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Bakgrund 
 

Under hösten 2013 fick Centrum för Biologisk Mångfald i uppdrag av Länsstyrelsen på Gotland att 
under 2014 genomföra en inventering av biologiskt kulturarv i Kulturreservatet Norrbys i Väte.1 

Sedan tidigare finns flera kunskapsunderlag av olika slag, bland annat vårdplan för gårdsplatsen 
inklusive trädgård och infart (2002), inventering av kärlväxtfloran i skog och gräsmarker (1999), 
Natur och kulturstig med information om gården och dess platser, och Martas lilla gröna – en bok 
om trädgård och odling (2008).2 

Den föreliggande inventeringen av biologiskt kulturarv avser att komplettera den kunskap som redan 
finns om Norrbys och är tänkt att kunna användas som underlag för information och skötsel av 
markerna.  

Vid ett första möte på Norrbys 31 oktober 2013, deltog Anna Westin och Tommy Lennartsson från 
CBM, Beatrice Edman från länsstyrelsen, Annelie Adolfsson från Gotlands museum samt ytterligare 
museipersonal som jobbar med reservatets förvaltning. Vid mötet diskuterades utgångspunkter, 
förutsättningar och syftet med inventeringen. Ett första fältbesök genomfördes också. 
Inventeringen gjordes av Anna och Tommy de sista dagarna i maj 2014. Då fick vi också ta del av 
museets arkivmaterial och hade tillfälle att samtala med Gillis Vallin ta del av hans gedigna kunskap 
om Norrbys historia. Den 16 oktober 2014, presenterades resultaten och diskuterades på Norrbys 
tillsammans med Beatrice Edman, Per Malmros, Susanne Hallander och Ingunn Tryggvadotter från 
länsstyrelsen, Anneli Adolfsson, Benny Thomsson och Mona Eneqvist från Gotlands Museum och 
Gillis Vallin. Därefter gjordes en del tillägg och ändringar 

Syfte 
 
Det övergripande syftet med detta arbete är att undersöka vad biologiskt kulturarv, tillsammans 
med andra kunskapskällor, kan berätta om den landskapsomvandling som skedde under 1900-
talets första hälft på Norrbys och i andra delar av Gotland i och med jordbrukets modernisering. Det 

1 1995 förvärvades fastigheten som en gåva till Stiftelsen Gotlands Fornvänner. 2001 
byggnadsminnesförklarades fastighetens samtliga 11 byggnader och 2002 bildades Norrbys 
kulturreservat. 
2 Vårdplan för Gårdstomten på Norrbys, av Eva Selin, 2011  
Inventering av kärlväxtfloran juli 1999, Norrbys i Väte, Hjalmar Croneborg 
Natur och kulturstig i Norrbys kulturreservat. Sara Eliasson. 2006.  
Marthas lilla gröna: inspiration till eget grävande i nyttoträdgårdens historia. Lena Nygårds. 2008.  
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inkluderar både ”det nya” som kom in och utvecklades framför allt under 1900-talets första hälft, 
och spåren efter det ”gamla” landskapet (1800-talet och tidigare) eftersom det varit förutsättningen 
och utgångspunkten för 1900-talets omvandling.  
 
Mer specifikt kan biologiskt kulturarv an användas: 

• Som ett sätt att i dagens landskap se och tolka spåren av människans nyttjande av 
landskapet, både från den brytningstid som Norrbys var i under 1900-talet och från tidigare 
perioder.  

• För att berätta en fylligare historia om Norrbys landskapsnyttjande än den som kan 
berättas enbart utifrån historiska källor. Framför allt finns det biologiska kulturarvet ute i 
landskapet och kan på så sätt knyta samman gårdsmiljö, byggnader redskap och liknande, 
med det landskap som varit basen i gårdens försörjning. 

• Som vägvisning till skötsel av landskapets olika delar och element, inte minst genom att 
vara en hjälp vid prioritering mellan olika utvecklingsalternativ. 

• Som underlag för information till besökare och skötsel av markerna på Norrbys. 

 
Natur och kulturstigen är en bra början på hur biologiskt kulturarv kan användas i information till 
besökare. I den här rapporten beskrivs en hel del exempel på biologiska kulturarv och hur de kan 
tolkas, och dessa kan med fördel användas för information.  
 
Norrbys är ett kulturreservat som har fokus på det jord- och skogsbruk som bedrevs på gården 
under 1900-talets första hälft. Det tidiga 1900-talet var en brytningstid då det ”gamla” jordbruket 
omvandlades och moderniserades. De tre syskonen Erik, Martha och Edvin Johansson som under 
1900-talet har satt sin prägel på gården var tidiga med att införliva nya metoder i jordbruk, 
skogsskötsel bebyggelse. Norrbys var en av flera gårdar i Väte socken som gick i frontlinjen för 
moderniseringen.  
 
Förändringen var genomgripande i och med att ett jordbruk som tidigare baserats på gårdens egna 
resurser ersattes med ett jordbruk med alltmer tillförsel utifrån, i form av gödning, drivmedel och 
bekämpningsmedel. Därtill med många nya förädlade grödor, nya djurraser, och influenser. 
Markanvändningen i det äldre jordbruket brukar benämnas ”äng är åkerns moder” där åkrar 
gödslades med dynga från boskap som försörjdes av vinterfoder från omfattande ängar och 
lövtäktsmarker och sommarbete från hagar och skogar, vilka också gav diverse skogprodukter till 
gården. I det nya jordbruket expanderade åkrarnas areal och man tillförde dem näring i form av 
konstgödsel utifrån samt införde växtföljdsjordbruk med vall där djuren fick både bete och 
vinterfoder. De gamla ängarna odlades upp till åker. Hagar och skogsbeten omvandlades till skog 
för virkesproduktion snarare än för bete och husbehovsprodukter.  
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Metod och källor 

Kartor och arkivmaterial 
Vi har tagit del av äldre lantmäterikartor, 1900-talets ekonomiska karta, fotografier som förvaras 
på Gotlands Museum, samt diverse andra dokument, däribland sammandrag av gårdsräkenskaper. 
Räkenskaperna, liksom mycken annan information, har sammanställts av sockenforskaren Gillis 
Vallin som ägnat mycket tid åt att lära känna Norrbys historia, dels i samband med arbetet med 
Väte sockenbok, dels genom studier av gårdsarkivet. Gillis har även egna minnen från Norrbys och 
av Erik, Martha och Edvin som brukade gården under större delen av 1900-talet. Men inom givna 
tidsramar har vi inte kunnat göra djupare källmaterialstudier eller sammanställningar. 
Källmaterialen och den muntliga information vi fått har varit viktiga för att förstå landskapet och 
vad som kan ha påverkat de biologiska förutsättningarna och spåren i landskapet. Källmaterialet 
behövs dels för att formulera frågeställningar i detalj och därmed fokusera inventeringen, dels för 
att tolka det biologiska kulturarvet.  
 

Biologiskt kulturarv 
Fokus har legat på det biologiska kulturarvet på Norrbys och vad det kan tillföra till den övriga 
historiska kunskapen. Två slags biologiskt kulturarv har i huvudsak använts:  

• Kärlväxtfloran, vilken inventerades i alla besökta marker, främst med avseende på särskilda 
hävdindikatorer. 

• Trädens och buskarnas växtsätt, och träd- och buskskiktets sammansättning och 
åldersfördelning, som källa till markernas tidigare utseende. Åldersbestämning av träd 
gjordes genom borrprov.  

 
 

Åldersbestämning med tillväxtborr och borrkärna från tall i Hemhagen/Tjockhagen 
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Tolkning av biologiskt kulturarv – ett samspel mellan frågor, 
källmaterial och fältdata 
Vid inventeringen har vi använt den metod som beskrivs i ”Att tyda landskapets berättelser – En 
metod att tolka Biologiskt kulturarv” i RAÄs serie Vårda Väl.3 Allt biologiskt kulturarv har skapats 
genom en kombination av naturliga förutsättningar, naturliga processer och människans nyttjande 
av naturen. Därför växlar man i tolkningen mellan historisk kunskap om människans nyttjande och 
biologisk kunskap om hur naturen kan ha svarat på människans aktiviteter. Tolkningen börjar med 
att man observerar något som skulle kunna utgöra ett biologiskt kulturarv. Därefter vidtar en 
upprepad växling mellan olika kunskapskällor. För varje gång man växlar perspektiv mellan biologi 
och historia genereras nya frågor. Svar och alternativa tolkningar jämförs. Ibland når man ända 
fram till en konkret berättelse, ibland står man med flera sannolika alternativ. Kanske slutar det 
med flera frågor än svar, men processen har i gengäld genererat ny kunskap som kan leda vidare 
vid ett annat tillfälle. 

