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Abstract 
As a consequence of the last 100 years of human induced landscape changes 

biodiversity among animals and plants is lost worldwide. Intensified and modernized 

agriculture has led to the replacement of heterogeneous and species-rich habitats by 

homogeneous and productive croplands. Landscape restoration has therefore become an 

important strategy to increase biodiversity and thus strengthening the landscape’s 

resilience to threats such as climate change. In central Bohuslän on the west coast of 

Sweden there is an ongoing restoration project called Ekoparken. Focus lies on 

restoring elements of traditional agriculture, where one aspect consists of creating 

resource patches for grassland species. This study investigates the historical land use in 

Ekoparken and looks into possible ways to increase connectivity between recreated 

grasslands. Both qualitative and quantitative methods have been used; one land use 

change analysis that covers three hundred years based on historical maps and aerial 

photos, and one cost analysis performed in GIS to estimate connectivity. The results 

show that grasslands have completely disappeared and pastures have declined and been 

replaced by croplands and woodlands since the end of the 18
th

 century. Some of today’s 

resource patches were until the end of the 18
th

 century used as grasslands which 

indicates that there is an important historic relevance and connection between land use 

and restoration. To increase connectivity between these patches today, this study 

suggests larger patches, actively spreading grassland species along road verges and 

reintroduction of grazed woodlands. These measures can, if successful, be implemented 

in similar restoration projects and in future planning. 
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Sammanfattning 

Som följd av det senaste århundradets landskapsförändrande processer skapade av 

människan minskar biodiversiteten bland både djur och växter världen över. 

Intensifiering och modernisering av jord- och skogsbruket har lett till att heterogena 

och artrika biotoper i stor utsträckning försvunnit till förmån för homogen, produktiv 

åkermark och skogsplanteringar. Därför har landskapsrestaurering blivit en viktig 

strategi och åtgärd för att öka den biologiska mångfalden och därmed landskapets 

resiliens vid exempelvis klimatförändringar. I restaureringsprojektet Ekoparken i 

mellersta Bohuslän på Sveriges västkust sker idag restaurering av den traditionella 

jordsbrukslandskapet, med bland annat skapande av resursytor för ängslevande arter. 

Denna studie har undersökt den historiska markanvändningen i Ekoparken samt 

möjliga sätt att öka konnektiviteten i landskapet för att gynna återskapande av 

ängsmarker. Detta har skett genom både kvalitativa och kvantitativa metoder; en 

förändringsanalys över 300 år baserad på historiska kartor och flygbilder samt en 

kostnadsanalys i GIS för att beräkna konnektivitet. Resultaten visar att ängsmarker helt 

försvunnit och betesmarker kraftigt minskat till förmån för åkermark och skogsmark 

sedan slutet av 1700-talet. Ett flertal av resursytorna användes i slutet av 1700-talet som 

ängsmarker vilket visar att det finns en viktig historisk koppling mellan 

markanvändning och dagens restaurering. För att gynna konnektiviteten mellan dessa 

resursytor föreslås det att ytorna i sig görs större, att ängslevande arter aktivt 

introduceras längs vägkanter samt att skogsbete införs. Dessa åtgärder kan, om lyckade, 

implementeras i andra restaureringsprojekt och i samhällsplanering i stort.  

Nyckelord: biodiversitet, konnektivitet, markanvändning, landskapsrestaurering 
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1. Inledning  

Minskad biodiversitet är ett globalt problem. Detta tydliggörs inte minst av att kampen 

mot förlust av biodiversitet finns med som central miljöaspekt i FN:s milleniemål, där 

den förs genom att fler skyddade områden förespråkas (FN, 2013). Det finns flera 

anledningar till varför bevarande av biodiversitet är viktigt. En av de främsta är att 

biodiversitet främjar och stabiliserar ekosystemtjänster, vilket ökar tillväxten av råvaror 

och tillgångar som vi människor kan dra stor nytta av. Dessutom bidrar hög 

biodiversitet till förbättrad resiliens, vilket minskar ekosystemens känslighet vid 

störningar, både naturliga och mänskliga (Cardinale et al., 2012). Detta är högst aktuellt 

med tanke på de klimatförändringar världen står inför. De mänskliga processer som har 

störst inverkan på landskapet, och i sin tur på biodiversiteten, är jordbruk och 

urbanisering. Utveckling av dessa miljöer kräver stora ytor vilket får tydlig inverkan på 

landskapet (Lindenmayer och Fischer, 2006). Det moderna jordbruket med stora arealer 

och ensidiga odlingar skapar monokulturer som har negativ effekt på biodiversiteten, 

och i förlängningen på ekosystemets resiliens (Reinder-Hoogeveen et al., 2005). Det är 

därför viktigt med restaurering och skydd av heterogena landskap för att motverka 

ogynnsamma effekter av landskapsdegradering och miljöförändringar (Lindenmayer et 

al., 2002).  

Två centrala aspekter vid landskapsrestaurering är det historiska perspektivet, vilket 

belyses av bland andra Fahrig (2003) och Lindborg och Eriksson (2004), samt det 

ekologiska perspektivet, vilket belyses av Bell (1997). Det historiska perspektivet är 

viktigt för att vid restaurering förstå till vilket stadie som en miljö bör återställas, och 

för att förstå vilka processer som inverkat på och degraderat landskapet. Det ekologiska 

perspektivet är essentiellt då landskapsrestaurering handlar om att bevara ekologiska 

värden, och kunskap om vad som gynnar eller missgynnar en viss flora eller fauna är 

nödvändig.  

På Nordens Ark i mellersta Bohuslän genomförs mellan åren 2011 och 2016 ett 

restaureringsprojekt i den så kallade Ekoparken, som utgörs av Åby säteri på Sotenäset. 

Syftet med Ekoparksprojektet är att bevara och öka biodiversiteten genom att återställa 

det historiska kultur- och jordbrukslandskapet, främst genom att restaurera betesmarker. 

Den del i projektet som denna studie grundar sig på är restaurering av ängsmarker, vilka 

ska användas som resursytor för ängslevande flora. Denna restaurering genomförs på 

tolv platser i Ekoparken och val av platser grundar sig på vart ängslevande arter 

påträffats (Holmqvist, 2014, muntlig källa). Det finns alltså ingen större historisk 

förankring i var dessa ängsmarker anläggs, utan baseras främst på hur floran ser ut där 

idag. Baserat på ovanstående är det därför angeläget att förstå den tidigare 

markanvändningen kring dessa marker mer. Dessutom är det landskapsekologiska 

perspektivet viktigt – ifall restaurering eller nyskapande, beroende på historisk 

markanvändning, av dessa potentiella ängsmarker ska lyckas är det också viktigt att 

arterna som lever där har chanser till spridning och försökning, då större habitatytor och 

metapopulationer underlättar för arters överlevnad (Forman, 1995).  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att få förståelse för hur den historiska markanvändningen 

kan påverka ett restaureringsprojekt. Målet är att presentera ett restaureringsförslag för 

Ekoparken för att gynna konnektivitet mellan ängsmarker, underlätta spridning och 

därigenom främja biodiversitet. Ett restaureringsförslag är av intresse då det inom 

området för närvarande genomförs flera olika typer av landskapsrestaurering, bland 

annat av traditionellt beteslandskap och ängsmarker. De områden där ängsmarker 

restaureras benämns hädanefter som resursytor, då det på dessa platser påträffats 

ängsflora vilket gör dem till potentiella artbanker inom Ekoparken. Studien utgår ifrån 

följande frågeställningar:  

 Hur har utbredningen av åker-, ängs- och betesmark förändrats på Åby säteri 

sedan slutet på 1600-talet? 

