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Bondeskog i Gunbyle, Östhammars kommun Uppsala län. 

Bondeskog 
Husbehovsbruk skapade varierade skogar

Bondeskogen i det svenska barrskogsbältet var 

mycket mer än ett timmerförråd. Den fyllde 

gårdarnas behov av bete och vinterfoder, av ved 

till värme och kolmilor, av virke till gärdesgårdar, 

husbehovsslöjd och husbyggen. Igenväxning 

och hyggesbruk har suddat ut många av spå-

ren, men kvardröjande växt- och djurarter och 

karaktäristiska trädformer kan ibland berätta om 

dessa öppna, ljusa och mångformiga skogar.

Vårda väl

Historisk bakgrund
Dagens skogar kan ha skiftande historisk bakgrund, 
men i de barrskogsdominerade delarna av Sverige 
har de ofta ett förflutet som bondeskog, det vill säga 
skog som framförallt uppfyllde bondehushållens 
egna behov. Det kunde röra sig om trädklädd utmark 
kring byar och fäbodar såväl som trädklädda hagar på 
inägomark.

Man ska inte förledas att tro att bondeskogen – 
bara för att den går under beteckningen skog – såg 
ut som de skogar vi ser omkring oss idag. Den var 
betydligt glesare och innehöll träd och buskar i blan
dade åldrar och av flera olika trädslag. Detta var en 
följd av att bruket av skogen var så mångsidigt; den 
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Två delar av skogen tillhörande Slada by, Hållnäs socken i Uppsala 
län. Överst ett område som tidigare varit slåttermark, vilket kan anas 
genom den frodiga vegetationen. Nederst ett område med lång 
kontinuitet av bete. Många av granarna bär spår av betesskador. 
Skogen har varit mer öppen tidigare och även påverkats av kolning, 
men enen som annars kan indikera tidigare öppenhet har vid någon 
tidpunkt röjts bort. 
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försåg folk med foder (bete, hö och löv) både sommar 
och vinter, odlingsmark i form av tillfälliga  odlingar 
(till exempel svedjor), brännved, kolningsved, gärdsel
virke, råmaterial till redskap och slöjdföremål, virke 
till byggnader och så vidare. Det var också ett fler
skiktat bruk: såväl vegetationen på marken som 
buskar och träd användes.

Hur skogen har nyttjats på en viss plats har varierat 
med tiden och till stor del styrts av de enskilda hus
hållens behov. Dessa har i sin tur påverkats av vilka 
andra försörjningsmöjligheter som har funnits, om 
det varit möjligt att sälja produkter från skogen och 
så vidare. Den som levde i en trakt där det bedrevs 
bergsbruk tillverkade exempelvis sannolikt träkol i 
skogen för avsalu.

Brukandet av skogen har – med undantag för  kris
perioder som efter digerdöden och under 1600 talets 
stagnation – blivit mer och mer intensivt under 
historiens lopp. Intensifieringen syns nog klarast 
under den agrara revolutionen (cirka 1750–1850) 
då jordbruket förändrades radikalt, med betydande 
följder även för utmarken. Genom nyodlingar lades 
både slåtterängar och betesmarker under plog. Sam
tidigt krävde den ökade åkerarealen fler djur som 
kunde ge dragkraft och gödsel. Större områden av 
skogen  måste därför betas. I takt med att trycket 
ökade reglerades det tidigare obegränsade betet allt 
mer. Lokala byordningar, bystämmor och fäbodlag 
bestämde när och var det skulle betas och hur många 
djur som var och en kunde ha på utmarksbete. 

