav kopplade till djurhållning och mjölkkvoter bidrar till att kulturvärdena i lantbruksbyggnaderna försvinner.

Grödfördelningen ändras
Sedan 1995 och EU-inträdet har vallarealen
minskat, bl.a. som en följd av införandet av arealersättningen för spannmål. Arealersättningen beräknas ha haft stora regionala effekter. Särskilt i
högavkastande områden har vallodlingen minskat
liksom de djur som föds upp på en stor andel
grovfoder. Arealersättningen har bidragit till intensivare odlingsformer, spannmålsarealen ökade
från 1995 till 2000. Men efter Agenda 2000 har
andelen vall åter ökat. Införandet av ett gräsensilagestöd inom arealersättningen har gett en
stimulans åt vallodlingen, speciellt i slättbygden.
Ett trendbrott har alltså skett kring år 2000. Vallodlingen är bra för miljön, speciellt ur kväveutlakningssynpunkt. Detta gäller om vallen får ligga
några år och dessutom bryter en ensidig växtföljd, vilket t.ex. inte är fallet i norra Sverige där
vallen dominerar.
Trädan har ökat kontinuerligt sedan EU-inträdet.
Detta stämmer med analyser av de politiska förändringar som gjorts (SJV:s rapporter 1999:28
och 2003:2). Det ökade trädeskravet har slagit
igenom i statistiken men den frivilliga trädan
tycks också öka.
Den tydligaste påverkan på grödfördelningen
under perioden är att vallodlingen har minskat
och att spannmåls- och trädesarealen har ökat.
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FAKTARUTA 1
SKÖTSELKRAV PÅ BETESMARKER
För de ca 400 000 ha betesmarker med miljöersättning i
Sverige gäller att; ”Marken ska skötas så att ingen skadlig
ansamling av förna sker. Betesmarker ska betas av varje år
(ett enstaka år får avbetningen ersättas med slåtter). Träd
och buskar av igenväxningskaraktär ska tas bort”.
En stor del av de övriga betesmarkerna är anmälda som
foderareal. För dem gäller att de ska vara; ”betesmarker
bevuxna med gräs, örter eller ris som har ett fodervärde och
som är lämpliga för betesdrift. Marken ska ha betats eller
slagits under föregående år eller komma att betas eller slås
innevarande år”

Betesmarkerna ökade
Arealen betesmark ökade svagt, under åren
1989–1994 (figur 2). Detta var ett trendbrott efter
en mycket lång minskning under hela det tidigare
1900-talet. En kraftig ökning av arealen skedde
sedan vid EU-inträdet. Det beror på att betesmarken blev mer värdefull för lantbrukarna
genom införandet av EU: s jordbruksstöd 1995
och miljöersättning till betesmarker 1996. Kravet
på foderareal för djurbidragen samt de riktade betesmarksersättningarna är viktiga faktorer. Även
om en stor del av denna ökning sannolikt inte var
reell, ingår dessa marker numera i jordbruksdriften. Detta innebär i sin tur att de hävdas i någon
mån. I vilken utsträckning dessa marker tidigare
sköttes är oklart. Efter Agenda 2000 har en ytterligare ökning skett (figur 2). Detta stämmer väl
med tidigare gjorda analyser. Lönsamheten i att utnyttja betesmarkerna ökade dessutom i och med
Agenda 2000, genom höjda djurbidrag, extensifieringsbidrag och hårdare krav på foderareal.

Utan betesmarksstöd skulle utnyttjandet av betesmarken nästan upphöra. Huvuddelen av betesmarkerna är alltså inte lönsamma utan stöd.
Även ersättning till vall bidrar indirekt till att
arealen betesmark ökar. Extensiv djurhållning är
beroende av ersättningen för vallen eftersom den
bidrar till gårdarnas totala ekonomi. Ersättningarna för vallodling ger därför ett landskap med
flera betesdjur. Följden blir en bättre hävd av
betesmarker. Ersättningarna till vall och betesmark bidrar båda till ett rikare odlingslandskap.
Under perioden har betesmarksarealen (även
efter justeringar för ändrad insamlingsmetodik)
ökat kraftigt. Även om det för en del av dessa
betesmarker inte krävs att de ska vara väl avbetade så är det ändå så att drygt 400 000 ha idag
ingår i miljöersättningen för betesmarker. Detta
innebär att även om man bortser från de betesmarksarealer som sköts med lägre krav på avbetning så har betesmarksarealen ökat kraftigt sedan
perioden innan EU-inträdet. Skötselkraven för de
olika ersättningsformerna presenteras i faktaruta 1.
Betesmarkerna är ojämnt fördelade över landet. Drygt 60% ligger i Götalands skogs- och
mellanbygder. Lantbrukarna fick år 2001 miljöersättning för 80% av landets betesmarker.

Slåtterängarna är särskilt hotade
I dag finns endast ungefär en procent av den
slåtterängsareal som fanns för hundra år sedan.
Med tillräckligt hög miljöersättning ökar ängsarealen. I flera undersökningar har miljöersättningen till ängar bedömts vara för låg. Mycket
pekar också på att slåtterängarnas värden är särskilt hotade. Undersökningar pekar på att just
ängarna med sina slåttergynnade arter har förlorat
eller kommer att förlora en del av sina värden.

FIGUR 2. Betesmarksareal enligt Lantbruksregistret dvs.
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Mjölkkorna minskade…
År 1984 införde EU ett system med mjölkkvoter
för att begränsa mjölkproduktionen. När Sverige
gick med i EU infördes systemet med mjölkkvoter
även i vårt land. En mjölkkvot är den kvantitet
mjölk som en producent får leverera under ett år
utan att betala tilläggsavgift. Sedan EU-inträdet
har antalet mjölkkor bestämts av mjölkkvoten
eftersom det har varit lönsamt att producera
mjölk. Mjölkkorna har alltså minskat i takt med
avkastningsökningen per ko, vilket också bekräftas av statistiken. Antalet mjölkkor per besättning
har också blivit flera och var år 2000 i genomsnitt 39. De senaste åren har det inte skett några
dramatiska förändringar i politiken som kan förklara en ändrad lönsamhet.
Den succesiva minskningen döljs till stor del av
att det skett stora förskjutningar i mjölkkornas
regionala fördelning. Mjölkkorna har koncentrerats geografiskt till ett mjölkbälte genom Götaland och två mjölkfläckar i Jämtland och vid
Norrlandskusten. Detta innebär en ökning i områden som redan sedan tidigare hade många
mjölkkor. Det finns inget tillfredsställande svar på
varför förändringen har blivit som den har blivit.
Fördelningen av mjölkkorna mellan olika områden får dock vissa miljökonsekvenser bland
annat i utnyttjandet av betesmarker och i odlingen av vall i förhållande till andra grödor. För biologisk mångfald och kulturmiljövärden är det
positivt med många djur. Koncentrationen av
mjölkkor till Götalands skogs- och mellanbygder
kan därför vara positiv för natur- och kulturvärden eftersom 75 procent av landets värdefulla
ängs- och hagmarksobjekt finns där.
…men betesdjuren ökade ändå
– åtminstone i skogsbygden!
Antalet betesdjur var länge ganska oförändrat för
att i början av 1990-talet öka framför allt i slättbygderna. Ökningen var en effekt av omställningspolitiken som bland annat syftade till att minska
mjölkproduktionen och öka köttproduktionen.
Reglerna krävde betesdjur på den åker som ställdes om till extensivt bete. Efter att CAP infördes
kom betesdjurens regionala fördelning att förskjutas från slättbygder i riktning mot skogsbygder. På slätten blev växtodling betydligt lön-

sammare än mjölk- och köttproduktion. I skogsoch mellanbygder hävdar sig däremot djurhållningen väl genom djurbidrag, betesmarksersättningar och ersättningar till ekologisk odling.
Antalet dikor har ökat sedan EU-inträdet. Lönsamheten i dikoproduktion var helt beroende av
djurbidragen. Generellt sett har antalet bidragsrätter styrt antalet dikor eftersom det inte är lönsamt att ha dikor utan bidrag. Hade djurbidragen
tagits bort skulle dikorna försvunnit nästan helt
och färre tjurkalvar från mjölkproduktionen hade
fötts upp som stutar.
Det har varit en en kraftig ökning av stutarna
sedan 1995. Innan 1995 förekom stutar endast i
mycket liten omfattning. Den ökade uppfödningen av stutar istället för tjurar har motverkat den
förväntade minskningen av betesdjuren. Betesdjuren skulle annars ha minskat p.g.a. att mjölkkorna, som levererar potentiella betesdjur via sina
kalvar, minskar stadigt.
Kalvslakten har minskat. Den totala ungdjursslakten har ökat vilket indikerar att kalvar från
mjölkkor i större omfattning än tidigare sparas
som tjurar, slaktkvigor samt stutar och sedan
slaktas vid en högre ålder.
Betesdjurens ökning och geografiska ”vandringar” visar hur snabbt lantbrukare anpassar
sin produktion utifrån ekonomiska signaler.

Kulturmiljöersättningen har haft effekt?
I odlingslandskapet finns spår av äldre tiders
jordbruk. Dessa finns i olika ägoslag, landskapselement och bebyggelse. Spåren utgör odlingslandskapets kulturmiljövärden. Många växter och
djur är beroende av bevarade kulturmiljöer och
människans brukande för att leva vidare. Från
1996 infördes en miljöersättning för skötsel av
landskapselement i anslutning till åkermark.
Det fanns 27 typer av värdefulla landskapselement som var berättigade till miljöersättningar
under perioden 1996–1999. Exempel på sådana
landskapselement är stenmurar, brukningsvägar,
solitärträd, träd- och buskrader, öppna diken och
åkerholmar.
Landskapselementen i och i anslutning till åkermarken saknar ofta hävd eftersom de inte längre
hade någon ekonomisk betydelse för lantbruket.
I dagens jordbruk finns det ett marginellt intresse
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av att utnyttja landskapselementen för exempelvis
fodertäkt. Det innebär att de växer igen och på
sikt bryts ner. Landskapselementen är ändå viktiga
för att bevara odlingslandskapets kulturhistoriska
dimension och särprägel. De är också viktiga livsmiljöer och fungerar som spridningskorridorer,
växtplatser, häckningsplatser, boplatser och skydd
m. m.
Tack vare miljöersättninget för värdefulla
natur- och kulturmiljöer har dessa landskapselement fått en förbättrad skötsel vid de anslutna
företagen. Målet med denna miljöersättning är att
områden med värdefulla kulturlämningar och biologiskt rika livsmiljöer ska skötas på ett sådant
sätt att natur- och kulturvärdena bevaras och görs
synliga. Redan när ersättningen infördes 1996 utnyttjades den fullt ut. Under perioden 1996–2000
var 15% av lantbruksföretagen anslutna till ersättningsformen med en areal motsvarande cirka
600 000 hektar. Ersättningen gavs till hela landet,
men regionalt var variationerna i anslutningen
stora. Miljöersättningen utnyttjades mer i landets
östra och sydöstra delar. Större företag var oftare
anslutna än mindre. Det var också vanligt att ersättningen gick till gårdar med djur.

Våtmarksanläggningen
hade marginell betydelse
De våtmarker som anlades under perioden var få.
Dessutom placerades de till stor del i utkanten av
slättbygderna. Endast 38 procent anlades i slättbygderna, där de skulle ha gjort störst nytta både
för kväveläckaget och den biologiska mångfalden.
Miljöersättninget till våtmarker och småvatten
kunde sökas i stora delar av Götaland och Svealand under åren 1996–1999. Syftet var dels att
gynna vissa växt- och djurarter dels att minska
kväveläckaget. Att anslutningen var så dålig berodde till stor del på att ersättningen var för låg.
Den ökade mängden
betesmark är viktig för biologisk mångfald
Den kraftiga ökningen i arealen betesmark är
mycket positiv för natur- och kulturvärden.
Ökningen gäller alla betesmarker även de med
höga skötselkrav (den mark som brukaren får
miljöersättning för). Här har de ekonomiska och
informativa styrmedlen inom miljö- och landsbygdsprogrammet haft en avgörande betydelse.
Samtidigt ökade andelen betesdjur. Detta är vik-
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tigt för att det ska vara möjligt att hålla en tillfredsställande hävd på markerna. Förvisso finns
det även möjlighet att flytta betesdjur mellan betesmark och beten på åkermark, vilket också kan
påverka utnyttjandegraden av betesmarkerna. En
sådan kraftigt positiv effekt på betesmarksutnyttjandet har kravet på foderareal givit. Eftersom
åkermarken haft ett större värde för odling med
arealersättning har foderarealskravet ökat behovet av betesmark för att få djurbidrag. Den
ökade mängden betesdjur beror på att antalet
stutar och slaktkvigor har ökat. Stutarna utnyttjar mer betesmarker och vall eftersom stutar
generellt sett utfodras med grovfoder i större
utsträckning än tjurar.
Den totala mängden husdjur har dock minskat.
Eftersom mjölkkorna producerar huvuddelen av
betesdjuren kan minskningen på sikt påverka
betesmarkerna.
Grova analyser visar att det är tveksamt om all
anmäld betesmarksareal i Sverige är teoretiskt
möjliga att hävda på ett tillfredsställande sätt.
Analyserna visar att det förekommer områden i
landet med för få betesdjur i förhållande till arealen betesmark. Samtidigt minskar det totala antalet företag med nötkreatur. Detta är en problematisk utveckling eftersom det bör ge längre avstånd
till betesmarkerna från brukningscentrum och det
kan åtminstone lokalt ge försämrade möjligheter
till skötsel av värdefulla betesmarker. Dessa regionala problem måste tas på allvar. De bör följas
genom att bedöma om hävden generellt sett är
tillräcklig för att bevara den biologiska mångfalden. För sådana analyser krävs dock fältinventeringar. Det räcker inte med tillgänglig jordbruksoch stödstatistik.
Även förändringar i andel och areal av olika
grödor har betydelse för odlingslandskapets biologiska mångfald. Generellt sett är extensivare
odlade åkrar och stor variation i grödor positivt.
Därför bör den ökade trädesarealen, även om
statistiken visar att trädornas utseende varierar
kraftigt, vara positivt för mångfalden i åkerlandskapet. Samtidigt bör den under perioden minskande vallarealen och ökande spannmålsarealen
vara negativ. Denna trend har dock brutits i och
med Agenda 2000. Samtidigt har förändringarna i
grödval inte skett i de områden där de bäst skulle
behövas för att öka variationen i landskapet.
Vilken betydelse har då miljöersättningen haft
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för den biologiska mångfalden? Det vet ingen
säkert. Det finns ett antal regionala undersökningar som belyser utvecklingen. En genomgående trend är att marker med miljöersättning
utvecklas bättre än de som saknar ersättning.
Samtidigt är miljöersättningen ingen garanti för
att värden bibehålls.

Kulturmiljön kräver ett brukat landskap
Nationellt sett har den totala jordbruksarealen
minskat marginellt, och minskningstakten har
avtagit under de senaste åren. Regionalt är nedläggningen av åkermark ett stort hot mot kulturmiljön, detta gäller framför allt för Norrland och
mellersta Sveriges skogsbygder. Den nedläggning
av åkermark som förekommer är andelsmässigt
störst i dessa områden. Utvecklingen beror till
stora delar på faktorer utanför CAP och kan
kopplas till den generella samhällsutvecklingen
med utvidgade tätorter i södra Sverige och avflyttning från skogsbygder.
Strukturomvandlingen inom lantbrukets företag pågår i oförändrad takt, åtminstone sett ur ett
längre tidsperspektiv. Detta är allvarligt eftersom
de kulturmiljövärden som finns i det småbrutna
odlingslandskapet är beroende av ett aktivt
brukande och en befolkad landsbygd. Ett regionalt bevarande av odlingslandskapets kulturmiljövärden kräver ersättningar inom miljö- och landsbygdsprogrammet. Dessa åtgärder måste dock
kompletteras med andra åtgärder på både regional och nationell nivå.
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Definitioner av markslag och landskapsobjekt
av Margareta Ihse (Stockholms Universitet).

arkslag, även de som i vardagslag tycks så
vanliga som åker och skog har ingen entydig
definition. Definitionerna varierar beroende på
varifrån informationen kommer och vad den är
avsedd för. Definitionerna i LiM-projektet är
avsedda för datainsamling och flygbildstolkning
av IRF-flygbilder. Andra definitioner används bl.a.
av Statistiska centralbyrån, (motsvarande det som
används i det allmänna lantbruksregistret, LBR),
av Jordbruksverket i samband med stöd och
ersättningar till lantbrukare och av Lantmäteriverket vid kartläggningen av de allmänna kartorna (den topografiska och ekonomiska kartan).
Konsekvenserna blir att det är svårt att jämföra

M

data som insamlats från olika källor och med
olika metoder. Vid definitionen av de olika markslagen vid IRF-flygbildstolkningen har det eftersträvats en jämförbarhet med såväl SCB som
Lantmäteriverket. Dock kan definitionerna ibland
vara sådana att det inte går att direkt överföra
dem till flygbildstolkning. En mera utförlig
beskrivning av objektsslagen och landskapselementen redovisas i Naturvårdsverkets LiMrapport Flygbildstolkning för landskapsövervakning med inriktning mot biologisk mångfald.

ODLINGSLANDSKAP I ÖREBRO LÄN (Foto: Länsstyrelsen i Örebro län).
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HALLSTAD ÄNGAR (Foto: länsstyrelsen i Uppsala län).

De sju markslagen definieras som följer:
ÅKER : öppen mark på plan eller svagt kuperad,
stenröjd mark, med ett- eller fleråriga grödor i
monokulturer och med tydliga spår av plöjning.

åkermark på plan eller
svagt kuperad mark, som ej plöjts den senaste
perioden, omfattande ca 10 år eller något mindre,
men med plöjningsspåren fortfarande synliga i
IRF-flygbilderna, men utan inslag av buskar.
Slyuppslag kan förekomma i begränsad omfattning. I begreppet ingår också åker, som överförts
till permanent öppen betesmark utan träd och
buskar, samt fleråriga gamla betesvallar.
SVÅRKLASSIFICERAD ÅKER:

f.d. åkermark, plan eller
kuperad, som ej plöjts under en lång period av
ca 10–100 år, och som hävdas eller nyligen hävdats med bete och som saknar plöjningsspår. Träd
och buskar kan förekomma. Som kultiverad gräsmark karteras också f.d. naturliga gräsmarker,
som plöjts, insåtts eller gödslats med konstgödningsmedel.

KULTIVERAD GRÄSMARK:

ogödslad naturbetesmark
eller slåtteräng, med gräs- och örtdominerad
ängsvegetation. Den är oftast ej stenröjd annat
än i små avplanade ytor, och den förekommer på
torr, frisk eller fuktig mark och utan synliga tecken på plöjning. Träd och buskar, ofta med hagmarksartade bredkroniga träd och många arter
av buskar i varierande täthet är vanligt förekommande. De hävdas eller har till nyligen hävdats
oftast genom bete eller ytterst sällan med slåtter.

NATURLIG GRÄSMARK:

ogödslad naturbetesmark, med ris- och gräsdominerad hedvegetation. Struktur och fuktighet samma som
för naturlig gräsmark.

NATURLIG GRÄSMARK/RISMARK:

Skog inom jordbruksmarken,
som är mindre än 6 ha, och som utgör en del av
mosaiken i mellanbygder och skogsbygder.
SKOG/SKOGSDUNGAR:

Mark med bebyggelse och omkringliggande mark, som trädgård, gårdsplan, m.m.
som tydligt kan avgränsas från jordbruksmark
eller skog.

TOMTMARK:

D E F I N I T I O N E R AV M A R K S L A G
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TRÄDGÄRDESGÅRD I ANDERSBY (Foto: länsstyrelsen i Uppsala län).

VATTEN: Ytvatten, som sjöar och större vattendrag, inom den avgränsade jordbruksmarken.
Vattensamlingar, som är mindre än minsta karteringsenheten, 50x50 m (0.25 ha) registreras som
punktobjekt. Vatten inom övrig mark/skogsmark
karteras ej.

Mark utanför jordbruksmarken, som
avgränsas genom dragning av skogsgränsen. Som
skog karteras mark med barr- eller lövträd, som
är mer än 3 m höga och som har 70% krontäckning eller mera. Inom den övriga marken ingår
främst skog, men också myrar och sjöar, samt
tätorter.

ÖVRIG MARK:

Långsträckta landskapselement, som
mer än 30 m långa och mellan 0,5 och 6 m breda.
Torra linjeobjekt omfattar vägar och vägrenar,
åkerrenar, stengärdsgårdar, jordvallar, alléer och
träd- och buskrader. Våta linjeobjekt omfattar

LINJEOBJEKT:
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vattendrag med naturligt lopp, uträtade vattendrag och diken.
Småbiotoper, större än 5 m2 men
mindre än den minsta karteringsenheten för
yttäckande objekt, dvs. mindre än 2.500 m2
(0,25 ha). De har betydelse för natur- och kulturvärden. Torra punktobjekt omfattar åkerholmar,
stenrösen och solitära träd. Våta punktobjekt
omfattar små vattensamlingar, naturliga eller
anlagda.
PUNKTOBJEKT:

Några av definitionerna behöver ytterligare
kommenteras. För åker gäller att den här använda definitionen stämmer till största delen
med topografiska kartans (benämnd T5) ägoslagsdefinition ”mark som lagts under plog med
odling av spannmålsväxter, snittblommor och
bär”. Dessutom ingår ”betesvallar av högre kvalitet, gamla åkrar eller åkerliknande bete, som ofta
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planterad åker
åkermark med åkermark med
inom omställningsprogrammet permanent gröda ettårig gröda
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FIGUR 3. Jordbruksstatistikens indelning (övre del) och den indelning som används i LiMprojektet (undre del). Det som står inom parentes avser uppgifter som ej tas in regelbundet.

ingår i växtföljder”. Som åkermark redovisas
även plantskola och koloniområden utan hus.
Topografiska kartans åkerredovisning hämtas
från ekonomiska kartan. Till den finns ingen
skriven instruktion, och den är något oklar och
saknar exakt gräns, eftersom kartören försöker
använda ägoslagsdefinitionen ovan, samt utgår
från gammalt kartmaterial och i fält går på känn.
Stenbunden mark ingår inte. SCB´s definitioner,
som gäller för jordbruksstatistiken har ändrats
något flera gånger; 1927–1956 används en definition, 1961–66 en annan, 1967–76 ytterligare en.
Den som gäller sedan 1981 lyder ”mark som
används eller lämpligen kan användas till växtodling eller bete, eller som är lämplig att plöja”.
För svårklassificerad åker gäller att delar av detta
markslag ingår i begreppet åker i Geografiska
Sverigedata, GSD, som ligger till grund för ekonomiska kartan. Detta markslag tyder på minskad eller upphörd hävd, genom omställning och
väntelägen, genom överförande av åker till permanent långvarig betesvall eller nyligen genomförd skogsplantering. En jämförelse mellan jordbruksstatistikens indelning och LiM-projektets
indelning ges i figur 3.
Kultiverad gräsmark kan innehålla mindre partier
av naturlig gräsmark, speciellt på mark med
oregelbunden och bruten topografi. Naturlig
gräsmark finns ofta som mycket mångformiga
ytor i en småskalig mosaik, på en blandning av
olika jordarter, främst morän och grovsediment.
Små torrängar dominerar. Träd- och buskskiktet
är ofta mångformigt och heterogent fördelat.
Gräsmarkerna kan oftast jämföras med betesmark, men enheterna stämmer ej helt.