Några frågeställningar inför inventeringen 
Historien om den ”nya” markanvändningen på Norrbys, den ”gamla” och om själva 
moderniseringsprocessen, rymmer många olika aspekter och frågeställningar, exempelvis: 

• Ändrat jordbrukssystem (från ”äng är åkers moder-jordbruk” till markanvändning baserad 
på konstgödsel, avel och skogsskötsel). 

• Ändrat försörjningssystem (betydelsen av eventuella andra inkomstkällor). 
• Från självhushåll till marknadsorienterat jordbruk.  
• Mentalitet (att förändra det traditionella, att prova nya idéer, jordbruk som företag och 

entreprenad, natursyn och synen på marker och naturresurser). 
• Kunskap (hur lärde man sig det nya, Norrbys roll i att sprida kunskap i bygden). 
• Ekologiska förutsättningar och begränsningar för jordbruksomvandlingen. 
• Infrastruktur (köp, avsalu, nätverk). 

 
Dessa aspekter diskuterades inledningsvis i projektet och hölls i åtanke när markerna inventerades. 
Själva inventeringen och tolkningen av landskapet behöver emellertid utgå från rumsliga 
strukturer, från den mer konkreta markanvändningen, som satt spår i naturen som kan observeras 
idag. Här är det särskilt följande strukturer som är aktuella på Norrbys: 

1. Vattnet  
2. Skogen 
3. Betesmarken  
4. Ängsmarken 
5. Alléerna 
6. Trädgården 
7. Åkermarken 

3 Westin A. 2014. Att tyda landskapets berättelser – En metod att tolka biologiskt kulturarv. Vårda Väl, 
Riksantikvarieämbetet 
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Av dessa har vi valt att arbeta med de fyra första strukturerna. Alléerna är magnifika och de 
hamlade träden berättar ännu sin historia. På grund av askskottsjukan har de emellertid en högst 
osäker framtid. Det vore intressant att, medan träden ännu lever, se hur lavfloran på stammar och 
trädens insektsfauna skulle kunna tillföra kunskap om det historiska landskapet kring Norrbys. 
Sådan tolkning beskrivs i 4. Trädgården har uppmärksammats genom POM och Lena Nygårds’ 
arbete och vi kan inte tillföra mer. Åkermarken är så omvandlad att det inte är troligt att vi finner 
nämnvärda spår av 1900-talets tidiga hälft eller tidigare. 

Resultat och diskussion 
Milstolpar och nedslag i Norrbys historia 
 
 

 
Satellitbild över Norrbys idag från Google Earth. Röd linje avgränsar kulturreservatet, blå linje 
naturreservatet Bäcks. Båda har inventerats i detta projekt. Benämningarna återkommer i de 
områdesvisa beskrivningarna. Gult streck är 500 m. Gul pil mot norr. 

4 Tommy Lennartsson 2010. Biologiskt kulturarv som källa till kunskap om traditionellt brukande. I: Tunón 
H & Dahlström A (ed.). Nycklar till kunskap. Om människans bruk av naturen. Centrum för biologisk 
mångfald, Uppsala & Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, Stockholm. 
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1600-talet 
I 1653 års revisionsbok betecknas gården som öde sedan två år. Den hade 4 tunnland åker och 12 
mansslätt äng.5  

1700-talet 
Vi har tolkat skattläggningskartan som gjordes över Väte socken 1703 och färdigställdes kring 
1750.6 Uppgifterna i den kartan, en konceptkarta, skiljer sig något från den genomgång som gjordes 
Ronsten.7 I vårdplanen för Norrbys8 finns dessutom uppgifter om två ägarbyten, 1728 och 1790. 
Den senare relateras i skötselplanen för Norrbys. 
 

 
Väte socken med Norrbys marker vid skattläggningen 1703. Åker = röd, äng = blå, betesmark = grön, 
skog = gul och myr = orange. Skalstocken på 2000 svenska alnar motsvarar 1190 meter. Svart pil 
pekar mot norr. 
 
Norrbys karterades tillsammans med hela Väte socken 1701-02 i samband med den stora 
skattläggning av Gotland. Då var Norrbys ½ kronohemman och delades av bröderna Hans och 

5 Väte sockenbok 2010 
6 Lantmäterimyndigheternas arkiv 09-vät-2 
7 Jakob Ronsten. 2012. Gotländska gårdar och ägor kring år 1700: samt om lantmäteriarkiven på Gotland 
8 Vårdplan för Gårdstomten på Norrbys, av Eva Selin, 2011 
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Rasmus Larssöner. Den årligen brukade åkermarken var 4 tunnland och marken gav mellan 3e och 
4 kornet. Åkern brukades i tresäde och den totala arealen åker var omkring 6 tunnland. Det fanns 
ingen åkermark i direkt anslutning till gården utan gårdens åkrar låg på vägen mot kyrkan eller på 
andra sidan om kyrkan. Ängen var till arealen sju gånger större, ca 28 tunnland, och gav ¼ 
sommarlass hö per tunnland (totalt nästan 7 lass). Ängen låg främst västerut från gården sett. 
Därtill fanns några hagar och betesmark på åkerlindor. Skog fanns direkt i anslutning till gården 
(som ännu tillhör Norrbys) samt ett större stycke beväxt med skog med tall gran och gott mulbete, 
som låg ungefär där Västerängsskiftet kom att ligga efter laga skiftet. Där ägde Norrbys också en 
myrmark. 
 
Under 1690-talets sista år drabbades Gotland av återkommande missväxter vilket ska ha resulterat 
i en ökning i ödeåkrar och lindor. Norrbys betesmark som beskrivs att den består av lindor intill 
brukad åker och ytterligare ett par betade marker som eventuellt är lindor.9  
 
 

 
Dagens Norrbys (G) på skattläggningskartan 1703, med de närmast liggande markerna. Röd linje 
markerar kulturreservat, blå linje naturreservatet Bäcks. Gult streck är 500 m. Gul pil pekar mot norr. 
 
1790 var åkermarken 7,5 tunnland stor och bestod av åkrarna Stugåker, Tomtåker, Krikåker, 
Hagåker och Nyängsåker. Ängen var 15,5 tunnland (lika många mansslätt) och fanns i Hemängen, 
Nyängen, Tispergärdet och Rovallsgärdet. Hemhagen var betesmark.10 

9 Jakob Ronsten. 2012. Gotländska gårdar och ägor kring år 1700: samt om lantmäteriarkiven på Gotland 
10 Skötselplan för kulturreservatet. 
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1890  
Vid laga skiftet bytte en många marker ägare för att samla markerna i få sammanhängande skiften.  
Vid tiden för laga skiftet fick Norrbys marken samlad i två skiften: Hemskiftet och 
Westerhagsskiftet. Kulturreservatet Norrbys utgörs idag av Hemskiftet, medan Westerhagsskiftet 
som ligger 4 km VSV om Norrbys såldes i samband efter det att gården donerats till Gotlands 
fornvänner. Det är Hemskiftet är som reservatet omfattar i dagsläget, och denna arrondering är 
drygt 120 år gammal. Innan dess tillhörde dagens Norrbys av ett antal olika gårdar. För att förstå 
den markanvändning som lagt grunden för det tidiga 1900-talets jordbruk ska man därför inte 
glömma bort att det är ett olika gårdars brukande och beslut som format markerna.  
Även om inte all mark som Norrbys fick vid laga skiftet omfattas av reservatet idag så finns det 
anledning att ändå ta med Westerhagsskiftet i den historiska beskrivningen för att få en bild av 
gårdens samlade förutsättningar för jordbruk och boskapsskötsel under den period som reservatet 
syftar till att fokusera på. Exempelvis låg inägomarken främst i Hemskiftet medan den huvudsakliga 
betes- och skogsmarken fanns i Westerängsskiftet som alltså inte ingår i dagens reservat. Redan vid 
tiden för laga skiftet hade det alltså skett en stor utökning av åkermarken och minskning av ängens 
areal. 
 
 
 

 
Bild över Norrbys ”Hemskifte” vid laga skiftet ca 1890. Röd linje markerar kulturreservat, blå linje 
naturreservatet Bäcks. Gult streck är 500 m. Gul pil pekar mot norr. 
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Norrby gårds arealer efter laga skiftet ca 1890 (hektar).11 
 Hemskiftet Westerängsskiftet Tillsammans 
Åker 12,4 0,5 12,8 
Äng 10,3 1,4 11,8 
Odlingsmark 1,0 1,8 2,8 
Skogs och betesmark 7,9 21,7 29,6 
Summa 31,6 25,4 57,1 
 
 

 
Westerhagsskiftet vid laga skiftet 1890, bestod huvudsakligen av betesmark (främst skogbeväxt), lite 
skogsmark, åker, äng och slåttermyrar.  
 
Omfördelningen av markerna som gjordes vid laga skiftet var en viktig förutsättning för Norrbys 
utveckling och modernisering under 1900-talets första hälft. 
 

1900-talets första hälft 
Kring 1900 föddes de fyra barnen i familjen Reinhold och Vendela: Lars (som dog späd), Edvin 
(1900), Marta (1903) och Erik (1911). Dessa tre skulle sedermera ta över gården, men ingen av 
dem gifte sig. 
 