Men från 1800talets mitt och framåt hände något 
som skulle komma att förändra skogens roll i grun
den och innebära början till slutet för bondeskogen. 
Skogsindustrin växte fram och det blev konkurrens 
om skogen. En betesskog måste vara så gles att det 
kan växa gräs på marken, och det var inte förenligt 
med de nya önskemålen om träd i täta bestånd. Från 

skogsvårdshåll var man också bekymrad över betets 
skador på unga trädplantor. I takt med att industrins 
behov av råvara ökade (och nya jordbruksmetoder 
gjorde att man kunde producera foder till djuren på 
inägornas åkermark) började röster höjas för att betet 
skulle bort från skogen.

Jägmästare Carl Björkbom uttryckte antagligen 
skogsnäringens syn när han skrev om skogsbetets hot 
mot de späda trädplantorna i Skogsvårdsföreningens 
folkskrifter 1907:

En bland dessa yttre faror, som man länge ej 
tillägnat tillräcklig uppmärksamhet, hotar från 
kreaturens sida. I det ohindrade skogsbetet ligger 
ofta orsaken till att föryngringarna gå dåligt 
eller rent af misslyckas. Den misstro, som man 
på många ställen hyser mot skogsodlingar, skulle 
utan tvifvel försvinna, om dessa skyddades från 
beteskreaturen.

Enligt Björkboms bedömning betade då alla landets 
får och getter samt minst en halv miljon nötkreatur 
i skogarna om sommaren – allt som allt cirka två 
miljoner djur.

Ännu 1948 uppfattades skogsbetet tydligen som ett 
problem. Jägmästare Olof Tirén ställde då upp för 
och nackdelar med skogsbete respektive kulturbete. 
Slutsatsen: ”Kulturbete är idealet.”

Förändringen tog alltså tid. Bete på trädklädd 
utmark torde ha varit vanligt ända in på 1930talet. 
Först efter andra världskrigets slut – då avfolkningen 
av landsbygden satte fart och arbetskraftskostna
derna steg – började skogsbetet försvinna. I vissa 
trakter, där ett boskapsbaserat jordbruk levde kvar 
samtidigt som tillgången på jordbruksmark var 
begränsad, var skogsbete dock relativt vanligt ända 
in på 1970–80talen. Exempel är Roslagen, Gotland 
och delar av Småland. 

På de platser där skogen har fortsatt att brukas 
främst för husbehov och därmed undgått modernt 
skogsbruk, är skogen extra rik på biologiskt kultur
arv. Det är först med 1900talets industriella kal
hyggesbaserade skogsbruk som spåren efter tidigare 
nyttjande börjat raderas i stor omfattning.

Identifiering och tolkning
Gångna tiders nyttjande har gett avtryck i bonde
skogen; spår som avklingar med tiden. Eftersom 
olika biologiska kulturarv är olika seglivade ser vi i 
dagens landskap en kombination av berättelser som 
kan härröra från olika tidsperioder.

Jägmästare Carl Björkbom publicerade 1907 en artikel om skogs-
bete i Skogsvårdsföreningens folkskrifter i vilken han antagligen 
uttrycker skogsnäringens syn på skogsbetet när han beskriver 
djuren som en av farorna för späda skogsplantor.
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Bondeskogen är mångsidig och sammansatt av 
många enskilda företeelser som tillsammans utgör dess 
biologiska kulturarv. Typiska karaktärer är  öppenhet 
eller spår av tidigare öppenhet, variation av trädslag 
och ålder på träd, närvaro av buskar, spår av tidigare 
brukande på buskar och träd samt arter som indikerar 
kontinuitet eller speciella hävdförhållanden.

Här presenteras översiktligt exempel på biologiska 
kulturarv som man kan träffa på i bondeskogen. De 
fördjupas vidare i andra faktablad.

Träd och buskar

Ljusträd
Träd som växer upp i öppen miljö kan breda ut sina 
grenar och får karaktäristiskt vida kronor. Även om 
de idag står i en sluten skog, visar inslaget av gamla, 
vidkroniga träd att miljön en gång var betydligt 
öppnare och ljusare.