 På vilka sätt har dagens resursytor använts historiskt? 

 Vilka insatser kan göras för att förbättra konnektiviteten mellan resursytorna i 

Ekoparken för ökad biodiversitet i framtiden?  

1.2 Avgränsning  

Den rumsliga avgränsningen för studien är Åby säteri med tillhörande marker, vilket 

också hänvisas till som ”Ekoparken” (se figur 1). Detta är benämningen på området där 

det restaureringsprojekt pågår, för vilket denna studie presenterar ett 

restaureringsförslag. Ekoparken omfattar cirka 380 hektar.  

Den temporala avgränsningen är drygt 300 år, närmare bestämt från 1697 fram till idag, 

2014. Detta grundar sig i att de kartor och flygbilder som förändringsanalysen av 

markanvändningen i området baseras på är framställda eller tagna åren 1697, 1794, 

1939, 1951, 1967, 1989, 2006 och 2014. Dessutom görs fältstudier som ligger till grund 

för hur landskapet ser ut idag och var resursytorna, eller de potentiella ängsmarkerna, 

finns.  

 

Figur 1: Det rödmarkerade området är Åby säteri, eller Ekoparken, beläget intill Åbyfjorden på 

Sotenäset i Västra Götalands län. Projektion: SWEREF99 TM. Källa: Diva-Gis (2013, kartmaterial).  
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1.3 Begrepp och definitioner 

Äng och ängsmark – avser här den mark som inte betas av djur, utan som hävdas och 

används som vinterfoder till boskap.   

Betesmark – avser här den mark som betas av boskap.  

Resursytor – platser inom Ekoparken där ängsflora påträffats och som ska återställas 

till ängsytor för att användas som inhemska artbanker i området.  

Biodiversitet – ordet är en sammansättning av ”biologisk diversitet”. Enligt DeLong 

(1996) avser biodiversitet variationen och sammansättningen av levande organismer 

samt av biotiska processer inom ett område, vilket kan vara mätbart i både liten och stor 

rumslig skala. I denna studie används ordet biodiversitet i dess enklare form som avser 

antalet arter inom ett definierat område.  

Habitat – beskriver en miljö som passar en viss art eller en viss grupp av arter, enligt 

definition av Lindenmayer och Fischer (2006), eller ”i biologin en arts livsmiljö” enligt 

Nationalencyklopedin (2014).  

Konnektivitet – begreppet används i denna studie för att beskriva graden till vilken 

landskapet som helhet underlättar eller förhindrar arters rörelse mellan habitat, enligt 

definition av Taylor et al. (1993).  

Matrix – beskriver miljöer som omger och sammankopplar fokushabitat (Forman, 

1995).  

Fragmentering – process där ett sammanhängande habitat delas upp till mindre delar, 

omgivna av en annorlunda matrix. Graden av fragmentering beskriver också graden av 

isolering för de kvarvarande habitaten (Wilcove et al., 1986).  

2. Bakgrund 

Detta avsnitt är indelat i teoretisk bakgrund och områdesbeskrivning, vilka tar upp 

relevanta landskapsekologiska begrepp samt geografiska och kulturhistoriska aspekter 

som rör studieområdet.  

2.1 Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt diskuteras aspekter av landskapsekologiska begrepp relevanta för studien. 

Eftersom målet med restaureringsplanen är att öka konnektiviteten och därmed 

biodiversiteten i landskapet, presenteras följande begrepp i förhållande till biodiversitet 

och vad som kan påverka att den gynnas eller missgynnas.  

Landskapsförändring 

Landskapsförändrande processer kan delas in i naturliga och antropogena. Exempel på 

naturliga sådana kan vara vulkanutbrott och bränder. Denna studie fokuserar på 

antropogena landskapsförändringar, alltså förändringar orsakade av människan, vilka 

Lindenmayer och Fischer (2006) menar är det som till störst del bidrar till minskad 
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biodiversitet i världen idag. De vanligaste varianterna av sådana förändringar orsakas av 

jordbruk och urbanisering, där olika typer av ursprungshabitat får ge plats åt större 

åkerarealer och nya stadsdelar. En femtedel av jordens bevuxna yta utgörs av allvarligt 

modifierad mark, främst till förmån för jordbruk (Lindenmayer och Fischer, 2006). Det 

finns flertalet modeller som beskriver landskapsförändringens förlopp. Forman (1995) 

menar att det sker genom olika processer vilka resulterar i att habitat perforeras, delas 

upp, fragmenteras, krymper och eventuellt försvinner. McIntyre och Hobbs (1999) 

presenterar en liknande modell för landskapsförändring över tid, där ett ursprunghabitat 

genomgår följande stadier: intakt (>90% ursprungshabitat), skiftande (60-90% 

ursprungshabitat), fragmenterat (10-60% ursprungshabitat) och resthabitat (<10% 

ursprunghabitat). Enligt Lindenmayer och Fischer (2006) behöver landskapsförändring 

genom förlust av ursprungsvegetation inte nödvändigtvis ha negativa effekter för arter i 

landskapet, då olika arter anpassar sig till olika typer av habitat. Begreppen 

ursprungsvegetation och lämpligt habitat går alltså inte att likställa; om ett habitat är 

passande eller inte beror på vilken art som avses. Däremot finns det många indikatorer 

som visar på att landskapsförändring orsakad av mänskliga aktiviteter ofta har negativa 

effekter på biodiversiteten (Lindenmayer och Fischer, 2006). Detta kan bland annat 

kopplas till teorin om species-area-relationship (SAR), som innebär att ju större area ett 

habitat har, desto fler arter kan det innehålla (Connor & McCoy, 1979). Ur ett 

artperspektiv innebär detta att populationer av djur och växter inte kan hålla sig 

livskraftiga om habitatet de bebor är för litet, för fragmenterat eller för isolerat. Med det 

sagt är det återigen viktigt att poängtera att olika arter reagerar på olika sätt och olika 

snabbt på landskapsförändringar – exempelvis har minskat habitat och fragmentering 

olika effekt på stationära respektive migrerande arter (Bender et al., 1998). 

