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Bakgrund 

Sedan ett par år tillbaka samarbetar Riksantikvarieämbetet och Centrum för Biologisk Mångfald i ett 
projekt om biologiskt kulturarv. En utgångspunkt för arbetet är att kunskapen om biologiskt kulturarv 
måste byggas upp genom att sätta samman ekologisk och historisk/etnologisk kunskap, d.v.s. genom 
tvärvetenskapligt arbete. Kunskapen om biologiskt kulturarv kan antas öka kvalitén i förvaltning och 
nyttjande av människopräglade landskap, genom att kunskapen beskriver hur natur- och 
kulturvärden uppkommit och hur de beror av fortsatt skötsel för att bestå.  

En viktig del av arbetet är att utveckla en metod för att i fält inventera och tolka biologiskt kulturarv. 
Under 2011 har därför genomförts försöksinventeringar på Biskops-Arnö. Området är lämpat för en 
pilotstudie genom dess varierade landskap med många tidsskikt representerade i naturtyper och 
vegetation, och därtill ett bra källhistoriskt källmaterial i form av äldre kartor.  

Ett förslag till fältprotokoll har tagits fram och provats under sommaren, och är för närvarande under 
modifiering. Målsättningen har varit att metoden ska ge möjlighet att inventera olika slags biologiskt 
kulturarv, från enstaka gamla träd och artförekomster till linjeelement, exempelvis alléer, och ytor, 
exempelvis betesmarker.  

Arbetet har utförts i samverkan med Riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen i Uppsala län (bl.a. det 
pågående LIFE-projektet MIA) och Statens fastighetsverk. Kontaktpersoner vid RAÄ har varit Per 
Lindkvist, Fabian Mebus och Bosse Jönsson, vid Länsstyrelsen Maria Forslund, och vid Statens 
Fastighetsverk Per Linder. 

RAÄ är huvudfinansiär för projektet men även Statens Fastighetsverk har medfinansierat 
pilotinventeringen. 

Inventeringsmetodiken och resultatet diskuterades under en fältworskhop 2011-10-06 med 
deltagare från CBM, Länsstyrelsen och RAÄ. 

 

 

Vad är biologiskt kulturarv – Riksantikvarieämbetets syn 

Inom kulturmiljövården har begreppet biologiskt kulturarv använts åtminstone sedan första hälften av 1990-talet. Från mitten 
av 1990-talet har det allmänt nyttjats på Riksantikvarieämbetet, till exempel i vårt miljömålsarbete, i remissvar och i 
dokumentationsarbeten. Det biologiska kulturarvet var en viktig del av inventeringsprojektet Skog & historia, i vilket 
Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet samarbetade.  

 
En ny definition 
Inom Riksantikvarieämbetets kulturmiljöavdelning intensifierades under 2007 diskussionen om det biologiska kulturarvet. 
Ambitionen var att vi skulle formulera Riksantikvarieämbetets hållning i grundläggande frågeställningar och enas om en 
definition, men också peka på arbetsfält där natur- och kulturmiljövården kan samarbeta och där kunskap om det biologiska 
kulturarvet ger ett mervärde. Under 2008 arbetades ett diskussionsunderlag fram och sändes på remiss. Den definition som vi 
föreslog har sitt ursprung i arbetet med fördjupad utvärdering av miljömålen och lyder  
 
”Det biologiska kulturarvet är förekomst av ekosystem, biotoper, djur- och växtarter som uppstått, utvecklats eller gynnats 
genom människans nyttjande av landskapet och vars långsiktiga fortlevnad och utveckling förutsätter eller påverkas positivt av 
brukande och skötsel”.  
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Under 2008 arbetades ett diskussionsunderlag fram och sändes på remiss. Den definition som vi föreslog lyder  
 
”Det biologiska kulturarvet är förekomst av ekosystem, biotoper, djur- och växtarter som uppstått, utvecklats eller 
gynnats genom människans nyttjande av landskapet och vars långsiktiga fortlevnad och utveckling förutsätter eller 
påverkas positivt av brukande och skötsel”.  
 
Definitionen har sitt ursprung i arbetet med vår fördjupade utvärdering av miljömålen från 2007.  
 

Fem aspekter 
Det biologiska kulturarvet kan ses ur flera aspekter. Den fysiska förekomsten, den historia den berättar, kunskapen om 
ekologisk-historiska samband och traditionell och lokal kunskap om brukandet av biologiska resurser. På liknande sätt som 
arkeologin genom sina lämningar och fynd kan berätta om äldre tiders landskap och dess historia utgör det biologiska 
kulturarvet det levandes motsvarighet som man kan använda för att läsa historien i landskapet. Riksantikvarieämbetet 
urskiljer i sitt diskussionsunderlag fem nivåer av det biologiska kulturarvet  
 

• Egenskaper: Den genetiska nivån har påverkats (selekterats). Exempel på detta är fruktträd där särskilda 
egenskaper har prioriterats genom urval och när egenskaper i en population selekterats/gynnats genom 
markanvändningen, exempelvis blomningstid i en slåtteräng.  