11 Lantmäterimyndigheternas arkiv Gotlands län, 09-vät-68, laga skifte Väte socken. 
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1915-16 Sänktes Roma stormyr. Myren ligger ungefär på samma nivå som Norrbys och sänkningen 
av vattenståndet i myrens avrinningsområde bör ha påverkat Norrbys marker.12 Innan sänkningen 
bör Norrbys marker varit tämligen våta eller växelfuktiga. 
 
1920-30-tal: Nybyggnad av svinhus (1923), ladugård (1926) och hus, magasin (1937). Detta skedde 
efter den ekonomiska nedgången i hela socknen. Schaktmassorna användes till att förstärka 
dammens vallar.13 
 

 
Ekonomisk karta från 1930-talet över Norrbys två historiska skiften, inklippta i en satellitbild från 
Google Earth. 
 

12 Gillis Vallin, muntl. 
13 Gillis Vallin, muntl. 
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Hemägorna på 1930-talskartan. Röd linje markerar kulturreservat, blå linje naturreservatet Bäcks. 
Gul linje är 500 meter, gul pil mot norr. 
 

 

 
Bild över Västerängsskiftet på 1930-talets ekonomiska karta. Skiftet ligger 4 km SV om Norrbys 
gårdscentrum. 
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1940-tal:14 15 ha åker, resten skogs och hagmark (totalt 51,5 ha). 
 
4 häst, 7 kor, 4 ungnöt, 2 suggor, 12 gödsvin, 4 får, 300 höns, bin. 
 
Under 1940-talet såldes äpplen till Norrland. Under hösten 2014 kommer det att planteras nya träd 
i reservatets utkant från Roma klonarkiv. På så vis bidrar Norrbys till att bevara den genetiska 
nivån av biologiskt kulturarv i odlade äppelsorter.   
 
1944 såldes hampa till hampfabriken i Visby. 
Första gräsklipparen – klippet skulle till hönshuset. 
 
1950-talets mitt:15 16 ha åker. 2 häst, 6 kor, 7 svin, 50 höns, 15 bisamhällen. 

Övrigt 
Diverse övrig information från Gillis Vallin och andra källor, av betydelse för tolkningen av 
landskapet kring Norrbys16 

Syskonen 
De var lite ”egna” och hade var och en sina intressen.  Erik gick på lantbruksskola och gjorde en 
studieresa till Östergötland. De bodde på Starby i Vadstena – därifrån kom inspirationen till nya 
bostadshuset. Erik jagade rabbis och fick 1 kr per kilo (minus 20 öre för slakten) + 50 öre i 
skottpeng. Edvin hade bisamhällen. Marta var duktig på textil, sylt, saft, höns. 

Jordbruket 
Norrbys var tidiga med urinbrunn. Urin kördes ut på våren på ängar och trädgård. Det skulle göras 
en dag med duggregn. 
 
Skördade betor körde man själva till Roma om man ville göra återtag, det vill säga ta hem betrester 
som användes som foder. Annars kördes betorna till till Isums station eftersom det var närmare. 
Sockerbetor ger både socker och foder (blasten) 
 
Blålusern var dyrt att anlägga, men hade djupa och grova rötter som fixerade kväve. Det måste 
hässjetorkas. De köpte bakteriekultur från Frankrike som sådden med luzern vattnades med, detta 
för att få igång den kvävefixerande symbiosen. 

Djuren 
Vid något tillfälle hade man 2 hästar: Verna och Boyan. Man hade 5-6 kor. Dessa gav i medeltal 152 
kg smörfett samt 350 kg mjölk per ko och år, vilket var över medel i Väte. 
 

14 Uppgifter från Gillis Vallin 
15 Uppgifter från Gillis Vallin 
16 Uppgifterna från Gillis Vallin om inget annat anges. 
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Marta födde upp kycklingar och hade för ändamålet 3 äggkläckningsmaskiner. Det gav 45 öre per 
kläckt kyckling. Marta var tidigt igång med detta, men snart tog andra efter. 
 
Tillfälligt hade de 50-60 lamm under några år, men slutade snart. Detta var ca 1945. 
 

 
Hembygdsforskaren Gillis Vallin berättar om sina erfarenheter och minnen från Norrbys och vad han 
funnit i sina efterforskningar i Norrbys gårdsarkiv. 

Bete 
Åkern uppe vid stora vägen användes som bete under tredje vallen. Då mjölkades korna där. 

Skog 
De planterade träden behövde skyddas med kaninnät.17 
 
Under kriget och några år därefter hade man leveransplikt av ved till samhällena. Veden 
levererades i form av ”tvetved”, d.v.s. sågbakar.18 
 

17 Gillis Vallin, muntligt samt arkiverade gårdsräkenskaper. 
18 Ifylld blankett med Uppgifter om framkörd ved hittills under avverkningsåret 1/10 1947-30/6 1948. 
Norrbys gårdsarkiv på Gotlands museum. 
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Beslut om avverkning för att trygga bränsleförsörjningen vintern 1947-48. Avverkningsbeskedet 
avslutas (baksidan): ”Bränslekontoret vill till sist rikta en enträgen vädjan till Eder att lojalt 
genomföra den beslutade extraordinära vedavverkningen, så att bränsleförsörjningen för vintern 
1947-48 skall nöjaktigt kunna tryggas. Visby den 28 mars 1947. Kristidsstyrelsen, Bränslekontoret”19. 
 

19 Norrby gårdsarkiv, förvarat på Gotlands museum. 
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Under 1940- och 50-talen fortsatte Norrbys att sälja 10-30 kubikmeter årligen, främst som ved, 
sågtimmer och furusliprar, men 1946 gjordes också en större avverkning på 300 kubikmeter 
sågtimmer. Utöver detta verkar gården själv förbrukat omkring 20 kubikmeter ved årligen 20 

Vatten 
Kartorna (och fältinformationen) visar många dräneringsdiken kors och tvärs genom dagens 
gräsmarker. En del är nog lokala dräneringsdiken medan andra kan vara del av omfattande 
dikningsföretag.  

Foder 
Bortsett från i själva gårdsmiljön finns det inga träd med hamlingsspår i markerna. (AT) 
Foderbetan Barres provades. 
 
Att man planterade igen marker tyder på att man inte behövde de naturliga fodermarkerna  längre. 
Gården hade få djur för sin storlek. Redan på 30-40-talet använde man mycket konstgödsel. 
 

Inventering och tolkning av biologiskt kulturarv  

Några områden som inte inventerats 
Det har inte varit aktuellt att göra en totalinventering av biologiskt kulturarv på Norrbys, främst av 
tidsskäl, men också för att det inte varit nödvändigt för frågeställningarna. Följande områden har 
inte inventerats:  

Trädgården och gårdsmiljön 
Vi hänvisar till vårdplanen från 2011. Trädgården är redan tidigare noggrant inventerad och 
dokumenterad i Lena Nygårds ”Marthas lilla gröna”. Man kan vänta sig att alléns framtid är mycket 
osäker p.g.a. askskottsjukans framfart. Allen består till stor del av hamlad ask och det vore 
intressant att inventera insekter och lavar på träden som kan berätta även om hur omgivande 
landskap sett ut.  

20 Norrbys gårdsarkiv på Gotlands museum. Egen förbrukning framgår av resolution 22/3 1945. 
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Hamlade askar i den gamla fägatan, tillika vägen till Visby, sett från Norrbys trädgård. 
 

 

Många av askarna är exceptionellt grova och rika på substrat för många olika artgrupper. Vissa av 
träden är dock i dåligt skick 
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Dammen 
Dammen grävdes ur för några år sedan. Floran som växer i och kring dammen har därmed störts 
och rörts om, och biologiskt kulturarv förväntas inte ge samma tydliga information som det kanske 
gjort tidigare.  

Åkrar 
Informationsvärdet i biologiskt kulturarv på åkrarna på Norrbys bedöms som begränsat. Det verkar 
vara mycket ont om äldre åkerogräs, vilka annars kan berätta en del om äldre tiders åkerbruk.  
 

 
Ett litet obesått hörn av åkern närmast norr om trädgården, med några av de vanligare åkerogräsen. 
Trädgård och hus i bakgrunden.  
 

Hemhagen/Tjockhagen  

Historia 
1700: hagmark 
1890: hagmark 
1930: trädbevuxen (hagmark) 
Idag: hagmark 
 
Såvitt vi kan bedöma har denna mark i alla källor betecknats som en gårdsnära hage, således sedan 
åtminstone 1600-talet. Den är produktiv och säkert av stor betydelse för djurhållningen in i sen tid 
tillsammans med ”Hagen väster om vägen” och ”Skogen mot Bäcks”, detta eftersom huvuddelen av 
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skog och betesmark låg i Västerängsskiftet på 4 km avstånd från gården. Eventuellt blev den allt 
viktigare under 1900-talet ifall det var aktuellt att betesskydda ”Ängsskogen” till följd av 
skogsplantering (tidigare bör man ha kunnat efterbeta ängen där).  
 