Traditionellt och modernt jordbruk 

Följande stycke baseras på Axelsson-Linowski (2010), om inte annat anges. 

Traditionellt jordbruk, som det bedrevs in på 1800-talet, var bruk av inägor och 

utmarker, där inägor bestod av åker- och ängsmark och utägor var betesmark. Åker och 

äng förlades till den bördigare marken medan betet ägde rum på mer ofruktsam mark, 

mer eller mindre beklädd av skog. Utmarkerna utgjorde höga naturvärden med stor 

biologisk mångfald eftersom de bestod av flera olika miljöer, exempelvis skiftande 

topografi och trädslag, olika täthet av träd- och buskvegetation samt varierande grad av 

intensivt bete (Axelsson-Linowski, 2010). Den höga biodiversiteten kan även kopplas 

till goda spridningsmöjligheter i form av betande djur, enligt Auffret (2011). 

Information om det traditionella jordbruket finns att hämta i historiska kartor, vilket 

använts som källmaterial i denna studie. I dessa kartor ligger detaljnivån främst på åker- 

och ängsmark, medan utmarken karterats med mindre noggrannhet (Axelsson-

Linowski, 2010).  

I samband med skiftesreformerna och att industrialiseringen tog fart under 1800-talet 

har jordbruket intensifierats alltmer, med minskning eller försvinnande av utmarker och 

ängsmarker som följd av kostgödning och expanderande skogsindustri (Axelsson-

Linowski, 2010). Reinder-Hoogeveen et al. (2005) beskriver hur det moderna 
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jordbruket av idag har som syfte att maximera gynnsamma förhållanden för arter som är 

av ekonomiskt intresse. Detta sker på bekostnad av många andra arter, som vanligtvis 

förekommer i traditionellt drivna jordbruk. Till skillnad från traditionellt jordbruk, 

skapar modernt jordbruk stora monokulturer som minskar biodiversiteten i landskapet. 

Kort sagt menar författarna att ju intensivare ett jordbruk bedrivs, desto lägre blir 

biodiversiteten (Reinder-Hoogeveen et al., 2005). Detta understryks av Tscharntke et al. 

(2005) som också pekar på att det inte bara är homogena monokulturer i sig vilka 

missgynnar biodiversitet, utan också de metoder som tillämpas inom sådana jordbruk, 

såsom besprutning och genmodifiering. Dessutom gäller förhållandet intensivt brukande 

och låg biodiversitet inte bara jordbruk, utan även skogsbruk. För att gynna 

biodiversiteten i dessa båda produktionslandskap är det viktigt att integrera dem mer, 

med syftet att skapa ett mer heterogent landskap (Tscharntke et al., 2005).  

Restaurering 

“Restoration strategies must be based on appropriate theory, realistic assessments of 

available information, and achievable outcomes for the private landholders that 

manage the majority of land in the most significally affected landscapes” (Lindenmayer 

et al., 2002, s. 344). Citatet ger en indikation på hur många lager det finns att ta hänsyn 

till vid restaurering av modifierade landskap, vilket är en viktig åtgärd mot de 

landskapsdegraderingar och miljöförändringar som skett världen över (Lindenmayer et 

al., 2002). Det historiska perspektivet lyfts ofta fram som centralt vid restaurering, då 

processer och förändringar i det förflutna utgör en viktig del av hur landskapet används, 

och bör användas, idag (Naveh, 1998; Swetnam et al., 1999). Exempelvis kan det ske 

förskjutning i hur ett landskap degraderas i förhållande till hur arter reagerar och 

anpassar sig, vilket är viktigt att känna till då man gör insatser för restaurering 

(Lindborg och Eriksson, 2004). Dessutom visar historien till vilken grad ett landskap är 

degraderat samt när och hur degraderingen skett (Fahrig, 2003). Men det kan vara svårt 

att bedöma var i landskapet som restaureringsinsatser krävs, och till vilket stadie ett 

landskap bör återställas. Naveh (1998) föreslår ett sätt att hierarkiskt dela in landskap 

utefter grad och typ av förändring samt vilka element och funktioner som dominerar i 

landskapet, både naturliga och kulturella. För att kunna implementera en sådan 

gruppering av landskap menar författaren att det är av största vikt att förstå hur 

landskapet sett ut historiskt och vilka naturliga och mänskliga processer som 

genomsyrat landskapet över tid (Naveh, 1998). Vad gäller metoder för restaurering 

finns det delade meningar huruvida fokus bör ligga på bevarande av en viss art eller 

bevarandet av landskapet som en helhet. En fördel med att endast fokusera på en art är, 

enligt Holl (2003), att det då relativt enkelt kan tas fram en modell, exempelvis med ett 

GIS, för hur landskapet och dess egenskaper ska se ut för att gynna just den arten. Att 

skapa en modell som tar hänsyn till alla arter och karaktärer i ett landskap kräver stor 

detaljrikedom och noggrann uppföljning, vilket kan vara ett problem. För att en modell 

ska fungera fullt ut är det därför kanske endast möjligt att utgå från en enda art och 

anpassa landskapets egenskaper efter den (Holl, 2003). Fahrig (2003) menar att ett 

restaureringsprojekt i en viss miljö bör utgå från den mest sårbara arten, och utifrån den 

se till att områdesstorlek och habitatvariation inom området är av passande slag. På så 
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vis bevaras både den hotade arten samt ett stort antal andra arter för just den miljötypen 

(Fahrig, 2003). Att istället fokusera på att restaurera och bevara landskapet som en 

helhet har andra fördelar. Genom att tillämpa flera metoder för restaurering samtidigt 

minskar de negativa effekterna då en metod eventuellt misslyckas, eftersom det finns 

andra strategier som kan täcka upp (Lindenmayer et al., 2002). Det finns inte ett enstaka 

recept för framgångsrik restaurering, utan att det måste anpassas till det geografiska 

läget och efter hur intensivt landskapet brukats och förändrats, samt till landskapets 

karaktär i allmänhet (Reinder-Hoogeveen et al., 2005).  

Konnektivitet i landskapet 

Med konnektivitet i landskapet avses graden till vilken landskapet som helhet 

underlättar eller förhindrar rörelse mellan habitat (Taylor et al., 1993). Kvalitén och 

typen av mark mellan olika fläckar av habitat, den så kallade matrixen, har stor 

betydelse för hur biodiversiteten ser ut i landskapet, både vad gäller olika ekologiska 

grupper och på olika skalor (Prevedello och Vieira, 2010). Landskap som har hög 

konnektivitet för arter, populationer och ekologiska processer är ett centralt element i 

bevarande och restaurerande av mark som blivit modifierad av människan, och det är 

också en viktig faktor att ta hänsyn till vid fysisk planering både på landsbygd och i 

urbana miljöer (Bennet, 2003). Graden av konnektivitet i ett förändrat landskap har 

betydelse för huruvida arter som är anpassade till ursprungshabitaten har möjlighet att 

överleva i det förändrade landskapet. Hög konnektivitet underlättar för arter att leva på 

mindre arealer av ursprungshabitat då de fortfarande kan förflytta sig mellan habitaten. 