• Individer: Enskilda individer eller en mindre grupp har påverkats av mänskligt nyttjande. Exempel är ett hamlat 
lövträd eller en allé.  

• Förekomst av arter: Mänskligt nyttjande har skapat förekomster/populationer av arter, antingen genom aktiv 
inplantering eller genom att man skapat livsmiljöer för vilda arter. Exempel är förekomsten av gullvivor i 
odlingslandskapet.  

• Naturtyper: Hela naturtyper är formade eller uppkomna genom tidigare bruk. Exempel är ljunghedar och 
hassellundar.  

• Landskap: Olika naturtyper bygger upp brukningspräglade landskap.  
 
Under 2009 har ett närmare samarbete initierats mellan Centrum för Biologisk Mångfald (CBM) och 
Riksantikvarieämbetet. Ett viktigt syfte med samarbetet är att CBM kan vara en brygga mellan natur- och 
kulturmiljövården.  
 

Fem teman 
Det fortsatta arbetet grundar sig på såväl de nationella miljömålen som internationella konventioner. I Konventionen om 
biologisk mångfald och i Landskapskonventionen finns det biologiska kulturarvet uttryckt på olika sätt. Bland miljömålen 
återfinner vi biologiskt kulturarv inom Ett rikt växt- och djurliv, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt 
odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö och God bebyggd miljö. Genom att arbeta tematiskt med begreppet hoppas vi på 
Riksantikvarieämbetet kunna utveckla arbetet med det biologiska kulturarvet både till innehåll och form. Förutom att 
arbeta vidare med diskussionsunderlaget under det kommande året är det Riksantikvarieämbetets ambition att fördjupa 
samarbetet mellan natur- och kulturmiljövården tillsammans med CBM.  
 
Riksantikvarieämbetet föreslår arbete med biologiskt kulturarv via fem olika ingångar:  
 

• Det medvetet anlagda 

• Den odlade mångfalden 

• Traditionell kunskap (artikel 8j) 

• Immateriellt biologiskt kulturarv 

• Biologiskt kulturarv i produktionslandskapet  
 

Bosse Jönsson, Riksantikvarieämbetet 
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Inventeringsmetodik för biologiskt kulturarv 

Ett förslag till inventeringsmetodik utvecklades i samarbete med RAÄ och provades på Biskops-Arnö 
sommaren 2011. Metoden beskrivs i det följande. 
 
 

Fältinstruktion för inventering av biologiskt kulturarv 

Sammanfattning av syfte och metod 
 
I ett första steg genomförs en fältinventering som syftar till att hitta, kartera, dokumentera och i 
möjligaste mån tolka biologiskt kulturarv, samt bedöma bevarandestatus och föreslå åtgärder. 
Tolkning innebär i princip att förklara samband mellan den biologiska företeelsen och de mänskliga 
aktiviteter som skapat den. 
 
I ett andra steg används detta underlag för att berätta inventeringsområdets historia (d.v.s. en 
sammanfattande tolkning av materialet), bedöma kunskapsläget och föreslå fortsatt 
kunskapsuppbyggnad, samt utarbeta skötsel- eller handlingsprogram för bevarande och utveckling av 
biologiskt kulturarv, landskap etc. 
 
Biologiskt kulturarv kan förekomma som ytor/linjer eller punktobjekt. Ytor/linjer är sådant som har 
en större rumslig utbredning och på en karta bäst redovisas med sin faktiska form. Exempel är yta 
med hävdberoende flora, yta med gamla hagmarksträd, en rad med gamla brynträd. Punktobjekt är 
sådant som på en karta bäst redovisas i form av punkter. Exempel är enskilda träd, smärre dungar 
med buskar, fläckar med gräsmarksväxter. Punkter och ytor/linjer kan överlappa genom att en 
beskriven yta/linje även kan innehålla punktobjekt. 
 
Både ytor/linjer och punktobjekt kan ofta hänföras till olika markslag inom en gård, by, etc, 
exempelvis olika slags gärden, beteshage, utmark, park/trädgård, vallgata, brukningsväg osv. Om 
sådan information finns anges den alltid som en del av beskrivningen. 
 
I det första steget (fältinventeringen) skiljer man mellan beskrivning och tolkning. Beskrivning görs 
alltid, tolkning görs om det är möjligt. Beskrivning är vad man ser, exempelvis ett antal flerstammiga 
socklar av ask, eller en oregelbunden rad av bleckade tallar. Tolkning är hur det observerade 
kulturarvet uppkommit, exempelvis att asksocklarna skapats genom upprepad beskärning 
(stubbskottsbruk) i syfte att skörda löv eller ved, alternativt i syfte att hålla tillbaka träden, och att 
tallarna bleckats för att markera något eller för att det en gång var tänkt att de skulle avverkas. Det 
kan således finnas olika alternativa tolkningar och man kan därför även notera frågor i samband med 
tolkningen. 
 