Exempel på ljusträd 
som har stått öppet 
på ena sidan.
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Asymmetriska kronor
Träd som har stora grenar enbart på en sida kan visa 
var en lucka i skogen tidigare fanns. Finner man 
dessutom buskar i den troliga öppningen styrker det 
att det funnits en lucka.

Buskar och lågträd
Buskar och lågväxande trädarter kan inte konkur
rera med högväxta träd. De kan bara etablera sig på 
mer eller mindre öppen mark, och är alltså så kallade 
ljusindikatorer.

Trädslagssammansättning
Genom att analysera vilka arter av träd som finns på 
platsen och hur gamla träden är kan man bilda sig 
en uppfattning om skogens struktur bakåt i tiden. 
Trädslagen björk, asp, tall och al är till exempel så 
kallade pionjärarter, deras nisch är att vara de första 
träden som etablerar sig på tidigare öppen mark. 
I sluten, skuggig skog kan de inte föryngras. Täta 
bestånd av dessa träd visar alltså att marken tidigare 
varit öppen, att den slutat brukas vid en viss tidpunkt 
och att slyvegetationen då skjutit fart.

Betespåverkade granar
Granar som utsatts för hårt bete under tidiga år får 
ett parti av risiga, täta grenvarv längst ner som kan 
finnas kvar även sedan granen vuxit upp. Ett antal 

T.  v: En gran som skadats av intensivt bete i Slada i norra Uppland. 
T.  h: Ett fallet hamlat träd på Brottö i Stockholms län.

sådana granar som står i en rad kan vara ett tecken 
på att det tidigare funnits en hägnad på platsen, som 
utgjort en gräns mellan olika markslag.

Brukade träd och buskar
Buskar och träd kan ha skador eller andra spår som 
beror på ett medvetet nyttjande. Förutom att spåren 
berättar om den direkta påverkan som träden utsatts 
för, kan de även säga något om hur marken där trä
den står en gång brukades.

Hamlade träd 
Träd som återkommande beskurits för att samla 
lövfoder får ett karaktäristiskt utseende eftersom gre
narna skjuter nya skott om och om igen. Träden kan 
i sig bli mycket gamla. Där grenarna beskurits blir 
det förtjockningar och grenarna får ett oregelbundet 
växtsätt. Lövträd som bär spår av lövtäkt genom 
hamling kan stå kvar länge i skogen. 

Stubbskottssocklar
Flerstammiga träd kan vara spår av stubbskottsbruk 
där trädet återkommande beskars för att skattas på 
bland annat ved och lövfoder.

Hasslerunnor 
Hassel växer i bukettform och dör av i mitten. Med 
tiden bildas en ringformad så kallad hasselrunna. 
Bildandet påskyndas av återkommande beskärning. 
En hassel som har en vid bas har troligen beskurits 
under lång tid.
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Markvegetationen 

Indikatorarter
Många växtarter dröjer sig kvar långt efter att för
hållandena slutat vara gynnsamma för dem. De kan 
då berätta om exempelvis öppenhet, skogsbete, igen
växning, gödselpåverkan och tidigare hävdregimer.

Vegetation i stigar
Långt efter att människor och djur har slutat an
vända en stig kan vegetationen visa var den gick. Det 
gäller speciellt om det var en fästig där betesgyn
nade växter (gräs och örter) dröjer sig kvar.

Hällmarker 
Hällmarker som saknar vegetation är ett tecken på 
att hällen ingår eller har ingått i en betesmark. Först 
när betet upphör kan lavar etablera sig.

Arter på träd
Arter som lever på träd – oftast insekter, lavar och 
mossor – kan tillföra information om tidigare förhål
landen både lokalt och på landskapsnivå. Att ljus 
och värmeberoende arter hankar sig kvar på träd 
inne i en skuggig skog visar exempelvis att träden 
tidigare varit mer solexponerade. 

Häll som nötts av betesdjur i Västra Syninge i norra Uppland.