Låg konnektivitet, å andra sidan, leder till att populationer blir isolerade inom habitat 

vilket gör att de till större grad hotas av lokalt utdöende (Lindenmayer och Fischer, 

2006). Konnektivitet kan mätas på olika nivåer i landskapet och kan ta sig uttryck i 

olika fysiska element. Lindenmayer och Fischer (2006) presenterar följande tre element 

som bidrar till ökad konnektivitet: korridorer (wildlife corridors), språngbrädor 

(stepping stones) och permeabel matrix (soft matrix). Korridorer är länkar bestående av 

ursprunghabitat som sammanbinder större arealer av samma habitat. Språngbrädor är 

som ett slags uppbrutna korridorer som erbjuder arter passande habitat då de förflyttar 

sig mellan större habitatarealer, exempelvis en sjö där flyttfåglar rastar. En permeabel 

matrix innebär att habitattypen mellan områden med ursprunghabitat har liknande 

vegetation och förutsättningar som en viss art kräver, vilket gör att den kan förflytta sig 

mellan olika ytor utan att landskapet i stort utgörs av artens optimala habitat 

(Lindenmayer och Fischer, 2006). Vilken typ av konnektivitet som behövs i landskapet 

definieras således utifrån vilka arter som lever i landskapet och vilka fysiska element 

som gynnar deras rörelsemönster. I allmänhet finns det indikationer på att en 

kombination av permeabel matrix och korridorer eller språngbrädor ökar 

spridningsmöjligheter avsevärt (Baum et al., 2004).  

Vid landskapsrestaurering och skapande av korridorer spelar också landskapets karaktär 

i sig, exempelvis markanvändning, en stor roll. Bennet (2003) menar att det i ett 

storskaligt jordbruk inte är realistiskt att införa en permeabel matrix, eftersom ett fält 

avsätts för en typ av gröda. Däremot kan korridorer mellan fält, längs vägkanter och 
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dikesrenar, erbjuda god konnektivitet i ett sådant landskap. Även i skogsbruk kan röjda 

korridorer utgöra bra habitat för flora som trivs i öppna marker (Grusell, 2007). 

Samtidigt är just korridorer som verktyg diskuterat, bland annat av Beier (1998), då det 

inte går att generalisera kring huruvida de utgör goda transportmöjligheter för arter. 

Detta av anledningarna nämnda ovan, nämligen att typen av landskap i kombination 

med vilka arter som gynnas måste avgöra vilken typ av konnektivitet som passar bäst 

inom ett visst område. Återigen är det dessutom viktigt att känna till hur landskapet sett 

ut och formats historiskt för att förstå graden av isolering och fragmentering (Fahrig, 

2003). Möjligheterna för arter att anpassa sig till fragmentering varierar beroende på 

artens egenskaper och på fragmenteringens karaktär, och långvarig fragmentering 

behöver inte nödvändigtvis betyda att en art hotas (Eriksson, 2002).   

2.2 Områdesbeskrivning 

Studieområdet Ekoparken ligger i mellersta Bohuslän, på Sotenäset invid Åbyfjorden. 

Denna del av det bohuslänska landskapet karaktäriseras av starkt kuperad terräng med 

höga, glest bevuxna bergsplatåer och bördiga lerdalar däremellan (Fries, 1951). Det 

första jordbrukandet i området bestod i småskalig sädesodling med utbrett bete under 

bronsåldern. Omkring år 500 f. kr. började brukandet av åker- och ängsmarker som följd 

av en klimatförändring, vilket krävde vinterfoder för boskapen (Länsstyrelsen i 

Göteborg och Bohus län, årtal okänt). Den största mänskliga påverkan på landskapet har 

skett genom intensivare jordbruk från 1800-talets mitt samt genom skogsavverkning, 

bland annat vid tiden för sillperioderna, skogplantering och/eller övergivande av 

åkermarker (Fries, 1951). Idag, 2014, är Ekoparken ett restaureringsprojekt som återfått 

flera av sina forna naturvärden blandat med modernare markanvändning. Detta har gett 

landskapet inslag av många olika biotoper och miljöer, allt ifrån åkermark och utbredda 

betesmarker till djurparks- och parkeringsanläggningar.  

 

Figur 2: Utsikt från en av bergsknallarna i Ekoparken över åkermark, bäckdal och en del av djurparks-

anläggningen. Foto: Emelie Westman.  
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Åby säteri 

Åby säteri som gård har anor som sträcker sig tillbaka till 1000- och 1100-talen. Från 

1100-talet förbättrades jordbruket med mer effektiva verktyg och åkerbruket var relativt 

intensivt, med den tidens mått mätt. En tillbakagång skedde på mitten av 1300-talet då 

digerdöden slog hårt mot befolkningen och många åkermarker återgick till ängs- och 

betesmark (Länsstyrelsen i Göteborg och Bohus län, årtal okänt). Detta är ett exempel 

på hur markanvändningen förändrats i äldre tider, men det är svårt att veta exakt vilka 

områden detta gäller. Inom tidsavgränsningen för denna studie börjar historien med 

skattläggningskartan från 1697. Vid den tiden hade Margaretha Hvitfeldt, som ägare av 

godset, donerat det till Hvitfeldska stiftelsen i syfte att överskott skulle gå till 

studerande i Göteborg och att en arrendator skulle överse markernas bestånd (Ernby, 

2006). Under kommande århundraden finns dokument över arealer åker- och ängsmark 

som visar hur säteriet och dess jord- och skogbruk utvecklats genom åren. En gedigen 

sammanställning av detta finns att ta del av i Margareta Hvitfeldts donation – vision 

och verklighet (Ernby, 2006). I boken finns bitvis detaljrika uppgifter om bland annat 

avkastning från ängsmarkerna och hur åker- och ängsarealer förändrats vid vissa 

tidpunkter. Dessa uppgifter kan i vissa fall härledas till specifika områden inom säteriet 

men generellt sett är det uppgifter beträffande Åby säteri som helhet. Vad gäller 

ägandeskap förvaltades Åby säteri fram till 1975 av Hvitfeldska stiftelsen, då 

Hushållningssällskapet köpte det för att sedan sälja säteriet och marken till Stiftelsen 

Nordens Ark (Nordens Ark, 2014a, elektronisk källa).  