I det andra steget görs en fördjupad tolkning av varför de observerade typerna av biologiskt kulturarv 
troligen uppkommit, gärna genom att kombinera olika källmaterial och olika slags biologiskt 
kulturarv. Exempel: Om en historisk karta visar att asksocklarna i exemplet ovan finns i ett gammalt 
ängsgärde är det troligt att de ingått i ängsbruket som källa till lövfoder. Den fördjupade tolkningens 
beskriver alltså fodertäktens och lövängens plats i byn och roll i försörjningen. Om de bleckade 
tallarna står i gammal fäbodskog samt omges av lika gamla, men obleckade träd kanske de markerar 
en gammal fäbodstig, vilket i sin tur indikerar att området runt stigen varit betat. Den fördjupade 
tolkningen beskriver således fäbodens nyttjande av det omgivande landskapet. Det är önskvärt om 
den fördjupade tolkningen behandlar tid, ålder och kronologier, exempelvis ålder på biologiskt 
kulturarv i förhållande till historiska kartor (tidsskikt). 
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Metod 
 
Förarbete 
Förarbetet syftar till att ge bästa möjliga kunskap att ta med ut i fält, att skapa frågor som kanske kan 
besvaras genom inventeringen, och att ta fram ett kartunderlag att ha med i fält. 
 
Lämpligt kunskapsunderlag att ta med i fält 

• Vilket brukningshistoriskt sammanhang befinner sig området i? Bygd, huvudsaklig näring, 
ägandeförhållanden (torp, gård, säteri etc) 

• Större förändringar som kan tänkas påverkat biologiskt kulturarv? 
• Vilken är den nuvarande markanvändningen? 
• Fornlämningar enligt FMIS? 
• Vilka historiska markanvändningsskikt finns enligt historiska kartor 
• Vilka är de huvudsakliga historiska markslagen (äng, bete osv)? 
• Hur gick stängsel och vilka olika markslag rymdes inom samma stängsel? 
• Öppenhet enligt äldre flygbilder? 
• Vilken senare markanvändningshistoria går att få reda på från brukare, tidigare, brukare osv? 
• Resultat från eventuella tidigare biologiska inventeringar 

 
Notera frågor från det ovanstående att ta med i fält, antaganden, biologiskt kulturarv att särskilt leta 
efter, gränser i naturen att titta efter etc.  
 
Tag fram kartunderlag att ha med i fält: aktuell satellit- eller ortofotobild, gamla ekonomiska kartan 
(gammal flygbild), lämpliga historiska kartor. 
 
Fältarbete 
Gå runt i området först, innan enskilda företeelser beskrivs, för att få en uppfattning om hur området 
kan indelas och inventeras. 
 
Kartering 
Karteringen görs genom att registrera biologiskt kulturarv antingen som punktobjekt eller ytor/linjer. 
Punktobjekt anges med koordinat med GPS eller på annat sätt. Linjer (t.ex. dikesren) ritas in på kartan 
manuellt eller med GPSens spårfunktion. Ytor kan beskrivas på två sätt, genom avgränsning eller 
genom stickprov. Vid avgränsning går man runt i området så att ytans yttergräns kan ritas in på en 
karta. Stickprov tas genom att man ställer sig i ytan, beskriver den och anger hur stor yta man 
beskriver (längd X bredd). Är ytan stor tar man flera stickprov i den. Stickproven skall ligga så långt 
isär att de inte överlappar. Stickprov används om det är svårt att avgränsa ytan. 

Även andra typer av kulturarv (icke-biologiska) karteras, beskrivs och tolkas om de har betydelse för 
tolkningen, exempelvis: 
 

• Stängsel. Om stängsel korsas, tag koordinat och ange riktning; alt. följ och kartera in stängslet 
manuellt eller med hjälp av GPS 

• Röse 
• Åkerdike/backdike 
• Brukningsväg 
• Byggnad, byggnadsrest 
• Kolmila 

 
Ange eventuella delområden inom inventeringsområdet som inte besökts och varför. 
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Beskrivning 
Varje registrerat/karterat biologiskt kulturarv beskrivs med tillämpliga delar av nedanstående 
information: 
 

• Eventuell historisk information om var i landskapet man befinner sig, t.ex. markslag (äng, 
inägomark, hage, park) enligt historisk karta. 

• Ange om det är en yta eller punkt. 
• Vilken typ av markslag ligger punkten eller ytan/linjen i? Exempelvis bryn, betesmark, 

åkerkant. 
• För punkter: Är punkten en del av en yta/linje som registrerats som egen yta/linje?. 
• Typ av biologiskt kulturarv enligt listan över biologiskt kulturarv (nedan) eller av annat slag. 
• Art, trädslag osv. 
• Struktur, t.ex. beskärnings-, el. grenighetstyp när det är relevant. 
• Storlek när det är relevant. 
• Ålder på träd och buskar om det är möjligt. 
• Andra objekt i närheten, både biologiskt kulturarv och annat kulturarv. 