För tomtmark och vatten överensstämmer
gränsdragningen i stort sett med Geografiska
Sverigedata i ekonomiska kartan. Avvikelser kan
förekomma. Tomtmarken är sannolikt underrepresenterad i tolkningen av yttäckande markslag.
Tomtmark är svår att tolka och avgränsa helt
systematiskt. Det gäller speciellt i vissa jordbruksbygder, där husen ligger i tät eller gles bybebyggelse, och där gårdsplan eller gräsmarker ligger
direkt intill byggnaderna. Vissa små tomter, ofta
med mycket träd och buskar, är karterade som
punktobjekt, medan andra inte avgränsats eftersom de är mindre än minsta karteringsenhet och
har generaliserats och ingår i åker eller gräsmarksklasserna. Många små tomter, som gamla
torp och dylikt, ligger ofta i skogskanten mot
jordbruksmarken, och de har ibland karterats
inom övrig mark utanför jordbruksmark. Den
öppna jordbruksmarken avskiljs från övrig mark
med skogsgränsen. Skogsgränsen är inte entydig.
SCB definierar skogsmark som mark som huvudsakligen utnyttjas för virkesproduktion och som
inte i väsentlig utsträckning används för annat
ändamål. Enligt topografiska kartans och GSD:s
definition är skog ”mark med barrträd, blandat
barr- eller lövträd eller trädbevuxen parkareal,
med minsta areal 0,25 ha”. Skogsmark kan
successivt övergå i annan öppen mark utan
någon bestämd gräns.
I linje- och punktobjekten ingår de vegetationstyper, som karteras som yttäckande i markslagen,
men som är mindre än minsta karteringsenhet,
50 x 50 m.
De indelas i torra och fuktiga/våta objekt med
eller utan träd eller buskar av olika typ och tätD E F I N I T I O N E R AV M A R K S L A G
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SLÅTTERÄNG I ANDERSBY (Foto: länsstyrelsen i Uppsala län).

het. Linjeobjekten fördelas på drygt 30 klasser,
punktobjekten fördelas på ca. 40 klasser. De torra
linjära objekten utgörs av stengärdesgårdar, jordvallar, åkerrenar samt vägrenar, där förekomst
med eller utan träd och buskar bedöms, samt
alléer och övriga trädrader. De fuktiga/våta linjära objekten består av två delar, dels den öppna
vattenytan, dels den smala gräsmarkszonen omkring dem. De indelas i vattendrag med naturlig
form, (å eller bäck skiljes ej åt), uträtat vattendrag, samt dike. Kombinationer av linjeobjekt
kan förekomma, som t.ex. stengärdsgårdar längs
vägar eller skogskanter, jordvallar längs vattendrag eller diken, trädrader längs stengärdsgårdar.
Dessa kan inte alltid separeras vid flygbildstolkning och endast det dominerande objektet blir då
karterat. Framförallt innehåller dessa objekt biotoper som tillhör kultiverad gräsmark, men även
naturlig gräsmark, såväl torr, som frisk och fuktig. Samtliga linjeobjekt kan förekomma med eller
utan träd/buskar. Torra punktobjekt är solitära
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träd, åkerholmar, hällar /block/stenrösen och
ängslador. Fuktiga/våta objekt är fuktiga/våta
åkerholmar och små öppna vattensamlingar. De
öppna vattensamlingarna bedöms ej efter deras
uppkomst, alltså om de är naturliga vatten eller
antropogena, d.v.s. grävda för olika ändamål som
märgelgravar, branddammar eller våtmarker mm.
Linjeobjekten definieras som följer:
stenmur som utgör hägnad eller
markering av fältgräns eller ägogräns och som
bildar smala raka linjer, 2–3 m breda, varierande
i höjd från ca 0,5 m till över 1 m, med en längd
av minst 30 m. Längs stengärdesgårdarna förekommer alltid en smalare eller bredare sträng
med torr eller frisk gräsmark. Buskarna längs
gamla stengärdesgårdar uppvisar stor mångfald
och rikedom, med slån, nypon, hagtorn, fågelbär,
getapel, oxel, hägg, hassel m.fl.
STENGÄRDESGÅRD:
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smala raka, ca 2–5 m breda, med varierande höjd, från ca 0,5 m till över 2 m sammanhängade långa upphöjningar av jord. Jordvallar
förekommer dels längs dikade och rätade bäckar,
dels som markering av ägogränser i gamla odlingsbygder på finsedimentmarker, där man inte
hade tillgång till sten. De utgör en "torrängsmiljö" längs vattendraget i fuktiga översvämningsmarker i å- och bäckdalar. Jordvallar
är stabila landskapselement, som är tydligast när
de är nygjorda. Nya jordvallar har ofta mycket
öppen jord och en ruderat- och ogräsflora.
Gamla jordvallar är ofta avplanade och med en
väletablerad gaäsmarksflora ofta träd- eller buskbeväxta. Pilevallarna i Skåne tillhör denna grupp.

JORDVALL:

utgörs av ej brukade gräsmarker mellan
den plöjda marken och omgivande markslag och
landskapselement. De karteras endast som separata linjeelement om de är bredare än 6 m. Kombinationer med andra linjeelement är vanliga, och
åkerrenen uppgår då i det andra linjeobjektet.
Åkerren mot vägren karteras som vägren, åkerren
mot stengärdesgård ingår i begreppet stengärdesgård, åkerren mot vattendrag eller dike ingår i
begreppet vattendrag, rätat vattendrag eller dike.
Åkerrenar mot skogsgränsen utgör många gånger
en bred zon som till delar har varit åker och som
lämnats utan hävd vid omarrondering. Sådana
breda renar karteras som eget linjeelement.
ÅKERREN:

VÄGAR OCH VÄGREN: karteras i brukningsvägar och
allmänna vägar. Såväl vägrenar som åkerrenar
har gräsmarker med arter som tillhör torrängseller friskängsfloran. Vägrenarna karteras efter
bred, under eller över 6 m breda.

oftast bredkroniga träd på jämnt avstånd
från varandra längs en smalare väg, med träd på
en eller båda sidor. De består av ett eller flera
trädslag, oftast ädellövträd, sällan barrträd. Unga
eller gamla alléer skiljs ej. Alléer kan också finnas
längs vägar som ej längre brukas som väg.
ALLÉ:

ofta korta, mer eller mindre raka rader,
av jämnåriga träd. De kan utgöra läplanteringar
av popplar eller sälg, planterade med jämnt avstånd från varandra, tvärs vindriktningen på
stora öppna åkerfält. Trädrader förekommer
längs samtliga linjära element, dvs. längs naturliga vattendrag, uträtade vattendrag, diken, sten-

TRÄDRAD:

gärdesgårdar, jordvallar och vägar. Trädraden
kan ibland dölja dessa linjeobjekt helt, så att de
ej kan tolkas.
vattendrag som har kvar sin naturliga
lopp och form. Åar har oftast sin naturliga form
men de kan ha fördjupats och ha jordvallar efter
rensningen kring sidorna. De kan vara reglerade
vilket kan försvåra gränsdragningen mot stränderna. Längs bäcken finns mer eller mindre breda
kantzoner av friska till fuktiga gräsmarksarter.
Buskar och träd är vanligt förekommande. Höga
trädrader utgörs av al eller ask, buskar av Salixarter eller lövbuskar av triviala lövträd som
björk, asp eller rönn.
BÄCKAR:

rätat och ofta fördjupat
vattendrag, som förlorat sitt naturliga lopp och
form. Sådana rätade kanaliserade vattendrag kan
inte alltid skiljas från diken, men de är ofta betydligt längre även om de kan vara svårt att följa,
när det blir avbrott, när det lagts i underjordiska
rör långa sträckor, något som är vanligt.
UTRÄTAT VATTENDRAG:

DIKE: öppna, korta och smala, dräneringsdiken på
fuktiga marker. På torvmarker bildar de ett speciellt mönster, med parallella tättliggande diken,
som slutar i ett vinkelrät huvuddike. Också grunda, korta gamla, mestadels torrlagda diken syns
lätt. Buskar är vanligt förekommande.

Definition: små
(<0,25 ha) moränkullar som ligger som öar i
åkern eller på f.d. åkermark, helt omgivna av
åker, öppna med torr till frisk gräsmarksvegetation, eller busk- och trädklädda. De kan utgöras
av fornlämningar, som t.ex. bronsåldershögar,
och innehåller ofta mindre områden med hällar
eller block. När dessa dominerar karteras objektet som stensamling/häll/block. De har stor biologisk mångfald och är en viktig småbiotop. De
innehåller ofta fragment av ogödslade torrängar.
Kantzonen mot åkern består ofta av högväxta
kvävegynnade friskängsarter. Denna åkerren karteras ej separat utan ingår i begreppet åkerholme.
Ofta växer här buskar, vanligen taggbuskar, och
träd, lövträd eller barrträd.
ÅKERHOLME, TORR TILL FRISK:
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Fuktiga – våta områden i sänkor och låglänta områden, som ligger
som öar i åkern eller på f.d. åkermark, helt omgivna av åker, såsom buskkärr, små våtmarker
och mindre partier av fuktig gräsmark omgiven
av torr till frisk mark. De kan utgöra rester av
gamla slåtterängar eller som kärr.

ÅKERHOLME, FUKTIG TILL VÅT:

mindre odlingsrösen,
fornlämningar som gravhögar av olika ålder,
samt moderna ”stentippar” med sprängsten. Berg
i dagen, i form av hällar, kan inte alltid separeras
från övriga stensamlingar.
STENSAMLING/HÄLL/BLOCK:

naturliga små dammar, som bildats t.ex. i ett dödismoränlandskap eller artificiella, t.ex. märgelgravar branddammar, eller kräftdammar, viltvatten eller andra grävda dammar,
t.ex. våtmarker för kvävereduktion. Märgelgravar
är resterna efter små täkter, ca 25–1000 m2, från
den senare delen av 1800-talet och framåt och de
grävdes för att utvinna kalkrik moränlera till
gödningsmedel. De fanns ofta mycket tätt, en på
varje fält. När uttaget upphörde, vattenfylldes de
oftast, och kom att bli små dammar. Under 1900talet försvann de flesta, t.ex. genom att de användes som avfallstippar och fylldes igen, eller de
dränerades och torrlades. De kvarvarande, som
ofta är omgivna av träd och buskar, utgör en
viktig refug för flora och fauna i ett övrigt helt
åkerpräglat landskap. De är således viktiga för
biodiversiteten, men också för den ekosystemfunktion de utför genom reduktion av kväve vid
kväveläckage från åkermark. I denna undersökning återfinns de framförallt i referensområden
Eldsberga och Källstorp/Ö. Klagstorp. De kan
vara öppna, men har ofta buskar eller träd, av
vide- och sälg, ask eller al. Förekommer förutom
på åker också på kultiverade och naturliga gräsmarker. På åkermark är de så gott som alltid omgivna av en smal gräszon, en åkerren, vilken ej
karteras separat om den är mindre än 6 m.
För definitioner och beskrivning av samtliga
flygbildstolkade biotoper, linje – och punktobjekt
hänvisas till rapporten Flygbildstolkning för landskapsövervakning med inriktning mot biologisk
mångfald (Ihse 1995).
VATTENSAMLING:
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Metoder
Åsa Sehlstedt (LMV/Metria), Martin Sjödahl (Jordbruksverket) och Margareta Ihse (Stockholms Universitet).

detta kapitel beskrivs först principerna för datainsamlingen översiktligt och vilken typ av
data som samlats in på de tre olika nivåerna,
samt hur de grupperats för analys. Sedan följer en
beskrivning av metoderna för inventering med
flygbildstolkning, metoderna för GIS-metodiken
vid lagring och analys, metoderna för att göra integrerade analyser mellan LiM-data och miljöstödet, metoderna vid uppföljningsinventeringen av
jordbrukets byggnader samt slutligen en metoddiskussion. Metoderna är relativt utförligt beskrivna, så att metodiken skall kunna användas
vid en ytterligare uppföljning, samt för att man
skall kunna få en tydlig bild av de möjligheter
och begräsningar som finns med LiM-data, jämfört med traditionellt insamlad jordbruksstatistik.

I

PRINCIPER FÖR
DATAINSAMLING OCH ANALYS
Enligt LiM-modellen har huvuddelen av datainsamlingen skett i de tjugo referensområdena som
utgörs av församlingar. För att kunna ge en både
översiktlig och detaljerad bild av tillstånd och
förändringar har regionala data kompletterats,
dels med sammanfattande och rikstäckande data
på nationell nivå och dels med fördjupad detaljinformation på lokal nivå med fältdata. Nedan beskrivs de olika nivåerna.

upprepats år 2001. En enda rikstäckande total
sammanfattning om status och förändringar är
svår att utföra på ett rättvisande sätt, eftersom
förutsättningarna, tillstånden och förändringarna
inte är entydiga eller lika starka i olika delar av
landet. För beskrivning på nationell nivå kan
man i stället välja olika områdes- eller regionindelningar. Vanligast inom jordbruket används
jordbrukets 8 eller 18 produktionsområden, där
de naturgivna förutsättningarna för jordbruk är
utgångspunkten. (SCB 1992 Områdesindelningar
i lantbruksstatistiken 1992. Meddelanden i samordningsfrågor 1992:1 Statistiska centralbyrån.)
Beskrivningar av utvecklingen av markanvändning, företagsstruktur och, driftsinriktning på nationell och regional nivå för den aktuella perioden
har gjorts vid ett flertal tillfällen inom uppföljningen av jordbrukspolitikens miljöeffekter. (Se
t.ex. SJV 2000. Miljöeffekter av EU:s jordbrukspolitik. Rapport 2000:21. Jordbruksverket, eller
SJV 2002. Miljöeffekter av EU:s jordbrukspolitik.
Rapport 2002:2. Jordbruksverket eller SJV 1999.
Miljöeffekter i Sverige av EU:s jordbrukspolitik.
Rapport 1999:28. Jordbruksverket.) I LiM-projektet bedömdes inte indelningen i produktionsområden vara relevant för LiM’s frågeställningar
om natur- och kulturvärden.

Nationell nivå – jordbrukets produktionsområden och landskapsregioner
På den nationella nivån utgörs data främst av
befintlig jordbruksstatistik, från bl.a. lantbruksregistret, LBR och avser markanvändning och
brukningsinriktning. Jämförelser och bedömning
av representativiteten mellan status och förändring i de olika församlingarna och jordbrukets 18
olika produktionsområden har endast utförts
inom det ursprungliga LiM-projektet och har inte
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FIGUR 4. Karta över de utvalda 20 församlingarna,
som utgör LiM’s referensområden.

Övertorneå

Regional nivå – referensområden
Huvuddelen av datainsamling och analyser har
skett på den regionala nivån i tjugo referensområden, som utgörs av församlingar (figur 4). Eftersom församlingen utgör den minsta enheten för
vilken data samlas in för den allmänna statistiken
av Statistiska Centralbyrån, SCB, blir det möjligt
att koppla samman jordbruksstatistik om brukningsinriktning med flygbildsinsamlade ekologiska data om biotoper och naturvärden. Genom att
välja en hel församling för datainsamlingen ökar
dessutom möjligheterna att beskriva och förstå
förändringar av geografiskt lägesbunden information i ett helt landskap. Församlingarna är inte
heller så stora för att det skall bli alltför kostsamt
eller tidskrävande att samla in ny heltäckande
och lägesbunden information, bl.a. genom tolkning av infraröda färgflygbilder.

Nysätra

gjordes vid LiMprojektets start 1991 i samråd mellan Naturvårdsverket, Statens Jordbruksverk, Riksantikvarieämbetet, och 19 länsstyrelser. Utgångspunkten
var att via referensområden skaffa fördjupade
kunskaper om förändringar i jordbrukslandskapet och kunna koppla den allmänna jordbruksstatistiken rörande företags- och brukarstruktur
med geografiskt lägesbunden information om
markanvändning, vegetation, biotoper och landskapsstruktur. Varje referensområde utgörs av en
församling, med två undantag; Källstorp och
östra Klagstorp, som består av två små församlingar, samt Offerdals kambrosilurområde, som
består av en liten del av en stor församling.

URVALET AV REFERENSOMRÅDEN

Offerdal

Forsa

Leksand
Börstil
Lysvik
Rytterne
Viby

Skee

Näshulta

Bjälbo

KRITERIERNA FÖR URVAL VAR:

Luttra

• spridning och fördelning över hela landet

Odensvi
Burs
Eldsberga

Virestad
Örkelljunga

Källstorp/Ö. Klagstorp

Stenåsa

• olika jordbruksområden och jordbrukets olika
produktionsområden
• representativa naturgeografiska och kulturgeografiska regioner
• tillräckligt aktiv odlingsbygd, med antingen fler
än 50 företag, mer än 1500 ha jordbruksmark,
eller mer än 1500 nötkreatur.
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Det sista kriteriet begränsade avsevärt antalet
tänkbara församlingar. Dessutom skulle det finnas koppling till statistikområden. Urvalet utgör
därmed inget statistiskt baserat sampel, som man
kan dra statistiskt säkerställda slutsatser av för
hela riket, utan är just referensområden. Man
måste dra försiktiga slutsatser om de produktionsområden församlingen ligger i. Specifika
händelser eller specifikt regionala eller lokala avvikelser inom ett referensområde kan innebära att
insamlade data blir begränsade vid en mer generell jämförelse.
Alla jordbrukets åtta produktionsområden är representerade med minst en församling. Götaland
är något underrepresenterat, Svealands slättbygder
något överrepresenterat och skogsbygderna i Svealand och Norrland påtagligt överrepresenterade.
Detta urval speglar i viss mån hur länsstyrelserna
förväntade sig att effekterna av jordbrukspolitiken
skulle påverka jordbrukslandskapet, med störst
påverkan i skogs- och mellanbygd.
Referensområden varierar avsevärt i storlek. I
Norrland är medelstorleken 1.065 km2 ,varierande mellan 229–1.975 km2, i Svealand 251 km2
(59–783 km2), samt i Götaland 102 km2
(16–268 km2).
utförligt i rapporten
”Dokumentation av referensområden i LiM”
(Naturvårdsverket 1993). Områdena illustreras
med översiktliga flygfotografier, samt har en
beskrivning av församlingskod, topografiskt kartblad, kulturhistorisk region, jordbrukets 18 produktionsområden, jordbrukets åtta produktionsområden, naturgeografisk region, lantbruksregistrets uppgifter från 1951, 1981 och 1990,
kartskisser med riksintresse för naturvård och
REFERENSOMRÅDENA BESKRIVS

riksintresse för kulturvård med tillhörande
beskrivningar, naturreservat och skyddsmotiv,
fornlämningar, byggnadsinventering samt bevarandeprogram för odlingslandskapets naturoch kulturvärden. I kapitlet ”Tillstånd och förändringar i referensområden” presenteras ett
urval av ovanstående uppgifter.
inom jordbrukets referensområden har analyserats av Statistiska centralbyrån. Varje referensområde har
jämförts med jordbrukets produktionsområde avseende tillstånd och förändring. Det är svårt att
med vetenskapliga kriterier göra ett representativt
urval på grund av det stora antalet variabler som
finns i ett jordbrukslandskap. Representativiteten
kan bara mätas med en variabel i taget, och ett
område som är representativt i ett avseende kan
avvika i ett annat. Analyserna utfördes 1997 och
redovisas i rapporten ”LiM:s referensområden i
lantbruksstatistiken – analyser på församlingsnivå
av utvecklingen mellan 1951 och 1995” (Naturvårdsverket 1997). Denna analys har inte upprepats vid uppföljningen 2001 och därför finns det
ingen beskrivning av hur de olika referensområdena förändrats i förhållande till den senaste tidens utveckling. Den tidigare beskrivningen, med
jämförelser från 1951 till 1995, ger dock en bra
bakgrund för att förstå hur referensområden
speglar förhållanden i jordbrukets produktionsområden. Bakgrunden och fördelarna med
referensområdena är beskrivna ovan. Nackdelen
är att de inte är helt representativa och att de
därför inte kan användas för att på ett vetenskapligt korrekt sätt följa nationella eller regionala
tillstånd och förändringar i sammansättning av
landskapet, biologisk mångfald eller kulturmiljöREFERENSOMRÅDENS REPRESENTATIVITET

ALLA JORDBRUKETS ÅTTA PRODUKTIONSOMRÅDEN är representerade med minst en församling

Götalands södra slättbygder

Källstorp/Östra Klagstorp, Eldsberga

Götalands mellanbygder

Stenåsa, Burs

Götalands norra slättbygder

Luttra, Bjälbo

Götalands skogsbygder

Örkelljunga, Virestad, Odensvi, Skee

Svealands slättbygder

Viby, Rytterne, Näshulta, Börstil

Mellersta Sveriges skogsbygd

Lysvik

Nedre Norrland

Forsa, Leksand, Offerdal

Övre Norrland

Nysätra, Övertorneå
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värden. Från och med 2003 bedrivs den nationella landskapsövervakningen inom NILS. (NILS=
Nationell Inventering av Landskapet i Sverige.
NILS är ett nytt rikstäckande miljöövervakningsprogram som omfattar alla landmiljöer med fokus
på biologisk mångfald. Länk till NILS hemsida:
http://www-nils.slu.se). Upprepningen av LiM
2001 ger en kontinuitet i svensk landskapsövervakning i avvaktan på resultat från NILS-programmet. Dessa båda program är inte helt jämförbara, inte ens i jordbrukslandskapet. LiM’s
stora fördel är att det omfattar ett helt landskapsavsnitt, medan NILS programmet fokuserar på
ytor av 1 km2, dock planeras det för en översiktlig kartering av en omgivande 25 km2 stor yta. Å
andra sidan undersöker NILS ett mycket större
antal ytor (ca 600 på 5 år), och eftersom ytorna
därtill är utlagda med ett statistiskt slumpningsförfarande uppstår inte samma problem med representativiteten som i LiM.

dränerats. De kunde också vara så förändrade att
vissa variabler ej längre kunde mätas, t.ex. om
ytorna var övertäckta med halm och gödsel eller
avbrända. Objektet kunde också vara förändrat i
storlek. I metoden hade inte alla förändringar
förutsetts och därför saknades det vid uppföljningen ett entydigt sätt att dokumentera dem på.
Förändringarna kan idag endast utläsas ur
kommentarer och det räcker inte för att kunna
göra en meningsfull statistisk analys av materialet. Analyser av fältdokumentationen utfördes inte
på grund av de många frågorna och den snäva
tidsramen. Resultaten från fältdokumentationen
finns på Naturvårdsverkets webbsidor under följande rubriker: Miljöövervakning/Miljöövervakningen i Sverige – nationellt och regionalt/Bidrag
till regional miljöövervakning och under Övrig
information och länkar. (Dnr. 721-1364-01 Mm.)

Lokal nivå – fältdokumentation
För att så bra som möjligt belysa den biologiska
mångfalden måste också fältdata samlas in. En
metodik för systematiskt och objektivt urval har
utvecklats för att med en snabb överblick kunna
följa biodiversitet på biotopnivå i odlingslandskapet och den beskrivs i ”Handledning till fältdokumentation i LiM:s referensområden” (Naturvårdsverket 1997). Fältinsamlingen skedde i alla
församlingarna 1996, och utgjorde en första tillståndsbeskrivning. Resultaten presenteras i rapporten ”Biologisk mångfald i jordbrukslandskapet – Resultat av fältdokumentationen 1996 i
LiM:s referensområden” (Naturvårdsverket
1997). För att kunna göra en förändringsbeskrivning måste objekten återbesökas. En förnyad fältdokumentation gjordes 2002 i 12 av referensområdena och totalt registrerades ungefär 2000
protokoll. Av ekonomiska skäl kunde inte alla
referensområden besökas 2002. Utgångspunkten
var att registreringen skulle upprepas med samma
metodik som vid första inventeringstillfället.
Detta visade sig dock inte vara tillräckligt för att
kunna utföra vetenskapligt baserad statistisk analys, eftersom en ny form av möjligt bortfall dök
upp, förändring. Förändringen kunde bero på att
objektet var borta, som t.ex. att träd huggits ned,
stenmurar schaktats bort och vattensamlingar

De informationskällor som använts är av flera
olika typer. De viktigaste data är:
• IRF flygbilder – ger detaljerad information om
ekologi och naturvärden. Minsta karteringsenhet: 0,25 ha, längder om minst 30 m och ca
1 m breda, eller punkter d.v.s. småbiotoper om
25 m2. Tidsdjup: 10 år (från 1991).