Eventuellt har marken i Hemhagen blivit torrare efter det att Roma stormyr dikades ut 1915-16, 
genom att små lokala diken grävdes från vissa av bryorna ut mot större diken. Dikningsföretaget 
Roma stormyr stoppade i princip vid Norrbys gräns och gården hade endast någon promille av 
dikningsföretagets båtnad och budget21. 
 

 
Hemhagen/Tjockhagen med rikligt med bete på marken. 
 

Beskrivning och tolkning av biologiskt kulturarv  
Träden. Hagen är rik på grova tallar och de verkar ha stått där länge. Huvudbeståndet består av träd 
som är från 175 till strax över 200 år gamla. Vi har här alltså exempel på en gammal tallhage, en 
naturtyp som tjänat både som betesmark och ved- och virkesförråd. Idag är det rätt ovanligt med 
Gotländska tallhagar på så produktiv mark som på Norrbys (de har odlats upp eller övergått till 
produktionsskog) även om det är gott om betade tallskogar på magrare mark. Det kan tänkas att 
tallhagar av Norrbys-typ varit vanligare tidigare på växelfuktiga marker i Roma Stormyrs 
avrinningsområde. 
 

21 Gillis Vallin, muntl. 
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Intressant är att det idag saknas föryngring av tall i Tjockhagen, samtidigt som det gamla 
tallbeståndet visar att föryngring tidigare förekommit under en period av minst 100 år (yngsta 
borrade tallen ca 100 år, äldsta ca 200 år – men spannet kan vara större). Minskad föryngring är att 
förvänta när ett trädbestånd sluter sig, eftersom tallplantor behöver ljus. Men även i bryn och 
luckhuggna områden saknas föryngring, vilket tyder på att tallfrön idag tycks ha svårt att etablera 
nya plantor i den relativt täta grässvålen. Att föryngring förekommit tidigare antyder att 
etableringsförhållandena varit bättre under perioder. Kanske var betet tillfälligt så hårt att 
grässvålen trampades sönder – dock inte permanent hårt eftersom plantorna då skulle betats bort. 
Kanske har man aktivt gynnat tallföryngring genom markberedning eller till och med plantering.  
 
 

 
Tjockhagen/Hemhagen med åldersbestämda träd. på satellitbild från Google Earth. 
 
Markfloran. Trots att området är platt har det varit mycket varierat hydrologiskt beroende på att 
det är rikt på små sänkor och att det legat på i stort sett samma nivå som Roma Stormyr innan 
myrens sänkning. Det finns gott om diken i marken efter mindre dikningsprojekt. Vegetationen 
visar att marken idag är huvudsakligen torr, men det finns ett antal bryor (tidvis vattenfyllda 
sänkor) med avvikande, fuktpräglad vegetation med arter som blåsstarr, hundstarr, läkevänderot, 
strandlysing, tuvtåtel och älggräs. Bryornas vegetation kanske kan ses som en rest efter de tidigare 
fuktiga och växelfuktiga marker som utgjorde gårdens slåtter- och betesmarker på 
skattläggningskartan från 1703. Kärlväxtfloran i Tjockhagen som helhet är en blandning av skogs- 
och gräsmarksväxter. Blåbär och vitsippa dominerar. Betesväxter är exempelvis bockrot, gullviva, 
humleblomster, kruståtel, vårbrodd, ängsgröe och ängsviol. Med den långa beteskontiniteten som 
området har är det något förvånande att floran inte är ännu mer betespräglad. Det kan tänkas att 
krontäckningen är för hög för att medge en fullt utbildad betesflora, och i en barrträdshage finns ju 
inte heller förutsättningar för den vårflora man ofta hittar i lövträdshagar. Det kan också tänkas att 
näringstillgången är för hög, antingen genom att hagen varit gödslad med handelsgödsel eller 
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genom pågående nedbrytning av organiskt material efter dränering. Man kan notera att svinrot 
visserligen förekommer, men endast i enstaka exemplar, vilket är en stor skillnad mot 
”Ängsskogen” intill och vilket styrker att svinroten är ett biologiskt kulturarv från tidigare 
slåtterbruk, men inte betesbruk.  
 

 
Tidvis vattenfylld sänka (brya) i Tjockhagen. 

Skötselförslag 
För att gynna betesfloran bör betet fortsätta. Det skulle inte skada att öppna upp trädskiktet något 
och få mer ljus till marken, antingen som en riktad skötselåtgärd eller i samband med att det behövs 
virke till gården. Man bör därvid sträva efter att bevara de äldsta träden och i övrigt ett så vitt 
spann av trädåldrar som möjligt. Det kan vara lämpligt att börja utglesningen i kanterna för att få in 
ljus, och att eventuellt prioritera att få ljus på bryorna där förmodligen den mesta gamla 
gräsmarksvegetationen finns. 
 
Om man önska bevara tallkontinuiteten på lång sikt behöver det växa upp yngre tallar. I brynen 
borde det vara möjligt genom viss markstörning och eventuellt betesfredning av plantorna, men 
inne i själva Hemhagen kan det bara åstadkommas genom att rejäla luckor tas upp, förmodligen en 
alltför genomgripande åtgärd som skulle förändra områdets karaktär. 
 
 

22 
 



Hemhagsåkern 

Historia 
1700: Äng samt hagmark. 
1890: Äng samt hagmark. 
1930: Öppet område men ej markerat som åker. 
Idag: Gammal vall som slås årligen. 
 
Hemhagsåkern är uppodlad någon gång efter laga skiftet och förmodligen huvudsakligen använd 
som vall. På ekonomiska kartan från 1930-talet markeras den som öppen mark men inte åker. Den 
östra vinkeln var tidigare hagmark. I väster löper ett stort dike som fanns redan på laga 
skifteskartan och som avvattnar Hemhagsåkern ner mot ett våtmarksområde, en ”bördig dal”, 
delvis Diket antyder att ängsmarken varit av en fuktigare typ tidigare. 
 

 
Hemhagsåkern idag 
 

Beskrivning och tolkning av biologiskt kulturarv  
Åkern/vallen är fodermark idag som den troligen har varit långt tillbaka i tiden. På så sätt har den 
en liknande funktion idag som den haft både före och efter 1900-talets jordbruksomvandling. I 
samband med odling har marken gödslats, vilket man tydligt ser på vegetationen som är högväxt 
och artfattig jämfört med ogödslade fodermarker. Därtill innehåller den en del rester av insådda 
vallväxter, som ängskavle, hundäxing och gulvial. 
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Biologiskt kulturarv berättar här alltså om 1900-talets jordbruk, medan spåren av tidigare 
brukande raderats ut. 

 
Hemhagsåkern på satellitbild från Google Earth 
 

Skötselförslag 
Åkern bör givetvis fortsätta att slås. Det slagna bör tas bort för att utmagra marken, och mulching är 
alltså olämpligt. 
 
Det finns flera exempel på att en relativt rik flora av äldre vallväxter kommer tillbaka efter några 
års slåtter utan gödsling. Här kan man förvänta sig växter från 1900-talets början då åkern odlades 
upp. Om inte det ger resultat, eller om man av annan anledning vill föryngra vallen helt eller delvis, 
kan man sträva efter att så in en fröblandning från tidigt 1900-tal, och eventuellt kan man 
identifiera sådana i gårdsarkivet eller i lantbrukspraktikor från tidigt 1900-tal. En föryngring av 
gräsvallen kan göras genom vanlig plöjning, harvning och sådd. 
 
Även om gödsling sannolikt varit en del av det tidiga 1900-talets bruk av Hemhagsåkern, 
rekommenderar vi att man hellre försöker utarma dess näringsinnehåll vid fortsatt skötsel. Detta 
eftersom gödsling ger en artfattig flora, såvida inte en önskad vallflora regelbundet sås in. En 
magrare mark ger däremot som nämnts möjligheter att bevara äldre vallväxter utan upprepad 
insådd. Först om vegetationen börjar förändras på grund av näringsbrist, behöver stallgödsel 
tillföras. 
 
Det är givetvis möjligt att i samband med eventuell plöjning och insådd, även ta en skörd spannmål. 
Men om man önskar visa upp äldre spannmålsodling i reservatet, finns lämpligare åkrar närmare 
gården. 
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Ängs-skogen 

Historia 
1700: äng. 
1890: äng – Hemängen, Folkes äng, Långängen. Med trädtecken markerade  
1930: trädbevuxen mark (tall) med luckor. Ängen planterade successivt från 1930-talet i syfte att 
bedriva skogsbruk. 
Idag: ”skogsbruk”. 
 