 
Punkter kan många gånger ligga många i samma yta, och viss typ av information i listan ovan blir 
därmed gemensam för alla punkterna i ytan. I sådana fall behöver givetvis inte all information 
upprepas för varje punkt. 
 
Fotografera flitigt! 
 
Tolkning 
Vissa tolkningar görs direkt i fält, men tolkningarna kan kompletteras i efterhand när mer källmaterial 
är tillgängligt och när inventeringsområdet sammanfattas (se efterarbete) 
 

• Säkerhet i identifiering/beskrivning 
• Ålder, tid etc. Om det inte går att ålderbestämma kanske det går att göra en kronologi, 

exempelvis av trädgenerationer 
• Relevanta samband med andra objekt i området (t.ex. brynträd som står mot gamla 

åkerdiken) 
• Hur företeelsen har uppkommit, i det aktuella fallet eller mer generellt 
• Vad detta säger om marknyttjande och liknande 
• Alternativa tolkningar 
• Hot, möjlighet att vidmakthålla, förslag till åtgärder 

 
Bedömning av status och förslag till åtgärder 

• Status, t.ex. hävd/ohävd, igenväxning 
• Eventuella kända eller troliga naturvårdsanspråk, t.ex. hotkategori 
• Hot 
• Bedömning av möjlighet att vidmakthålla 
• Förslag till skötselåtgärder 
• Hur de föreslagna skötselåtgärderna kan tänkas påverka annat biologiskt kulturarv 

 
 
Efterarbete 
Efterarbetet syftar till att sammanfatta inventeringen för att på så sätt berätta inventeringsområdets 
historia och identifiera frågor som bör belysas med fortsatta studier, intervjuer, nytolkning av 
källmaterial etc. 
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Vilket efterarbete som görs beror i hög grad på syftet med inventeringen. Om inventeringen 
exempelvis gjorts som stöd för skötseln i ett reservat, bör inventeringsresultatet översättas i termer 
av skötsel- och informationsåtgärder etc. 
 
 
 
Lista över biologiskt kulturarv  
 
Företeelser med liten text är biologiska informationsbärare men inte biologiskt kulturarv enligt RAÄs 
definition 
 
Listan är inte fullständig utan för samtliga grupper i listan kan man lägga till en grupp ”annat” 
 
Ytor och linjer 
 
 Träd inkl sly 
  Bestånd som indikerar glesa bestånd eller bryn 
   F.d. glesa bestånd (överståndare av ljusträd med en yngre succession emellan) 
   F.d. bryn mot öppen mark/lucka (asymmetriskt greniga träd) 
  Bestånd som indikerar tidigare öppen mark 
   Bestånd med pionjärträd (asp, björk, tall etc) 
   Åldershomogena eller yngre bestånd av andra trädslag 
  Igenväxning i öppen mark som indikerar tidigare åtgärder för öppethållande 
 
  Större förekomst av punktobjekt (lättare att ange en yta än många punkter) 
 
 
 Buskar 
  Igenväxning i öppen mark som indikerar tidigare åtgärder för öppethållande 
 
  Större förekomst av punktobjekt (lättare att ange en yta än många punkter) 
 
 
 Markflora (vegetation eller större växtförekomster som bäst beskrivs som en yta) 
  Ljuspräglad vegetation (kräver ljus men inte nödvändigtvis hävd) 
  Hävdpräglad vegetation (kräver ljus och hävd) 
   Naturlig fodermark 
   Annan hävd, t.ex. odling 
  Störningspräglad vegetation 
 
  Större förekomst av punktobjekt (lättare att ange en yta än många punkter) 
 
 

Punktobjekt 
 
 Träd inkl sly 
  Träd som indikerar ljus/öppenhet 
   Hagmarksträd (ljusträd) 
   Brynträd, asymmetriskt greniga träd 
   Lågträd (apel, rönn, oxel, hägg, sälg, jolster etc) 
   Träd av annat slag som nu dör p.g.a. ljusbrist (det har alltså varit öppnare tidigare) 
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 Träd inkl sly (forts.) 
  Träd som nyttjats för löv, ved etc 
   Hamlade träd 
    Hamlade vid basen, socklar 
    Höghamlade 
    Stamkvistade 
    Lövstrukna? 
    Träd med uppflyttat hamlingsställe (från sockel till höghamling) 
   Barktäkt 
   Gren/ristäkt (t.ex. granristäkt för kolning) 
  Träd som avsiktligt eller oavsiktligt skadats 
   Betesskadade träd 
    Barrträd med risig bas 
    Flerstammiga barrträd 
   Träd med stam- eller rotskador efter körning eller tramp 
   Bleckade träd  
    För markering av gamla leder etc. 
    Avverkningsblecka (med eller utan stämpel) 
    Katade för att bli kådrika 
   Träd med inväxningar 
    Efter stängsel 
    Efter annat 
  Träd som indikerar odling och anläggning 
   Träd som indikerar gårdsplats (fruktträd, vårdträd etc) 
   Träd som indikerar anläggning (alléträd och andra arkitektoniska träd) 
    Träd planterade i mönster 
    Träd beskurna på visst sätt 
    Särskilda planterade trädslag 
 