INFORMATIONSKÄLLOR

• Jordbruksstatistik – ger översiktlig information
om markanvändning och brukningsinriktning.
Den minsta enheten utgörs av församlingar på
ca 16–1900 km2. Tidsdjup: 50 år (från 1951).
• Lägesbunden information om för vilka skiften
stöd till jordbrukare utgått. Minsta enhet motsvarar 0,1 ha. Tidsdjup: sedan 1995, lägesbundet (GIS) sedan 1998.
• Historiska kartor- mestadels häradskartor
(föregångare till ekonomiska kartan) i skalan
1:50 000 som ger översiktlig markanvändning
och bebyggelse av det traditionella jordbruket
med vanligtvis både växtodling och djurhållning. De innehåller dessutom speciellt värdefull
information om gräsmarkers kontinuitet och
ängsbruk. De minsta enheterna varierar, ca
250x250 m. Tidsdjup: från 70 till ca 140 år.
• Bebyggelseinventering – ger information om
bebyggelseenheter och byggnadsfunktion och
tillstånd. Datainsamlingen sker dels genom
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nyinventering, dels genom information från de
historiska kartorna, dels statistisk information,
dels historiskt från hushållningssällskapens
berättelser, samt från lantbruksräkningens företagsregister. Tidsdjupet är vanligtvis jämförbart
med de historiska kartorna.
• Fältdokumentation – innebär en klassning av
status/kvalitet som förutsättningar för biologisk
mångfald i ett urval av objekt. Tidsdjup: basinventering 1996, samt återbesök 2002.
De olika informationskällorna måste anpassas till
varandra, avseende detaljeringsgrad och tematiskt
innehåll, för att man skall kunna göra analyser i
GIS på ett meningsfullt sätt.

IRF-FLYGBILDER
Informationen i flygbilderna
Flygbilder är utmärkta tidsdokument eftersom de
ger en objektiv registrering och en yttäckande information över landskapets innehåll. De infraröda färgbilderna återger framförallt vegetationen
på ett betydligt känsligare sätt än svart-vita flygbilder och ger information om biotoper, ekologiska förhållanden, fuktighetsförhållanden och
hävd, m.m. Infraröda färgflygbilder i diapositiv i
skalan 1:30 000 har beställts hos Lantmäteriverket för varje referensområde i LiM-projektet. De
bilder som använts är fotograferade 1991/92,
1996 och 2001. Bilderna är tagna under perioden
försommar – högsommar, vilket innebär bra återgivning och goda tolkningsmöjligheter för de
habitat och landskapsobjekt som karterats (Ihse
et al. 1993, Ihse 1995).
Skalan 1:30 000 ger möjlighet till både överblick och detaljinformation. En flygbild ger överblick över ca 36 km2, drygt motsvarande ett område som ett ekonomiskt kartblad. Det minsta
detalj man kan upptäcka i denna bildskala motsvarar ett område på strax under 1 m2 på marken. Så små områden har vi dock inte bedömt vid
tolkningen för LiM-data. Det behövs oftast ett
större område vid tolkningen för att man skall
kunna se färgnyanser och strukturer så tydligt att
det är möjligt att säkert klassificera ett objekt.
Den minsta karteringsenheten för punktobjekten
är ca 5x5 m, (25 m2), för ytor 50x50 m (0,25 ha).
Områden som är mindre än minsta karteringsenheten generaliseras till närmsta enhet med liknande klass.

Flygbilderna har tolkats i par, med stereoövertäckning, omfattande ca 20 km2. Stereotolkningen ger en tredimensionell landskapsinformation,
där man lätt uppfattar terrängens höjdskillnader
och vegetationens höjd, något som väsentligt underlättar klassificering och lokalisering av biotoper. IRF-flygbilder ger en objektiv basinformation, men de måste tolkas. Vid flygbildstolkningen sker dels en gränsdragning av objekten, dels en
klassificering direkt i bilden, efter ett speciellt utvecklat klassificeringssystem.
Klassificeringssystemet har speciellt utvecklats
för LiM-projektet (Ihse 1995). Ett bra klassificeringssystem för flygbildstolkning måste innehålla
enheter som är intressanta för syftet med inventeringen och som kan urskiljas vid tolkningen med
hög träffsäkerhet, så att fältarbetet kan minimeras och man kan göra en snabb datainsamling.
Dessutom måste man kunna identifiera den typ
av förändring som man kan förvänta sig inom
den registrerade femårsperioden. Systemet innehåller tre olika typer av landskapsobjekt, ytor,
linje- och punktobjekt, vilka har tolkats separat
för att fånga landskapsstruktur. Stor tyngdpunkt
har lagts vid gräsmarker på grund av deras ställning som nyckelbiotoper i jordbrukslandskapet
för att bedöma naturvärden och biodiversitet
(Skånes 1991). Ytorna är indelade i nio ägoslag
(åker, svårklassificerad åker, kultiverad gräsmark,
naturlig gräsmark av gräs- och örttyp, naturlig
gräsdominerad ristyp, skogsdungar i jordbruksmark, tomtmark och bebyggelse, vatten och övrig
mark). Dessa enheter kombineras med tilläggsinformation på olika sätt. På åkern anges markanvändning, på gräsmarkerna anges trädtäckningsgrad (i fem procentklasser), trädslag, buskslag, busktäckning (i sex klasser), fältskikt i fyra
fuktighetsklasser (torr, frisk, fuktig, våt i totalt
nio kombinationer), samt tre hävdklasser (från
välhävdat till ej hävdat).

Arbetsgång vid flygbildstolkning.
Flygbildstolkningen kan utföras med analoga
eller digitala metoder. Vid analog tolkning avtecknas objekten med en tunn tuschpenna på en
plastfilm som ligger ovanpå den ena flygbilden i
stereoparet. När tolkningen skett analogt måste
objekten digitaliseras i efterhand. När tolkningen
sker digitalt, digitaliseras objektet samtidigt vid
avgränsningen i flygbilden, vanligen i s.k. analytiska stereoinstrument, med klassificering direkt
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eller senare vid kodsättning. En tredje metod är
tolkning på bildskärm av digitala IR-ortofoton i
enkelbild, med stereomonterade flygbilder vid
sidan om som stöd. Tolkningarna i 2001 års bilder har skett med samtliga tre metoder.
Tolkningen sker i flera steg. Innan tolkningen
startat sker ett förberedelsearbete med tillgänglig
information, samt fältbesök för att skaffa referensområde för klassningssystemet (Ihse 1993).
Själva tolkningen innebär dels gränsdragning och
dels klassning. Klassningen sker i flera steg. I första steget sker en avgränsning av jordbruksmark
från skog och övrig mark. Den övriga marken indelas ej ytterligare, eftersom LiM-projektet fokuserar på jordbruksmarken. Den övriga marken
omfattar huvudsakligen skogsmark, men också
myrmark, sjöar, tätorter, m.m. I andra steget karteras markslagstyperna inom jordbruksmarken;
i tredje steget karteras åkerns markanvändning,
och gräsmarkernas ekologiska förhållanden avseende fuktighet, trädtäckning och trädslag, buskslag och busktäckning. I fjärde steget klassificeras
linje- och punktformiga landskapelement. Efter
tolkningen sker en fältkontroll, begränsad till
osäkra och svårtolkade ytor, samt slutligen en
efterbearbetning, för att föra in erfarenheterna
från fältkontrollen.
Grundarbetet som beskrivs ovan ger en nödvändig basinformation och utfördes endast i sin
helhet 1992. Därefter har de avgränsade ytorna
utgjort den bas, från vilken man studerat förändringarna från 1996 och 2001. Ett stereobildpar kan innehålla flera hundra avgränsade ytor,
men endast en del av dessa har förändrats. En
total kartering sker således inte vid varje tolkningstillfälle.

Förändringstolkning
1996 års data ligger till grund för förändringen till
2001. Den grundläggande principen vid tolkning
av 2001 års bilder är att endast förändringar från
1996 skall karteras. De avgränsningar och klassificeringar som gjordes 1996 har kontrollerats och
tolkats om ifall innehållet har förändrats (ny kod),
eller ifall gränserna förändrats (ny gränsdragning).
Ytor kan ha tillkommit, försvunnit eller ändrat innehåll. Vid tolkning och bearbetning har även felaktigheter från 1996 korrigerats.
Principen med förändringstolkning underlättar

arbetet med kartering av nya tidsskikt. Dessutom
undviker man att olika generaliseringar vid
gränsdragningen skapar ytor som är ”falska förändringar” när hopslagningen av två GIS-skikt
sker. Ett mycket stort arbete har lagts ned på att
strukturjustera och kvalitetssäkra databaserna
från 1996. Tekniken har utvecklats sedan projektstarten och därför är det idag lättare att hantera
stora datamängder i GIS-databaserna. 1992 års
data kan inte direkt jämföras med 2002 års data,
p.g.a. tekniska problem vid den tidiga digitaliseringen. GIS-bearbetningen har vid uppföljningen
2001 varit tidskrävande och nödvändig, eftersom
databaserna från 1996 innehöll mycket felaktigheter. Utan denna bearbetning hade inte materialet kunnat användas för utvärdering eller presenteras i kartform.
De historiska kartorna, som digitaliserades när
LiM-projektet startade har inte samma noggrannhet i geometrin som de moderna kartorna eller
flygbilderna. I LiM-projektet utfördes en GISanalys av förändringarna från historiska kartorna
till 1992 års tolkning i IRF-flygbilder, samt från
1992 till 1996 års tolkning. Denna analys ligger
till grund för beskrivningarna och för förändringsanalysen mellan åren 1996 och 2001.
En detaljerad beskrivning av arbetsgången, som
tillämpats i referensområdet Virestad finns i rapporten Arbetsgång för digital bearbetning av Virestad i LiM 2001 (Jansson och Skånes 2001).

GIS-METODIK FÖR DATALAGRING
OCH ANALYS
Den digitala informationen från flygbildstolkningen har bearbetats och färdigställts i GISprogrammen Arc/Info, ArcView eller Arc/GIS.
Slutprodukten är separata punkt-, linje- och
ytskikt för respektive år.
Analyserna har skett i ArcInfo genom bl a.
overlaymetoder. Det innebär att två olika tidsskikt överlagras och informationen extraheras ur
de sammanlagda skikten. Därefter har analysresultatet i form av textfiler monterats i Excel. I
Excel har sedan summeringar, korstabulering
m.m. utförts. Tolkningarna från 1996 och 2001
års bilder har kvalitetssäkrats och lagrats i separata skikt, som möjliggör olika typer av analyser.
Endast en del av alla möjliga analyser har utförts.
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Insamlade data finns tillgängliga för ytterligare
tematiska analyser. De har bl.a. använts i ett
mindre arbete för att studera fördelningen av
kopplingen mellan EU:s miljöersättningar och
förbättrad hävd i odlingslandskapet i Virestad
(Jonsson 2003).

varje enskilt block. Procentsats anger hur stor
andel av blocket som får aktuell stödform. Klassindelningen är följande:

Integrerade analyser
Det vi här kallar integrerade analyser innebär
jämförelser mellan LiM-databasen och jordbruksverkets stöddatabaser. Metodiken för vilka analyser som är lämpliga diskuterades i en arbetsgrupp. Analyserna testades och metodik utvecklades under 2002 på RAÄ (Michael Frisk 2002,
Metodstudieresultat, Riksantikvarieämbetets diarienummer 334–1633–2002) och under början
av 2003 lades riktlinjerna för hur arbetet skulle
genomföras fast.

• Betes-/slåttermark med miljöstöd

De stöd och ersättningar som bedömdes ha tillräcklig omfattning och vara av störst relevans för
integrerade analyser är:
• Miljöstöden till betesmarker och slåtterängar
under perioden 1995–2000. (Innebär miljöstödet
till Öppet odlingslandskap – Bete, miljöstödet
till Biologisk mångfald – Betesmarker samt
miljöstödet till Biologisk mångfald – Slåtterängar.) Skötselkraven innebär i princip att
marken ska vara väl hävdad årligen.
• Miljöstödet till Natur- och kulturmiljöer under
perioden 1996–2000. Stödet gavs för att landskapselement i anslutning till åkermarken
skulle skötas och hävdas.
Alla skiften med dessa ersättningar togs ut ur
jordbruksverkets stöddatabas. Dessutom plockades alla skiften med betesmark där lantbrukaren
inte sökt miljöstöd ut. Uttaget gjordes för år
2000. Stöddata kopplades till jordbruksverkets
blockdatabas, dvs ett yttäckande skikt med jordbruksblock. (Ett jordbruksblock är ett sammanhängande markområde som har en relativt beständig indelning från år till år. Jordbruksblocket
avgränsas av till exempel vägar, skog, bebyggelse,
diken, sjöar och vattendrag. Ett jordbruksblock
kan bestå av ett eller flera jordbruksskiften. Skiften med betesmark och slåtteräng ska inte finnas
med inom samma block som åkermark, utan ska
utgöra egna block. Ett blocks minimistorlek är
0,1 ha.) Varje block har fått attributet blocknamn
utifrån vilka stödformer som förekommer på

• Övriga block (dvs block som inte uppfyller
nedanstående kriterier)
• Betes-/slåttermark utan miljöstöd
• Åker med 0–25% stöd för naturoch kulturmiljöer
• Åker med 25–75% stöd för naturoch kulturmiljöer
• Åker med 75–100% stöd för naturoch kulturmiljöer
Den bearbetade versionen av blockdatabasen,
enligt ovanstående beskrivning har därefter överlagrats med LiM-databasen, dels med ytorna och
dels med landskapselementen (linje- och punktobjekt). Då uppstår ett normalt förväntat mått av
misspassning. De ”små flisor” av ytor som är
mindre än 10 m2 har generaliserats bort.
De sammanlagda ytorna har klassificerats i
betesklasser enligt följande:
• Betesmark/slåtteräng med miljöstöd
• Betesmark anmäld som foderareal men
utan miljöstöd
• Anmäld betesmark utan miljöstöd,
utan foderareal
• Gräsmark i LiM 2001, blockbildad men
utan miljöstöd
• Betesmark med miljöstöd klass skogsbete
• Gräsmark i LiM 2001, ej blockbildad.
Betesklasserna har jämförts med flygbildstolkade
ägoslag, hävd, trädtäckning och busktäckning.
Landskapselementen har klassificerats i kategorier med avseende på träd- och buskförekomst
respektive fuktighet. Jämförelse av dessa kategorier har gjorts med blocktyp.
De integrerade analyserna är redovisade som
summerade tabeller och korstabeller i Excel, på
samma sätt som de rena LiM-analyserna.
De församlingar som är färdigställda har aggregerats till en redovisning även på riksnivå. Resultaten från de integrerade analyserna redovisas i
kapitlet ”Miljöstödens effekt på landskapet –
integrerade analyser”.

METODER

33

UPPFÖLJNINGSINVENTERING
AV JORDBRUKETS BYGGNADER
Vid uppföljningen över LiM:s referensområden
2001 har dokumentationen av de kulturhistoriska
värdena begränsats till jordbruksbebyggelse, med
inriktning på byggnadernas funktion. Ingen inventering av skador på fornlämningar har upprepats.
Riksantikvarieämbetet har, i samarbete med
Bohusläns och Värmlands museum, genomfört en
förnyad inventering av jordbruksbebyggelsen
inom 10 av LiM:s referensområden; Bjälbo,
Forsa, Källstorp/Ö Klagstorp, Lysvik, Odensvi,
Rytterne, Skee, Stenåsa, Virestad och Örkelljunga. Inventeringen bygger på de byggnadsinventeringar som utfördes 1992 och 1996 inom
ramen för LiM-projektet. Syftet var att följa hur
många byggnader av olika slag som försvunnit
respektive tillkommit. Den kulturhistoriska
karaktären beskrivs genom att husens ålder, deras
funktion knutet till driftsinriktning, samt deras
typ och grad av övergivenhet beskrivs.
I kapitlet ”Inventering av jordbrukets byggnader” redovisas en sammanfattning av uppföljningsinventeringen 2002–2004 över jordbruksbebyggelsen. De samlade resultaten av inventeringen
kommer Riksantikvarieämbetet att publicera i en
separat rapport.

METODDISKUSSION
Möjligheter och begränsningar
vid flygbildstolkning
Flygbilder ger stora fördelar genom att man kan
samla in detaljerad information över stora områden på kort tid med hög noggrannhet. Tidigare
studier har visat att tolkningssäkerheten vid allmän vegetationskartering av svensk vegetation
ligger i genomsnitt på ca 80–85% (Ihse 1978)
och att vid kartering enligt LiM-systemet med
linje- och punktobjekt över 90% (Couisins &
Ihse 1996, 1998). Det motsvarar de noggrannheter i bedömning, som görs av flera kartörer vid
fältbestämning, enligt engelska undersökningar
eller vid bestämning av svenska skogstyper och
boniteter (professor B. Bunce muntlig uppgift).
Orsaken till att man inte har 100% överensstämmelse ligger dels i vegetationens karaktär där
man sällan har exakta gränser, dels i klassificeringssystemen som innehåller delvis överlappande
typer, dels att man vid bestämning såväl i fält

som i flygbild, utgår från ett visst tillstånd eller
succession i en miljö som är stadd i förändring.
Med flygbilderna får man tillgång till tidsbestämda dokument av rådata, som senare kan bearbetas i andra kombinationer. Med flygbilderna får
man också lätt tillgång till i fält svåråtkomliga
områden, eller områden som ej kan beträdas på
grund av olika restriktioner.
Begränsningarna ligger dels i den geometriska
projektionen och dels i avskärmning och beskuggning. Centralprojektionen, flygbildernas
specifika ”kartprojektion”, medför en lägesförskjutning, som gör att höjdpartier och dalpartier
blir förskjutna i förhållande till en karta. Detta
innebär att man måste göra komplicerade beräkningar för att kunna överföra ett tolkningsöverlägg från en bild tagen vid en tidpunkt till en bild
tagen vid en annan tidpunkt. Avskärmningen är
den stora negativa faktorn vid bildtolkningen,
framförallt i trädtäckt mark. Det har inte haft så
stor betydelse i LiM-karteringen, som framförallt
har fokuserat på öppna marker. Det är viktigt att
påpeka att i detta förlustsystem finns en stor
positiv faktor, nämligen tolkarens erfarenhet. Vid
tematisk flygbildstolkning är det nödvändigt att
ha god fackkunskap om de objekt man skall
tolka. Ju bättre bakgrundskunskaper och sakkunskap man har, desto bättre tolkar man. För att
kunna känna igen ett objekt från 10 000 m höjd
måste man även kunna känna igen det på marken. Ibland kan det dock vara lättare att se objekt
i flygbilden än på marken.
Såväl avgränsning som klassificering kan medföra problem, både vid kartering och i fält som i
flygbilder. Vid flygbildstolkning är gränsdragningen oftast överlägsen den vid fältarbete, (om man
inte har mycket lång tid på sig i fält), eftersom
man sällan får överblick över större områden i fält
eller ser skillnaden mot angränsade områden av
annan klass. Generalisering av enheter till större
områden är ett av de stora problemen vid all kartering och naturligtvis gör olika personer något
olika generaliseringar. Speciellt tydligt blir det vid
upprepade studier i övervakningssyfte. Detta har
vi sökt att minimera i LiM-projektet genom att
använda tolkningsöverlägget från den tidigare tidpunkten och endast markera förändringar.
Klassningssystemets utformning är mycket viktigt och LiM-systemet har specifikt utformats för
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att vara optimalt vid flygbildstolkning. Alla klasserna kan väl skiljas från varandra i flygbild, men
några klasser är mera svårbedömda än andra.
Svårklassificerad åker är en enhet som kan förväxlas såväl med åker som med kultiverad gräsmark. Naturliga gräsmarker kan vara svåra att
skilja från kultiverade i vissa lägen. Hävdens intensitet är framförallt i flygbilderna bedömd på
andelen och utbredningsmönstret av träd och
buskar och bedömningen har skett i ett fåtal
klasser, där procentandelen buskar/träd bedömts.
De klasser som använts motsvarar i stort sett de
skalor som används vid vegetationsanalyser i fält
och har tidigare bedömts ge god säkerhet vid
skattning, utan att man måste mäta. Dock kan
man tänka att klasserna kan vara alltför grova
för att fånga den förändring som sker under så
kort tid som fem år. Fältskiktets status av avbetning och höjd går sällan att bedöma utan fältbesök, liksom floristiskt innehåll. Låga buskar
eller planterade träd, under 0,5 m höga, kan
sällan bedömas i flygbilderna. En underskattning
sker av såväl träd på planterad åker, som av igenväxningen på gräsmarker av lövsly. Områden
uppfattas oftare i stället som friskare än de är.
Nyligen röjda områden syns däremot tydligare,
dels på de döda grenar som oftast lämnas kvar,
och dels på oregelbundenheten i den ytan. De
olika fuktighetsklasserna går mycket väl att skilja
från varandra, men måste oftast generaliseras
eller grupperas tillsammans, eftersom de enskilda
ytorna oftast avgränsats i första hand efter täckningsgrad av träd och buskar och inom ett sådant
enhetligt område kan fuktigheten variera i kuperade landskap.
I linjeobjekt kan det vara svårt att separera
närliggande, parallella objekt från varandra, som
t.ex. jordvallar från vattendraget eller diket, eller
stengärdsgårdar från vägrenar. Ofta växer träd
och buskar längs dessa objekt. En stengärdsgård
med mycket träd och buskar kan felaktigt tolkas
som en trädrad. Träden syns tydligt, men det underliggande objektet kan vara svårt att tolka.
Likaså kan i vissa fall stengärdsgårdar vara svåra
att skilja från smala, uträtade vattendrag om man
inte är uppmärksam på deras förlopp och omgivningen, eftersom varken höjden på stengärdesgården eller djupet på diket är så stort att det kan
uppfattas i stereo. Små vattenytor kan helt döljas
av bredkroniga träd och en vattensamling om-

given av höga träd kan felaktigt tolkas som trädtäckt åkerholme. Samma sak gäller de punktformade objekten. Ett solitärt träd växer ofta vid
ett stenröse och detta syns inte eftersom det avskärmas under trädet. Stenrösen och block kan
lätt bli undertolkade.

Rättningar vid flygbildstolkningen
Felaktigheter kan uppstå i många led; t.ex. vid
tolkning och klassificering, vid digitalisering,
samt vid databashanteringen. Tolkaren kan t.ex.
ha missat att tolka en yta, skrivit in fel kod eller
kodkombination i protokollet. Andra felkällor
kan ha uppstått hos digitaliseraren som läst av
och skrivit i fel kod på fel yta. I samband med
IRF-tolkningen 1996 rättade man felaktigheter i
1992 års tolkning. En rättning var nödvändig, för
att inte felaktiga tolkningar 1992 skulle kunna ge
sken av att en förändring hade skett fram till
1996. Inför tolkningen 2001 förväntades databaserna från 1996 vara av god kvalitet såväl geometriskt, som innehållsmässigt. Rättningar skulle
endast göras undantagsvis. Konsekvensen av
detta var att bildtolkarna utförde få eller inga
rättningar av 1996 års tolkning.
Databaserna är årsvis uppdelade i yt-, linje- och
punktskikt. Ytskikten för 1992 och äldsta versionen av 1996 var skiftesindelad på så sätt att man
låtit linjeobjekten klyva ytorna i mindre ytor. Det
innebär att man kan på så sätt fick många grannytor med identisk kodning. Fördelen med detta är
att man kan göra en analys av skiftenas utveckling
i storlek och antal. Nackdelen är att det innebär
betydligt fler ytor för tolkaren att titta igenom vid
förändringstolkning. Det fanns också i varje databas en viss mängd okodade ytor.
Inför tolkningen 2001, gjordes därför en bearbetning av 1996 års baser. Ytor som saknade
kod gavs koden övrig mark, och därefter gjordes
en s.k. ”dissolve”. ”Dissolve” är ett GIS-verktyg
som slår ihop ytor som gränsar med varandra
och som har exakt samma kodning.
Databaserna från 1996 års tolkning användes
till att skapa ett nytt flygbildsöverlägg som skulle
användas att läggas på 2001 års bilder, som underlag till förändringstolkningen, samt till eventuella
rättningar av 1996 års tolkning. Detta överlägg
bedömdes vid starten av LiM-uppföljningen 2001
vara av god kvalitet och med få fel.