Området har en lång historia som äng men under skattläggningen tillhörde den andra gårdar, inte 
Norrbys. Det var här gårdens största ängsareal fanns, som var Norrbys viktigaste foderresurs tills 
man kunde övergå till odlat foder, troligen under sent 1800-tal. Sannolikt under 1900-talets början 
(se nedan) upphörde slåttern och marken planterades med såväl vanlig tall som en del exotiska 
trädslag som beskrivs väl i texterna till natur- och kulturstigen.22  
 
I västra delen har funnits mindre åkrar, de var markerade som inhägnad åkermark på laga 
skifteskartan och de syns ännu på 30-talets flygbild som öppna ytor.  
 

 
Ängsskogen med ålderbestämda träd m.m. på satellitbild från Google Earth. 
 
 

22 Natur och kulturstig Norrbys 
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Beskrivning och tolkning av biologiskt kulturarv  
Markfloran. Området har genomgått en omfattande 
förändring, från gårdens viktigaste ängsmark under lång tid, 
till att planteras med skog med syfte att bedriva skogsbruk 
under 1900-talet. Biologiskt kulturarv visar både den äldre 
ängsepoken och skogsepoken, och i viss mån en 
igenväxningsfas däremellan. Det finns ängsflora kvar över 
hela området, speciellt närmast Hemhagsåkern. Ymnig 
förekomst av svinrot är den tydligaste ängsindikatorn, och 
exempel på andra gräsmarksarter i Ängsskogen är tuvtåtel, 
johannesört, pillerstarr, slankstarr teveronika, vitmåra, 
vårbrodd, ärenpris. Men det finns också många arter som är 
mer knutna till igenväxnings- och skogsfasen.  
 
De åkrar man ser 1930-talets flygbild avtecknar sig tydligt i 
terrängen men har ingen avvikande markflora. 
 
 
 

Spärrgrenig ek i Ängsskogen 
 
Träd och buskar. Trädens växtsätt och ålderfördelning ger intressant information om hur området 
använts. De äldsta träden, tall och förmodligen ek, finns i områdets östra del och är ca 110 år gamla. 
Dessa träd är eller har varit vidkroniga, vilket visar att de växt upp ljust. Den ekonomiska kartan 
med flygbild från 1930-talet visar mycket riktigt ett luckigt trädskikt, som förefaller vara något 
äldre i centrala delen. Trädens ålder kan indikera att slåttern upphörde redan omkring år 1900, om 
man antar att träd inte tilläts etableras under en slåtterhävd. Å andra sidan finns tecken för 
barrträd i Laga skifteskartan (till skillnad från Ojdänget intill, som har tecken för lövträd), vilket 
skulle kunna indikera att ängsmarken faktiskt tilläts ha en del träd, även barrträd, som förmodligen 
avser tall. Om träd fick komma upp i ängen behöver förekomsten av 110-åriga träd inte betyda att 
slåttern upphörde kring 1900, utan den kan ha pågått längre. I alla händelser visar såväl trädens 
vida kronor som 30-talskartan att området inte fick växa igen fritt under 1900-talets första hälft, 
utan att en hävd fortsatte som bibehöll ett glest trädskikt. Huruvida denna hävd var bete eller 
slåtter vet vi alltså inte, men markfloran talar för att slåttern pågick åtminstone en bit in på 1900-
talet, varefter den möjligen ersattes av bete. Ytterligare ett biologiskt kulturarv som indikerar gles 
skog är de rester av tidigare myrstackar som finns i området. Ett myrsamhälle behöver tillräcklig 
solvärme för att överleva och idag är trädskiktet för tätt.  
 
Enligt uppgifter från Gillis Vallin planterades de första ytorna 1932, vilket skulle ge träd som är 
omkring 80 år idag. En sådan generation tallar finns mycket riktigt i området, framför allt i västra 
delen. I den delen verkar inte finnas några tallar kvar idag från före 1900, och det förefaller således 
som om de skogsplanteringar som inleddes på 1930-talet föregicks av en avverkning av det tidigare 
trädskiktet i områdets västra del, medan en del äldre tallar sparades i öster.  
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Ymnigt med svinrot under tallarna är ett biologiskt kulturarv från slåtterepoken. 
 

 
Planterad gran från 1940-50-talet 
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Ett bestånd med planterad bok 
 

Skötselförslag 
Beroende på hur man sköter området lyfter man fram olika biologiska kulturarv.  
 
Slåtteräng: Detta utgjorde Norrbys viktigaste slåtteräng, nödvändig i det äldre försörjningssystemet 
och det finns ännu ängsrester kvar här i floran och trädskiktet, främst i öster. Vill man lyfta fram 
denna ängsrest behöver man glesa ut trädskiktet, lämpligen genom att ta bort en del av de yngre 
träden, och införa sent bete, från slutet av juli. Med en högre ambitionsnivå kan man givetvis 
återinföra slåtter i någon del. 
 
Skog: Skogsbruk var ambitionen med området när Edvin var aktiv. Vill man lyfta fram skogsbruket 
som aktivitet kan man fortsätta att bedriva skogsbruk. Men gör man detta fullt ut kommer ”Edvins 
träd” att avverkas och behöver i så fall ersättas för att fortsätta berätta sin historia. Skogsbruk med 
större avverkningar medför ett ganska stort ingrepp som gör området svårtillgängligt på grund av 
ris och körspår. Ett alternativt sätt att visa skogsbruksambitionerna är att lyfta fram spåren av 
skogsbruket, och då framför allt låta de exotiska träden utgöra dessa spår. Flera av trädslagen 
föryngrar sig själva medan andra kan behöva återplanteras när de gamla träden går ut. Ett sådant 
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alternativ kan med fördel kombineras med utglesning och sent bete, vilket skulle gynna både 
slåtterfloran och de exotiska träden. 
 
Åkrar: kan visas tydligare genom att hugga rent i dikena, alternativt hela ytorna. Eventuella 
exotiska träd kan sparas. 
 

Ojdänget 
Ojdänget ingår inte i Kulturreservat Norrbys på Gotland. Vi har trots det inventerat Ojdänget för att 
det skulle kunna illustrera betydelsen av ängsmark i det gamla jordbruket. I dagsläget tillhör 
Ojdänget Bäcks gård men tillhörde Norrbys fram till laga skiftet. Vi har prioriterat att se närmare på 
vegetationen närmast vägen som löper i sos-vnv riktning från Norrbys. Ifall Ojdänget på något sätt 
skulle tas med i reservatet bör man även gå över resten av marken. Likaså kan man komplettera 
med att inventera insekter på träd och buskar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ojdänget på satellitbild från Google Earth. 
 
 

Historia  
1700: Slåtteräng  
1890-talet: slåtteräng.  
1930-talet: Ojdänget är glest trädbevuxet (slåtter eller betesmark).  
Idag: glest trädbevuxen betesmark  
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Kan detta vara en bild tagen på Ojdänget? 
 

 
Sydöstra delen av Ojdänget har en gödslingspåverkad vegetation. 
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Beskrivning och biologiskt kulturarv  
 
I flygbilden från 1930-talets ekonomiska karta ser Ojdänget ut som ett typiskt Gotländskt änge, med 
spridda träd och buskar, och även på Laga skifteskartan finns tecken för lövträd i änget.  
 
Ojdänget kan med hjälp av vegetationen delas upp i två delar, den sydöstra respektive den 
nordvästra delen. I gränsen mellan dem finns spår av en gammal gärdesgård. Den nordvästra delen 
av änget är avpdelad av några träd- och buskrader som vi inte känner orsaken till.  
 
Den sydöstra delen av änget (närmast Norrbys) är påtagligt gödselpåverkat och artfattigt. Arter 
som dominerar är hundkex, hundäxing, smörblomma, älggräs, maskros, tistel m fl. Detta skulle 
kunna vara ett resultat av uppodling. Änget verkar dock sakna åkerdiken, och på 1930-talets 
ekonomiska karta har denna del av Ojdänget träd, som idag huvudsakligen är avverkade. Troligare 
är därför att änget enbart gödslats, sannolikt med urin, (som man gjort med vallar på Norrbys 
marker enligt Gillis Vallin). Rimligen har Bäcks brukare information om detta. 
 
Nordvästra delen har inte gödslats och här finns kvar en tämligen artrik ängsflora, och artantalet är 
åtminstone dubbelt så högt i denna del, med bland annat svinrot, brudbröd, tvåblad, 
majsmörblomma, mandelblom, ängsfryle, gullviva, hirsstarr och förmodligen hartmanstarr. 
Dessutm finns här rader av stora (eventuellt tidigare beskurna) hasslar, samma som syns på 30-
talsekonomen. Hasslarna har rikligt med död ved och intressant insektsfauna med bland annat 
rikligt med prydnadsbock. Gillis Vallin berättade att det traditionella sättet att sköta hassel är att ta 
bort stammar som sticker ut för långt och är i vägen, men inte fler än att hasseln ännu ger marken 
skugga. De bortröjda stammarna stack man in i mitten av hasseln och där fick de sitta kvar. 
Insektsfaunan är ett biologiskt kulturarv som berättar om en kontinuitet av hasselved i området. I 
änget finns också fler stora fina ekar, och en del tall. Trots att marken idag betas finns sannolikt 
rester av den gamla ängsfloran kvar.  
 