 
 Buskar 
  Levande eller döda buskar som indikerar ljus/öppenhet 
   Gamla buskar som indikerar långvarig ljuskontinuitet 
    En, ros, slån etc som bara kan växa i ljus miljö 
   Yngre buskar som indikerar mer tillfällig ljustillgång 
   Buskar av annat slag som nu dör p.g.a. ljusbrist (det har varit öppnare tidigare) 
  Buskar som nyttjats för löv, ved etc, t.ex. hasselrunnor 
  Buskar som indikerar odling eller anläggning 
   Prydnadsbuskar 
   Bärbuskar 
 
 Markflora (växtförekomster som kan koordinatsättas) 
  Arter som indikerar ljusförhållanden och förekomst av träd/buskar 
   Arter som indikerar ljus/öppenkontinuitet 
   Arter som indikerar skugg/trädkontinuitet 
  Arter som indikerar om hävd förekommit/hävdintensitet 
   Arter som indikerar hävd 
   Arter som indikerar svag hävd, betesskydd etc 
   Arter som indikerar frånvaro av hävd 
  Arter som indikerar hävdtidpunkt 
   Tidigblommande arter som indikerar sen hävd 
   Återblommande arter som indikerar tidig hävd 
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 Markflora (växtförekomster som kan koordinatsättas, forts.) 
  Arter som indikerar hävdform 
   Arter som indikerar bete (taggiga m.fl.) 
   Arter som indikerar slåtter (betesbegärliga m.fl.) 
   Arter som indikerar markstörning (ruderatarter, successionsarter m.fl.) 
  Arter som indikerar gödslingsförhållanden 
   Arter som indikerar gödsling 
   Arter som indikerar frånvaro av gödsling 
  Arter som indikerar odling eller anläggning 
   Prydnadsväxter 
   Medicinalväxter 
   Födoväxter 
   Vallväxter 
 
 

Resultat och slutsatser 

Utvärdering av inventeringsmetoden 
Förabete 
I ett område som Biskops-Arnö, där ängar, åkrar och betesmarker är relativt tydligt avgränsade på 
historiska kartor, är det lätt att identifiera områden där man bör leta efter särskilda slags biologiskt 
kulturarv som antingen bekräftar kartornas markanvändning eller som besvarar frågor som kartorna 
ställer. Specifikt för Biskops-Arnö har bl.a. följande frågor tagits med i fält: 
 

• Hur passar klassificering och bevarandeplaner för Natura 2000-området till områdenas 
förekomst av biologiskt kulturarv? 

• Vilken information kan biologiskt kulturarv ge om den på 1800-talet anlagda landskapsparken, 
exempelvis vad gäller plantering av träd och buskar, öppenhet, skötsel eller nyttjande av träd 
och buskar? 

• Flera av områden har haft olika nyttjande under olika tidsperioder. Vilka tidsperioder ger 
fortfarande avtryck i dagens natur? 

• Idag sköts de flesta områden med bete, men många har ett förflutet som slåttermark. Är det 
troligt att bete duger som skötselform för biologisk mångfald? Finns behov av att modifiera 
betestidpunkten för att efterlikna slåtter? 

 
Inventering 
Den föreslagna listan över biologiskt kulturarv var lätt att använda på Biskops-Arnö, men måste 
förmodligen modifieras för andra landskapstyper, särskilt norrut i landet. 
 
På Biskops-Arnö var det lätt att avgränsa olika delområden, beskriva dem översiktligt och mer 
specifikt de olika slags biologiskt kulturarv som fanns i delområdena.  
 
För biologiskt kulturarv som kan grupperas i ytor eller linjer visade det sig lämpligt att lägga en 
relativt stor del av beskrivning och tolkning på delområdes-nivå, i stället för att beskriva varje enskilt 
biologiskt kulturarv. Detta dels för att förenkla fältarbetet och spara tid, dels för att tolkning som 
berör markanvändning vanligtvis handlar om hur ytor nyttjats. Specifika biologiska kulturarv i ytan 
(punktobjekt) beskrivs främst görs genom att de karteras enligt listan över biologiskt kulturarv, 
kompletterat med eventuell tilläggsinformation om företeelsernas utseende mm. Utökad 
tolkning/beskrivning av enskilda företeelser görs om det belyser eller problematiserar den 
delområdes/yt-baserade tolkningen. 
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För biologiskt kulturarv som inte lämpar sig att gruppera i ytor eller linjer kan man i stället gruppera 
genom att beskriva några olika typer av biologiskt kulturarv och sedan hänföra karterade företeelser 
till rätt grupp/beskrivning. 
 