METODER

35

Vid tolkningen uppdagades dock att en hel del
problem kvarstod. De vanligaste var:
• Okodade ytor var hopslagna och kodade som
”övrig mark” när de låg intill varandra, vilket
innebar att gränser som tidigare funnits fick
dras på nytt. Orsaken var att man felaktigt
utgått ifrån att alla okodade ytor var tomter,
som hämtats in från den digitala basen,
Geografiska Sverigedata (GSD).
• På svårklassificerad åker var kolumner som
anger fältskikt, hävd, samt träd- och buskinformation nollkodade i databasen, trots att
de i många fall hade tolkats och givits en kod.
Orsaken var troligtvis ett missförstånd om
vilka parametrar som skulle ingå för svårklassificerad åker.
• Kodningen mellan närstående ytor var förskjuten så att en yta kunde ha grannytans kod.
Orsaken till detta beror på att kodningen vid
digitaliseringen skett separat i Excel-dokument,
och den efterföljande hopkopplingen blivit felaktig. Denna omkastade kodning fick också
konsekvenser för hopslagningen av grannytor
(se ovan).
• Ytan har fått en ”förbjuden”, inte existerande
kodkombination.
• Ytan saknar kod- eller har ändrat avgränsning.
Problemen löstes efter bästa förmåga, och utifrån
tolkarens egna förutsättningar, men det var tidsödande och tålamodspåfrestande. I vissa fall var
det enklast att korrekturläsa det gamla analoga
materialet från 1996 och 1992 och justera basen
innan tolkning. I andra fall fick varje enskild yta
kontrolleras mot föregående tolkning både från
1996 och 1992. Tolkningsarbetet tog därför betydligt mer tid än planerat. Utöver de problem
som drabbade tolkarna med felrättningar fanns
även andra felaktigheter i baserna som inte redogörs närmare för här, eftersom de inte påverkar
förutsättningarna för förändringsstudierna.
Kvalitetskontroller har gjorts för samtliga
färdigställda databaser i samarbete med tolkare
och/eller digitaliseringsansvarig. Fellistor och felskikt har skickats iväg för åtgärd och kontrollerna har upprepats till dess att inga fel återstår.
Följande kontroller har gjorts:

• Alla ytor är slutna och har endast en kod
(identitet).
• Inga begränsningslinjer finns som har samma
kodbeteckning på båda sidor om linjen.
• Attributkolumnerna är rätt definierade.
• Toleranserna ska vara rätt ställda.
• Förekomst av ogiltiga koder bortrensade i
punktskikt, linjeskikt, ytskikt samt ytskiktets
begränsningslinjer (skogsgränser).
• Förekomst av ogiltiga kombinationer av ytornas olika attribut bortrensade.
• Förekomst av grannytor med identisk kod
kontrollerades, så att gränsen tagits bort eller
koden ändrats.
• Relation mellan ytkod (ägoslag) och begränsningslinjens kod är giltig.
Eventuella fel har åtgärdats vilket innebär databaser med hög kvalitet. Men på grund av de svårigheter som uppstått under tolkningsarbetet får
man räkna med att några brister trots allt kan
finnas i varierande omfattning. Det rör sig om att
en liten men osäker andel av registrerade förändringar egentligen är rättningar. Beroende på digitaliseringsmetodik och mätnoggrannhet denna
gång och vid tidigare digitaliseringar 1992 och
1996, kan misspassning kvarstå mellan baser från
olika år. Dessa fel är inte förändringar men påverkar resultatet. Tolkningsresultatet för vissa
klasser är mer osäkert än för andra. Så tycks åker
i träda vara mindre konsekvent tolkad än andra
typer. Det kan också finnas en viss skillnad i kunskapsnivå hos tolkarna. De bildtolkare som har
lång och tidigare erfarenhet av LiM, eller annat
tolkningsarbete av liknande karaktär, har säkrare
och jämnare tolkningsresultat än de som är mindre erfarna. Bäst resultat får man om samma tolkare kan göra uppföljningstolkningar i eget område. De bildtolkare som fortlöpande diskuterat
tolkningsproblem med varandra och med tolkningsansvarig har sannolikt bättre resultat.
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Åkermark är oftare bättre avgränsad än betesmark. Ett betesmarksblock som innehåller partier med t.ex. tätare vegetation eller delskiften
som inte betas har räknats som ”betesmark
med miljöstöd” även om stöd endast utgått för
en del av arealen. Detta antagande bygger på
att vi utgår ifrån att i de flesta fall så betades
hela arealen även om endast en del berättigade
till stöd. Dock kan det finnas arealer som inte
betats i de block som klassats som betesmark
med miljöstöd.

Felkällor som påverkar resultatet
av de integrerade analyserna
Nedan beskrivs ett antal felkällor som enbart har
betydelse för tolkningen av de integrerade analyserna. De felkällor och metodproblem som identifierats i föregående avsnitt har betydelse även vid
de integrerade analyserna.
•

•

STÖDEN FÖRÄNDRAS ÖVER TIDEN .

De miljöstöd
som har använts i analyserna är stöd till skötsel
av betesmarker och slåtterängar (kallas betesmarksstöd) samt stöd till natur- och kulturmiljöer (kallas kultstöd). Betesmarksstöden var
femåriga åtaganden. Dessa kan ha ingåtts mellan 1995 och 1999. Kultstöden ingicks alla
1996. Från och med 2001 var utformningen av
stöden i viss mån nya i och med det nya miljöoch landsbygdsprogrammet. Stöduttagen till
analyserna gjordes därför för år 2000 eftersom
de stöd som gavs det året i stor utsträckning
hade kunnat verka under den period över vilken LiM-inventeringen mäter förändringar
(1996–2001). Samtidigt är det så att de miljöstödsblock med betesmarksstöd som använts
förvisso kan ha haft stöd under olika lång
period (2–6 år). Absoluta huvuddelen har dock
skötts med stöd under flera år. Dessutom innebär detta att vissa brukare kan ha struntat i
stödet/skötseln från och med år 2001 och att
hävden på sådana skiften därmed kan ha uteblivit under år 2001. Eftersom miljöstöd är
femåriga åtaganden finns det en risk att stöddata från år 2001 (flygfotograferingsåret) i stor
utsträckning kan innehålla skiften som skötts
med hjälp av miljöstöd endast under ett år,
samtidigt som skiften som erhöll stöd för skötseln under hela perioden 1996–2000 men inte
2001, hamnade utanför analysen. Detta
bedömdes ha utgjort en stor felkälla. Kultstödet
har i samtliga fall verkat i fem år (1996–2000).

SKIFTEN KONTRA BLOCK .

Miljöstöden gavs för
betesmarkskiften (betesmarkstöden) och för
åkermarksskiften (kultstöden). Ett jordbruksblock kan innehålla flera skiften. Detta
innebär att vissa jordbruksblock endast har
haft stöd på en viss del av sin areal. I analyserna har vi tagit hänsyn till detta för kultstödet.

•

KULTSTÖD I ANSLUTNING TILL ÅKERMARK .

Kultstödet utgick för skötsel av landskapselement i eller i anslutning till åkermark. Detta
innebär att element som ligger i kanten av eller
nära åkrar med kultstöd också sköts inom
ramen för ersättningen. I vilken mån sådana
element hamnar i rätt yta i överlagringsanalysen i GIS är oklart.
•

ELEMENTDEFINITIONER .

Sammanfattningsvis
innebär skillnader i elementdefinitioner att
miljöstödet har kunnat ha effekt även på företeelser som inte syns i flygbilderna och på liknande sätt har en del av de karterade linje- och
punktelementen inte omfattats av miljöstöd.
De landskapselement vars träd- och busktäckning vi har jämfört är olika definierade i
LiM och kultstödet. Vi har vid de integrerade
analyserna använt alla de linje- och punktelement som tolkats med avseende på träd- och
busktäckning. Dessa är renar, stengärdesgårdar,
bäckar, uträtade vattendrag, holmar, stensamlingar, hällar, vattensamlingar och täkter. De
element som berättigade till miljöstöd och då
skulle skötas under perioden 1996–2000 var
betydligt fler än de som flygbildstolkats. Täkter
ingick dock inte i miljöstödet. Likaså ingick
inte landskapselement som anlagts i relativ sen
tid. Definitionerna av elementen skiljer sig
ibland mellan miljöstödet och flygbildstolkningen. Detta kan tänkas betyda att vissa av de
tolkade elementen inte har varit aktuella för
miljöstöd. För dessa kan man därmed inte förvänta sig att miljöstödet har haft någon effekt.
Generella skillnader är att elementen måste ha
en viss storlek för att karteras i flygbildstolk-
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ningen (längd 30 m, renar bredd 5 meter,
punkter minst 5x5 meter). Som holmar flygbildstolkas ytor mindre än 0,25 ha medan
motsvarande definition för åkerholmar inom
miljöstödet var mellan 0,01 och 0,5 ha.
•

SKÖTSELKRAVEN .

Vid de integrerade analyserna
jämför vi hur träd- och buskskikten har utvecklats mellan inventeringarna i betesmarker och
vid landskapselement. Detta relateras sedan till
om ytan har haft miljöstöd. Hypotesen är att
miljöstöden har haft effekt och detta testas
genom att analysera om dessa marker och
element har fått en mindre täckning av trädoch buskar. Enligt miljöstödens regler ska träd
och buskar av igenväxningskaraktär tas bort.
Detta innebär dock att det får (ibland till och
med att det ska) förekomma en del träd- och
buskvegetation vid landskapselement och i
betesmarker. Sålunda behöver inte en oförändrad eller ökande förekomst av träd- och buskar
i betesmarker eller vid element alltid innebära
att miljöstödet inte haft någon effekt.
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Sammanställning av tillstånd
och förändringar i LiM:s referensområden
Av Janne Elmhag (ADOXA).

INLEDNING
LiM:s referensområden utvaldes ursprungligen
med syfte att belysa miljöförändringar i hela det
svenska odlingslandskapet. En förutsättning för
att det ska vara möjligt är att referensområdena
är representativa för det svenska jordbrukslandskapet i stort. Men här är representativiteten inte
självklar. Ett referensområde kan vara representativt i ett avseende och avvika i ett annat. De utvalda referensområdena är dessutom sinsemellan
mycket olika och bidrar därför i olika grad till
olika aspekter i den sammantagna bedömningen
av tillstånd och förändringar. Stenåsa församling
står exempelvis ensam för omkring hälften av
arealen ”naturlig gräsmark” i hela materialet, Burs
församling bidrar endast med ungefär 0,3 procent
av underlaget beträffande punktobjekt osv.
Referensområdenas representativitet inom jordbrukets produktionsområden analyserades 1997
1996

2001

Åker
36 419 ha

Åker
35 050 ha

33 910 ha

a

2

4h

91

12

6

ha

2 797 ha

19

1

ha

Kultiverad gräsmark
6 854 ha

01

a
7h

39

3

ha

6 407 ha

3 h 36 h
a
a

21

ha

Övrig mark
234 480 ha

5h

a

233 750 ha

FIGUR 5. Markanvändning på åker,
förändringar 1996–2001
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av Statistiska centralbyrån och redovisas i rapporten LiM:s referensområden i lantbruksstatistiken –
analyser på församlingsnivå av utvecklingen mellan 1951 och 1995. Motsvarande analys har inte
har genomförts vid LiM-karteringen 2001 och
data från tre av de ursprungliga församlingarna
har på grund av tekniska problem inte tagits med
i nedanstående sammanställning. Men de sjutton
analyserade församlingarna har trots det en stor
geografisk spridning – från Övertorneå i norr till
Örkelljunga i söder och från Gotländska Burs i
öster till Skee i den västsvenska dalbygden och
elva av Sveriges arton jordbruksproduktionsområden är representerade. Det talar för att tillstånd
och förändringar i LiM:s referensområden, sammantaget presenterade, ändå kan ge en god fingervisning om tillstånd och förändringar i hela det
svenska jordbrukslandskapet.

MARKANVÄNDNING
År 2001 utgjordes ungefär tolv procent av de
sjutton referensområdenas totala areal av åkermark vilket innebär en minskning med knappt
fyra procent eller 1369 ha sedan 1996. Under
den aktuella femårsperioden har således åker
motsvarande arealen av ungefär 160 fotbollsplaner i var och en av de undersökta församlingarna
omvandlats till annan mark. Förändringen omfattar 475 stycken åkrar, d.v.s. nära 100 åkrar årligen under perioden. Huvudsakligen består arealminskningen i att mark som betraktades som
åker i 1996 års flygbildstolkning fem år senare
istället har förts till kategorin ”svårklassificerad
åker”. (”Svårklassificerad åker” tillkom som en
kategori i flygbildstolkningen för att det visade
sig svårt att bedöma skillnaden mellan kultiverad
gräsmark och vallodling på åker. ”Svårklassificerad åker” betraktas i LiM-projektet som gräsmark.) En mindre del av åkerarealen har helt
tagits ur produktion. I figur 5 där dynamiken för
”åker”, ”svårklassificerad åker” och ”kultiverad
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FIGUR 6. Markanvändning.

FIGUR 7. Markanvändning. Procentuell förändring
1996–2001.

betesmark” åskådliggörs framgår att en väsentlig
areal, 1013 ha, ”svårklassificerad åker” har övergått till ”kultiverad gräsmark” under perioden.
Den förlorade åkermarken tycks alltså via ”svårklassificerad åker” till största delen övergå till
”kultiverad gräsmark”. Minskningen av arealen
åkermark i LiM:s referensområden kan ses som
en parallell till den nationella trend som pågått
sedan åtminstone 1930-talet i landets södra del
och under de senaste 50 åren i resten av landet.
Enligt lantbruksregistret (LBR) har minskningen
av Sveriges åkerareal pågått med en nära nog
konstant hastighet på en halv procent per år
sedan 1970. (SJV 2000 Miljöeffekter av EU:s jordbrukspolitik, Jordbruksverket rapport 2000:21).
Naturlig gräsmark, det vill säga betesmark och
slåtterängar utan synliga tecken på kultivering,
utgör drygt två procent av arealen i referensområdena. Förändringen mellan 1996 och 2001 var
liten – en minskning med ca 40 ha eller 0,7 procent men antyder ändå en negativ trend ur ett biologiskt-mångfalds-perspektiv. Detta trots att dessa
marker tillhör våra arttätaste och bland annat
därför har prioriterats i fördelningen av miljöstödsmedel och ofta även i andra former av bevarandearbete. Den kultiverade gräsmarken däremot
som ofta är gödslad och därmed i de flesta fall har
ett betydligt lägre naturvärde ökar sin areal med
ca 817 ha eller tolv procent. (figur 6 och 7).

MARKANVÄNDNING PÅ ÅKER
Arealen åkermark minskar alltså men även användningen av den befintliga åkermarken genomgår förändringar. ”Åker i växelbruk” d.v.s. den
traditionella åkern med spannmålsodling eller
slåttervall som skördas varje år minskar i de
sjutton undersökta församlingarna. Arealen har
minskat med tre procent eller 1055 ha. En övervägande del har förts till annat markslag – företrädesvis ”svårklassificerad åker” (se stycket
”Markanvändning” ovan) och en mindre del,
35 ha, har planterats med barrträd. Trädesåkrar,
lövplanteringar och energiskogar har bidragit till
att ”åker i växelbruk” även har tillförts arealer
under perioden om än i ringa omfattning. (figur
8, 9 och 10). Noterbart är även att arealen barrplanterad åker ökar med 30 ha, medan arealen
åkrar planterade med lövträd minskar med 85 ha.
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FIGUR 8. Markanvändning på åker, åker i växelbruk.
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HÄVD PÅ GRÄSMARKER
Andelen välhävdade gräsmarker har ökat med 71
ha eller nära två procent under perioden. Miljöersättningarna inom miljö- och landsbygdsprogrammet är idag det viktigaste styrinstrumentet
för skötsel av betes- och slåttermarker och spelar
en viktig roll för den utvecklingen. Å andra sidan
ökar även andelen gräsmarker som helt saknar
hävd. Den ökningen är större – 228 ha eller drygt
fem procent. En trolig orsak är att de gräsmarker
som berättigar till miljöstöd prioriteras av markägare och djurhållare. Därmed hävdas de väl
medan övriga marker i brist på lönsamhet och
betesdjur i stor utsträckning lämnas utan hävd.
Bland dessa ohävdade gräsmarker finns sannolikt
höga biologiska värden som riskerar att gå förlorade om inte de ekonomiska förutsättningarna
för hävd av gräsmarker förbättras för brukare
och markägare. Förhållandet mellan gräsmarkernas tillstånd och miljöstöd diskuteras mer ingående i kapitlet ”Miljöstödens effekt på landskapet –
integrerade analyser” (figur 11).
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FIGUR 10. Markanvändning på åker,
förändringar 1996–2001.

12 och 13 i samtliga träd- och busktäckningsklasser. Det vill säga att i den dynamik som pågått
under perioden 1996–2001 med vissa marker som
fått växa igen och andra som i varierande grad
röjts och öppnats upp bidrar den glesare träd- och
buskbevuxna gräsmarken alltid med större areal
till den tätare bevuxna än tvärtom vilket ytterligare understryker igenväxningstrenden.
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TRÄD- OCH BUSKTÄCKNING
I GRÄSMARKER
Arealen tätt trädklädda liksom arealen tätt
buskklädda gräsmarker ökar vilket generellt sett
är negativt ur ett mångfaldsperspektiv och analogt med utvecklingen av ohävdade gräsmarker.
Förekomsten av helt öppna gräsmarker uppvisar
också en negativ trend - arealen gräsmark utan
vare sig träd eller buskar minskar. Se figur 12 och
13. Dessutom sker en förskjutning åt höger i figur
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FIGUR 11. Hävd.
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FIGUR 12. Busktäckning.

Att både arealen tätt träd- och buskklädda
marker och arealen välhävdade marker ökar kan
verka motsägelsefullt eftersom flygbildstolkaren
vid bedömningen av markens hävdstatus väger in
förekomsten av träd och buskar. Ett expanderande träd- och buskskikt är ju tecken på svag hävd
eller ingen hävd alls. Förklaringen ligger sannolikt i de stora arealer helt öppna eller mycket
glest träd- och buskbevuxna gräsmarker som
mycket väl kan innefatta områden vars hävd förbättrats under perioden 1996-2001. De tätt trädoch buskklädda markernas utökade arealer kommer i sin tur i huvudsak inte från välhävdade,
öppna marker utan från redan träd- och buskklädda marker som växt igen ytterligare. Positivt
är dock att av de träd som förekommer i gräsmarkerna ökar andelen löv- och blandbestånd
medan arealen barrträdsklädda marker minskar.
(figur 14).
Av de analyserade buskslagskategorierna tillhör
”en/barrbuskar” och ”taggbuskar” det gamla
jordbrukslandskapet och har en självklar roll i de
naturliga fodermarkernas ekologi. Sådan buskklädd mark minskar sin areal något. ”Övriga lövbuskar” är det vanligaste buskslaget och arealen
ökar dessutom. Det kan tyda på förekomst av sly
och att det pågår igenväxning i gräsmarkerna.
Alla buskslagskategorier med inslag av ”övriga
lövbuskar” ökar. (figur 15).
I de små skogsområden (<6 ha) i jordbrukslandskapet som också har analyserats men som
till skillnad från gräsmarkerna vanligtvis inte berörs av miljöstödsåtgärder minskar arealen hag-
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FIGUR 13. Trädtäckning.
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FIGUR 14. Trädslag i gräsmark.
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FIGUR 15. Buskslag i gräsmark.
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FIGUR 16. Småskogar (< 6 ha) i jordbrukslandskapet.

marksartad skog märkbart, 126 ha eller sju procent. Anmärkningsvärd är även arealökningen för
hyggen i småskogarna. (figur 16).

FIGUR 17. Markfuktighet i gräsmarker.
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GRÄSMARKERNAS FUKTIGHET
Beträffande gräsmarkens fuktighet har endast
mycket små arealförändringar skett. Samtliga
fuktighetsgrupper uppvisar i stort sett oförändrade arealer. De största arealerna utgörs av
”friska” marker som tillsammans med kategorin
”torr, inklusive skarp” utgör mer än hälften av
referensområdenas gräsmarksareal. (figur 10).
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FIGUR 18. Punktobjekt.

LANDSKAPSOBJEKT
Vid flygbildstolkningen inom LiM-projektet har
stor vikt lagts vid jordbrukslandskapets småbiotoper eftersom de är av väsentlig betydelse för
den biologiska mångfalden. De så kallade punktobjekten minskar i antal. Orsaken finner vi i dagens jordbruk med allt färre och större åkrar som
kräver allt större maskiner. Bland de åkrar som
överges eller övergår till permanent gräsmark är
små åkrar med inslag av åkerstenar, solitärträd,
vattensamlingar och andra produktionshindrande
punktobjekt troligen överrepresenterade. Solitära
träd, stensamlingar och hällar och block är dessutom relativt lätta att avlägsna från jordbruksmarken och deras antal minskar därför snabbt –
ungefär tre procent under perioden 1996–2001.
De vanligtvis betydligt större åkerholmarna för-

svinner i långsammare takt – knappt två promille
under samma period. Men tyvärr hävdas de i allt
mindre omfattning och växer igen i ungefär
samma takt som övriga punktelement försvinner.
(figur 18 o. 19). Den negativa trenden gäller även
linjeobjekt. Sammantaget minskar längden av
diken, brukningsvägar, renar, alléer, bäckar, jordvallar m.m. i LiM:s referensområden med ungefär
elva mil eller två procent under tidsperioden
1996-2001. Även linjeobjekten tenderar att förbuskas eller växa igen. Andelen linjeobjekt med
träd- eller buskrad ökar medan andelen linjeobjekt helt utan träd och buskar minskar. (figur 20).
Öppna diken med renar är en mycket viktig del
av jordbrukslandskapets ekologiska infrastruktur.
Antalet öppna diken har minskat kraftigt under
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FIGUR 19. Åkerholmar.

1900-talet och ersatts av täckta diken. Nu återfinns öppna diken främst i fastighetsgränser och i
åkerkanter. De utgör ännu ungefär hälften av alla
linjeobjekt i LiM:s referensområden både beträffande antal och längd men minskningen under
perioden 1996-2001 var påtaglig, ungefär fyra
mil eller 1,7 procent. (figur 21).

SLUTSATSER I PUNKTFORM
• Arealen åkermark fortsätter att minska och därmed minskar också förekomsten av en lång rad
småbiotoper med mycket stor betydelse för den
biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet.

FIGUR 20. Linjeobjekt, Träd- och buskskiktets förändring.
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• Arealen naturlig gräsmark minskar något trots
att miljöersättningarna i första hand gått till
skötsel av just dessa marker.

FIGUR 21. Linjeobjekt: Status och förändring.

• Det pågår en igenväxning av gräsmark, linjeobjekt och åkerholmar i LiM:s referensområden. Arealen välhävdade gräsmarker ökar
visserligen men arealen gräsmarker som helt
saknar hävd ökar mer. Se även kapitlet avseende miljöstödens effekt på landskapet.

• De naturvårdande krafterna i jordbrukslandskapet, med miljöersättningarna inom miljöoch landsbygdprogrammet som främsta vapen,
har inte förmått att vända den långsiktigt negativa trend som rör förutsättningarna för en hög
biodiversitet i LiM:s referensområden. Se även
kapitlet ”Miljöstödens effekt på landskapet –
integrerade analyser”.

• Jordbrukslandskapets ekologiska infrastruktur
med åkerholmar, solitära träd, diken, brukningsvägar m. fl. punkt- och linjeobjekt utarmas
i en takt av ungefär 0,5 procent årligen. Minskningen förklaras nästan helt av en minskad
jordbruksareal.
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Miljöstödens effekt på landskapet
– integrerade analyser
av Martin Sjödahl (Jordbruksverket).

VARFÖR INTEGRERADE ANALYSER?
PÅVERKAR JORDBRUKSPOLITIKEN
LANDSKAPET?
Inom den gemensamma jordbrukspolitiken finns
många olika styrmedel. Prisstöd, direktstöd och
miljöstöd är några av de viktigaste. Direktstöden
är till exempel stöd för att man odlar en viss
gröda (arealersättning) eller har ett visst djur
(djurbidrag). Miljöstöden är ersättning för att
lantbrukaren utför någon särskild miljönytta. Utöver dessa (och andra) stöd finns det andra styrmedel t.ex. lagar och informationsinsatser som
kan påverka lantbrukarnas brukningsmetoder
och utnyttjande av landskapet. För att en åtgärd
som påverkar landskapsbilden ska kunna följas
med hjälp av flygbildstolkningen krävs att den är
lägesbunden. Åtgärder som är generella och ges
till alla lantbrukare eller all mark är mindre intressanta att utvärdera med landskapsövervakningsmetoder. De följs bättre med statistiska metoder. Två exempel på lägesbundna åtgärder som
lätt skulle kunna följas med hjälp av flygbilder är
stödet för anläggning av våtmarker och stödet för
restaurering av igenväxta betesmarker och slåtterängar. Båda dessa åtgärder har emellertid relativt
liten areell omfattning och sannolikheten att de
förekommer i någon större utsträckning i de 20
referensområdena är liten. Åtgärder som däremot
har en relativt stor frekvens i landskapet och som
också borde kunna ha betydelse för biologisk
mångfald och kulturmiljövärden är arealersättningen, djurbidragen och särskilt då kravet på
viss foderareal (vall eller betesmark) för att få
djurbidrag samt miljöstöden till öppet odlingslandskap, betesmarker och slåtterängar samt
natur- och kulturvärden. Arealersättningen och
miljöstödet till vall utgick för befintliga åkrar och
den landskapseffekt man kan förvänta sig av
dessa är att de bidrar till ett öppethållande och
att lantbruksföretagen klarar sig. De åtgärder

som bedömts vara lämpligast att utvärdera med
hjälp av LiM:s övervakningsmetod är ersättningen för skötsel av betesmarker och slåtterängar
samt ersättningen för skötsel av landskapselement, det vill säga natur- och kulturmiljöersättningen. Det finns en stor kännedom om dessa
miljöersättningars kvantitativa omfattning. De
undersökningar som utvärderar de kvalitativa
effekterna, dvs. vad som verkligen händer med
den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena i betesmarker och slåtterängar är däremot få. Därför är kvalitativ uppföljning av de
olika styrmedlens effekter angelägna. Detta är
bakgrunden till de integrerade analyser som
genomförts. Analyserna redovisas i detta kapitel.
Inom landskapsövervakningen finns bra data på
hur utvecklingen varit när det gäller mängder,
hävd, träd- och busktäckning på gräsmarker och
linje- och punktelement. Det är dessa parametrar
som har relaterats till vissa miljöersättningar.
Metoden beskrivs i detalj i metodkapitlet.