Ojdänget illustrerar hur en slåtteräng kunde sett ut på Norrbys innan ängarna försvann genom 
uppodling och skogsplantering. Det finns i dagsläget inga bevarade slåtterängsrester i reservatet. 
Vidare kan skillnaden i artsammansättningen mellan de två delarna illustrera hur vegetationen blir 
när marken är näringsfattig, respektive näringsrik genom gödsling. I den västra delen finns en 
näringsfattig men artrik flora, sådan man kan tänka sig den äldre slåtterängsfloran på Norrbys. 
Medan den östra delen gödslats, under 1900 eventuellt med urin, vilket i så fall är del i en ”modern” 
jordbruksförbättring.  Man kan dock inte utesluta att man har gött alla ängarna med stallgödsel 
ibland för att förbättra dem, dvs även innan införsel av konstgödning / uringödsling.  
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Larvgångar av prydnadsbock, Anaglyptus mysticus 
 

 
Den mer artrika delen av Ojdänget. Den gödslade skymtar i bakgrunden. 
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Skogen mot Bäcks 

Historia 
1700: skog och utmark (tillhörande Norrbys tillsammans med flera andra gårdar?). 
1890: skog och utmark (tillföll Norrbys i laga skifte). 
1930: skog. 
Idag: betad skog. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I bildens bakgrund ser vi skogen mot Bäcks. Gärdesgården ner mot dammen visar  
att skogen betats. 
 
 
I laga skiftesakten skiljer lantmätaren på skog och betesmark inom detta skifte. Genomgående 
verkar betesmarken legat i de sänkor som ringlar sig genom skogen. Så kallas exempelvis skiftet 
747”betesdal”, medan den intilliggande lite torrare 748 kallas ”skogs- och betesmark”, och marken 
på andra sidan 734 är ”skogsmark”. Det ser på ut på samma sätt i Bäcks skog (Littera B i kartan). 
Man kan också se att trädtecknen främst är på de torrare delarna och som kallas ”skogsmark” eller 
”skog- och betesmark”, vilket kan tyda på att de mer produktiva betessänkorna var mer öppna. 
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Skogen till Norrbys och Bäcks på laga skifteskarta från 1890, med ungefärlig reservatsgräns för KR 
Norrbys (rött) och NR Bäcks (lila). Norrbys är littera F. Se vidare under delområde ”Bäcks skog”. Gul 
pil markerar norr. 
 

 
Norrbys skog vid stängslet mot Bäcks. 
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Åldersbestämda träd i skogen mot Bäcks och Bäcks skog med 1930-tals-ekonomen i bakgrunden. Gul 
pil markerar norr. 
 

Beskrivning och tolkning av biologiskt kulturarv  
Skogen domineras av gran och andra barrträd i varierande ålder, där några av de borrade träden är 
120, 150 och uppåt 190 år gamla. Av trädskiktet kan man utläsa två tydliga delar. Båda delarna var 
under 30-talet beväxta med ett tätt trädskikt. Vidkroniga träd, enbuskar och andra spår som 
indikerar ljusöppna förhållanden saknas. Under 1950-talet tycks den sydöstra delen avverkats och 
planterats med gran, tall och en del exoter, d.v.s. på samma sätt som tidigare gjorts i Ängsskogen. I 
den nordvästra delen finns ännu en del gamla tallar och granar och där avverkades alltså inte. Inte 
heller tycks man ha planterat nämnvärt. Det finns också en sänka, tidigare öppen betesmark som 
verkar ha fått växa igen fritt.  
 
Plantering i sydost har gjort att denna del nu är tätast. I nordväst var tidigare skogsbete som har 
fått växa igen i egen takt och har idag en öppnare karaktär. 
 
Man kan alltså i trädskiktet se både spår efter en äldre betad skog och en mer öppen betesmark, 
samt planterade träd som vittnar om den nya skogbruksambitionen. 
 
Kärlväxterna är främst skogsarter som blåbär, vitsippa, örnbräken, stenbär, men även 
öppenmarksväxter som svinrot, fårsvingel, kovall, tuvtåtel, smultron och vårbrodd förekommer. 
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Överst planterad skog mot sydost, nederst äldre skog mot nordväst. 
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Skötselförslag 
Liksom i Ängsskogen lyfter man fram olika delar av kulturarvet med olika skötselmetoder. Tre 
alternativ kan diskuteras: 

1. Skogsbruk enligt någon slags rekonstruerad tidig 1900-talsmodell på de planterade delarna 
och bete i nordväst (tillsammans med Bäcks skog). På så vis visar man skogsbruket som 
aktivitet, men kommer på lång sikt att förlora ”Edvins träd”.  

2. Hugga fram de exotiska träden men i övrigt glesa ut hela området för att få mera en öppen 
skogsbeteskaraktär, och beta hela området. På så vis lyfter man fram det sena 1800-talets 
(och tidigare epokers) betesskog samtidigt som man bevarar spåren av Edvins 
skogsplanteringar. Planterade exoter kan behöva föryngras. 

3. Fri utveckling. På så vis betonas den igenväxning efter upphört bete som tycks ha pågått 
från tidigt 1900-tal, samtidigt som de planterade träden kommer att finnas kvar som spår 
under lång tid. 

 

Bäcks skog 
Bäcks skog ingår inte i kulturreservatet, men är naturreservat sedan 2012. Eftersom områdena 
gränsar till varandra var det därför befogat att se även på denna skog. Möjligheter finns att i 
framtiden integrera såväl skötsel som information i de bägge reservaten. För kulturreservatets del 
skulle det kunna vara intressant att knyta an till en intilliggande bondebrukad skog. Eftersom 
Norrbys tidigare ägt och brukat en sådan i Västerängsskiftet kan det illustrera betydelsen av skog 
och utmark i den äldre försörjningen. Vi har inte gjort någon omfattande inventering här utan sett 
övergripande på vad biologiskt kulturarv i träd och buskskikt, samt kärlväxter, kan berätta i stora 
drag.  
 

Historia 
1700: skog och utmark (till Binge gård?). 
1890: skog och utmark tillhörande Bäcks.  
1930: skog tillhörande Bäcks gård. 
Idag: skog, naturreservat. 
 
Enligt beskrivningen vid skattläggningen kring 1700 kunde skogen användas ”till kalkugnsved, 
bränne och gärdsel item några sågstockar”.23 I laga skifteshandlingarna finns liksom på Norrbys 
marker omväxlande beteckningar som betesdal, skogs- och betesmark, skogsmark, betesmark samt 
stycken som antingen markerats med eller utan trädtecken i kartan.  
 
Vi frågade oss därför ifall det skulle vara möjligt att idag skönja några skillnader mellan det som 
kallades betesmark respektive skog, se karta. 
 

23 Beskrivning till Väte skattläggningskarta 1703. 
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Skogen på Bäcks och Norrbys som den betecknas i laga skifte 1890. Beige=skogsmark, 
grönt=betesmark, blå=skog och betesmark. Gul pil markerar norr. 

Beskrivning och tolkning av biologiskt kulturarv  
Skogen domineras av gran och tall och bär rikligt med spår av tidigare mer ljusöppna förhållanden, 
och av bete. Tidigare mer öppen skog indikeras av rikligt med vidkroniga träd, buskar och skelett av 
gamla enbuskar, liksom av markfloran och av gamla myrstackar som nu skuggats ihjäl. En död 
enbuske som borrades var 60 år gammal när den dog, vilket vittnar om en lucka som varat i 
åtminstone 60 års tid. Det har även funnits många helt öppna partier, framför allt i de mer 
produktiva fuktsänkorna, vilka har mer gräs och örter jämfört med högre partier som ofta 
domineras av ris och ormbunkar. Detta indikeras av trädens assymmetriska växtsätt med grova 
grenar åt den öppna sidan. Flera av de fuktiga sänkorna har relativt ung igenväxningsvegetation av 
asksly vilket visar att de varit tämligen öppna ända till mitten av 1900-talet. Detta bekräftas av 30-
talsekonomen där man tydligt ser att betesdalarna som markerats i laga skifteskartan ännu var mer 
öppna än omgivande skog.  
 
Bete indikeras av markfloran och betesskadade träd. Sammantaget är skogen på Bäcks ett fint 
exempel på en gammal betesskog av produktiv och omväxlande typ, stadd i igenväxning. 
 