Nordens ark 

Nordens ark är en stiftelse som sedan 1988 arbetat för att skydda och bevara 

utrotningshotade arter. Arbetet går ut på att förbättra miljöerna där utrotningshotade 

arter lever och stärka populationer genom att introducera individer i det vilda (Nordens 

Ark, 2014b, elektronisk källa). En del i bevarandearbetet är projektet Ekoparken, vars 

mål är att gynna den biologiska mångfalden i landskapet genom att återskapa det 

historiska kultur- och beteslandskapet som dominerade området under 1700- och 1800-

talen. Främst innebär detta att förändra fokus från skogsproduktionslandskap, i 

huvudsak granodlingar, till traditionellt utmarksbete med lantraser av får och ko. 

Restaureringsprojektet pågår mellan 2011 och 2016. (Nordens Ark, 2014c, elektronisk 

källa). Den del i projektet som denna studie fokuserar på är restaurering av ängsmarker 

vilka är tänkta att användas som resursytor för ängslevande flora. Denna restaurering 

genomförs på tolv platser i Ekoparken och grundar sig i var ängslevande flora påträffats 

(Holmqvist, 2014, muntlig källa).  

Tidigare forskning 

Tidigare forskning på detta geografiska område utgörs till största del av Fries (1951) 

som genom pollenanalyser studerat vegetationsutvecklingen i hela nordvästra Götaland. 

Även Bohusläns museum har utgivit rapporter rörande historik, däribland arkeologi och 

markanvändning, för olika delar av Bohuslän. För just Åby säteri har det nyligen gjorts 

studier om skogsutvecklingen i området (Sihlberg, 2012) samt om artrikedom i 

strandängsmiljön (Gunnarsson, 2011).  
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3. Metod 

För att ta reda på den historiska markanvändningen och hur konnektiviteten mellan 

resursytorna kan ökas inom Ekoparken användes både kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Den kvalitativa delen utgjordes av en förändringsanalys av markanvändning 

över området, med avseende på åker- ängs- och betesmarker, baserad på historiska 

kartor och flygfoton. Denna förändringsanalys låg sedan till grund för att se hur 

markanvändningen på dagens resursytor sett ut historiskt. Den kvantitativa delen bestod 

i en konnektivitetsanalys utförd i ett GIS, vilken beräknade vilka områden som är av 

hög eller låg prioritet för att förbättra spridningsmöjligheterna mellan resursytorna.  

3.1 Förändring i markanvändning 

Första steget i förändringsanalysen var att bearbeta de data som analysen baseras på (se 

tabell 1). Efter scanning av flygbilder och kartbilder utfördes samtliga följande steg i 

ArcMap 10.1. Eftersom ortofotot tillhandahölls med projektionen SWEFER99 TM 

användes den som grund för att rektifiera och georeferera flygbilderna och kartorna. 

Rektifieringen gjordes genom att mellan fem och femton kontrollpunkter, beroende på 

antal lämpliga identifierbara objekt, placerades ut i flygbilderna och kartorna vilka 

matchades med ortofotot. Kontrollpunkterna, som spreds över hela flyg- eller 

kartbilden, placerades konsekvent i vägkorsningar och hörn på byggnader, vilka ansågs 

Tabell 1: Kartmaterial och filer som använts i förändringsanalysen av markanvändning för Ekoparken. 

Namn Beskrivning Årtal Skala/Uppl Källa* 

Geometrisk 

avmätning 

Första kartan över Åby 

säteri, visar fördelning 

av åker-, ängs- och 

hagmark  

1697 1: 1000 Lantmäteriets  

arkiv 

Karta över Åker och 

Ängsmarken 

Karta upprättad med 

anledning av storskiftet 

1794 1: 4000 Lantmäteriets 

arkiv 

Tossene Socken 62 

BRO SV 

Ekonomisk karta 1939 1: 10 000 Generalstabens 

litografiska 

anstalt 

Karta över säteriet 

Åby 

Skogsindelningskarta 1951 1: 10 000 Göteborgs och 

Bohus län 

67 Ai 084 06 Svartvit flygbild över 

Åby säteri 

1967 1 meter Lantmäteriet 

894 8A 2i 11 Svartvit flygbild över 

Åby säteri 

1989 1 meter Lantmäteriet 

ortofoto_1402_epsg

3006 

Ortofoto i färg över 

Åby säteri 

2006 1 meter Sveriges 

lantbruks-

universitet 

Nordens_Ark_base Vektorfil med 

marktäcke över Åby 

säteri 

2010  Nordens Ark 

Hagar_polygon Vektorfil med 

restaurerade beteshagar  

2011  Nordens Ark 

*Mer utförlig källförteckning finns under Referenser - Kartmaterial. 
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vara de mest pålitliga och fasta punkterna i landskapet över tid. Dock är det viktigt att 

vara medveten om att även byggnader kan förändrats då studien sträcker sig över drygt 

tre hundra år. Detta är en viktig aspekt vid tolkning av resultaten, främst gällande 

resursytornas tidigare markanvändning. För att öka tillförlitligheten var målet vid 

rektifieringen att använda huvudbyggnader vid säteriet vars historia är känd 

(Länsstyrelsen i Göteborg och Bohus län, årtal okänt).  

När flygbilderna och kartorna rektifierats och georefererats extraherades studieområdet 

ur samtliga bilder, inklusive ortofotot. För kartbilderna gjordes separata vektorfiler som 

var och en visar åker- ängs- och/eller betesmark, beroende på hur, när och i vilket syfte 

kartorna framställts, och därmed vilka klasser som angivits. För flygbilderna och 

ortofotot gjordes karteringar utifrån övervakad klassificering med marktyperna åker och 

öppen mark. De områden som tydligt var brukade fält gavs klassen åker, medan öppen 

mark angavs områden utan vegetation som inte heller uppenbart var brukade åkrar. Här 

gjordes ett antagande att dessa områden i huvudsak betades och till viss del kan 

likställas med klassen betesmark från de historiska kartorna.  

Slutligen visualiserades utbredningen av åker-, ängs- och betesmark i 

förändringsanalysen och beräkningar gjordes på hur respektive markanvändningsarealer 

förändrats. Dessutom beräknades åkerarelen i förhållande till antalet åkrar för varje årtal 

för att få en indikator på hur sammanhängande eller fragmenterade åkermarkerna varit, 

vilket också gav en fingervisning om hur graden av konnektivitet mellan övriga 

marktyper sett ut historiskt.  

3.2 Konnektivitet mellan resursytor 

Konnektivitetsanalysen gjordes med utgångspunkt i resursytorna i förhållande till hur 

landskapet ser ut idag, baserat på en marktäckeskarta kombinerat med en vektorfil som 

visar de restaurerade betesmarkerna, båda tillhandahållna av Nordens Ark. Metoden 

grundade sig i Nikolakakis (2004) modell, som beräknar spridningsmöjligheter mellan 

habitat för rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus). Denna modell beräknar konnektivitet 

genom att ta hänsyn både avstånd och matrix mellan rödstjärtens habitat, vars 

motsvarighet i denna studie var resursytorna. De omgivande marktäckena viktades 

utifrån bedömningar av hur användbara de är för spridning av ängsarter, vilket i 

kombination med avstånd mellan resursytorna visade hög eller låg grad av konnektivitet 

i landskapet. De omgivande marktäckena och hur de viktades presenteras i tabell 2. 