Överst t. v.: Spår av reliktbock som lever i äldre solexponerad tall. 
Den indikerar kontinuitet på äldre solöppen tall i landskapet.
Överst t. h.: Tallticka, en svamp som indikerar kontinuitet av 
gammal tall.
Nederst: Grönjon på gran. Indikerar kontinuitet av gran som 
vuxit öppet och därför utvecklat grova grenar. 
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Övriga spår 

Slåttermark
Extra frodig vegetation eller fynd av slåttergynnade 
arter, hamlade träd och hasselrunnor kan vara tecken 
på att man befinner sig på en plats som nyttjats för 
slåtter, trots att detta kanske inte finns markerat 
på någon historisk karta. Även om man inte kan 
ute sluta att det handlar om mark som påverkats av 
någon annan sorts sen hävd, till exempel sent bete, 

Slåtterpräglad vegetation 
(mark och hassel)  på ön Yxeln 
i Upplands skärgård. Det finns 
ingen äldre karta som kan 
visa att detta var en slåtterö.

är det ändå bra att notera sådana slåtterindicier 
eftersom de kan vara till nytta vid diskussioner om 
framtida skötselmetoder.

Hägnader
Hägnader eller rester och spår av gamla hägnader är i 
sig inget biologiskt kulturarv, men de kan ge värde
full information som är av betydelse för tolkningen 
av hur ett område nyttjats. Främst ger de ledtrådar 
om hur betet kan ha varit organiserat.
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man gjorde tydliga ingrepp i träd och buskar (röj
ning, hamling och så vidare). Men de kunde även ge 
indirekta effekter, till exempel när betet styrdes så att 
inte skörden på åker och äng äventyrades, exempelvis 
genom att djuren inte förrän på sensommaren fick 
beta i det omgivande området. 

Hamlade träd (som i sig är ett biologiskt kulturarv) 
skapar också speciella förutsättningar för biologisk 
mångfald i och med att trädet ger både gammal ved, 
grov bark och (åtminstone tidigare) ljusöppna förhål
landen. 

Återkommande stubbskottsbruk kan ge upphov 
till flerstammiga socklar som ibland står kvar idag. 
Vilken direkt ekologisk betydelse socklarna har idag 
vet man väldigt lite om. Indirekt finns troligen flera 
effekter eftersom de nya skotten behövde skyddas från 
bete under minst ett år. Antingen fick man lov att 
hålla djuren borta från stubbskottsområdet under en 
betesfredad period, eller så skyddades de unga skotten 
genom vallning eller med hjälp av tillfälliga hägna
der eller ris (som sannolikt plockades i närområdet). 
På samma sätt kunde man genom att valla djuren 
utnyttja bete alldeles intill en oskördad åker och äng.

Kartan över Andersby Dannemora socken Uppsala län från 1739 visar 
att byn hade två olika typer av betesmark. Det stora skogsområdet 
i öster samt det västra där slåttermark fanns insprängt. Man kan 
förvänta sig att områdena nyttjades på olika sätt och att detta 
påverkat förut-sättningarna för biologisk mångfald. På senare kartor 
är det tydligt att östra skogen dominerades av barrträd och den västra 
av lövträd. Ännu idag är hassel oerhört framträdande i betesbackarna 
i ängsgärdet. Aktbeteckning: B14-3:1.

Betydelse för biologisk mångfald
Det variationsrika nyttjandet av bondeskogen skapade 
speciella förutsättningar för biologisk mångfald. Den 
betade bondeskogen var ofta gles och luckig, något 
som har gynnat ljuskrävande organismer både på mar
ken och i träd och buskar. Här möttes arter både från 
det naturliga skogslandskapet och det öppna odlings
landskapet. Insektsarter, fåglar och svampar knutna 
till träd och ved samsades med örter, gräs, insekter 
och marksvampar från gräsmarkerna. Den specifika 
sammansättningen av markfloran på en plats var en 
avspegling av hur skogen betades – av vilka djurslag, 
hur intensivt och vid vilken tidpunkt på säsongen.