VÄRDEFULLA MARKER
SKÖTS I FÖRSTA HAND?
År 2000 fanns det totalt ca 6400 ha mark som
var anmäld som betesmark eller äng i de delar av
de 17 områden som kunnat analyseras. (I metodkapitlet framgår det vilka referensområden samt
vilka delar av vissa av områdena som inte kunnat
analyseras. Det är dessa 17 församlingar som har
analyserats i hela detta kapitel, såvida inte annat
anges.) Denna mark ligger inom så kallade jordbruksblock som är noggrant geografiskt definierade ytor. All jordbruksmark med någon form av
jordbruksstöd finns med i Jordbruksverkets blockdatabas. I figur 22 sammanfattas de indelningar
av marken som har gjorts utifrån jordbruksblock
och stödformer.
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FIGUR 22. Indelning av gräsmarken.

FIGUR 23. Andelen av marken som bedömts vara naturlig respektive kultiverad för olika typer av gräsmarker.

Av ängs- och betesmarksblocken hade det allra
mesta miljöstöd för betesmark eller slåtteräng på
hela eller delar av arealen. Utöver detta fanns det
ytterliggare 3665 hektar gräsmark som låg inom
blockbildad mark men som inte var anmäld som
betesmark eller äng och 5326 hektar gräsmark
som inte var blockbildad över huvud taget
(tabell 1). Totalt fanns det 13689 hektar gräsmark, varav 6026 hektar (44%) klassats som
naturlig gräsmark och resten som kultiverad.
Den naturliga gräsmarken var blockbildad i
högre utsträckning än den kultiverade (68% resp.
56%). Den naturliga gräsmarken hade också miljöstöd i högre utsträckning än den kultiverade
(45%, 25%). Av figur 23 framgår hur förhållandet
mellan naturlig och kultiverad gräsmark varierar
efter betesmarksklass. Marker med miljöstöd

innehöll en betydligt högre andel naturlig gräsmark än de gräsmarker som inte var anmälda
som betesmarker eller de som inte ens var blockbildade. De icke blockbildade gräsmarkerna är
marker som sannolikt inte har utnyttjats i någon
jordbruksstödsansökan sedan EU-inträdet 1995.
Sammantaget visar detta att miljöstödet har styrts
till naturliga gräsmarker, vilket är bra eftersom
dessa marker ofta har höga natur- och kulturvärden. Resultatet tyder på att de naturliga gräsmarkerna har fångats upp av jordbrukspolitiken
i större utsträckning än de kultiverade. Detta är
positivt och måhända något överraskande. Kostnaderna för att sköta de naturliga gräsmarkerna
bör i genomsnitt vara högre. En närliggande förklaring är då att intresset för att sköta dessa
marker blivit större eftersom skötseln berättigar

TABELL 1:
Areal i hektar av de olika typerna av betesmark i uppdelat på naturlig respektive kultiverad betesmark.
Naturlig
gräsmark

Kultiverad
gräsmark

Övrig mark

Totalt

Betesmark och äng med miljöstöd

2725

1923

1668

6316

Betesmark och äng utan miljöstöd

27

25

20

72

Övrig blockbildad mark

1348

2317

48171

51836

Övrig (icke blockbildad) gräsmark

1926

3400

–

5326

46

O D L I N G S L A N D S K A P I F Ö R Ä N D R I N G – E N U P P F Ö L J N I N G AV L I M : S R E F E R E N S O M R Å D E N

0

20

40

60

80

100

Burs
Börstil
Leksand
Nysätra
Näshulta

Betesmark/
äng med miljöstöd
Icke blockbildad
gräsmark

Odensvi
Rytterne
Skee
Stenåsa
Virestad
Örkelljunga
Övertorneå

FIGUR 24: Andelen naturlig gräsmark i procent av total
gräsmarksareal uppdelat på marker med miljöstöd och på
gräsmarker som inte är blockbildade (inte ingår i jordbruksproduktion). I figuren redovisas endast de referensområden
som hade mer än 200 hektar gräsmark.

till extra ersättning genom miljöstöd. Riktade informationsinsatser och regionala skillnader kan
också ha betydelse för resultatet. En tidigare undersökning visar att anslutningen till miljöstödet
var högre för de mest värdefulla ängs- och betesmarkerna än för de något mindre värdefulla.
(Jordbruksverket 2000. Miljöstödet och ängs- och
hagmarkerna. En GIS-baserad analys av ängsoch hagmarksinventeringen och miljöersättningarna för skötsel av betesmarker och slåtterängar.
Rapport från projektet CAP:s miljöeffekter”
Rapport 2000:20.) Resultatet från landskapsövervakningen är i linje med den undersökningen.
Andelen naturlig gräsmark varierar kraftigt
mellan de olika referensområdena, vilket framgår
av figur 24. Ur figur 24 kan man också utläsa att
i vissa områden (t.ex Rytterne och Örkelljunga)
var andelen naturlig gräsmark högre i sådana
marker som inte hade miljöstöd. Mönstret från
figur 23 är alltså inte generellt utan varierar mellan
olika områden.

En liten del av den mark för vilken brukarna
erhöll miljöstöd för betesmark eller slåtteräng
klassades vid tolkningen som åker, skog, tomtmark eller övrig mark. Detta kan bero på svårigheter vid avgränsning av betesmark från dessa
markslag både i verkligheten och i flygbilden. I
jordbrukssammanhang har betesmark skilts från
åkermark bland annat genom definitionen att den
inte är lämplig att plöja. Detta avgörs i tveksamma fall i praktiken av lantbrukaren. Gräsmark kan alltså vara svår att avgränsa från åkermark. Detta gäller särskilt den kultiverade gräsmarken. I de analyserade referensområdena hade
34% av gräsmarken miljöstöd för betesmarkseller ängsskötsel. Skillnaderna är stora mellan
olika referensområden. I Stenåsa på Öland hade
till exempel 68% av gräsmarken miljöstöd medan
i Nysätra i Västerbotten hade endast tre procent
miljöstöd år 2000. Även om siffrorna är osäkra
och avgränsningar är svåra, visar siffrorna att det
finns stora arealer gräsmark som inte sköts. Av
dessa marker är en stor del under igenväxning.
Potentialen för omfattande restaurering och en
fortsatt ökad areal betesmark och äng är alltså
stor om de ekonomiska förutsättningarna ges.

HÄVDEN ÄR SVÅRTOLKAD
För att få god jämförbarhet så är analyserna av
hävden gjorda på de ytor som är klassade som
gräsmark såväl 1996 som 2001. När bedömningarna av hävden ska relateras till miljöstöden
är det viktigt att betona att hävden är svårbedömd i flygbilder. Bedömningen blir ganska avhängig av när flygbilden är tagen i förhållande
till när hävden utförs. Som tolkningsindikatorer
används bland annat träd- och buskskiktets utbredning och täthet. Bedömning av hävden är
alltså inte oberoende av bedömningen av trädoch buskskikt.
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FIGUR 25. Hävdklassning på gräsmarker med eller utan

FIGUR 26 Hävdklassning på gräsmarker med eller utan

miljöstöd. Marker utan miljöstöd är uppdelade på block-

miljöstöd i alla områden utom Stenåsa och Odensvi. Marker

bildade och icke blockbildade gräsmarker.

utan miljöstöd är uppdelade på blockbildade och icke
blockbildade gräsmarker.

Hävden år 2001 är i genomsnitt betydligt bättre
på de ytor som har miljöstöd än på övrig blockbildad gräsmark respektive övrig gräsmark (figur
25). Att miljöstöden fördelas till brukare med
bättre hävdade marker kan tolkas som att stöden
har bidragit till en förbättrad hävd. En alternativ
tolkning är att stöden fördelats till de gräsmarker
som sedan länge varit ganska väl hävdade och
mindre igenväxta. I så fall har miljöstödet snarare
bidragit till att säkerställa att hävden upprätthålls.
Naturligtvis förekommer miljöstöd på både marker med återupptagen hävd såväl som på marker
som ”alltid” har hävdadts tillfredsställande.
Resultatet som redovisas i figur 25 stämmer väl
överens med flera tidigare undersökningar som
utvärderat miljöstödens effekt på landskapet
under perioden 1995–2000. (På sidorna 90–98
i Jordbruksverkets rapport 2002:2 sammanfattas
flera regionala undersökningar som analyserat
miljöstödens effekt, Miljöeffekter av EU:s jordbrukspolitik. Rapport från projektet CAP:s miljöeffekter 2001.)
När man granskar resultatet i figur 25 kan man
vända på resonemanget och fundera över varför
ungefär en fjärdedel av gräsmarkerna med miljöstöd klassats som ohävdade? Svaret på frågan
ligger troligtvis delvis i de felkällor som redovisas
i metodkapitlet. Flygbildstolkningen är gjord år
2001 och miljöstöden är utplockade för år 2000,
i vissa fall har bara en del av blocket miljöstöd.
En helt övervägande del av den areal som klass48

ades som ohävdad men som hade miljöstöd ligger
i Stenåsa på Öland (780 ha) och Odensvi i Småland (105 ha). Här har uppenbarligen flygbildstolkningen inte lyckats uppmärksamma den hävd
som faktiskt måste ha funnits på stora delar av
dessa ytor. (Susanne Forslund på länsstyrelsen i
Kalmar bekräftar att detta är helt orimliga siffror.) Stenåsa och Odensvi är också de referensområden som uppvisar överlägset minst förändringar i hävdklassning mellan 1996 och 2001. I
dessa områden är hävden oförändrad i 99% respektive 95% av gräsmarkerna. I övriga områden
är motsvarande siffra 75%.) Om Stenåsa och
Odensvi räknas bort är andelen av gräsmarken
med miljöstöd som klassades som ohävdad endast
sju procent (figur 26). Trots att hävden är svår att
bedöma i flygbilder och felkällorna är flera visar
både figur 25 och 26 på tydliga skillnader i hävden av gräsmarker med miljöstöd gentemot de som
saknar stöd. Utifrån figurerna kan man också se
att det förekommer en god hävd på nästan en
femtedel av de övriga, icke blockbildade, gräsmarkerna. Siffran är sannolikt överskattad på
grund av felkällorna i analysen. Slutsatsen måste
ändå bli att det förekom en hel del hävd av gräsmarker utan att dessa gavs ekonomiskt stöd från
jordbrukspolitiken.
Har då miljöstöden förbättrat hävden av gräsmarkerna eller har de bara upprätthållit hävden
på sedan tidigare hävdade marker? För att besvara frågan måste man se hur hävdklassningen har
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FIGUR 27. Andelen av arealen som fått förbättrad eller

FIGUR 28. Trädtäckning i gräsmarker med miljöstöd

försämrad hävdklassning mellan 1996 och 2001, fördelat på

respektive övrig gräsmark 2001.

gräsmarker med miljöstöd samt på övriga gräsmarker. I urvalet ingår endast arealer som klassats som gräsmark både
1996 och 2001 och där hävden kunnat klassas båda åren.

förändrats mellan 1996 och 2001 i de marker
som som har respektive saknar miljöstöd. Hävdklassningen från flygbilderna görs i tre klasser,
välhävdat, svag–måttlig hävd och hävd saknas.
Sålunda kan hävden förändras en del utan att
klassningen behöver ändras, särskilt inom klassen
svag–måttlig hävd. I betesmarker med miljöstöd
har en större del av arealen fått förbättrad hävd
än vad som fått försämrad hävd (figur 27).
I övriga gräsmarker är förhållandet det omvända. Samtidigt framgår det av figuren att det
är en relativt liten del av arealen som fått en förändrad hävdstatus. Skillnaderna mellan marker
med miljöstöd och övriga gräsmarker ligger
främst i att en betydligt mindre del fått försämrad hävdklassning. Resultatet kan tolkas som
att jordbruket inte har förmått att upprätthålla
den hävdade areal som fanns 1996. Detta resultat
pekar i viss mån i annan riktning än jordbruksstatistiken. Enligt statistiken har betesmarksarealen på nationell nivå ökat under perioden. Man
bör också vara försiktig med tolkningar med
tanke på att det är svårt att helt skilja hävdförändringar från förändringar i träd- och buskskikt
vid flygbildstolkning.

IGENVÄXNINGEN FORTGÅR… MEN
INTE I MARKER MED MILJÖSTÖD
I marker med miljöstöd liksom i övriga blockbildade marker är en mycket stor del ganska
öppna marker (figur 28 och 29). Både träd- och
buskskikt är betydligt mer omfattande i gräsmarker utanför jordbruksproduktionen. Det beror
sannolikt på att många av dessa inte har ingått
i någon form av jordbruksdrift på länge.
För att betesmarker ska berättiga till miljöstöd
ska träd och buskar av igenväxningskaraktär avlägsnas. Detta innebär inte att det inte får förekomma träd och buskar utan snarare att trädoch buskar som kunnat etablera sig när beteshävden varit för svag ska tas bort. Därmed kan
man anta att igenväxningen bör vara mindre i
marker med miljöstöd. Eftersom marker som
ingår i jordbruksdriften ofta har en ganska liten
andel träd- och buskar (fig. 28 & 29) så finns det
däremot ingen stor potential för röjningar. På
övrig gräsmark som ligger utanför jordbruksdriften har däremot mer än hälften av arealen en
trädtäckning som överstiger 10% (figur 28). Detsamma gäller busktäckningen (figur 29). Sålunda
finns det i dessa marker ett större utrymme för
att utföra röjningar. Förändringarna har analyserats genom att andelen mark som fått en högre
träd- eller busktäckningsklass (klasserna framgår
av figur 28 och 29) bedömts som igenväxande
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FIGUR 29. Busktäckning i gräsmarker med miljöstöd
respektive örvig gräsmark 2001.

medan de som fått en lägre kallats röjda. Den
största delen av markerna har oförändrad trädoch busktäckning mellan 1996 och 2001. För
trädskiktet har 85% oförändrad täckning och för
buskskiktet är andelen med oförändrad täckning
81%. Marker med miljöstöd är de minst förändrade (figur 30). Framför allt beror det på att igenväxningen är liten i marker med miljöstöd. I
ängar och betesmarker med miljöstöd har trädoch buskskiktets totala omfattning faktiskt minskat något. Detta har alltså skett trots att väldigt
många marker redan har en relativt låg träd- och
busktäckning och att det i dessa marker därmed
inte kan ske någon röjning som sänker träd- och
busktäckningsklassen. I övriga marker är bilden
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FIGUR 30. Andel av gräsmarkerna med och utan miljöstöd som fått förändrad klassning av träd- respektive buskskikten. Med röjt avses mindre täckning och med igenväxt
avses högre täckning. Klasserna framgår av figur 28 och 29.
50

annorlunda (figur 30). Särskilt i gräsmarker som
inte är blockbildade har igenväxningen varit
kraftig under perioden.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att
miljöstödens effekt på träd- och buskskiktet är
tydlig och att igenväxningen är mindre än röjningen i gräsmarker med stöd. Den igenväxning
som faktiskt pågår i odlingslandskapet förekommer nästan uteslutande på marker som sedan
länge lämnat den aktiva jordbruksdriften. Igenväxning är en process som tar tid. Särskilt i sydöstra Sverige kan igenväxning av torra gräsmarker ta många decennier medan igenväxningen på
friskare marker i nederbördsrika trakter kan gå
långt på några få år. Markernas utseende då
hävden upphör har också stor betydelse för hur
snabbt igenväxningen går. Den nationella ökningen av betesmarks- och ängsarealen under de senaste decenniet bör i natur- och kulturmiljösammanhang relateras till den pågående igenväxningen
av sedan tidigare övergivna marker. Den övergripande slutsatsen skulle kunna formuleras som;
Miljöstöden bevarar och förbättrar skötseln av
ängar och betesmarker men trots detta pågår
totalt sett en igenväxning i odlingslandskapet.

SMÅ EFFEKTER PÅ ÅKERHOLMAR,
STENMURAR OCH DIKEN
I övervakningsmetodiken ingår tolkning av linjeoch punktelement. Linjeelementen utgörs till
största delen av diken, brukningsvägar och stenmurar medan de vanligaste punktelementen är
åkerholmar, stensamlingar och hällar. Jämförelser
görs i detta avsnitt med jordbruksblock som hade
natur- och kulturmiljöstöd under perioden
1996–2000 eller som hade miljöstöd för betesmarker och ängar. Inom natur- och kulturmiljöstödet (ofta kallat KULT-stödet) ges ersättning för
skötsel av linje- och punktelement i anslutning till
åkermark. Definitioner av element kan skilja sig
mellan flygbildstolkningen och stödet. Detta beskrivs bland felkällorna i metodkapitlet. Inom
miljöstödet till ängar och betesmarker antogs det
att skötseln av linje- och punktelement sker
genom den betes- eller slåtterhävd som genomförs. Hypotesen som testats är att igenväxning av
träd- och buskar på linje- och punktelementen
bör vara betydligt mindre än på motsvarande
strukturer i övriga marker. På motsvarande sätt
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FIGUR 32. Träd- och busktäckningens förändring på
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antas röjningen vara större. Eftersom det inom
miljöstöden får förekomma träd och buskar på
till exempel åkerholmar och längs stenmurar så
ska man inte förvänta sig att strukturerna är helt
utan vedväxter bara för att de har miljöstöd.
Kraven i stödet till natur- och kulturmiljöer var
bland annat att igenväxningsvegetation skulle
avlägsnas. Vid analyserna har andelen av linjeoch punktelementen som bedömts ligga inom
de olika igenväxningsklasserna jämförts mellan
inventeringarna 1996 och 2001.
Analyserna är omfattande. Drygt 300 mil linjära strukturer och drygt 8000 punktformiga ingår.
Objekt som i sig är träd- och buskbärande (t.ex.
alléer och solitärträd) eller som inte klassats med
avseende på träd- och buskar (t.ex. vägar och
ängslador) har inte ingått i analyserna.
Linjerna har klassats i tre grupper utifrån om
de saknar, har glest, eller tätt stående träd och
buskar. Alla tre grupperna är relativt vanligt förekommande (figur 31). Andelen av de linjära strukturerna som saknar träd och buskar är större i
marker med miljöstöd och andelen som har ett
tätt träd- och buskskikt är större än hos marker
utan miljöstöd. Förändringarna i träd- och busktäckning mellan 1996 och 2001 är ganska små

för linjeelementen (figur 32). Andelen av elementen som är utan träd- och buskar har ökat något i
åkermarker som har natur- och kulturmiljöersättning för skötsel av landskapselement. I icke
blockbildade marker (som är marker som till stor
del ligger utanför jordbruksproduktionen) är
trenden att landskapselementen växer igen. Det
är i dessa marker som kraftigaste förändring sker
(figur 32). Slutsatsen är analogt med den för gräsmarker i allmänhet; Det pågår totalt sett en igenväxning av linjära landskapselement som diken
och stenmurar men denna är obefintlig i marker
med miljöstöd. I åkermarker med stöd för skötsel
av landskapselement är röjningen större än igenväxningen.
Av punktelementen har majoriteten klassats som
öppna, med en träd- och busktäckning understigande 30%. (figur 33). Detta gäller särskilt i blockbildad åker men även i betesmark med stöd. I
marker som inte är blockbildade är andelen ”öppna” punktobjekt något lägre (figur 33). I punktelement ska man alltså inte förvänta sig att röjningar kan detekteras. Detta blir också slutsatsen.
Förändringarna i träd- och busktäckningen är
mycket små på punktelementen. Hela 97% har en
oförändrad hävdklassning mellan 1996 och 2001.
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SLUTSATSER I PUNKTFORM
• Miljöstödet till betesmarker och ängar har
styrts till värdefulla marker. Detta framgår av
att andelen naturlig gräsmark är betydligt
högre på marker med stöd. Regionala variationer förekommer dock.
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FIGUR 33. Fördelning av punktformiga strukturer på trädoch busktäckningsklasser 2001. Fördelningen är uppdelad
på marker med natur- och kulturmiljöstöd, betesmarksstöd
och övriga marker. I siffrorna har endast de objekt som
klassats med avseende på träd- och busktäckning inräknats
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• Det finns mycket stora arealer gräsmark som
inte sköts med hjälp av miljöstöd och som därmed till stor del är i en igenväxningsfas.
• Hävden är betydligt bättre på gräsmarker med
betesmarksstöd.
• Det förekom, år 2000, en avsevärd mängd
hävd av gräsmarker utan att dessa gavs ekonomisk ersättning via jordbrukspolitiken.
• Miljöstöden bevarar och förbättrar skötseln av
ängar och betesmarker men trots detta pågår
totalt sett en igenväxning i odlingslandskapet.
• När det öppna odlingslandskapet diskuteras,
bör ökningen av betesmarksareal sedan EUinträdet ställas i relation till den pågående igenväxningen av sedan tidigare övergivna marker.
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De små förändringarna redovisas i figur 33. Då
skillnaderna ofta är mindre än en procent är det är
meningslöst att försöka dra några slutsatser om
förändringar. På punkterna som ofta är åkerholmar har andelen öppna objekt minskat något medan
de täta (trädskikt 50–70%) och skogklädda (trädskikt >70%) har ökat (figur 33). Skillnaderna är
mycket små och det går inte att se några tydliga
skillnader mellan de olika betesmarksklasserna.
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• Det pågår totalt sett en igenväxning av linjära
landskapselement som diken och stenmurar
men denna är obefintlig i marker med miljöstöd. I åkermarker med stöd för skötsel av
landskapselement är röjningen större än igenväxningen. För punktformiga landskapsstrukturer är förändringarna otydliga och svåra att
detektera.

FIGUR 34. Förändringen i andel av punktobjekten med
olika träd- och busktäckning, uppdelat på marker med
med natur- och kulturmiljöstöd, betesmarksstöd och övriga
marker. I siffrorna har endast de objekt som klassats med
avseende på träd- och busktäckning inräknats.
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Inventering av jordbrukets byggnader
av Maria Adolfsson, Riksantikvarieämbetet (jordbruksbyggnader)
och Martin Sjödahl, Jordbruksverket (ängslador).

detta avsnitt beskrivs främst inventeringen av
jordbrukets byggnader, och det avslutas med
en fristående del om ängslador.