Betesmark och skogsmark. Vissa av de områden som på lagaskifteskartan betecknas som 
betesmark saknar trädtecken i kartan. Det gäller både fuktsänkorna som berörts ovan, och torrare 
mark. I de flesta fall bekräftas öppenheten av dagens trädskikt: Äldre träd är fåtaliga och bär tecken 
på att ha växt upp ljust. Exempelvis gäller det områdets äldsta ålderbestämda träd, en 230-årig gran 
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i en tidigare betesmark. Men det finns också betesmark som varit trädklädd, exempelvis ett fuktigt 
tallkärr i norr som idag har uppemot 200-åriga tallar.  
 
Beträffande markfloran har vi inte kunnat se några skillnader mellan kartans betesmark och 
skogsmark. De rika markförhållandena och relativt glesa trädskiktet bidrar till att en ört- och 
gräsrik flora (se artlista) kan dröja sig kvar från betesepoken i området, oavsett tidigare hävd. Den 
är blandad med typiska skogsväxter som vitsippa, blåbär och örnbräken.  
 
De äldsta granarna tallarna i betesdalen närmast Norrbys var runt 130-150 år gamla.  

Skötseltankar 
 Skötseln av Bäcks och Norrbys kommer att samordnas och bägge markerna kommer att börja 
betas. För att få bete till djuren behöver man öppna upp gläntor så att ljuset kommer ner till 
marken. Förslagsvis kan man först öppna upp markerna som i laga skifteskartan markerades som 
betesmark/betesdal osv och då få tillbaka de stråk av bättre bete i öppnare mark som man ser 
också på 1930-talets karta. 
 
 

 
Örtrik markflora 
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Grova grenar på granar som växt upp ljust. På trädet i högra bilden har öppningen varit till höger. 
 

 
Igenväxning i en av de s.k. betesdalarna. 
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T.v. Ris och ormbunkar i torrare partier. T.h 190-årig grovgrenig gran i kanten av ”betesdal” 
 

  
T.v. äldre spärrgrenig tall som växt upp ljust, bredvid rakstammig yngre som kommit upp i skugga. 
T.h. betesskadad gran. 
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Gamla Visbyvägen/fägatan 

Historia 
1700: Vägen mot Visby och fägata till utmarken öster om gården. 
1890: Vägen mot Visby och fägata till utmarken. 
1930: Öppen mark – ej längre använd som väg. 
Idag: betesmark. 
 

 
Gamla visbyvägen sett från norr och med Norrbys i bakgrunden. 
 

Beskrivning och tolkning av biologiskt kulturarv  
Den gamla vägen mot Visby korsade genom Norrbys marker norr om gården och slutade användas 
som väg någon gång mellan laga skifte och 1930-talet. Man ser ännu vägen tydligt i 30-talets 
flygbild trots att den inte är markerad som väg längre. Sin betydelse som fägata hade vägen 
antagligen så länge som skogen betades eftersom man då slapp korsa ängar och åkrar för att 
komma dit med djuren.  
 
Den är ännu i stort sett helt öppen och används idag som betesmark. Växtligheten visar att detta är 
näringsrik mark. Näringsgynnade arter som hundkex, hundäxing, brännässla, smörblomma och 
ängsgröe dominerar vegetationen. Den är uppenbarligen gödslad, kanske av dynga från många år 
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som djuren förts fram och åter här. Kanske har man också gödslat den med urin e.d. för att förbättra 
den som betesmark. 
 
Fägator kan ibland vara refugier för mer krävande betesmarksväxter, men i denna fägata har vi inte 
hittat några arter som kräver särskilt anpassning av betesgången. 
 

Skötselförslag 
Fortsatt bete utan gödsling. 
 

Tallhagen (väster om gamla vägen) 

Historia 
1700: äng eller hage (svårt att veta precis vart gränsen mellan G94 och K104). 
1890: beteshage. 
1930: bete. 
Idag: bete. 
 
 

 
Tallhagen. 
 

43 
 



Beskrivning och tolkning av biologiskt kulturarv  
Ljusöppen gräsmark med äldre tall. En av de äldre tallarna var 100 år, en stubbe efter en nyligen 
nersågad gran hade 84 årsringar.  
 
Vanliga arter är hundäxing, teveronika, vårbrodd, ängsgröe. Den större delen av marken är ganska 
näringsrik och artfattig, men i ett torrare parti närmast åkern och fägatan finns mer artrik 
vegetation. Eventuellt har marken gödslats någon gång för att höja produktiviteten på en av de 
gårdsnära hagarna.  
 
Där växer också syren och liguster som kanske är en rest av ett äldre bebyggelseläge.  

Skötselförslag 
Fortsatt bete utan gödsling. 
 

Övrigt 

Lövtäkt 
Det finns inga tydliga spår av lövtäkt på Norrbys utöver de hamlade träden i gårdsmiljön. I 
Ängsskogen finns rikligt med hassel, men de verkar vara av yngre datum och har inte formen av 
runnor.   
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Snett bakom kvarnen finns idag hamlade träd som inte står direkt i gårdsmiljön och inte heller 
är del av en allé eller trädrad. De tycks inte vara så gamla eftersom man inte ser några 
hamlade träd på det gamla fotot. Är det de unga träd man ser i bilden som sedan började 
hamlas?  

Sammanfattning 
 

Vid inventeringen har vi funnit tydliga skillnader i kärlväxtfloran och i trädskiktet mellan områden 
som har olika historia. Den historiska markanvändning har alltså gett avtryck som kan avläsas än 
idag som ett biologiskt kulturarv och användas i information och skötsel. Detta trots att Norrbys 
marker med Gotländska mått mätt är relativt artfattiga och har förlorat en hel del arter då man 
ändrat markanvändning och moderniserat bruket genom uppodlingar och skogsbrukande. Det 
finns överlapp mellan biologisk mångfald och biologiskt kulturarv, men det är inte automatiskt så 
att lägre biologisk mångfald ger ett mer svårtolkat biologiskt kulturarv, det visar inventeringen på 
Norrbys tydligt.  

Inventeringen av har också visat att det finns biologiskt kulturarv kvar i landskapet både från det 
moderniserade jordbruk och skogsbruk som växte fram under 1900-talets första hälft och från äng- 
är åkers moder-jordbrukets tid (här relaterar vi till tiden från skattläggningen 1700 och fram till 
1800-talets slut). Biologiskt kulturarv som hör samman med dessa två tidsperioder och olika 
markslag sammanfattas i tabellen nedan. 
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Biologiskt kulturarv från olika markslag i äldre tid (ca 1700-1900) respektide 1900-talets första hälft.  
Område Biologiskt kulturarv  Tolkning 
Äldre tid   
Ojdänget Floran i en del änget Artrik, men med låg produktivitet – visar hur en 

”naturlig” slåtteräng kunde sett ut på Norrbys. 
Ängsskogen Floran Speciellt svinrot men även andra växter, indikerar sen 

hävd, här en rest av den gamla ängen. 
Hemhagen/ 
Tjockhagen 

Trädskikt och flora Gammalt trädskikt och skogs- och betesflora som vittnar 
om en lång historia som trädrik hage. 
 
Bryorna visar kanske flora som var vanligare innan 
dikning en av Roma Stormyr. 

Skogen mot 
Bäcks 

Trädskiktet NV-delen  Betesskog (men finare exempel finns i NR Bäcks). 

Fägatan/Visby
vägen 

Floran Artfattig, näringsindikerande flora till följd av många års 
gödsling av djur i fägatan (alt medveten gödsling med 
urin e.d. senare). 

1900-talets 
första hälft 

  

Ojdänget Floran i den större 
delen av änget 

Produktiv, artfattig, vallväxter, samt eventuellt 
uringödslad 

Hemhagsåkern Floran Gödslad och inslag vallväxter 
Ängsskogen Trädskiktet med 

exotiska trädslag 
 
Skogsplantering delvis efter avverkning 

Skogen mot 
Bäcks 

Trädskiktet SO-delen Skogsplantering delvis efter avverkning 

 
Biologiskt kulturarv är användbart även för skötselfunderingar även i marker som är relativt 
artfattiga och förlorat mkt skog är betydligt rikare på biologiskt kulturarv genom skogsbruk m fl 
moderniserinar. Skillnaden mellan skogen tillhörande Bäcks och än den angränsande skog som 
tillhör Norrbys skog som gränsar,, vilket illustrerar det huratt man ipå Norrbys har hunnit 
bortradera mycket av biologiskt kulturarv.det biologiska kulturarv som troligen tidigare fanns även 
där. Det är positivt att skogen i naturreservatet Bäcks gränsar till Norrbys. Länsstyrelsen och 
Gotlands museum diskuterar hur skötsel med bete och tillgängligheten med stigar kan samordnas 
framöver.  