Efterarbete 
Beskrivning av ytor enligt föregående rubrik görs med fördel i efterhand, baserat på 
inventeringsresultatet, fältnoteringar om ytorna, och annat källmaterial.  
 
Beskrivning av grupper av biologiskt kulturarv görs i fält. 
 
I övrigt är efterarbetet i hög grad beroende av syftet med inventeringen. För Biskops-Arnö har vi 
försökt dra slutsatser enligt de frågeställningar som listats ovan. Dessa frågor diskuterades även 
under den tidigare nämnda fältworkshopen. 
 
 
Resultat och slutsatser för Biskops-Arnö 
Kortfattad markanvändningshistoria 
Biskops-Arnös historia finns beskriven av bl.a. Birgitta Östlund (Biskops-Arnö och 250 år av 
Ärkestiftets historia; Ärkestiftet 1990/91) och Sven-Olov Borgegård (1994. Rekonstruktion av 
odlingslandskap med hjälp av historiska källor - exemplet Biskops-Arnö, Uppland. - Svensk Bot. Tidskr. 
88:341-352).  
 
Biskops-Arnö förvärvades på 1200-talet av kyrkan och egendomen byggdes successivt ut, både vad 
gäller byggnader och förvärv av nya hemman. 18 biskopar hann bo på ön och under deras epok torde 
även trädgård och park ha anlagts. Under Gustav Vasa blev Biskops-Arnö statlig kungsgård, för att 
under stormaktstiden förlänas åt adeln. Under bl.a. de la Gardie skapades under 1600-talets senare 
del en stor symmetrisk trädgårdsanläggning med omfattande plantering av frukt- och prydnadsträd. 
Vid Karl IX:s reduktion blev Biskops-Arnö 1686 kronans egendom som översteboställe. Under kronan 
avvecklades en del av trädgården och Djurgården övergick som i kartbeskrivningen till äng och 
betesmark. 
 
Den geometriska kartan från 1685 visar två huvudsakliga åkergärden (det västra i sin tur delat av en 
fägata), båda med betesbackar och troligen även med viss ängsmark. Öster om åkermarken finns ett 
stort ängsgärde med både öppen äng och backar med bl.a. hassel. Ängsmarken beskrivs som 
hårdvallsäng utmed sjöstranden och ”i backarna ibland hassleskogen”. Även Djurgården beskrivs som 
ett ängsgärde med hårdvallsäng som slås bland skogsbackarna (Figur 1). 
 
Under 1700-talet började ängsmarken successivt odlas upp. Ytterligare träd planterades i och runt 
parkanläggningen vid mitten av 1700-talet av von Ungern-Stenberg, bl.a. ett par alléer. Under 1800-
talet fortsatte uppodlingen av äng, och de lövrika ängarna med hassel verkar övergått till betesmark 
(Figur 2). På en karta från 1915 anges all mark som inte är äng och åker som ”skogsmark”, även om 
det är troligt att dessa skogsmarker i praktiken var betesmark. Vid mitten av 1800-talet ägdes 
Biskops-Arnö av von Essen som omformade en del av de f.d. hasselängarna till en parkanläggning av 
Engelsk typ. 
 
 



11 
 

 
Figur 1. Biskops-Arnö 1685 
 
 
Biskops-Arnös naturvärden 
Ön har länge uppmärksammats för sina höga värden knutna till gamla träd, främst ved- och 
hålträdsinsekter, svampar och barklevande lavar. Dessa träd är i stor utsträckning knutna till det 
ljusöppna landskapet, d.v.s. till ekhagar, bryn, alléer och andra parkelement. För lavar är Biskops-
Arnö en av de främsta lokalerna i landet. Inventeringar av insekter och kryptogamer har utförts 
framför allt i Upplandsstiftelsens regi. 
 
Det akuta hotet mot trädknuten biologisk mångfald är igenväxning, men genom insatser av 
kulturmiljövården i länet har större delen av hagmarksmiljöerna huggits fram.  
 
Ett mer långsiktigt hot är bristen på efterföljare till de gamla hagmarksträden. Få yngre och 
medelålders hagmarksträd finns bland de befintliga gammelträden. I stället finns potentialen att  
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Figur 2. Biskops-Arnö 1895, med inventeringens delområden (ytor) inritade, liksom inventerade 
linjeobjekt (punktlinjer). 
 
 
skapa efterföljare på den omgivande skogsmarken. Stora delar av öns gamla betesskogar är 
avverkade och i ungskogarna har funnits rikligt med ekföryngring. Tyvärr har det hittills inte varit 
möjligt att komma överens med markägaren om att röja fram hagmarksträd i ungskogarna, utan 
dessa sköts som produktionsskog. Ytterligare potential har yppat sig när medelålders 
granplanteringar avverkats under senare år. I dessa områden, som ligger i direkt anslutning till 
gammelekhagarna, har funnits möjlighet att plantera glesa lövträdsbestånd som kunnat utvecklas till 
hagmarker, men man har i stället valt tät plantering av ek för produktion av rakstammigt ekvirke. 
 