I

UPPFÖLJNINGSINVENTERING AV
JORDBRUKSBEBYGGELSE 2002–2004
Från hösten 2002 till våren 2004 har Riksantikvarieämbetet, i samarbete med Bohusläns museum och
Värmlands museum, genomfört uppföljningsinventeringar av jordbruksbebyggelse inom hälften
av LiM:s referensområden. Merparten av inventeringsarbetet har skett under kalenderåret 2003,
varför denna inventering nedan kallas ”2003 års
inventering”.
De församlingar som inventerats är: Bjälbo,
Forsa, Källstorp/Ö Klagstorp, Lysvik, Odensvi,
Rytterne, Skee, Stenåsa, Virestad och Örkelljunga.
All ny byggnadsinformation har lagrats i en
databas på Riksantikvarieämbetet som heter
”Lantbrukets byggnader”. Databasen är en utvecklad och omstrukturerad version av LiM:s

byggnadsregister. Stora delar av den äldre informationen, som idag också ligger i databasen och
som 2003 års inventering syftade till att uppdatera,
härrör från byggnadsinventeringarna som gjordes
1992 och 1996 inom ramen för LiM-projektet.
Lantbrukets byggnader är en renodlad databas
över byggnader och skiljer sig därmed betydligt
från det gamla LiM-registret. Några avgörande
skillnader är t.ex. att varje registrerad byggnad har
fått en koordinat (byggnadspunkt) som motsvarar
dess centroidpunkt. Vidare har ett urval av den
information som samlades in vid tidigare inventeringar på fastighets- och företagsnivå förts ned till
de enskilda byggnaderna, medan annan information har rensats bort. Dessutom har begreppsapparaten reformerats och blivit mer homogen.
Byggnaderna i databasen är indelade i sex
övergripande kategorier. Varje huvudkategori har
underkategorier i en eller två nivåer. De övergripande kategorierna är:
• bostadshus
• husdjursbyggnader (t.ex. ladugård, stall,
småfähus, lösdriftshall),

BYGGNADER I JORDBRUKSLANDSKAPET (Foto: Riksantikvarieämbetet).

• byggnader för spannmål, foder och annan
skörd (t.ex. lada, lager, loge, magasin),

byggnaderna.

• byggnader för redskap, fordon och maskiner
(t.ex. lider, maskinhall, garage, verkstad),

Funktionsförändringar 1992–2003
Byggnader som används för husdjurskötsel har
minskat med 7 procentenheter. År 1992 registrerades 1149 husdjursbyggnader i församlingarna.
2003 inventerades bara 831 sådana byggnader.
En minskning har också skett i fråga om andelen
byggnader för spannmål, foder och annan skörd.
Under slutet av 1900-talet och början av
2000-talet användes däremot en större del av
lantbrukets byggnader som småhus och för förvaring av redskap, fordon och maskiner. 1992
fanns drygt 1300 byggnader med funktioner
inom kategorin småhus. 2003 hade andelen ökat
med 8 procentenheter.
Det är alltså byggnader som ursprungligen
uppförts som husdjursbyggnader som i störst utsträckning fått förändrad funktion. Majoriteten
av de som fått ny funktion har övergått till att
användas som förråd av olika slag. Därmed har
dessa byggnader också kommit att tillhöra en ny
huvudkategori, d.v.s. småhusen. Byggnader som
uppförts för förvaring av spannmål, foder och
annan skörd är en kategori som också i relativt
stor utsträckning omvandlats till förråd.

• småhus (t.ex. bastu, bod, brygghus, smedja,
förråd, vedbod
• övriga byggnader.
Vid tidigare inventeringar 1992 och 1996 registrerades företrädesvis byggnader inom gårdscentrum, på fastigheter som då var jordbruksfastigheter. Vid inventeringen 2003 följdes samtliga
tidigare inventerade byggnader upp. Vid denna
inventering nyregistrerades och lägesbestämdes
även byggnader på fastigheter som uppfyllde två
kriterier; de innehöll tidigare inventerade byggnader och de var jordbruksfastigheter (enligt
Fastighetsdatasystemet). Detta innebär konkret
att en mängd byggnader som är belägna utanför
gårdscentrum har lägesbestämts, bl.a. ängslador
och smedjor.
Riksantikvarieämbetet kommer att publicera
uppföljningsinventeringens resultat i en separat
rapport. Här följer ett sammandrag av några av
de analyser som hittills gjorts.

Byggnadsfunktioner
Vid en jämförelse mellan de ursprungliga funktionskategorierna för samtliga 6 847 byggnader
som finns i databasen Lantbrukets byggnader och
de funktioner som de 6623 kvarstående och inventerade byggnaderna hade år 2003 kan man se
några tydliga trender (figur 35). (Det är de s.k.
övergripande funktionerna som är föremål för
jämförelser här.)
Den ursprungsfunktion som förändrats mest
påtagligt är husdjursbyggnaden. Drygt en fjärdedel av det totala byggnadsbeståndet i databasen
har ursprungligen uppförts som husdjursbyggnader. Idag är det bara 16% av byggnaderna som
helt eller delvis används för husdjursskötsel. Man
kan också se att andelen byggnader som används
för förvaring av spannmål, foder och annan
skörd har minskat, när man jämför byggnadsbeståndets ursprungliga funktioner med de funktioner de har idag.
Andelen byggnader, som har funktionen bostadshus är däremot oförändrad, medan andelen
byggnader med småhusfunktioner har ökat från
ursprungligen 27% till att idag omfatta 35% av
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FIGUR 35. Jämförelse mellan andelen byggnader inom
huvudkategorierna 1992 och 2003.
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Rivna byggnader 1992–2003
Antalet byggnader som uppgivits vara rivna eller
raserade vid uppföljningsinventeringarna 1996
och 2003 är sammanlagt 177 stycken. Detta motsvarar en andel av 3%.
De byggnader som rivits har i flertalet fall haft,
som enda eller en bland flera, funktionen småhus
vid rivningstillfället (figur 36). De rivna småhusen
är 73 till antalet, vilket motsvarar 41% av samtliga rivna byggnader. Rivningarna har framför allt
drabbat olika typer av bodar och i synnerhet ålderdomliga sädesbodar (t.ex. härbren och stolpbodar). Andra specifika funktioner som kan nämnas är dass, smedjor, bagar- och tvättstugor. Man
kan alltså konstatera att det är utpräglat små hus
av traditionellt slag bland småhusen som blivit
rivna mellan åren 1992 och 2003.
Det näst vanligaste är att byggnader för spannmål, foder och annan skörd har rivits. Det har
mestadels drabbat ängslador och foderlador (för
hö och halm). Det har också förekommit att
logar och sädesmagasin har rivits.
Som framgår av figur 36 har även många husdjursbyggnader blivit rivna. Bland husdjursbyggnaderna är det företrädesvis småfähus som svinhus och fårhus har rivits. Nästan lika ofta har
rivningar av ladugårdar, stall och hönshus skett.
Sannolikt har ofta den enskilda byggnaden som
rivits varit flerfunktionell, så att den t.ex. varit
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FIGUR 37. Uppförandeår/period för rivna byggnader.

både ladugård och fårhus. Det är däremot mindre
vanligt att byggnader för redskap, fordon och
maskiner liksom bostadshus rivits.
En stor andel av de rivna eller raserade byggnaderna har uppförts under perioden 1870–1945
(figur 37). 63% av byggnaderna har varit uppförda under denna period, d.v.s. före den omfattande mekanisering av jordbruket som skedde efter
andra världskriget.

Nyinvesteringar
Det är främst byggnader för redskap, fordon och
maskiner som har byggts nya. Det är fråga om 94
byggnader, varav nästan hälften är maskinhallar.
Det har byggts nästan lika många nya småhus
som husdjursbyggnader. Bland småhusen är det
främst vedbodar som tillkommit. Bland de nyuppförda husdjursbyggnaderna dominerar
lösdriftshallar (figur 38).
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FIGUR 36. Funktionen hos 177 rivna byggnader
1992–2003.

Om- och tillbyggnader 1997–2003
Under perioden mellan den första uppföljningsinventeringen 1996 och den andra 2003 har
totalt 117 byggnader blivit om- eller tillbyggda.
Detta motsvarar 1,8% av byggnadsbeståndet i
databasen.
Mot bakgrund av att uppgifterna angående
om- och tillbyggnader endast omfattar 117 byggnader från en begränsad tidsperiod är det vanskligt att dra några säkra slutsatser utifrån statistiken. Man kan ändå konstatera att det förefaller
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FIGUR 38. Funktionen hos 234 nyuppförda byggnader
1994–2003 (jmf rivningar 1992–2003).

vara så att husdjursbyggnader förändras oftare än
andra typer av ekonomibyggnader. Fyra av tio
byggnader som blivit om- eller tillbyggda används
helt eller delvis som husdjursbyggnad.
En jämförelsevis stor andel om- eller tillbyggda
byggnader är uppförda 1870–1945. Mer än
hälften, 58%, av de förändrade byggnaderna är
uppförda under denna period. Motsvarande andel
för samtliga byggnader i databasen är 49%.

Underhållsstatus
För något mer än hälften (58%) av byggnaderna
finns uppgift om underhållsstatus. (Uppgifter om
underhållsstatus saknas för de 42% av byggnadsbeståndet som inte har besiktigats i fält.) Uppgifter om underhållsstatus finns därmed för 3831
byggnader. Av dessa har 81%, bedömts vara
underhållna. 15% har ansetts vara i behov av
underhåll. Resterande 4% har klassats som
förfallna (figur 39).
De byggnader som inte hade någon funktion
vid 1992 års inventering är idag betydligt sämre
underhållna än byggnadsbeståndet i sin helhet.
Inom denna grupp blev underhållsstatus noterad
för 371 byggnader vid uppföljningen 2003. 62%,
ansågs vara underhållna medan 29% uppfattades
vara i behov av underhåll och knappt var tionde
bedömdes vara förfallen.
Byggnader med funktionen småhus är överrepresenterade bland dåligt eller inte alls underhållna byggnader. Byggnader för redskap, fordon och
maskiner är den kategori av byggnader som däremot relativt sett är bäst underhållen.
Av de 154 byggnader som bedömdes vara förfallna 2003 användes fyra av tio som småhus.
13% var husdjursbyggnader och lika stor andel
var byggnader för spannmål, foder och annan
skörd. Endast 8% var byggnader för redskap,
fordon och maskiner.
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FIGUR 39. Underhållsstatus 2003 (3 831 byggnader).
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FIGUR 40. Uppförandeår/period för förfallna byggnader
i behov av underhåll 2003.
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EN MODERN JORDBRUKSBYGGNAD (Foto: Riksantikvarieämbetet).

Bland de 584 byggnader som är i behov av underhåll dominerar också småhusen. Närmare
varannan byggnad i denna grupp har en småhusfunktion.
De byggnader som är förfallna eller i behov av
underhåll är äldre än byggnadsbeståndet i sin helhet (se figur 40). Av de 154 förfallna byggnaderna
är 21% uppförda före år 1870, jämfört med 18%
av samtliga inventerade byggnader. Få av de sentida byggnaderna har däremot hunnit eller tilllåtits bli förfallna. Viktigt att notera i sammanhanget är att mer än var fjärde förfallen byggnad
inte har gått att datera.
I gruppen av byggnader som är i behov av underhåll är mer än hälften, 59%, uppförda mellan
1870–1945. Även bland byggnaderna i behov av
underhåll är det relativt ovanligt att de är av
yngre datum.

vis överlopp. Här är 60% småhus av skilda typer.
Bland byggnader som helt saknar funktion
finns också många husdjursbyggnader. Det är däremot vanligare att byggnader som är delvis överlopp uppförts för att hysa redskap, fordon och
maskiner. Nästan lika stor andel byggnader som
är delvis underutnyttjade har varit uppförda för
att rymma spannmål, foder och annan skörd.
Bland den mängd av byggnader som däremot är
helt överlopp är det en mindre andel som uppförts för dessa båda ändamål.

7%

delvis överlopp
14%

Överloppsstatus
För byggnadsbeståndet i sin helhet har ungefär
var fjärde byggnad helt eller delvis förlorat sin
användning (figur 41). Den andel av byggnadsbeståndet som är överlopp varierar dock i viss
mån mellan församlingarna.
De funktioner som överloppsbyggnaderna ursprungligen haft inbegriper samtliga kategorier.
32% har vid uppförandetillfället haft någon av
funktionerna inom kategorin småhus. Småhus dominerar även kraftigt bland byggnader som är del-

ej överlopp
helt överlopp
ingen uppgift
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FIGUR 41. Överloppsstatus 2003.
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Byggnader som saknar funktion är äldre än
byggnadsbeståndet i sin helhet. Mer än hälften av
alla byggnader som helt saknar funktion har uppförts mellan åren 1870 och 1945 (se figur 42).
10% av byggnadsbeståndet som är helt överlopp saknar uppgift om när de uppförts. Det
finns goda skäl att anta att många av dessa byggnader är gamla. Vid inventeringen har det generellt varit svårast att få fram uppgifter om uppförandeår/period för de byggnader som kan antas
vara uppemot 100 år eller äldre.
1992 noterades att 751 byggnader i samtliga församlingar var helt överlopp. Jämför man med
uppgifterna för samma byggnader 2003 kan konstateras att en hel del förändringar i dess status
har skett under den dryga tioårsperioden. Var
fjärde byggnad är fortfarande helt överlopp,
medan en av tio har rivits. Detta betyder att de
byggnader som är helt överlopp har rivits i betydligt större utsträckning än byggnadsbeståndet
som helhet.
Mer glädjande är att de senaste uppgifterna om
byggnaderna visar att 14% nu bara är delvis
överlopp och att nästan var tredje av de tidigare
överloppsbyggnaderna har tagits i bruk igen.
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FIGUR 42. Överloppsbebyggelsens ålder 2003.

EN ÄLDRE JORDBRUKSBYGGNAD (Foto: Riksantikvarieämbetet).
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ej angiven

RASAD ÄNGSLADA? (Foto: Jordbruksverket).

ÄNGSLADORNA MINSKAR
MED EN PROCENT PER ÅR!
Av Martin Sjödahl (Jordbruksverket).

Ängsladorna som ju oftast ligger utanför den
samlade gårdsbebyggelsen har inte övervakats
med samma metodik som övriga byggnader. De
har istället följts med samma flygbildstolkningsmetoder som övriga landskapsstrukturer, som
presenteras i kapitlet ”Tillstånd och förändringar
på rikets nivå”. För att samla frågor om byggnader på ett ställe har de placerats i detta kapitel.
Antalet ängslador har minskat. År 1996 registrerades 1358 ängslador och år 2001 var antalet
1306 (tabell 2). Detta motsvarar en minskning på
cirka fyra procent vilket ger en årlig minskning på
0,8 procent. Andelen av ängsladorna som har försvunnit är i själva verket större eftersom det även
har tillkommit 27 stycken ängslador (tabell 2).
Även om de nytillkomna ängsladorna kan vara
sådana som flyttats så är det sannolikare att det
rör sig om tidigare oupptäckta byggnader eller

nyuppförda, sannolikt moderna, byggnader. Om
de nytillkomna ladorna räknas bort är minskningstakten i genomsnitt 1,2%. Flertalet av de
nytillkomna ängsladorna är från Offerdal i Jämtland. I detta område har antalet byggnader
faktiskt ökat.
Minskningen av antalet ängslador är allvarlig.
Ängslador och andra byggnader av äldre karaktär
som ligger utanför själva gårdsbebyggelsen ger
karaktär åt landskapet och bidrar på ett tydligt
sätt till en förståelse för hur landskapet har brukats. Dessutom bidrar de till en variation som har
betydelse för naturvärden. Ängsladornas värden
har beskrivits i flera skrifter.(Ladans landskap –
hotad miljö. 2002. Jesper Larsson Länsstyrelsen
i Jämtlands län och Ladornas land, broschyr från
Jordbruksverket 1999, och referenser i denna.)
Minskningstakten kan jämföras med tre tidigare
studier från olika delar av landet. I Norrbotten
minskade ängsladorna i nio byar med mellan
1,4–4%, under andra halvan av 1900-talet. I Dalarna var den genomsnittliga minskningstakten i
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TABELL 2. Antal ängslador i de olika referensområdena uppdelat på sådana som finns kvar, har försvunnit eller har tillkommit mellan 1996 och 2001. Referensområden som inte har haft några ängslador eller där de inte flygbildstolkats båda
åren är inte inräknade.
Län

Församling

Oförändrade

Försvunna

Nytillkomna

Förändring (%)

C

Börstil

58

0

0

0

G

Virestad

3

0

0

0

S

Lysvik

12

2

0

–14

X

Forsa

123

4

2

–2

Z

Offerdal

318

12

16

+1

AC

Nysätra

392

6

0

–2

BD

Övertorneå

373

55

9

–11

Summa

1279

79

27

–4

fyra byar 1,7% under de senaste 30 åren. (Ladlandskapet är hotat. 1998. Rapport om bevarandeläget för den norrbottniska ängsladan. Länsstyrelsen i Norrbottens län 9/1998. Uppföljning
av överloppsbyggnader i odlingslandskapet. Länsstyrelsen i Dalarnas län. Rapport 2002:22.)
I Kronobergs län kan den årliga minskningen beräknas vara ca 3–4% procent sedan 1950. Under
slutet av perioden har minskningstakten varit
lägre. (Baserat på uppgifter från ängsladeinventering i Kronoberg 2003 via Helena Åkerberg vid
Smålands Museum och Stefan Höglin, Landskapshistorisk Konsult.) Ängslador försvinner av
flera olika skäl. Många rivs för att de saknar
funktion, kostar att underhålla och är odlingshinder. De flyttas till andra ställen, till exempel in
till gårdens övriga bebyggelse. Då har de förlorat
mycket av sitt värde eftersom de ryckts ut ur sitt
agrarhistoriska sammanhang samtidigt som de
inte bidrar till variationen eller landskapsbilden.
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Förändringshastigheten varierar mellan de
olika referensområdena och man bör därför inte
dra några slutsatser om förändringar på nationell
nivå. Att anta att referensområdena är representativa för odlingslandskapet i stort är tveksamt.
Hursomhelst visar resultaten i tabell 2 (med en
minskningstakt på runt en procent per år), att
minskningen i referensområdena inte är större
än till exempel den årliga minskningen av åkerarealen i landet. Detta skulle kunna innebära att
minskningen har avmattats under senare år,
och det skulle i så fall kunna vara en effekt av
den ökade information kring ladornas värden,
miljöstödet för bevarande av natur- och kulturvärden och regionala satsningar på restaureringar. Det positiva med resultatet är också att
det faktiskt tillkommer byggnader i flera av
referensområdena.
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Tillstånd och förändringar i referensområden
av Margareta Ihse (bakgrund, markanvändning och trender), David Naylor och Susanne Vävare
(delarna som avser gräsmarker).

FÖRTECKNING
ÖVER REFERENSOMRÅDEN
Bjälbo församling, Mjölby kommun, Östergötlands län
Burs, Gotlands kommun, Gotlands län
Börstil, Östhammars kommun, Uppsala län
Eldsberga, Halmstads kommun, Hallands län
Forsa, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län
Källstorp, Ö. Klagstorp, Trelleborgs kommun, Skånes län
Leksand, Leksands kommun, Dalarnas län
Luttra, Falköpings kommun, V Götalands län
(Lysvik, Sunne kommun, Värmlands län)*
Nysätra, Robertsfors kommun, Västerbottens län
Näshulta, Eskilstuna kommun, Södermanlands län
Odensvi, Västerviks kommun, Kalmars län
(Offerdal, Krokoms kommun, Jämtlands län)*
Rytterne, Västerås kommun, Västmanlands län
Skee, Strömstads kommun, Västra Götalands län
Stenåsa, Mörbylånga kommun, Kalmar län

ar som har gemensam täckning har använts vid beräkningarna. Uppgifterna inom parentes anger de
arealuppgifter som analyserats i LiM-analyserna.
omfattar följande delar;
topografi, typ av bebyggelse, bebyggelseläge,
bosättningplatser, odlingslägen, vegetation samt
storskalighet/småskalighet. Vid avgränsningen av
jordbrukslandskapet ingår odlings- och betesmark,
samt mindre skogsdungar (ca 6 ha). När sjöar
och vattendrag ligger inom jordbruksbygden har
de karterats, liksom tätorter, men om de ligger i
skogsmarken har de normalt inte kartlagts. Marken utanför jordbruksbygden, vanligen skogsmark,
har karterats som övrig mark. Inom denna har
ingen separation skett av skogar, myrar, sjöar och
tätorter. LiM-karteringen är fokuserad på den
öppna odlingsbygden och inte på församlingens
hela markanvändning och vegetation.
LANDSKAPSKARAKTÄR:

(Viby, Hallsbergs kommun, Örebro län)*
Virestad, Älmhults kommun, Kronobergs län
Örkelljunga, Örkelljunga kommun, Skåne län
Övertorneå, Övertorneå kommun, Norrbottens län
* Referensområdena Lysvik, Offerdal och Viby redovisas ej eftersom
analysen inte kunde genomföras på grund av tekniska problem vid
datainsamling och digitalisering.

LÄSANVISNINGAR FÖR
OMRÅDESBESKRIVNINGEN
Bakgrund
Vanligen hämtad från LBR (Lantbruksregistret) 1990, som de redovisas i LiMrapporten ”Dokumentation av referensområden”.
Arealuppgifterna från LiM-karteringen stämmer
inte alltid med dessa. Det har sin grund dels i att
församlingsgränser har ändrats, men framförallt i
att man vid flygfotograferingen inte lyckades täcka
hela området såväl 1996 som 2001. Endast de delLANDAREALEN:

BRUKNINGSINRIKTNING OCH MARKANVÄNDNING:

omfattar areal åker, areal betesmark, brukningsinriktning, antal betesdjur (nötkreatur), antal får,
antal svin, antal hästar samt antalet jordbruksföretag. Siffrorna är hämtade från lantbruksregistret (LBR) år 2000 (utom uppgifterna för
nötkreatur som är från år 1999), samt från motsvarande registreringar från år 1950 och 1990.
Alla företag ingår, även de som inte sökt något
stöd. Dock ingår inte företag med mindre än två
hektar åker, eftersom de inte ingår i LBR. Uppgifter om varje församlings landareal från 2001
är hämtade från flygbildstolkningar. Vissa skillnader finns därför jämfört med LBR. För några
av referensområdena täcker inte flygbildsfotograferingen hela församlingen, varken 1996 eller
2001 (Nysätra, Odensvi, Skee, Örkelljunga och
Övertorneå). Endast de delar som har en gemensam täckning har använts vid beräkningarna.

I N V E N T E R I N G AV J O R D B R U K E T S B Y G G N A D E R

61

TABELL 3. Använda digitala historiska kartor för beskrivning av LiM-församlingarna
Församling

Årtal

Typ av karta

Bjälbo

1876

Häradskarta

Burs

1880–talet

–”–

Börstil

1905

–”–

Eldsberga

1919–25

–”–

Forsa

1896–97

Generalstabens stomkarta

Källstorp

1913

Häradskarta

Leksand

1900

Anmärkning

Ej jordbruksenheter

Hushållningssällskapens

Endast jordbruksenheter

berättelse

Ej digitaliserad karta

Luttra

1877–82

Häradskarta

Lysvik

1884–85

–”–

Nysätra

1906

Generalstabens stomkarta

Ej jordbruksenheter

1900

Hushållningssällskapens berättelse

Endast jordbruksenheter

Näshulta

1897–98

Häradskarta

Odensvi

1900

Hushållningssällskapens berättelse

Endast jordbruksenheter
Häradskarta saknas

Offerdal

1900–09

Generalstabens stomkarta

Rytterne

1907

Häradskarta

Skee

1938

Ekonomisk karta?

Stenåsa

1824–40

Häradskarta

Viby

1864–70

Häradskarta

Virestad

1900

Hushållningssällskapens berättelse

Örkelljunga

1926–34

Ekonomisk karta?

Övertorneå

1878

Häradskarta

Vid beskrivningen anges årtal och typ av karta. Dessutom
presenteras bakgrund och referensramar från de
senaste 65 till 100 åren till de förändringar och
trender som sker under den undersökta perioden.
Bakgrunden är baserad på lantbruksräkningens
statistik och historiska kartor, främst häradskartor. De flesta kartorna är från slutet av 1800talet eller början av 1900-talet, med den äldsta är
redan från 1824 (Stenåsa på Öland) och den yngsta från 1938 (Skee i Göteborgs- och Bohuslän).
Uppgifterna kan inte alltid knytas till ett bestämt
årtal, eftersom områden kunde ta flera år att
kartlägga. Det tog t.ex. 16 år att kartlägga Stenåsa, nio år för Offerdal, sex år för Eldsberga och
fem år för Luttra.