Inom bondeskogen bedrevs ibland slåtter på lämp
liga platser såsom våtmarker eller extra näringsrika 
platser. I laga skifteskartan från 1864 för Rönngrund 
i byn Nordangärde i Uppland finns en mängd olika 
termer för mark i ett och samma gärde. Skogstermer 
som skogsmark med sämre växtlighet och bergbun
den skogsmark, blandas med termer som vittnar 
om frodigare, i vissa fall slåttrade, marker: skogs
slåtta, sidlänt vall, stenig vall, myrlänt slåtta, sälting, 
sidlänt slåtta, svagare slåtta, god hårdvall, backslåtta, 
långlänt mark starr, växtlig slåtta, starrmyrslåtta, 
sankäng. Även mark lämplig för odling fanns, till 
exempel mylla på sand och lerbotten. På dessa ställen 
hittar man ofta rester av slåttergynnad vegetation. 

Likaså kunde det i bondeskogen finnas permanenta 
åkrar eller tillfälliga svedjeodlingar. Slåtter och od
ling gav i sig avtryck som biologiskt kulturarv genom 
att näringsförhållanden i marken ändrades och att 
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Utsnitt ur laga skifteskarta från 1864 över Rönngrund, Nordangärde 
by, Gräsö socken i Uppland. Området består av en blandning av skog, 
äng (grön) och åkermark (svagt gul). Varje område är individuellt 
beskrivet i akten (se texten). Aktbeteckning: 03-grä-43. 

Nederst hur en ”skogsslåtta” ser ut idag.
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Kunskapsläge och utbredning
Hur mycket husbehovspräglad bondeskog som finns 
idag är inte känt. Även om vi håller oss till betad skog 
är det svårt att ge en säker arealuppgift. Det man med 
säkerhet kan säga är att det endast finns en bråkdel kvar 
av vad som fanns vid 1800talets mitt.

Bondeskog fanns förr nästan överallt i det svenska 
barrskogslandskapet. Längst tillbaka går nyttjandet 
i de tidigast bebodda trakterna i Syd och Mellan
sverige. Men även här visar historiska källor att det 
så sent som under medeltiden fanns utrymme för 
expansion av folk och boskap – med andra ord fanns 
det fortfarande outnyttjade skogsresurser. I Mellan 
sverige kunde antalet boskap i en socken öka med 
upp till 50 procent från början av 1600talet till 
1800talet, vilket visar att det fanns outnyttjade 
betesresurser i början av perioden. 

Hot och bevarande
Dagens bondeskog finns huvudsakligen kvar i sådana 
skogar som har undkommit modernt skogsbruk i form 
av trakthyggesbruk. En sådan skogsavverkning tar ef
fektivt bort de flesta spår efter tidigare brukande. Om 
man därtill gör en markberedning utraderas alla spår.

För att bevara biologiskt kulturarv i bondeskogen 
är det viktigt att man i skötseln även i fortsättningen 
kombinerar de faktorer som en gång formade skogen: 
bete och uttag av träd i olika dimensioner. Vilka träd 
och buskar som tas ut, i vilken omfattning och hur 
det fördelar sig över marken måste vara en bedöm
ning från fall till fall.

Biologiska kulturarv är till sin natur förgängliga. 
Med tiden kommer de träd och buskar som utgör 
kulturarvet att dö och murkna. Gräs och örter kan 
leva kvar en tid även under förhållanden som inte 
är gynnsamma, men allt eftersom skogen sluter sig 
ersätts de av växter som tål skugga. Kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse renoveras och gamla delar 
ersätts med nya som tillverkas enligt gamla metoder. 
På samma sätt behöver det biologiska kulturarvet 
underhållas och i många fall även återskapas för att 
kunna fortsätta berätta de historier som det bär. När 
det gäller träd kan det vara åtgärder som röjning, 
nyhamling, imitation av betesskador och nyupptaget 
stubbskottsbruk. Kärlväxter kan i vissa fall åter
etablera sig på egen hand om förutsättningarna är de 
rätta, men man kan även behöva aktivt flytta arter.