En annan typ av naturvärden är arter, främst marksvampar, knutna till mer slutna lövbestånd. 
 
I samband med att strandängarna tuvfrästes för att restaureras till betesmark, fanns under 
åtminstone en period en rik fauna av strandängslevande jordlöpare. 
 
Alla värdefulla marker, men inte utvecklingsmarkerna, är Natura 2000-område. Trädmiljöerna är 
främst klassificerade som trädklädd betesmark (9070), huvudsakligen områden som redan är glesa, 
men också något område som idag är igenväxt (t.ex. delområde L, Figur 2). Igenväxta områden 
klassificeras annars som ädellövskog av Fennoskandisk typ (Nordlig ädellövskog, 9020) och Ek-
avenbokskog av buskstjärnblomma-typ (9160). Även ett mindre parti löväng av Fennoskandisk typ 
(6530) finns vid Kungsträdgården. För både 9020 och 9160 är bevarandemålet naturskog med 
naturlig dynamik. 
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Figur 3. Natura 2000-området på Biskops-Arnö. 
 
Sammanfattningsvis är landskapet på Biskops-Arnö starkt tvådelat. Å ena sidan ytterst värdefulla 
trädbärande marker, främst av halvöppen hagmarkstyp, vilka sköts för natur- och kulturmiljövärden. 
Å andra sidan ett produktionsinriktat åkerbruk och skogsbruk som knappast på något sätt sköts för 
att förstärka naturvärden i den andra halvan. Särskilt skogsbruket kommer, om det inte snabbt byter 
inriktning, att orsaka att de trädknutna värdena på sikt är dödsdömda av bristen på föryngringsträd. 
Det finns således för tillfället och med nuvarande förvaltning små möjligheter att skapa det 
sammanhållna kultur- och naturlandskap runt överstebostället som är nödvändigt för långsiktigt 
bevarande av värdena. 
 
 
Biologiskt kulturarv 
Inventerade områden 
De inventerade områdena som beskrivs som ytor och linjer visas i Figur 2. 
 
Öppna eller låta växa igen? 
Gamla ljusträd och andra ljusindikatorer förekommer rikligt i alla trädområden och är tämligen dåligt 
kopplat till Natura 2000-klassificeringen (Figur 4). Det innebär att igenväxning och fri utveckling i 
lövskogstyperna kommer att missgynna många slags ljuskrävande biologiskt kulturarv och de arter 
som är knutna till det, även om igenväxningen givetvis kommer att gynna utpräglade skuggarter.  
 
I lövskogsområdena eftersträvas enligt vägledningar för Natura 2000-naturtyper en naturlig dynamik. 
Ett intressant exempel på sådan dynamik finns i delområde I. Där finns sedan några år ett tätt 
slyuppslag som resultat av att gamla almar avverkats och frånvaro av bete (Figur 5). De luckor som  
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bildats av almsjukan och avverkningen kan antas motsvara de luckor som uppstår när gamla lövträd 
faller naturligt.  
 

 
Figur 4. Olika slags ljusindikerande biologiskt kulturarv samt fasta lämningar enligt FMIS. 
 
 
Vilka markanvändningsformer kan spåras? 
I flera av delområdena finns spår av beskärning på träd och buskar: hamlade träd, runnor, socklar och 
flerstammiga träd 
(Figur 6). Dessa typer av 
biologiskt kulturarv är 
klart vanligare i de 
områden som varit äng 
öster om gården, än i 
Djurgården där nästan 
all trädbärande mark 
idag har ett förflutet 
som betesmark (ängen 
är uppodlad). 
 
 
 
 
 
Figur 5. Slyuppslag i 
luckor efter almdöd i 
delområde I 2011. 
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Figur 6. Beskurna träd samt fasta lämningar enligt FMIS. 
 
Det kan givetvis finnas 
olika skäl till att 
beskära träd: lövtäkt, 
parkskötsel, försök att 
bli av med träden etc. 
Framför allt vissa av 
socklarna, ibland 
närmast runnorna, av 
lind är mycket stora, 
upp till 5 meter vid 
basen, och har 
förmodligen 
uppkommit genom lång 
tids beskärning (Figur 
7). Sådana lämningar är 
förmodligen rester av 
ängsbruket, som enligt 
historiska kartor 
upphörde vid mitten av 
1800-talet.  
    Figur 7. Stor sockel/runna av lind i delområde I 2011. Fabian Mebus, RAÄ 
     och Maria Forslund, Länsstyrelsen i Uppsala län. 
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Även stora hasselrunnor, omkring 3 m vida, kan vara spår av lövtäkt. 
 
En intressant fråga är hur socklar respektive hamlade träd skall tolkas. Det finns några lindar som 
troligen visar spår av bådadera, ett tidigare stubbskottsbruk som skapat stora socklar vilka därefter 
omformats till flerstammiga hamlingsträd (Figur 8).  
 