BAKGRUND FRÅN HISTORISK KARTA:
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Ej jordbruksenheter

Endast jordbruksenheter

Därefter följer en kort redovisning av dynamiken i markanvändningsenheter mellan historiska
kartor och resultaten från 1992 och 1996 års
LiM-karteringar (uppgifterna är hämtade från
matriser om markslagsförändringar i LiM:s slutrapport, 1998). Någon uppföljning av dynamiken från 1996 till 2001 har inte gjorts med den
metodiken.
Den historiska redovisningen jämförs framförallt med LiM-karteringen från 1992, baserad på
detaljerade digitala överläggsanalyser. Informationen har i huvudsak hämtats från LiM-projektets
slutrapport 1998 och bearbetats ytterligare. Den
huvudsakliga källan är häradskartan (i skalan
1:50 000), som utgör den äldsta ekonomiska
kartan. Häradskartorna är småskaliga och om-
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fattar ett härad, med flera socknar och många
byar. När häradskartorna saknas har inte de
storskaliga historiska skifteskartorna (i skalan
1:4000) digitaliserats, eftersom ett stort antal
kartor skulle behövas för att täcka en modern
församling. Bebyggelsen anges som jordbruksenheter, fördelade på gårdar, som också innefattar
boställen, samt torp. Uppgifterna om dagens
bebyggelse för jordbruksföretag är hämtade från
LBR. Speciella kommentarer: Burs karta saknar
datering, men har sannolikt upprättats under
1880-talet. Information om Nysätra är hämtad
från generalstabens stomkarta och den innefattar
inte bebyggelsen.
Någon liknande uppföljning från historiska
kartan till 2001 års LiM-kartering har inte skett.
Antalet jordbruksfastigheter har dock jämförts
med de nyaste uppgifterna från LBR (år 2000).
Jordbruksfastigheternas minskning har beräknats
utifrån totala antalet jordbruksenheter, inklusive
torpen.
MARKANVÄNDNING – STATUS 2001 OCH FÖRÄNDRING

Beskrivningen är baserad på flygbildstolkade LiM-data och beskriver tillstånd utgående från den senaste tidpunkten 2001 och med
tonvikt på förändring från 1996 av de olika ägoslagen, samt av linje- och punktobjekten. Analysresultaten finns på den bifogade CD:n.

1996–2001:

GRÄSMARKER – STATUS OCH FÖRÄNDRING 1996 OCH

Beskrivningen är baserad på flygbildstolkade LiM-data. De gräsmarker som jämförs avser
endast de ytor som var gräsmarker såväl 1996
och 2001 och det är hävd, busk- och trädtäckning som redovisas. Analysdokumenten för de
jämförda gräsmarkerna ingår ej i CD:n.
2001:

TRENDER DEN SENASTE PERIODEN, FRÅN

Här ges en sammanfattning av förändringen under den senaste perioden, baserad på
data enligt LiM-projektets modell. Beskrivningarna är också i förekommande fall baserade på
kartörernas beskrivning.

1996–2001:

Totalt fem kartor
redovisar varje församling. Kartografin, med färger och skala har valts så att landskapsstruktur,
utbredning och geografisk fördelning av de olika
markanvändningsklasserna med hänsyn till de
biologiska värdena skall framhävas, samt punktKARTOR FRÅN 2001 OCH 1996.

och linjeobjektens landskapsskapande struktur.
Områden som har förändrats redovisas med röda
avgränsningar på kartan från 2001. Punktobjekt
som har förändrats redovisas med en röd ring.
Linjeobjekten redovisas endast som tillståndet vid
år 2001, eftersom metodiken vid datainsamlingen
ger tekniska svårigheter vid överläggsanalys av
linjer. Områden som ej har full täckning inom
församlingen vid båda fotograferingstillfällena är
markerade med rosa färg.
Observera att kartorna redovisas i tre olika skalor, 1:60 000, 1:120 000, och 1:200 000, beroende
på den stora variationen av områdenas storlek
och det begränsade utrymmet vid tryckningen.
Kartorna finns också i digital form på den bilagda
CD:n, vilket gör det möjligt att förstora varje område och därmed lättare studera detaljerna. Nedan
följer korta figurtexter för områdena.

FIGURTEXTER TILL KARTORNA
ÖVER REFERENSOMRÅDEN
Dessa korta kartbeskrivningar hjälper den som
inte är så van att läsa tematiska kartor att lättare
se och förstå de delar som är karakteristiska och
viktiga.

Bjälbo
KARTOR AVSEENDE MARKANVÄNDNING 1996 SAMT

Åkern dominerar helt det
storskaliga landskapet. Bebyggelsen ligger samlad
i ett fåtal stora områden, helt omgivna av åker.
Förutom dessa finns endast några få områden
med icke-plöjd mark. I sydöstra delen finns två
mindre områden med skog och övrig mark (skog
etc.). I den norra delen finns två områden där det
ena är dominerat av kultiverad gräsmark med
små skogsdungar medan det andra är mer variationsrikt med naturlig gräsmark, kultiverad gräsmark, små skogsdungar och små dammar. År
2001 är förändringarna relativt få. Tomtmarken
har ökat något på åkerns bekostnad, i centrala
delen och i områden längs vägen söderut. Åker
har övergått till svårklassificerad åker, främst i
närheten av bebyggelsen, men också i anslutning
till övrig mark. Landskapsbilden som helhet har
inte genomgått någon större förändring utom
några få ytor i skogskanterna, vilket kan ge en
tydlig påverkan i ett så öppet landskap som detta.
2001 MED FÖRÄNDRING:
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KARTOR AVSEENDE PUNKTOBJEKT 1996 SAMT 2001

Punktobjekten är få. De flesta
är torra, dvs. åkerholmar av olika slag, solitära
träd och stensamlingar och de finns ojämnt fördelade över hela området. De är relativt få i den
centrala delen, flest i mera marginella områden i
nordväst och i söder. År 2001 är de flesta oförändrade.

MED FÖRÄNDRING:

De vanligaste
linjeobjekten är allmänna vägar med eller utan
vägrenar, jordvallar, samt diken/rätade vattendrag. Endast ett vattendrag har i sydöstra delen
kvar en del sitt naturliga lopp, övriga delar är
rätade och dikade. Linjerna bildar ett glest nätverk, med begränsad konnektivitet i landskapet,
där många linjer slutar blint och det finns få
korsningar (”korsvägar”), med spridningsmöjligheter åt flera håll.

KARTA AVSEENDE LINJEOBJEKT 2001:

Burs
KARTOR AVSEENDE MARKANVÄNDNING 1996 OCH

Burs är ett varierat område, som delas upp i fyra områden där olika markslag dominerar. I nordost finns ett stort sammanhängande åkerområde, i norr ett stort lövskogsområde, i väster finns ett barrskogsdominerat område
med övrig mark och i sydost finns ett gräsmarksdominerat område. I samtliga delar återfinns åkermark i ett mosaikartat mönster. År 2001 har åker i
anslutning till skogsområdet i NO lagts ned, vilket
innebär att de biologiskt viktiga, långa och komplicerade gränslinjerna vid brynzonerna kortats
ned. Sammanhängande åkerområden delas upp.
De största förändringarna förekommer mellan
åker och svårklassificerad åker, något som kan
tolkas som det första tecknet på minskad brukningsintensitet. Stora förändringar har skett beträffande innehåll och hävd på strandängarna.
2001 MED FÖRÄNDRING:

KARTOR AVSEENDE PUNKTOBJEKT 1996 OCH 2001

Börstil
KARTOR AVSEENDE MARKANVÄNDNING 1996 OCH
2001 MED FÖRÄNDRING: Ett småskaligt, variationsrikt och mosaikartat hagmarkslandskap i sprickdalsterräng, där jordbruksmarken bildar ett komplicerat, men sammanhängande system av öppna
marker i de lerfyllda smala sprickdalarna, som
går i NV–SO riktning. I NV utvidgas de till större
jordbruksområden, dominerade av åker i lokala
slättlandskap, med oregelbunden terräng- och
jordartsanpassad form, i SO dominerar gräsmarkerna och de små skogsdungarna. År 2001 har
förändringar skett i mycket stor omfattning,
framför allt i många men ofta mycket små områden spridda över hela församlingen, utom i de
lokala slättbygderna i NV. Förändringarna har
framförallt skett i den svårklassificerade åkern
och i gräsmarker i zonen mot skog/övrig mark.
En stor del av förändringarna rör övergång från
svårklassificerad åker till kultiverad gräsmark.
KARTOR AVSEENDE PUNKTOBJEKT 1996 OCH 2001

Punktobjekten är framför allt
torra och utgörs av åkerholmar och rösen/stensamlingar som ligger tätt, också i små öppna
jordbruksområden, dock något glesare i de större
lokala slättbygderna än i de mosaikartade övriga
områdena. De fuktiga/våta objekten utgörs oftast
av våta åkerholmar, små kärrområden och endast
ett fåtal är dammar. År 2001 har det skett förändringar, så att ett stort antal såväl tagits bort
som kommit till. Störst är förändringarna i de
södra delarna.

MED FÖRÄNDRING:

Ett mycket
tätt mönster av diken och rätade vattendrag, i de
låglänta och fuktiga markerna. I de flesta jordbruksområden finns det ett tätt ekologiskt nätverk med god konnektivitet av fuktiga/våta linjeobjekt. De tätast dikade områden med parallella
diken i nordväst visar på torvmark.

KARTA AVSEENDE LINJEOBJEKT 2001:

Punktobjekten finns i ett mycket litet antal och de är ofta vitt spridda, utom på
ett mindre område, där ett antal ligger nära varandra. De fuktiga är speciellt viktiga. En minskning av antalet objekt har skett till år 2001.

MED FÖRÄNDRING:

I Burs finns
en mycket stor andel diken, som bildar ett sammanhängande tätt nätverk. De tätaste, med korta
parallella diken visar tydligt en tidig utdikning av
gotländska myrar.

KARTA AVSEENDE LINJEOBJEKT 2001:
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Eldsberga
KARTOR AVSEENDE MARKANVÄNDNING 1996 OCH

Församlingen kan delas
upp i tre delar, med jordbruksmark i helåkersbygd centralt, omgiven av skog/övrig mark i både
norr och söder. I norra och nordvästra delen finns
framförallt områden med gräsmarker, liksom i
ådalarna i söder, som ger den speciella formen.
Bebyggelsen och vägar, den stora motorvägen
som går snett genom församlingen, upptar stora
ytor och dominerar landskapsbilden. År 2001 har
förändringarna skett mest i den öppna åkern, i
stora block i de centrala delarna, ett ovanligt förändringsmönster. I sydväst har ett stort antal
svårklassificerade åkrar åter tagits i växelbruk. I
norra delen har åker övergått till kultiverad gräsmark i anslutning till tidigare gräsmarker. Många
av gräsmarkerna i sydväst har förändrats till innehåll, en marginalisering med minskad hävd.

2001 MED FÖRÄNDRING:

KARTOR AVSEENDE PUNKTOBJEKT 1996 OCH 2001

Ett stort antal punktobjekt,
som mestadels är karakteristiska småvatten i
form av märgelgravar, finns jämt fördelade över
den centrala slättbygden. I några områden är de
tättliggande och bildar strängmönster. År 2001
har ett stort antal tagits bort, framförallt torra
objekt som solitärträd.

MED FÖRÄNDRING:

Linjeobjekten
är ytterst få och korta, med ett mycket begränsat
värde som ekologiskt nätverk, där det inte finns
konnektivitet och de flesta slutar blint. De flesta
är vägar eller trädrader, flera är korta delar av
naturliga eller uträtade vattendrag.

KARTA AVSEENDE LINJEOBJEKT 2001:

Forsa
KARTOR AVSEENDE MARKANVÄNDNING 1996 OCH

Det finns några stora
sammanhängande men mosaikartade jordbruksområden i otydliga älvdalar, med mjuka, böjda
terräng- och jordartsföljande gränser. Detta är ett
karakteristiskt mönster av småskaliga åkerformer,
som tidigare var vanligt i de flesta i skogs- och
mellanbygder, innan omarronderingar och rationaliseringar rätat ut gränserna. Många åkrar är
små isolerade enheter. Svårklassificerade åkrar
finns främst i de norra delarna och de små ligger
i typiska lägen, mot skogskanten. Gräsmarker

2001 MED FÖRÄNDRING:

saknas i stort sett, utom i några få områden i den
centrala delen. År 2001 har förändringarna endast
skett i mycket små arealer, men på ett sådant sätt
att en del av det småskaliga mönstret försvinner.
KARTOR AVSEENDE PUNKTOBJEKT 1996 OCH 2001

Det finns mycket rikligt med
torra punktobjekt som solitära träd och åkerholmar men nästan inga småvatten. Punktobjekt
saknas i de största åkerblocken och finns i större
utsträckning mot kanterna vid skogen. Det är ett
generellt mönster att punktobjekt tas bort i de
centrala delarna först. År 2001 är ett mycket
stort antal förändrade och många borttagna.
Förändringarna är störst i den centrala delen.

MED FÖRÄNDRING:

Vattendrag,
mer eller mindre naturliga eller uträtade bildar
tillsammans med diken ett mer eller mindre tydligt dräneringsmönster, ett ”fiskbensmönster”,
kring de centralt liggande vattendraget i dalgångarna med biflöden. I norra delen visar ett litet
tättdikat område på torvodling.

KARTA AVSEENDE LINJEOBJEKT 2001:

Källstorp/Ö Klagstorp
KARTOR AVSEENDE MARKANVÄNDNING 1996 OCH

Ett storsakligt landskap
helt dominerat av åker, några stora områden med
tomtmark och ytterst små delar gräsmark. Centralt ligger ett slott, ett sockerbruk och en tätort,
dessutom finns ett mycket stort antal små gårdar
spridda i landskapet. Det är ett intensivt brukat
område, med få områden svårklassificerad åker.
År 2001 finns förändringarna framförallt i anslutning till tomtmarken, med ett flertal områden
som övergått till svårklassificerad åker, små nyskapade hästbetesmarker i direkt anslutning till
tomterna. I norra delen har åker nyskapats från
övrig mark, på utfyllnad från sockerbruket. Även
i de få gräsmarkerna har skett förändringar,
främst av hävdtillstånd.
2001 MED FÖRÄNDRING:

KARTOR AVSEENDE PUNKTOBJEKT 1996 OCH 2001

Punktobjekten är helt karaktärsskapande i detta öppna åkerlandskap och
även om de inte är många, är de mycket betydelsefulla för naturvärden. I nordöstra delen dominerar småvattnen, främst märgelgravar, men
även vattenfyllda dödisgropar i det backiga landskapet. Största delen av de torra punktobjekten

MED FÖRÄNDRING:
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är solitära träd. År 2001 har några av de torra
tagits bort och ett antal andra punktobjekt har
tillkommit.
Torra linjeobjekt dominerar helt, med vägar, jordvallar och
några alléer. Jordvallarna är på flera ställen karakteristiska skånska pilevallar. Det delvis uträtade vattendraget, som går från norr till söder är en
viktig korridor, medan övriga vattendrag/diken
endast utgör små, mycket korta bitar. Linjeobjekten utgör ett mycket glest och uppbrutet ekologiskt nätverk, med många helt isolerade delar.

KARTA AVSEENDE LINJEOBJEKT 2001:

centrala vägen. Svårklassificerad åker är vanligt
förekommande, med många och stora områden,
flest i ett NV–SO-stråk.
År 2001 har landskapsbilden som helhet inte
genomgått någon större förändring. Ett antal områden har förändrats i åkern, där hela eller delar
av svårklassad åker åter blivit åker, endast ett
område i södra delen har blivit svårklassad åker.
Ett område i väster med svårklassad åker har
övergått till kultiverad betesmark, i anslutning till
ett tidigare område.
KARTOR AVSEENDE PUNKTOBJEKT 1996 OCH 2001

Punktobjekten är relativt få och
återfinns framförallt samlade i den norra, nordöstra och östra delen. Samtliga är torra, mestadels solitära träd eller grupper av träd och stensamlingar, ojämnt fördelade över hela området.
De är relativt få i den centrala och västra delen.
År 2001 är de flesta oförändrade, men några få
är borttagna, medan några har kommit till. Förändringarna har framförallt skett i mera marginella lägen på platåbergen i norr och öster, men
även i väster.

MED FÖRÄNDRING:

Leksand
KARTA AVSEENDE MARKANVÄNDNING 1996 OCH 2001

Den odlade marken utgör ett
mycket småskaligt landskap med stor variationsrikedom mellan åker och gräsmark. De flesta
åkrar och gräsmarker är små och oregelbundna.
Några få större naturliga gräsmarker finns. År
2001 har förändringar skett över hela området.
De gäller förändringar med ökad eller minskad
träd- och busktäckning på gräsmarker, förändring
av åkermarker till minskad hävd eller upphört
växelbruk. Tydligt synligt i landskapsbilden är
hyggen på de mindre skogsområden, som finns i
jordbruksmarken. Förändringar i skogen som helhet har inte ingått i karteringsuppgiften.

MED FÖRÄNDRING:

KARTOR AVSEENDE PUNKTOBJEKT 1996 OCH 2002

Antalet punktobjekt är relativt
rikliga och övervägande antalet är torra punktobjekt, dominerade av solitära lövträd eller lövbeväxta holmar av olika slag. År 2001 är förändringarna relativt begränsade och innebär oftast
förändrad täthet av träd/buskar, med såväl igenväxning som röjning.

MED FÖRÄNDRING:

Det finns ett
förhållandevis litet antal linjeobjekt och de är
samtliga korta. De långa sträckorna utgörs av
vägar utan vägren. Det största antalet utgörs av
träd- och buskrader med olika täthet och karaktär.

KARTA AVSEENDE LINJEOBJEKT 2002:

Luttra
KARTOR AVSEENDE MARKANVÄNDNING 1996 OCH

Åkern dominerar, utom i
den SV delen, där det finns större områden med
skog. Mindre skogsdungar finns i den centrala
delen. Bebyggelsen ligger främst samlad kring den
2001 MED FÖRÄNDRING:
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Det finns en
tydlig tudelning av församlingen, med stengärdesgårdar på platåbergen i den östra och nordöstra
delen och diken i de fuktiga lerjordarna mot
väster. Mönstret i dessa är helt olika. Stengärdesgårdarna ligger ganska långt från varandra och
har ofta korsande linjer. Dikena är korta, parallella och löper mot ett huvuddike/rätat vattendrag.
Det samlade nätverket av småbiotoper är välutvecklat och linjerna bildar ett tätt nätverk, med
hög konnektivitet.

KARTA AVSEENDE LINJEOBJEKT 2001:

Nysätra
KARTOR AVSEENDE MARKANVÄNDNING 1996 OCH
2001 MED FÖRÄNDRING: Jordbruksmarken har den
karakteristiska fördelningen med smala stråk i de
norrländska älvdalarna, helt omgivna av skog.
Den svårklassificerade åkern avbryter på många
ställen mitt i denna långa sammanhängande åkermark. De kultiverade gräsmarkerna är små och
ligger ofta vid övergången mot skog. År 2001 har
förändringarna skett nästan likformigt över hela
landskapet, men företrädesvis i mer marginella
lägena mot övergången till skog, men också i
anslutning till bebyggelsen. Mestadels har svår-
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klassificerad åker ändrats, men också många
åkrar. Detta är ett landskap med vikande jordbrukshävd.
Det förekommer ett mycket stort antal punktobjekt, tätt
liggande i hela jordbrukslandskapet. Många är
ängslador som ligger kvar på de friska markerna,
nu mestadels slåttervallar, vilket är specifikt för
det norrländska landskapet. År 2001 är förändringarna omfattande, jämt fördelade över hela
området. Det har försvunnit en hel del punktobjekt, men några har tillkommit medan många har
ändrats till innehåll och bytt kod.
KARTOR AVSEENDE PUNKTOBJEKT 1996:

Det finns så
gott som endast fuktiga linjeobjekt, med mestadels öppna diken efter tidigare dikningsföretag.
De tätt liggande dikena bildar ett otydligt ”fiskbensmönster”, på de fuktiga och våta markerna.

KARTA AVSEENDE LINJEOBJEKT 2001:

Näshulta
KARTOR AVSEENDE MARKANVÄNDNING 1996 OCH

Markanvändningen är
varierad, i ett mosaikartat, småskaligt hagmarkslandskap med terrängföljande gränser för åker
mot skog och betesmark. Andelen gräsmarker är
stor och binder ihop åkerytorna till ett sammanhängande jordbrukslandskap. De svårklassificerade åkrarna finns framförallt i marginella lägen
mot skogskanten. De största gräsmarkerna finns i
väst–nordväst. År 2001 har ett stort antal områden ändrats, över hela församlingen, men områden med förändring ligger oftast nära varandra.
Det finns också ett stort antal områden som har
ändrats vid strandkanterna, både av kultiverade
och naturliga gräsmarker. Många små åkrar i
skogen har förändrats. De förändrade områden
är mestadels små.

2001 MED FÖRÄNDRING:

KARTOR AVSEENDE PUNKTOBJEKT 1996 OCH 2001

Det stora antalet punktobjekt
är spridda över hela församlingen. De ligger
mycket tätt, framförallt i den nordvästra delen.
Övervägande antalet är torra med solitärträd
samt hällar/block eller stensamlingar. År 2001 är
förändringarna flera, men finns på några få begränsade områden. Flera objekt har tagits bort i
den centrala delen och i nordöst.

MED FÖRÄNDRING:

Det finns få
linjeelement och de flesta är glest liggande diken.
De bildar endast delvis och på korta sträckor ett
sammanhängande dräneringsmönster. Man kan
ana att de utgör delar av uträtade vattendrag,
som legat centralt i varje sprickdal, i nordvästlig
–sydostlig riktning. Nu ligger långa sträckor i
underjordiska dräneringsrör, vilket ger många avbrott i vattendraget och en ekologisk infrastruktur som ger ”återvändsgränder” med många
abrupta slut.

KARTA AVSEENDE LINJEOBJEKT 2001:

Odensvi
KARTOR AVSEENDE MARKANVÄNDNING 1996 OCH
2001 MED FÖRÄNDRING: Det mosaikartade, småskaliga hagmarkslandskapet har terrängföljande
åkerytor i de från nordväst till sydöst gående oregelbundna sprickdalarna, som ger en långsträckt
form på jordbruksbygden. I så gott som varje
åkerområde finns en stor variation, med alla
markslagen förekommande. Åker, gräsmark och
lövträd bildar en finkornig mosaik, i ett aktivt
brukat landskap, med få ytor svårklassad åker.
Det finns ett karaktärsskapande stort antal gräsmarker, både naturliga och kultiverade. De ligger
främst i karakteristiskt läge, mellan åkern och
skogen. Dessutom finns här många små skogsdungar. Kartan visar ett traditionellt variationsrikt beteslandskap. År 2001 med förändring visar
ett relativt stabilt landskap. Förändringar har
visserligen skett på flera ställen, men många
områden är helt utan förändring. De svårklassade
åkrarna återfinns i två olika lägen i landskapet;
dels i delar som binder ihop gräsmarker och som
bryter upp sammanhängande åker, dels i delar
med små åkrar som är isolerade och omgivna av
skog. De flesta gräsmarkerna är oförändrade,
vilket visar ett landskap med bibehållen hävd.
Största förändringen av markslagen har skett
i södra delens gräsmarker.
KARTOR AVSEENDE PUNKTOBJEKT 1996 OCH 2001

Punktobjekten är inte särskilt vanliga. I stora delar av jordbruksbygden
saknas de helt. Där de finns ligger de oftast tätt
intill varandra, så de nästan bildar band, en bra
ekologisk infrastruktur. Vanligast är block/hällar/stenrösen och åkerholmar. År 2001 har få
punktobjekt förändrats. En hel grupp punktobjekt, som låg samlat på ett begränsat område,
har tagits bort.

MED FÖRÄNDRINGAR:
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Ett litet antal
fuktiga linjeelement, främst diken finns i många
av åkerblocken (dock inte alla). I den centrala
delen finns mer eller mindre uträtade vattendrag.
De fuktiga markerna har dikats med tätt liggande
diken, i rät vinkel mot uträtade vattendrag, men
bildar inget ”blått” nätverk.

KARTA AVSEENDE LINJEOBJEKT 2001:

Linjeobjekten
är relativt få och korta och de bildar endast ett
glest ekologiskt nätverk. Flera uträtade vattendrag finns, men de hänger inte helt ihop. Specifikt
är det stora antalet alléer, samt breda åkerrenar.