Det skulle också vara mycket positivt om Ojdänget och skog och hygge mellan Ojdänget och 
gårdsmiljön kunde ingå i Norrbys kulturreservat. Man skulle få en mer sammanhängande miljö att 
arbeta med där Ojdänget kan ingå som ett traditionellt änge. Skogen närmast gården har nyligen 
avverkats men skulle förmodlingen kuna bli en fin betesmark, kanske tillsammans med den yngre 
granplantering som ligger Ojdänget och hygget. Det finn gott om produktiv åkermark till Norrbys, 
varav en del ligger avsides och idag arrenderas ut. Den kan fungera som bytesmark.   
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Bilagor 

Resultat av kärlväxtinventeringen 
Tabellen visar vilka arter som påträffats i de olika ytorna samt en mycket grov 
mängduppskattning. 1 står för att arten förekommer, 2, betyder att arten är ganska vanlig, 3 
betecknar en mycket vanlig eller dominant art. Blött, betyder att arten endast fanns på blöta 
ställen. 

 

Hem-
hagen / 
Tjock-
hagen 

Hem 
hags- 
åkern  
 

Ängsskogen 
 
 
 

Ojdänget 
 
 
 

Norrb
ys 
skog 
 

Bäcks 
skog 
 
 

Fä- 
gatan 
 
 

Tall-
hage
n  
 

 
  

ängsflora 
nära 
åkern 

endast i 
dikeskanten 

större 
delen 

större 
delen 

artrikare 
del    

 
akleja    1       

 ask         2  2 

bergslok     2      
 bitterfibbla 1    1      2 

björnbär     2    2  
 björnloka      1 1    
 blåbär 3  1  2   3 2  1 

blåsstarr 
3 (blöta 
ställen)          

 blåtåtel 2    2    2  
 bockrot 2          
 brakved     2    2  
 brudbröd       1    
 brännässla 2?     1 1   3 2 

en         2  
 ekorrbär 2    2    2  
 fibbla?     2      
 fågelstarr     3      
 fårsvingel     2   2   
 grusstarr           2 

grässtjärnblom
ma 2          

 gullviva       1    
 gulmåra       1   1 2 

gulvial  1    1 1    1 

hagtorn         2  
 hallon     2      
 harsyra         2  
 hartmanstarr       1    
 hassel   1  2      
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hirsstarr       1    
 humleblomster 2     1 1  2  
 humleluzern  2         2 

hundkex  2    2 1   3 2 

hundstarr 
2 
(blött)          

 hundäxing 2 3   2 3 1   3 3 

hönsarv  2        2 
 johannesört     1      
 knylhavre          2 2 

knölsmörblom
ma          2 2 

kruståtel 2    3    2  
 krypven 2          
 kråkvicker  1    1 1   1 2 

liguster           2 

liljekonvalj         2  
 lingon         2  
 luddhavre           2 

luddlosta          2 
 luddstarr     2  1    
 lundskafting     2   2 2  2 

lundsmörblom
ma 

2 
(blött)       2   

 
läkevänderot 

2 
(blött)    2    2  

 lönn         2  
 majsmörblomm

a  2     1  2  
 mandelblom       1    
 mannagräs 2          
 maskros 2 3   2 3 1   2 2 

melampyrum 2    2   2 2  
 midsommarblo

mster 2 2   2 1 1 2 2  
 mjukdån          2 
 mjölkört 2          
 olvon     2    2  
 ormbär 2?    2   2   
 pillerstarr     2   2   
 revfingerört  2     1   1 2 

revlummer        2 2  
 revsmörblomm

a 
2 
(blött) 2         

 rävstarr 
(C.vulpina)          2 
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rödklöver          2 2 

rödsvingel  2        2 
 rödven         2  
 röllika           2 

rönn     2    2  
 skogsfibbla        2 2  
 skogsklöver      1 1    2 

skogslök           1 

skogsallat 2       1   
 

skogsstarr 
2 
(blött)          

 skräppa      1 1   2 
 slankstarr (C. 

flacca) 2    3    2  
 slånbusk     2      
 smultron        2 2  
 smörblomma 2 3    3 1  2 3 2 

snärjmåra 2         2 2 

sommarvicker           1 

stenbär 2    2   2 2  
 stormåra  2         
 

stranslysing 
(Lysimachia)       

 2 
(blött
)   

 
sumpmåra 

2 
(blött)          

 svalört 2?          
 svartkämpar  2     1    2 

svinrot 

1 
(enstak
a)  1  3  1 2 1  2 

syren           2 

teveronika  2   2 1 1  1 2 3 

tistel      3 1    
 topplösa     2      
 tusensköna  2     1   2 
 

tuvtåtel 
2 
(blött)    2   2 2  1 

tvåblad       1    
 veronica?     2    2  
 videört 2?          
 viola canina     2   2 2  2 

vispstarr         2  
 vitklöver  2        2 
 vitmåra     2  1  2 1 2 
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vitsippa 3  1  3   3 3  
 vårbrodd 2    3  1 2 2  3 

vårfryle 2    2    2  
 våtarv          2 
 åkerfräken 2         2 
 åkertistel  2        2 
 åkervinda  2         
 åkervädd           2 

älggräs 
2 
(blött) 2   3 3 1  2 2 

 
ältranunkel 

2 
(blött)          

 ängkavle  3    1 1    
 ängsfryle       1 2   1 

ängsfräken         2  
 ängsgröe 2 3    1 1   3 3 

ängshaverrot  2  1      1 2 

ängskavle          3 
 ängslosta eller 

Brink?          2 
 ängsvingel  3         
 ängsviol 2          2 

ängssyra 2 3    1 1   2 2 

ärenpris     2    1  
 

örnbräken 

1 
(enstak
a)       3 2  

 

 
          

 Summa artantal 44 26 4 2 40 18 34 20 42 31 39 
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Ålder och trädslag på borrade träd.  
(Koordinater angivna med: grader, decimaltimma) 

Löp-
num-
mer* 

Träd-
slag Område 

Ålder (års-
ring) kommentar latitud  longitud  Datum och tid 

  
Ängsskogen 

 
6 ekar 57,45570 18,36400 

2014-05-28 
T14:01:09Z 

  
Ängsskogen 

 
Ek 57,45560 18,36332 

2014-05-28 
T13:52:24Z 

  
Ängsskogen 

 
ängsflora 57,45555 18,36435 

2014-05-28 
T14:03:33Z 

 

Exot-
gran Ängsskogen 65 

 
57,45626 18,36271 

2014-05-28 
T13:33:42Z 

 
En Bäcks 60 

Död 
enbuske 57,45633 18,37481 

2014-05-30 
T10:41:20Z 

7 tall Ängsskogen 83 
 

57,45566 18,36320 
2014-05-28 
T13:55:34Z 

8 tall Ängsskogen 105 
 

57,45553 18,36462 
2014-05-28 
T14:07:21Z 

9 tall Ängsskogen 107 
 

57,45546 18,36485 
2014-05-28 
T14:12:51Z 

10 tall Ängsskogen 68 
 

57,45557 18,36444 
2014-05-28 
T14:22:02Z 

11 tall Hemhagen 170 
 

57,45467 18,36594 
2014-05-28 
T14:57:43Z 

12 tall Hemhagen 207 
 

57,45453 18,36586 
2014-05-28 
T15:02:01Z 

13 tall Hemhagen 105 
 

57,45441 18,36731 
2014-05-28 
T15:23:32Z 

14 tall Skogen mot Bäcks 150 
 

57,45605 18,37419 
2014-05-30 
T10:08:57Z 

15 tall Skogen mot Bäcks 140 
 

57,45637 18,37390 
2014-05-30 
T10:14:57Z 

16 tall Skogen mot Bäcks 130 
 

57,45634 18,37422 
2014-05-30 
T10:22:40Z 

17 gran Bäcks 190 
 

57,45629 18,37435 
2014-05-30 
T10:30:28Z 

18 tall Bäcks 132 
 

57,45628 18,37460 
2014-05-30 
T10:37:45Z 

19 tall Bäcks 130 
 

57,45647 18,37459 
2014-05-30 
T11:37:06Z 

20 tall Bäcks 70 
 

57,45658 18,37531 
2014-05-30 
T11:53:03Z 

21 tall Bäcks 145 
 

57,45656 18,37541 
2014-05-30 
T11:56:03Z 

22 tall Bäcks 140 
 

57,45668 18,37637 
2014-05-30 
T12:16:21Z 

24 gran Bäcks 230 
 

57,45888 18,37562 
2014-05-30 
T13:15:52Z 
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25 tall Bäcks 97 
 

57,45906 18,37557 
2014-05-30 
T13:23:19Z 

26 tall Bäcks 200 
 

57,45887 18,37845 
2014-05-30 
T13:47:52Z 

27 gran 
Norrbys skog mot 
Bäcks 120 

 
57,45675 18,37315 

2014-05-30 
T14:36:28Z 

28 gran 
Norrbys skog mot 
Bäcks 60 

 
57,45676 18,37326 

2014-05-30 
T14:39:17Z 

29 gran Tallhagen 84 stubbe 57,45691 18,37144 
2014-05-30 
T15:05:39Z 

30 tall Tallhagen 100 
 

57,45656 18,37142 
2014-05-30 
T15:21:04Z 

*återfinns i kartorna i rapporten 
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