Metodik och verktyg

Datering
De flesta bondeskogar har mycket lång kontinuitet, 
även om sättet de nyttjades på naturligvis kan ha 
växlat sedan de första jordbrukarna började använda 
dem. (Äldre berättelser och källmaterial kan visa att 
det funnits perioder då trädskiktet varit mycket glest, 
och andra när trädskiktet slutit sig igen.) Att det 
saknas gamla träd i en skog behöver inte betyda att 
själva skogen inte är gammal och har lång kontinui
tet. Just i bondeskogen kan det vara så att äldre träd 
kontinuerligt huggits bort så att de aldrig blev riktigt 
gamla.

Gunbyle skog och utmark fanns enligt 1752 års karta 
uteslutande inom de två stora gärden (delade av 
gärdes-gården i kartan) som även innehöll åker, äng 
och lindor. ”Skog är till denna by en mera än hwad de 
bergländige Gärdesbackarne kunna af sig kasta och är 
således knapt tilräcklig til gärdsel och wed. Mulbete 
i samma gärdesbackar medelmåttigt, men intet fiske 
eller andre tilhörigheter.” Gunbyle, Hökhuvuds socken, 
Uppsala län. Aktbeteckning: 03-hök-15.
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Skriksta by, Fornåsa socken i Öster-götland hade all sin betesmark och 
skog samlad i fyra hagar i väster, en till varje gård. Av beskrivningarna 
framgår att byn hade ganska knappt om bete och skogsresurser, 
exempelvis nr 6: ”En beteshage med små gran, ene, vide, börkebyske 
hvarest då manföre är om vintren, fins nödhielp af något trinne uti en 
liten dunge, jämväl något ris bräntsle. Item bete för 2 par dragare en 
tid om sommaren då åkerbruket påstår.” (Trinne = gärdesgårdvirke.) 
Geometrisk avmätning från 1730, Aktbeteckning: D23-12:1.

Man kan bilda sig en uppfattning om hur sent ett 
traditionellt husbehovsbrukande pågick genom att 
studera igenväxningen. Exempelvis kan åldern på 
slyuppslag ge en fingervisning om när man slutade 
med aktiviteter som höll marken öppen. Kvarstående 
träd som bär spår av hamling kan också användas. 
Årsringar i stubbar från fällda träd kan förstås ge en 
åldersbestämning. Om det inte är möjligt att göra 
en regelrätt datering, kan man ändå bilda sig en 
uppfattning om hur träd och buskskiktet förändrats 
med tiden genom att med blotta ögat bedöma vad 
som är gammalt och vad som är ungt i ett bestånd.

Historiskt källmaterial
Inventerade fornminnen finns registrerade i Riksan
tikvarieämbetets databas www.fmis.raa.se som ger en 
god uppfattning om äldre kulturlämningar som i sig 
är spår av tidigare mänsklig aktivitet.

Historiska kartor från olika tidsperioder kan sätta 
in skogen i ett helhets och nyttjandeperspektiv. 
Kartornas information om hur skogen användes och 
såg ut är visserligen begränsad, men eftersom lant
mätaren intresserade sig för vilka resurser som fanns 
i byn återges även en del aspekter på bruket av sko
gen. Att bete förekom var regel och framgår både av 
närvaron av hägnader i kartan samt av lantmätarens 
utlåtanden om ”mulbetet”. Skogsresursen bedöms 
ofta utifrån tillgången på vedbrand, gärdgårdsvirke 
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Ekonomiska kartan från 1948 visar skogtäckningen i de fyra 
beteshagarna två hundra år efter kartan ovan. Kartblad Rimastad 
J133-8F6c50 och Fornåsa J133-8F6d50.

och timmer. Ibland nämns också svedjebruk och 
lövtäkt. 