Viktningen grundade sig i hur marktäcket underlättar eller hindrar spridning av 

ängslevande arter, där höga värden representerar hög friktion, alltså hinder för 

spridning, medan låga värden representerar låg friktion. Analysen gjordes i tre 

iterationer med samma ranking av spridningsgrad men med olika höga och låga värden 

för att ta reda på hur värdena i sig påverkar resultatet. 
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Tabell 2: Ängsmarker och omgivande marktäcke viktades enligt hur de bidrar till hög eller låg 

konnektivitet mellan resursytorna, där höga värden innebär hinder för spridning och låga värden innebär 

underlättande av spridning. 

Marktäcke Viktning Motivering Referens 

Resursyta 1 Ursprungshabitat  

Betesmark 5 Underlättar spridning genom att djur 

rör sig i området och sprider frön 

Auffret (2011) 

Åker 20 Intensifiering av jordbruk betyder 

minskad spridning och biodiversitet 

Reinder-

Hoogeveen et al. 

(2005) 

Skog 30 Hindrar spridning då ängsarter inte 

trivs i mörka, täta skogsmiljöer 

Bergqvist och 

Blomgren (1994) 

Berg/Hällmark 30 Hindrar spridning som topografiskt 

hinder i ett kuperat landskap 

Egen observation 

Tomt 10 Underlättar spridning genom 

mänskliga aktiviteter som äger rum 

här 

Auffret (2011) 

Väg 10 Underlättar spridning genom rörelse 

av människor och fordon 

Auffret (2011) 

Vatten 40 Hindrar spridning som en barriär i 

landskapet 

Egen observation 

 

3.3 Utformning av restaureringsförslag 

Restaureringsförslaget baserades på resultaten från ovan beskrivna metodsteg, det vill 

säga den historiska markanvändningen och graden av konnektivitet i landskapet. Genom 

att utgå från konnektivitetsanalysen och se vilka områden som är av hög prioritet, 

användes de historiska kartbilderna och förändringsanalysen som komplement till för att 

föreslå var i landskapet ytterligare resursytor kan tänkas vara aktuella, samt var det kan 

upprättas korridorer för att underlätta spridning.  

3.4 Metoddiskussion 

Den främsta svagheten med förändringsanalysen är att den delvis baserades på 

centralprojicerade flygbilder som inte blivit geometrisk korrigerade, där rektifieringen 

skedde enligt samma metod för rektifiering av kartor. Detta innebär att vinkeln från 

vilken bilden är tagen och höjdskillnader på marken ger en lägesförskjutning av 

objekten i bilden. Sådan lägesförskjutning tillåter inte någon form av överlagring med 

kartbilderna och ortofotot, eftersom det skulle visa på förändring av markanvändning 

endast genom förskjutning. Inom ramen för denna studie var det inte möjligt att åtgärda 

dessa problem och analysen gjordes trots denna brist. Dock är det viktigt att vara 

medveten om att det finns bättre metoder för att använda flygbilder i 

förändringsanalyser, däribland genom att tillämpa fotogrammetri eller 

ortogonalprojektion som kompenserar för höjdskillnader och lägesförskjutning och 

därmed möjliggör överlagring med kartbilder. 

Det var en relativt grov metod som valdes för att göra markanvändningsklassificeringen 

i flygbilderna och ortofotot. Den främsta anledningen till detta var att de olika klassera 
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skulle vara så jämförbara som möjligt med de historiska kartorna, vilka endast 

presenterade åker, ängsmark och betesmark. Dessutom tillät inte ramen för denna studie 

några djupgående flygbildsanalyser, utan syftet med förändringsanalysen var att ge en 

översiktlig bild av den historiska markanvändningen. Därför användes inte någon vidare 

utstuderad metod för att göra flygbildstolkningen trots att sådana finns att tillgå, 

exempelvis inom NILS-programmet (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige) 

där bland annat flygbilder används som underlag för att undersöka biodiversiteten i 

Sverige (NILS, 2014). 

En fördel med de svartvita flygbilderna är att de är tagna vid samma tidpunkt på året, i 

maj månad. Det underlättar klassificeringen av marktyper och gör den enhetlig då 

vegetationstäcket är i ungefär samma fas vad gäller sådd och utslagna löv, även om 

detta naturligvis varierar i viss mån från år till år.  

En begränsning med förändringsanalysen ligger i att kartan från 1794 inte täcker hela 

det område som idag är Ekoparken; det sydvästra hörnet av området finns inte med. 

Detta gör att förändringsanalysen kan vara missvisande i hur stor areal som var åker-, 

ängs- eller betesmark vid den tidpunkten. Sannolikt är att betesmarken är 

överrepresenterad i kartbilden som representerar 1794 i denna studie, då all mark som 

inte klassats som åker eller äng antogs vara utmarker, även det som inte täcktes av 

originalkartan. 

En felkälla i förändringsanalysen är att samma vattenlinje, utritad 2010, användes för 

uträkning av områdets area i alla kartbilder och flygbilder. Här uppstår en viss 

felmarginal eftersom den troligtvis förändrats under de 300 år som studeras. De resultat 

som främst påverkas av detta är arealen betesmark för årtalen 1697 och 1794, inte bara 

för att de tidsmässigt är mest avlägsna från den vattenlinje som använts, utan också för 

att vattenlinjen utgjorde gränsen för betesmarken i de kartbilderna. Eftersom dessa 

arealer var förhållandevis stora är påverkan av en felaktigt utmätt vattenlinje inte av 

större betydelse för de sammanvägda resultaten.  

4. Resultat 

Resultatet delas upp i förändringsanalys och konnektivitetsanalys, medan 

restaureringsförslaget läggs fram och diskuteras under Diskussion i avsnitt 5.  

4.1 Förändringsanalys 

I figur 4 till 11 presenteras resultaten av förändringsanalysen, där åker-, ängs- och 

betesmark analyserats från de historiska kartorna och åker och öppen mark analyserats 

från flygbilderna och ortofotot. Ängsmark finns endast representerat för årtalen 1697 

och 1794 (figur 4 och 5). Mellan dessa tidpunkter har det skett en minskning av 

ängsareal, främst till förmån för åkermark. Därefter, från 1939 fram till 2014, är 

ängsmarker helt frånvarande i kartorna (med visst undantag av figur 6, år 1939, där 

originalbetäckningen för betesmark är betesäng). Åkermarken har genomgått en tydlig 

expansion från 1697 fram till 1939, varefter den är i stort sett oförändrad. Betesmarken 
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är det som genomgått störst förändringar. I kartorna för åren 1697 och 1794 är 

utmarkerna detsamma som betesmark. Därefter har det skett en minskning av betesmark 

till mer avgränsade områden för åren 1939 och 1951
1
. 2014 har arealen för betesmark 

ökat efter de restaureringar som Ekoparken genomgått. I figur 8, 9 och 10 presenteras 

klassificeringarna gjorda utifrån flygbilderna från 1967, 1989 och 2006. I dessa 

kartbilder presenteras åker och öppen mark, där öppen mark enligt 

flygbildsklassificeringen antas utgöras av i huvudsak betad mark. Klassen ”annat” i 

figur 6 till 11 innefattar sådant som förändringsanalysen inte fokuserar på, vilket är allt 

utom åker-, ängs- och betesmark. ”Annat” kan vara skog, hällmarker, tomt och 

bebyggelse, vägar eller vattendrag.  Diagrammet i figur 2 presenterar en sammaställning 

av förändringen av markanvändningsarealerna, där dessa ökningar och minskningar 

tydliggörs.  