Träden kan tänkas visa 
två epoker av 
markanvändning. Den 
första skulle kunna vara 
slåtter och 
stubbskottsbruk, som 
det beskrivs från 
exempelvis 1680-talet. 
För den följande epoken 
finns minst ett par 
alternativa tolkningar. 
Stubbskottsbruket kan 
ha övergått i hamling i 
samband med att ängen 
gjordes om till 
betesmark under 1800-
talets senare hälft. Det 
är också tänkbart att 
den Engelska parken 
under von Essens tid 
sköttes med 
öppethållande och 
t.o.m. hamling och 
andra slags lövtäkt. 
Åldersbestämning av 
hamlingsträden skulle 
kunna belysa frågan.  
 
Figur 8. 
Stubbskottsockel som 
omformats till fler-
stammigt hamlingsträd. 
Delområde H. 
 

I båda fallen ger biologiskt kulturarv intressant kompletterande information till de historiska källorna. 
I fallet betesmark belyser det frågan om det som kallades skogsmark i början av 1900-talet kanske 
snarare var trädklädd betesmark. I fallet park ger det information om den Engelska parkens skötsel. 
Vår avgränsning av den Engelska parken är otydlig, men baseras på förekomsten av anläggningar som 
ridvägar, grottor, utsiktspunkter etc. 
 
Ett tredje alternativ, att stubbskottsbruket upphörde under så lång tid att socklarna inte längre tålde 
att beskäras vid basen, emotsägs av att det finns rikligt med yngre hamlingsträd, främst av ask, som 
inte har sockelform. 
  
De gamla socklarna skulle således kunna vara de äldsta resterna av markanvändning. Till detta äldsta 
spårbara tidsskit i naturen hör också de riktigt grova träd som finns, levande eller döda. Dessa är 
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genomgående ett nummer större än de övriga hagmarksträden och berättar om ett öppet landskap 
med hagmarksekar på kullarna i ängsgärden, hagar och backar i åkergärden. Den s.k. Kungseken (se 
framsida), är ett exempel. 
 
För utformning av skötseln kan noteras att såväl de största socklarna som de grövsta träden i stor 
utsträckning förekommer i områden som klassificerats som lövskog, inte betesmark, i Natura 2000. 
Eftersom således även lövskogsområdena är brukningspräglade finns anledning att fundera över vad 
deras arter egentligen behöver, fri utveckling eller öppethållande? 
 
Beträffande de mer landskapstäckande parkanläggningarna (von Essen) och andra typerna av 
plantering (von Ungern-Sternberg), är dessa svåra att spåra i landskapet. Undantag är alléer och 
trädrader, samt uppenbart införda trädslag som hästkastanj. I områdena närmast gården finns rikligt 
med bok vilka visserligen kan ha planterats under 1700-1800-tal, men som också beskrivs av 
kyrkoherden Martin Aschaneus från 1600-talets första hälft. Enligt Aschaneus var bokarna ”Swåre 
stora” redan då (Östlund 1991). Vid Fästningsberget finns en dubbel askrad (Figur 2) och nedanför 
Fästningsberget en trädrad som kan vara anlagd. ÖGenerellt vore det intressant med en riktad 
inventering av tänkbara anlagda märkesträd och anläggningar på hela ön. 
 
Hur bör markvegetationen skötas? 
I de flesta områden är biologiskt kulturarv knutet till träd bättre bevarat än biologiskt kulturarv i 
markvegetationen (Figur 9). Det innebär att biotoperna och kulturspåren åtminstone inledningsvis 
skulle kunna skötas genom åtgärder i trädskiktet, men utan bete eller slåtter. Omvänt gör nuvarande 
skötsel, med bete men utan trädåtgärder, mindre nytta för att bevara biologiskt kulturarv 
 

 
Figur 9. Markflora som indikerar bete, slåtter eller bara allmänt öppna förhållanden. Därtill fasta 
lämningar enligt FMIS. 
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Biologiskt kulturarv som indikerar landskapsförhållanden 
Öns rika flora och fauna är i sig ett biologiskt kulturarv från ett tidigare trädrikt Mälarlandskap. Arter 
som försvunnit från större delen av Mälarområdet har på Biskops-Arnö lyckats leva kvar i det stora 
trädbeståndet. 
 
På motsvarande sätt har arter från hela ön, exempelvis de trädklädda betes- och slåttermarkerna, 
Djurgården, brynen etc, lyckats leva kvar de kvarvarande trädmiljöerna. Hit hör i hög grad de 
planterade, som alléerna. Insektsfällor i alléträden visar att de är lika rika på exempelvis 
hålträdsinsekter som hagmarksträden. Ett exempel är läderbaggen som förekommit i askallén (Figur 
10). Det är troligt att vissa av dessa arter nu har sin huvudsakliga livsmiljö i anlagda träd. 
 

 
 
Figur 10, askallén med bl.a. almlav och läderbagge. 
 