Omfattningen av utmark och hagar i relation till 
andra markslag och försörjningsmöjligheter säger 
mycket om hur intensivt nyttjandet av skogen kan ha 
varit och vilka resurser man behövde ta ut. Hägna
dernas dragning är en nyckel till att förstå hur betet 
var organiserat i tid och rum (dock kan hägnader 
fattas på kartan). Om exempelvis en by hade både en 
separat betesmark och en där betet låg inom samma 
hägnad som åker eller äng kan man anta att den 
särhägnade betesmarken betades först, medan man 
väntade med att beta den andra till efter skörd.

Det är svårt att enbart utifrån kartan sluta sig till 
hur hårt betet var, hur mycket ved och virke man tog 
ut, hur öppen skogen var och vilka träd och buskar 
som växte där. För att komma sanningen närmare 
behöver man kombinera kartorna med dels källor 
som berättar om exempelvis djurantal, dels med spår 
i terrängen efter bete exempelvis på träd. Skriksta 
by i Östergötland kunde enligt kartan från 1730 
föda två par dragare i varje hage, det vill säga 16 

dragare, men endast under någon tid på sommaren. 
Enligt andra källor hade byn ungefär 20 hästar, 40 
nötkreatur och dessutom får. Byn hade uppenbarli
gen inte bete nog till alla dessa. Å andra sidan hade 
man tillgång till en häradsallmänning vilket gör det 
svårt att avgöra om betet på byns mark verkligen var 
väldigt hårt.

Öppenhet och struktur från mitten av 1900talet 
kan man ibland se tydligt i ekonomiska kartblad med 
flygbilder från 1930talet och framåt. Äldre lantmäteri
kartor, ekonomiska kartan och andra kartor finns i 
inskannad form på lantmäteriets söktjänst historiska 
kartor: www.lantmateriet.se. 

Med lite tur kan man i något bildarkiv eller i privat 
ägo hitta fotografier på skogen från tidigt 1900tal. 
Bouppteckningar och andra historiska dokument kan 
bidra till att ge en bild av gårdens bruk och därmed 
brukandet av skog och utmark.
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Traditionell kunskap – brukarens kunskap
För den som vill lära sig mer om bondeskogen under 
1900talet är intervjuer av äldre brukare eller ortsbor 
en ovärderlig källa till kunskap. De kan belysa 
djurantal, hägnadsdragningar, betesorganisation, 
försörjning, skogsuttag, speciellt viktiga händelser 
och mycket annat. I den muntliga traditionen finns 
det namn på platser i skogen som kan avslöja dess 
tidigare användning.

Biologiska inventeringar
Många arter har speciella krav på sin livsmiljö, men 
dröjer sig ofta kvar trots att förhållandena ändrats. 
Därför kan de ofta berätta något om hur platsen sett 
ut och även nyttjats tidigare.

Nationella biologiska inventeringar som berör 
bondeskog är i första hand Ängs- och hagmarksinven-
teringen och Ängs- och betesinventeringen. Ängs och 
betesinventeringen (2002–2004) anger 15 500 hektar 
”skogsbete” och kanske ska man också lägga till knappt 
30 000 hektar betesmark inom kategorin ”Trädklädda 
betesmarker av fennoskandisk typ”, men dessa siffror är 
i underkant av flera skäl. En annan relevant nationell 
inventering är Nyckelbiotopsinventeringen som många 
gånger inventerar gamla betesskogar, men ofta utan att 
särskilt nämna det tidigare nyttjandet.