KARTA AVSEENDE LINJEOBJEKT 2001:

Skee
KARTOR AVSEENDE MARKANVÄNDNING 1996 OCH

Rytterne
KARTOR AVSEENDE MARKANVÄNDNING 1996 OCH
2001 MED FÖRÄNDRING: Ett variationsrikt, mosaikartat landskap, med en karaktär som motsvarar
Odensvi, men med betydligt större enheter och
mera storskaligt och grovkornigt. Jordbruksmarken ligger samlad dels i ett stort centralt åkerblock, dels i ett östligt och ett västligt åkerområde, alla med relativt raka och jämna kanter mot
skogsmarken. Det finns många små skogsdungar
spridda i hela området och en relativt stor andel
gräsmarker, mest kultiverade. Gräsmarkerna finns
framförallt som strandängar längs med Mälaren
och de bildar ett smalt nästan helt sammanhängande band i den södra delen, med flera stycken
mycket stora områden. För övrigt återfinns de i
typiska lägen, mellan åkern och skogen i ett smalt
område. År 2001 har stora områden kraftigt förändrats, speciellt de stora sammanhängande områdena med svårklassificerad åkermark i norra
delen. Stora delar är helt utan förändring. Många
av dem var lämnade för omställning och en del
var nyligen trädplanterade. Dessa har åter plöjts
upp och tagits i aktivt bruk. Den största förändringen har skett innehållsmässigt i gräsmarkerna.
Förbättrad hävd har skett i ett stort strandängsområde i öster. Tydlig marginalisering av åker har
skett, så att åker i växelbruk övergått till av
svårklassificerade åkrar i perifera lägen. En hagmark har plöjts upp.
KARTOR AVSEENDE PUNKTOBJEKT 1996 OCH 2001

Det finns ett stort antal punktobjekt i form av solitära träd, åkerholmar eller
stenrösen/block. De bildar oftast en tättliggande
sträng av punkter. Mönstren kan till delar förklaras av de många, små korta, men blockrika
deGeer-moränerna. År 2001 har det har skett en
stor förändring av småbiotoperna, där många är
borttagna.

MED FÖRÄNDRING:
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2001 MED FÖRÄNDRING: Ett småskaligt landskap,
där karaktären präglas av sprickdalarna, som går
främst i NV–SO, men också sprickor tvärs mot
dessa i NO–SV. Sprickdalskaraktären syns tydligt
i raka avgränsningar av jordbruksmarken längs
förkastningslinjerna och i mycket smala, långa
lerfyllda dalgångar, mellan utbredda och oregelbundna åkerområden. Svårklassificerad åker är
vanligt, i många och stora områden, som bryter
upp tidigare stora sammanhållna åkerblock. I
åkern utgör många små skogdungar ett karakteristiskt inslag. Gräsmarker finns inom de flesta
åkerområden. Dock är de flesta mycket små, utom
i två större områden i väster mot vattnet. År 2001
rör förändringarna främst de svårklassificerade
åkrarna, där många har återgått till växelbruk,
men några tidigare brukade har slutat hävdas.
KARTOR AVSEENDE PUNKTOBJEKT 1996 OCH 2001

Åkerholmarna finns ofta närliggande, så att de bildar strängliknande mönster,
vilket är positivt ur en landskapsekologisk synvinkel och för djurs samt växters rörelsemönster.
Ofta ligger punktobjekten mot kanterna, ej i
mittdelen av åkerområden. Småvattnen är mycket
få. År 2001 är förändringarna många och har
skett oregelbundet över hela församlingen, möjligen med en koncentration i södra delen.

MED FÖRÄNDRING:

Vanligt förekommande linjeobjekt är de mer eller mindre rätade vattendragen som ofta förekommer i sprickdalarna. I öster och söder finns starkt meandrande vattendrag, i sin ursprungliga form, med stora
positiva naturvärden. Många diken är mycket
korta och blint slutande och det totala ekologiska
vattennätverket är svagt hopknutet.

KARTA AVSEENDE LINJEOBJEKT 2001:
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Stenåsa
KARTOR AVSEENDE MARKANVÄNDNING 1996 OCH

Landskapet avviker från
de övriga referensområdena med dominerande
naturliga gräsmarker. Bebyggelsen är långsträckt
längs vägen och utgör ett utmärkt exempel på
öländska radbyar och deras organisation.

2001 MED FÖRÄNDRING:

KARTOR AVSEENDE PUNKTOBJEKT 1996 OCH 2001

Punktobjekten förekommer relativt spritt i landskapet, utom i den allra västligaste delen. De flesta punktobjekten är torra och
öppna och består främst av stenrösen. De småvatten och solitära träd som finns är viktiga för
biodiversiteten i detta öppna, torra landskap. År
2001 har flera punktobjekt försvunnit.

MED FÖRÄNDRING:

Linjeobjekten
utgör en väl sammanhängande ekologisk infrastruktur. Stengärdesgårdarna utgör ett markant
och karakteristiskt inslag i landskapet, med tätt
parallella stengärdesgårdar huvudsakligen i östvästlig riktning. Flera av vattendragen har kvar
sin ursprungliga form.

KARTA AVSEENDE LINJEOBJEKT 2001:

med alltfler svårklassificerade åkrar och ökat
antal gräsmarker. Förändringarna i gräsmarkerna
har ofta varit mot förbättrad hävd.
KARTOR AVSEENDE PUNKTOBJEKT 1996 OCH 2001

De vanligast förekommande
punktobjekten är åkerholmar och stenrösen, men
de är ändå förvånansvärt få, för att var i ett
moränlandskap. Småvatten är mycket ovanliga.
År 2001 är förändringar vanliga i hela området
och totalt sett har ca 52 tagits bort, några få har
tillkommit och det har skett en förändring i 69
objekt. Förändringarna består främst i igenväxning eller röjning av träd/buskar.

MED FÖRÄNDRING:

I de flesta
åkerområden förekommer dikningar med öppna
diken, som bildar glesa ekologiska nätverk. De
tätaste områden med parallella diken visar på dikade torvodlingar. I några områden i nordöst förekommer tätt med korta stengärdsgårdar. Brukningsvägar är relativt vanliga.

KARTA AVSEENDE LINJEOBJEKT 2001:

Örkelljunga
KARTOR AVSEENDE MARKANVÄNDNING 1996 OCH

VIRESTAD
KARTOR AVSEENDE MARKANVÄNDNING 1996 OCH

Ett skogsdominerat landskap med mycket små delar jordbruksmark,
fördelad över hela församlingen. Detta mosaikartade, mycket småskaliga mönster av små jordbruksområden utgör resterna av en öppen jordbruksmark, som tidigare dominerade hela landskapet. Bara för 50 år sedan var den öppna
jordbruksmarken och skogsmarken av ungefär
lika stor omfattning. Åker finns nu endast i den
centrala bygden. Största delen av jordbruksmarken är gräsmark, i många små jordbruksområden,
helt omgivna av skog. Formen på fälten styrs till
stor utsträckning av topografi och jordartsfördelning, som är karakteristiskt för ett fuktigt moränoch myrlandskap ovanför högsta kustlinjen. Här
finns ett stort antal svårklassificerade åkrar, ett
stort antal kultiverade gräsmarker och små skogsdungar. Bebyggelsen ligger ofta i karakteristiskt
läge i kanten av åkern, i övergångszonen mot
skog/övrig mark, där man också finner de flesta
gräsmarkerna. År 2001 har förändringar skett
över hela området och kartbilden visar ett landskap som håller på att övergå till djurhållning,

2001 MED FÖRÄNDRING:

2001 MED FÖRÄNDRING: Ett småskaligt skogs- och
mellanbygdslandskap av samma karaktär som Virestad, med ett mycket stort antal små mosaikartade jordbruksområden, med åker, gräsmarker
och skogsdungar fördelade över hela området i
ett hagmarkslandskap. Det finns också en mycket
stor andel svårklassificerade åkrar, som bryter
upp tidigare större sammanhängande åkerområden med åker i växelbruk. År 2001 har det skett
mycket stora och många förändringar i så gott
som varje åkerområde. Förändringen visar inte på
en minskad hävd i ett område som marginaliseras, utan på en övergång från åker till betesmarker, via steget svårklassificerad åker.
KARTOR AVSEENDE PUNKTOBJEKT 1996 OCH 2001

Det finns relativt få punktobjekt, varav de flesta är rösen. År 2001 har det skett
en minskning totalt sett, ett antal har tagits bort
medan några har tillkommit. Tillkomsten av nya
småvatten är betydelsefull i detta torra landskap.

MED FÖRÄNDRING:

Stengärdesgårdar är karakteristiska för området. De är ofta
korta och låga, utan att bilda ett sammanhängande nätverk. Undantag finns i det nordvästra

KARTA AVSEENDE LINJEOBJEKT 2001:
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hörnet, där det finns tydliga exempel på välbevarade och långa stengärdsgårdar. Inte hellre de
vanligt förekommande dikena och vattendragen
bildar något sammanhängande ekologisk nätverk,
eftersom de är korta och avbrutna, ofta med
delar av sitt lopp i underjordisk dränering.

Övertorneå
KARTOR AVSEENDE MARKANVÄNDNING 1996 OCH

Ett karakteristiskt norrländskt landskap med jordbruksbygden så gott
som helt koncentrerad till kusten och nedre delen
av älvdalen, samt med mycket små enheter högre
upp i älvdalarna. Åkermarken dominerar på de
friska–fuktiga älvsedimenten, men det finns också
relativt stora block med både kultiverade och naturliga gräsmarker. År 2001 har det skett stora
förändringar på många platser, men oftast bara
på små ytor. Åkermark har lagts ned och gräsmarker växer igen. Det är ett landskap med vikande hävd.
2001 MED FÖRÄNDRING:

KARTOR AVSEENDE PUNKTOBJEKT 1996 OCH 2001

Punktobjekten är här helt avvikande, eftersom de flesta består av ängslador. De
är mycket karakteristiska, finns i stort antal och
ligger tätt. År 2001 har antalet ängslador minskat
kraftigt, i alla delar. I några områden har de helt
försvunnit, ett markant avbrott för kulturvärden
och landskapsbilden.

MED FÖRÄNDRING:

Diken dominerar helt. Intressant att notera är de kvarvarande torvmarksodlingarna, med mycket täta, korta,
parallella öppna diken.

KARTA AVSEENDE LINJEOBJEKT 2001:

70

O D L I N G S L A N D S K A P I F Ö R Ä N D R I N G – E N U P P F Ö L J N I N G AV L I M : S R E F E R E N S O M R Å D E N

Referenser

Blom, G. and Ihse, M. 2001: The Swedish LiMproject – Landscape Inventory and Monitoring –
in G. Groom and T. Reed (eds) Strategic monitoring for the Nordic Countries – TemaNord
2001:523 pp 29–30.
Cousins, S.A.O. and Ihse, M. 1998: A methodological study for biotope and landscape mapping
based on CIR aerial photographs – Landscape
and urban planning 41 pp 183–192.
Cousins, S. & Ihse, M. 1996: Övervakning av strategiskt utvalda landskapselement – en metodstudie för landskapsförändring i Malmöhus län med
hjälp av IRF-flygbilder. Rapport från
Miljöövervakningen i Malmöhus län 1996:6, 56
sidor.
Frisk, M. 2002: Metodstudieresultat, Riksantikvarieämbetets diarienummer 334-1633-2002
Ihse, M. & Blom, G. 2000: Monitoring changes in
land-use, landscape features, biodiversity and
cultural heritage in Sweden – the LIM-project. In
R.H.G. Jongman & U. Mander. (eds.) Consequences of Land Use Changes, WITT Press,
Southhampton and Boston, serie Advances in
Ecology. – pp 39–74.
Ihse, M. 1978: Flygbildstolkning av vegetation i
syd- och mellansvensk terräng – en metodstudie
för översiktlig kartering. SNV PM nr 1083, 165
sidor.
Ihse, M. 1995: Flygbildstolkning för landskapsövervakning med inriktning mot biologisk mångfald.
Naturvårdsverkets rapport inom LiM-projektet
Naturvårdsverkets rapport PM 4401, 60 sidor.
Ihse, M. och Blom, G. 1997: Handledning till förändringstolkning inom LiM-projektet.
Naturvårdsverkets rapport. ISBN 91-620-4624-1.
Ihse, M., Rafstedt, T. och Wastenson, L. 1993:
Flygbildstolkning av vegetation i handboken
Flygbildsteknik och fjärranalys. Nämnden för
skoglig fjärranalys & Skogsstyrelsen, s. 247–294.

Jonsson, M. 2003: Kopplingen mellan EU:s miljöersättningar och förbättrad hävd i odlingslandskapet – en studie baserad på befintliga landskapsdata över Virestad, Småland. Examensarbete vid Institutionen för naturgeografi och
kvartärgeologi, Stockholms universitet.
Jansson, T. och Skånes H. 2001: Arbetsgång för
digital bearbetning av Virestad i LiM 2001.
Arbetsrapport vid Institutionen för naturgeografi
och kvartärgeologi, Stockholms Universitet.
Jordbruksverket 1999: Miljöeffekter i Sverige av
EU:s jordbrukspolitik. Rapport från projektet
CAP:s miljöeffekter år 1999. SJV rapport
1999:28. Jordbruksverket.
Jordbruksverket 1999: Ladornas land. Broschyr
med referenser.
Jordbruksverket 2000: Miljöeffekter av EU:s jordbrukspolitik. Rapport från projektet CAP:s miljöeffekter år 2000. SJV rapport 2000:21.
Jordbruksverket 2000: Miljöstödet och ängs- och
hagmarkerna. En GIS-baserad analys av ängsoch hagmarksinventeringen och miljöersättningarna för skötsel av betesmarker och slåtterängar.
Rapport från projektet CAP:s miljöeffekter.
Rapport 2000:20.
Jordbruksverket 2002: Miljöeffekter av EU:s jordbrukspolitik. Rapport från projektet CAP:s miljöeffekter 2001. SJV rapport 2002:2.
Larsson, J. 2002: Ladans landskap – hotad miljö.
Rapport från länsstyrelsen i Jämtlands län.
Länsstyrelsen i Norrbottens län 9/1998:
Ladlandskapet är hotat. Rapport om bevarandeläget för den norrbottniska ängsladan.
Länsstyrelsen i Dalarnas län 2002: Uppföljning
av överloppsbyggnader i odlingslandskapet.
Rapport 2002:22.
Naturvårdsverket 1993: Dokumentation av referensområden i LiM. Naturvårdsverkets rapport.
ISBN 91-620-4239-4.
REFERENSER

241

Naturvårdsverket 1996: A Swedish Countryside
Survey. Monitoring landscape features, biodiversity and cultural heritage. Naturvårdsverkets
rapport ISBN nr 91-620-4828-7.
Naturvårdsverket 1997: LiM:s referensområden i
lantbruksstatistiken- analyser på församlingsnivå
av utvecklingen mellan 1951 och 1995
Naturvårdsverkets rapport PM 4787.

Muntliga referenser
Helena Åkerberg vid Smålands Museum och
Stefan Höglin, Landskapshistorisk Konsult.
Uppgifter angående ängsladeinventering
i Kronoberg 2003.
Professor B. Bunce, Nederländerna.
Susanne Forslund på länsstyrelsen i Kalmar.

Naturvårdsverket 1996: Handledning till fältdokumentation i LiM:s referensområden.
Naturvårdsverkets rapport PM 4576.
Naturvårdsverket 1997: Biologisk mångfald i jordbrukslandskapet – Resultat av fältdokumentationen 1996 i LiM:s referensområden.
Naturvårdsverkets rapport PM 4799.
Naturvårdsverket 1998: LiM-projektets slutrapport Utvärdering av den nya livsmedelspolitikens miljöeffekter. Naturvårdsverkets rapport .
ISBN 91-620-4828-7.
Nordström Källström, H. 2002: Att vara lantbukare
eller inte. En studie av förutsättningarna för livskraftigt lantbruk i tre nedläggningsdrabbade
områden i Sverige. SJV rapport 2002:10.
SCB 1992: Områdesindelningar i lantbruksstatistiken 1992. Meddelanden i samordningsfrågor
1992:1 Statistiska centralbyrån.
Skånes, H. 1991: Förändringar i odlingslandskapet
och dess konsekvenser för gräsmarksfloran.
Stockholms universitet, Naturgeografiska institutionen. Rapport nr 86.
Riksantikvarieämbetet, 1993: Jordbrukets byggnader. Kulturvärden I landskapet. RAÄ
ISBN nr 91-7192-897-9.
Riksantikvarieämbetet, 1995a: Fornlämningar i
jordbruksmark. Skador och markanvändning. RAÄ
ISBN nr 91-7192-992-4.
Riksantikvarieämbetet, 1995: KartGIS för historiska kartor. Handbok. RAÄ
ISBN nr 91-7192-995-9.
Riksantikvarieämbetet, 1997: Förändringar i jordbrukets byggnader. RAÄ ISBN nr 91-7209-104-5.

242

O D L I N G S L A N D S K A P I F Ö R Ä N D R I N G – E N U P P F Ö L J N I N G AV L I M : S R E F E R E N S O M R Å D E N

Tack!

FLYGBILDSTOLKARE

ÖVRIGA KONSULTINSATSER

Naturgeografiska institutionen
vid Stockholms universitet
Helle Skånes, Torunn Jansson, Siv Runborg,
Mats Norin och Sandra Axelsson tolkade
följande områden: Bjälbo, Börstil, Eldsberga,
Stenåsa Virestad, Källstorp/Ö Klagstorp, Odensvi
och Örkelljunga

LMV/Metria, Luleå: Rättningar, strukturjusteringar
och kvalitetssäkring av LiM:s GIS-databaser.
Analyser av resultaten från flygbildstolkningen,
m.m.

Konsult NaturGis
Tommy Löfgren tolkade Rytterne och Leksand.
Konsult Pro Natura
Ola Bengtson tolkade Skee och Luttra.
Konsult Adoxa
Janne Elmhag tolkade Näshulta.
Länsstyrelsen, Gotlands län
Fabian Mebus tolkade Burs.
Länsstyrelsen, Örebro län:
Oscar Säwström tolkade Viby.

LMV/Metria, Gävle: IRF-flygbildsfotografering och
”puggning” av flygbilder.
NaturGis: Kontroller och rättningar av GIS-databaser, samt framtagande av kvalitetsdokument i
samarbete med bl. a. Åsa Sehlstedt (LMV/Metria,
Luleå). Produktion av tolkningsprotokoll och kartutskrifter, m.m.
Skoglig Kartteknik: Produktion av tolkningsöverlägg
och digitalisering av några områden.
Hafok: Framtagande av fältdatabasapplikation, m.m.
Mic Consulting: Rådgivning vid flygbildstolkning
och rapportskrivning,m.m.
Adoxa: Deltagit vid analys av referensområden och
rapportskrivning.

Länsstyrelsen, Norrbottens län
Tina Nilsson tolkade Övertorneå.
LMV/Metria, Kiruna
Maud Sjöberg och Marianne Orrmalm
tolkade Forsa.
Konsult Skoglig Kartteknik
Olof Borg, Björn Nilsson och Rolf Kulla
flygbildstolkade Lysvik, Nysätra och Offerdal.

TACK TILL
Uppföljningen över LiM:s referensområden hade
aldrig kunnat genomföras eller slutföras utan
hjälp från alla duktiga, kunniga och hjälpsamma
personer som på olika sätt varit inblandade i projektet. Ni var LiMmet som höll ihop projektet
(segt och hållbart). Stort tack till er alla!

FÄLTDOKUMENTERARE
För länsstyrelserna Erik Gothlin (lst T-län),
Anso Norling (lst H-län), Johan Thorsén
(lst H-län), Ulf Svensson (lst E-län),
Susanne Boe-Skamedal (lst E-län), Tobias Edman
(lst M-län) och Tina Nilsson (lst BD-län).
Konsult Adoxa med medarbetare: Monika Gustavsson.
Konsult Pro Natura med medarbetare: Camilla
Finsberg, Mattias Lindholm och Bettina Olausson.

TILL NÅGRA VILL JAG
RIKTA ETT SÄRSKILT TACK
Manuela Notter, Naturvårdsverket. Tack för att du
gav mig chansen och något att hugga i!
Åsa Sehlstedt, LM/Metria i Luleå. Din hjälp, ditt
stora kunnande och dina kloka råd har betytt oerhört mycket för projektet. Tack för att du har
ställt upp till över 100 % i alla lägen och under

TA C K

243

hela perioden! Dina insatser med att få ordning
på GIS-databaserna, kvalitetssäkringen och analysarbetet, m.m. har varit ovärderliga.
Martin Sjödahl, Jordbruksverket. En klippa att luta
sig mot när det blåser hårt! Tack för att du är en
så trevlig, rolig, kreativ, entusiasmerande och
stödjande arbetskamrat! Din noggrannhet, ditt
stora kunnande om CAP och dina idéer har varit
mycket viktiga för att slutföra projektet.
Margareta Ihse, Naturgeografiska institutionen vid
Stockholms universitet. Utan dina insatser, din
stora erfarenhet av landskapsövervakning och all
uppslutning i form av rådgivning, resurser (framför allt dina kunniga och duktiga medarbetare)
samt rapportskrivning hade inte projektet varit
möjligt. Tack!
Helle Skånes, Naturgeografiska institutionen vid
Stockholms universitet. Ett mycket stort tack för
att du i så stor utsträckning har bidragit med att
göra projektet genomförbart! Du mycket kunnig i
flygbildstolkning och i den digitala tekniken, idérik och hjälpsam!
Torunn Jansson, tidigare vid Naturgeografiska institutionen, Stockholm. Tack för att du ställde upp
med att flygbildstolka och rätta databaser under
såväl flytt som graviditet! Du är en mycket noggrann, duktig och kunnig flygbildstolkare samt en
mycket hjälpsam person.
Göran Blom, Naturvårdsverket. Före detta projektledare för LiM-projektet och ansvarig för idéerna
och upplägget av det ursprungliga projektet. Tack
för all hjälp!

Ola Bengtson, konsult Pro Natura. Ett stort tack för
all hjälp med såväl flygbildstolkning över Skee
och Luttra som för handledningen vid fältdokumentationskursen! Dina medarbetare som bidrog
vid fältdokumentation tackas särskilt!
Janne Elmhag, konsult Adoxa. Ett stort tack för all
hjälp med flygbildstolkning och fältdokumentation över Näshulta samt hjälp med rapportskrivning. Monika Gustavsson tackas också!
Michael Frisk, tidigare vid Riksantikvarieämbetet.
Ett stort tack för all medverkan vid projektet och
för metodstudien med integrerade analyser!
Maria Adolfsson, Camilla Eriksson och övriga medarbetare vid RAÄ, Riksantikvarieämbetet. Tack
för er medverkan vid uppföljningen av LiM:s
referensområden.
David Naylor, Uppsala universitet, Naturvårdsverket. Studerande och praktikant som hjälpt
till med att korrekturläsa och redigera texter till
rapporten, m.m. Stort tack!
Alla länsstyrelser samt övriga personer som medverkat på olika sätt för att projektet har kunnat
genomföras. Tack!
Typoform, tack för er medverkan! Ann Sjögren och
Tomas Widlund tackas speciellt.
Susanne Vävare, Naturvårdsverket, projektledare för
uppföljningen över LiM:s referensområden 2001.

Tommy Löfgren, konsult NaturGis. Tack för dina
insatser med att få ordning på GIS-databaserna
och datastruktur/strukturdokument i samarbete
med Åsa och övriga inblandade! Samt ett stort
tack för allt annat som du hjälpte till med, flygbildstolkning (över Rytterne och Leksand) och
framtagande av shapefiler inför fältdokumentation, m.m. Din hjälp, din stora noggrannhet och
din tekniska kunnighet har betytt mycket!
Gunilla Svensson och Marie-Louise Modéer,
Naturvårdsverket. Tack för er strålande insats att
ta fram kartmaterial, m.m. till rapporten! Jag vet
att det inte var någon lätt uppgift, men vad bra
det blev!
Mats Blomqvist, konsult Hafok. Tack för all din
hjälp med fältdatabasen, m.m!
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Uppföljningen av LiM:s 20 referensområden ingår
som ett delprogram i projektet CAP:s miljöeffekter
(CAP=Common Agricultural Policy) som syftar till
att följa och utvärdera miljöeffekterna i Sverige av
EU:s jordbruks-politik.
Uppföljningen av LiM:s 20 referensområden som
påbörjades 2001 och avslutades 2004 är ett samarbetsprojekt mellan Naturvårdsverket, Jordbruksverket och
Riksantikvarieämbetet. Denna rapport redovisar
huvudsakligen tillståndet i de utvalda referensområdena 2001/2002 samt förändringen sedan 1995/
1996 dokumenterat via flygbildstolkning och data från
lantbruksregistret.
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