 

 

Figur 3: Förändring i areal av åker-, ängs- och betesmark på Åby säteri från 1697 fram till idag, 2014. 

 

 

                                                 
1
 Betesmarken i 1939 års kartbild benämns betesäng i originalkartan. Dessa ytor klassas här som 

betesmark då ordet betesäng indikerar att djur betat marken, vilket inte sker på traditionella ängsmarker. I 

kartan från 1951 finns även ett område som benämns gärdesbacke vilket här slagits samman med 

betesmark, efter antagande att de fyller samma funktion. Detta antagande baseras på Cnattinguis (1876) 

där Björkman antyder att gärdesbackar används för bete. 
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Figur 4: Markanvändning på Åby säteri enligt skattläggningskarta från 1697. 

 

Figur 5: Markanvändning på Åby säteri enligt storskifteskarta från 1794. 
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Figur 6: Markanvändning på Åby säteri enligt ekonomisk karta från 1939. 

 

Figur 7: Markanvändning på Åby säteri enligt skogsindelningskarta från 1951. 
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Figur 8: Markanvändning på Åby säteri enligt kartering av flygbild från 1967. 

 

Figur 9: Markanvändning på Åby säteri enligt kartering av flygbild från 1989. 

* 

* 

*i huvudsak förmodad betesmark 

*i huvudsak förmodad betesmark 
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Figur 10: Markanvändning på Åby säteri enligt kartering av ortofoto från 2006. 

 

Figur 11: Markanvändning på Åby säteri enligt marktäckeskarta från 2010 kombinerat med restaurerade 

hagmarker från 2011, vilket representerar hur landskapet ser ut idag, 2014. 

*i huvudsak förmodad betesmark 

* 
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Tabell 3: Historiska markanvändningen för det som idag används som resursytor för ängslevande arter i 

Ekoparken. Totalt är det tolv resursytor.  

Årtal Åker Äng Betesmark Öppen mark Annat 

1697  5 7   

1794 3 3 6   

1939 5  4  3 

1951 2  3  7 

1967 3   3 6 

1989 2   4 6 

2006 4   3 5 

2014 1  8  3 

 

På varje kartbild finns även resursytorna, för att visuellt svara på frågeställningen om 

hur markanvändningen sett ut historiskt på dessa ytor. I tabell 3 finns en 

sammanställning av detta. Fem respektive tre av de tolv resursytorna ligger på eller i 

anslutning till ängsmarker från 1697 och 1794, tre ytor ligger på det som då var 

åkermark och övriga resursytor ligger på den gamla betesmarken. För åren 1939 och 

1951 ligger fyra respektive tre resursytor på eller i anslutning till det som var betesmark, 

medan fem respektive två ytor ligger i anslutning till det som då var åkermark. Övriga 

resursytor ligger för dessa årtal under klassen ”annat”. Därefter följer kartbilderna med 

klassningarna åker och öppen mark. Samtliga av dessa årtal, 1967, 1989 och 2006, har 

tre till fyra resursytor i anslutning till öppen mark. Dessa marker antas till stor del ha 

använts som betesmark, men det finns också utrymme för att det i vissa fall kan vara 

kalhygge eller något annat. Mellan två och fyra resursytor har vid tidpunkterna för dessa 

flygfoton legat i anslutning till åkermark medan övriga ytor sammanfaller med klassen 

”annat”. Idag, år 2014, ligger åtta resursytor inom eller i anslutning till de restaurerade 

betesmarkerna, en resursyta ligger i anslutning till åkermark och övriga tre ytor finns på 

klassen ”annat”. Se bilaga för den geografiska fördelningen av dessa resursytor, samt 

förändringförloppet av markanvändning för varje enskild resursyta.  

Diagrammet i figur 12 visar åkerareal i förhållande till antalet åkrar för varje årtal. På de 

knappa hundra åren mellan 1697 och 1794 expanderade åkermarken till mer än dubbelt 

så stor areal, medan antalet åkrar bara ökade med tre stycken. Fram till 1939 

fördubblades arealen igen och nu var även antalet åkrar stort, med många uppdelade 

brukade ytor. Därefter minskade antalet åkrar fram till idag, med en kraftig nedgång 

1951 för att sedan öka innan 1967. Åkerarealen följde samma mönster från 1939, dock 

utan lika kraftiga variationer. Dessa resultat indikerar hur fragmenteringen av åkerareal, 

och därmed konnektivitet mellan andra habitat, varierat över tid.  
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Figur 12: Förändring av åkerareal i förhållande till antalet åkrar för respektive årtal. Staplarna visar 

åkerarealen i hektar och siffran ovanför dem representerar antalet åkrar som arealen varit fördelad på. 

Detta indikerar graden av fragmenterad åkermark samt graden av konnektivitet mellan övriga markslag.  

 

4.2 Konnektivitetsanalys 

Resultatet för konnektivitetsanalysen presenteras i figur 13a och 13b. De tre 

iterationerna med olika värden som gjordes presenterade alla samma 

konnektivitetsmönster med olika starka kontraster. Generellt är det goda 

spridningsmöjligheter mellan resursytorna i Ekoparken. Fyra kluster med goda 

spridningsmöjligheter kan skönjas med stråk av opassande habitat som barriärer 

däremellan. Tre av dessa kluster innehåller tre eller fler resursytor medan ett kluster 

endast innehåller en resursyta (figur 13b). Figur 13a i kombination med 13b visar att det 

främst är skogsmark och åkermark som utgör barriärerna i landskapet. Samtliga 

resursytor ligger i nära anslutning till vägar, och betesmark i kombination med vägar 

utgör markslag som underlättar spridning mest.  
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Figur 13: a) Markanvändning i Ekoparken 2014, baserat på Nordens_Ark_base (Nordens Ark, 2010, 

kartmaterial) och Hagar_polygon (Nordens Ark, 2011, kartmaterial) och b) resultat av 

konnektivitetsanalysen mellan resursytorna i förhållande till omgivande marktäcke. 
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5. Diskussion 

Med utgångspunkt i frågeställningarna diskuteras här resultaten av förändringsanalysen 

och konnektivitetsanalysen samt kopplar dem till tidigare teori. Därefter läggs ett 

restaureringsförslag fram som grundar sig i ovanstående diskussion.  