Frågor 
Skogens relation till gårdens försörjning
•	 Vilka	resurser	behövdes	till	hushållet?	Hur	viktig		
 var skogen i relation till andra markslag och andra  
 inkomstmöjligheter än själva jordbruket (fiske,   
	 slöjd,	kolning,	tunntillverkning	och	så	vidare)?
•	 Var	skogen	del	av	utmark,	hage	eller	hägnad	
	 tillsammans	med	andra	markslag?
•	 Vad	ger	hägnadsdragningen	i	äldre	kartor	för	
	 ledtrådar	om	betesorganisationen?
•	 Vilket	betesdjur	och	foderbehov	fanns?	
 Vilka dragdjur fanns till åkerbruket, var man 
 specialiserade på mjölkhantering, uppfödning av  
	 vissa	djurslag	och	så	vidare?

Gårdens/byns relation till omgivningen
•	 Vad	kunde	hushållen	producera	för	avsalu	och		 	
	 vilken	var	efterfrågan?
•	 Fanns	det	speciella	lokala	eller	regionala	näringar		
	 såsom	tunnbindning,	slöjd,	getavel	eller	dylikt?	
•	 Vilka	pålagor	kan	ha	påverkat	hur	man	nyttjade			
	 marken	(kolskatt	och	så	vidare)?

Tidsdjupet
•	 Hur	har	hushållets	och	byns	nyttjande	förändrats		
	 med	tiden?	Vilken	tid	avspeglas	i	historiska	
	 källmaterial	respektive	biologiskt	kulturarv	i	fält?

Naturliga förutsättningar
•	 Vilka	berg-	och	jordarter	har	präglat	försörjningen		
 i och utanför jordbruket.
•	 Ligger	marken	över	eller	under	högsta	kustlinjen?		
	 När	steg	landet	ur	havet?
•	 Hur	är	klimatet?	Hur	lång	är	vegetationsperioden?		
	 När	kommer	våren?	Hur	stora	är	snömängderna?	

Ekologi
•	 Förekommer	specialiserade,	till	exempel	rödlistade,		
 arter som kräver och indikerar speciella 
	 förhållanden?
•	 Vilka	typer	av	brukande	kan	ha	gett	upphov	till			
	 sådana	förhållanden	tidigare?
•	 Hur	kan	sådana	förhållanden	tillgodoses	idag?
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Inägomark. Jordbruksmark (åkrar, slåtterängar 
och trädgårdsland) som inhägnats för att hålla 
tam boskap ute. Inägomarken var oftast ägd 
och brukad, individuellt av varje gård.

Utmark. De marker, främst betesmark och skog, 
som ligger utanför gårdens centralt belägna 
åkrar, slåtterängar och trädgårdar. Utmark var 
längre tillbaka i tiden nästan alltid allmän
ningar som nyttjades gemensamt av alla 
gårdar i byn.

Kulturbete. Kulturbetesmark är före detta åker 
eller naturliga betesmarker som gödslats eller 
markbearbetats. (Detta till skillnad från na
turbetesmarker som aldrig gödslats och plöjts.) 

Hävdregim. Hur hävd, exempelvis bete, organi
serats i tid och rum.

Pionjärart. En art som är tidigt på plats efter en 
störning i ett ekosystem. Pionjärarterna är ofta 
dåliga på att konkurrera med andra och ersätts 

efterhand som igenväxningen fortskrider av så 
kallade sekundärarter.

Rödlistade arter. Arter som löper risk att för
svinna från landet och därför finns upptagna 
i någon av hotkategorierna på den rödlista 
över hotade arter som Artdatabanen vid SLU 
tar fram. 2010 års upplaga av listan omfattar 
drygt 4 000 arter.

Succession. En långsam process där det ena 
stadiet efterträder det andra i ett ekosystem 
efter en störning, till exempel i en skog som 
återetableras efter en skogsbrand eller i en 
betesmark som börjar växa igen efter att betet 
(störningen) upphört.

Stubbskottsbruk. Återkommande beskärning av 
träd vid marken. Beskärningen gör att det 
urspringliga trädet skjuter flera nya skott som 
kan skördas många gånger. 
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