5.1 Hur har utbredningen av åker-, ängs- och betesmark förändrats 

på Åby säteri sedan slutet på 1600-talet? 

Baserat på resultatet av förändringsanalysen kan det konstateras att fokus i 

markanvändning skiftat under 1800-talet från inägo- och utmarkssystem till mer 

intensivt jord- och skogsbruk under 1900-talet. Lindenmayer och Fischer (2006) menar 

att detta inte nödvändigtvis betyder förlust av biodiversitet, då andra arter kan 

tillkomma och anpassa sig i de nya habitaten. Dock har det förmodligen haft viss 

negativ inverkan på biodiversiteten då ängs- och betesmarker ersatts av åkrar och 

planterad skog, som enligt Reinder-Hoogeveen et al. (2005) inte är lika artrika habitat. 

Trots detta är Ekoparken gissningsvis inte ett extremt fall av biodiversitetsförlust, då 

graden av intensitet i jordbrukandet fortfarande tillåtit ett relativt heterogent landskap. 

Detta är dock ett uttalande som endast rör markerna inom Ekoparkens gränser, och det 

skulle vara intressant och viktigt att även studera omgivningarna för att sätta det hela i 

ett perspektiv på landskapsskala.  

Det finns anledning att diskutera arealerna betesmark för åren 1697 och 1794. De 

resultat som presenteras här är en sammaräkning av den totala arean av det som då var 

utmarker, det vill säga där djuren gick fritt och betade under sommarhalvåret. Här 

förutsätts det att all mark som inte tillhörde åker- och ängsmark var utmarker, alltså 

betesmarker, vilket bekräftas av Axelsson-Linowski (2010). Det förklarar varför så stora 

arealer betesmark presenteras i figur 4 och 5. Enligt de historiska kartorna var det så 

markanvändningen såg ut, men då landskapet är kuperat och i vissa fall utgörs av höga 

klippberg har förmodligen inte hela denna areal betats i praktiken. Även detta 

understryks av Axelsson-Linowski (2010) som menar att utmarkerna karterades med 

mindre noggrannhet sett till var djuren faktiskt betade.  

Gällande resultatet av förändringsanalysen finns det vissa tveksamheter främst rörande 

jämförbarhet mellan kartorna som utgör källmaterialet. Det är viktigt att vara medveten 

om exakthet kring hur gränser dragit och hur områden representerats i kartorna då de är 

tillverkade av olika personer, vid olika tillfällen och i olika syften. Det tydligaste 

exemplet på detta är kartorna från 1939 och 1951, där den ekonomiska kartan från 1939 

ser ut att ha större detaljrikedom och upplösning än skogsindelningskartan från 1951. Å 

ena sidan kan det vara så att det 1939 fanns många fler små åkerlappar och betesmarker 

som vid 1951 slagits samman till mer sammanhängande ytor, i linje med effektivisering 

av jordbruket som både Lindenmayer och Fischer (2006) och Reinder-Hoogeveen et al. 

(2005) beskriver. Å andra sidan är det möjligt att kartorna varierar på grund av olika 

noggrannhet då de framställdes, mot bakgrund av vilka syften som fanns med respektive 

kartering. Hur det än ligger till är informationen i samtliga kartor ändå intressant för att 

studera tidigare markanvändning.  
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En annan aspekt i jämförbarhetsgraden gäller klassificeringarna i både kartor och 

flygbilder. Resultatet visade att de olika historiska kartorna använt olika klassificeringar 

av markslag. Frågan är om detta är som följd av förändrad markanvändning eller av 

skiften i terminologi. Eftersom kartorna innehåller olika terminologi har det därför 

gjorts en del egna tolkningar vid omklassificering för att möjliggöra ett tydligare 

resultat av förändringsanalysen. Den mest problematiska klassificeringen att jämföra 

med äldre kartor är öppen mark i flygbilderna från 1967 och 1989 samt ortofotot från 

2006. På grund av metodvalet att endast urskilja öppen mark lämnas stor plats för 

tolkning, då det i de kartbilder som presenteras här blir omöjligt att säga huruvida 

områdena använts som betesmark eller ängsmark, eller huruvida de utgörs av någon helt 

annan typ av barmark, såsom kallhyggen. Dock gjordes ett antagande vid 

klassificeringen att det som klassats som öppen mark i huvudsak betats, vilket ger 

intressant information om markanvändningen, särskilt i kombination med de andra 

kartorna. 

En möjlig problematik med denna studie är att den gör nedslag i historien vid spridda 

och oregelbundna tidpunkter. Som mest skiljer 157 år mellan två av nedslagen och som 

minst 8 år. Fahrig (2003) menar att det är viktigt att känna till graden av förändring 

istället för att göra enstaka mätningar vid vissa tidpunkter. Därför vore det intressant att 

vidare kombinera dessa resultat med litteraturstudier, exempelvis Ernby (2006). Vid 

ingående analys av uppgifter kring areal och avkastning kan sådan information utgöra 

ett intressant komplement till resultaten av denna förändringsanalys, inte minst mellan 

åren 1794 och 1951, vilket är ett stort informationsglapp i denna studie.  

5.2 På vilka sätt har dagens resursytor använts historiskt? 
Fem av de tolv resursytorna användes som ängsmark vid 1697, och möjligvis även efter 

det. 1794 användes tre ytor som äng, medan ytterligare tre låg i nära anslutning till 

ängsmark. Därmed kan det hävdas att nästan hälften av resursytorna en gång användes 

som, eller ligger i nära anslutning till, traditionell ängsmark. Detta är en viktig aspekt 

sett till historisk koppling vid restaurering; trots frånvaro av direkt historisk förankring 

vid urval av resursytorna, vittnar de ängslevande arterna i sig om hur den historiska 

markanvändningen ett ut. Detta understryks av Lindborg och Eriksson (2004) som 

menar att arter kan leva kvar i modifierade habitat långt efter det att modifieringen skett. 

Från 1939 och framåt fanns inget som kallades ängsmarker i landskapet, varför den 

historiska kopplingen mellan ängsmarker och dagens resursytor slutar här. Däremot 

återfinns betesmark i kartbilderna från 1939 och 1951, där fyra respektive tre resursytor 

är belägna idag. Detta är positivt eftersom betesmarken troligtvis gynnat överlevnad och 

spridning av ängslevande arter av två anledningar: djur är effektiva fröspridare det 

landskap de rör sig i (Auffret, 2011) och betesmark tillåter större mångfald i 

artsammansättning än exempelvis åkermark (Reinder-Hoogeveen et al., 2005).  

De resursytor som från 1939 och 1951 legat på klassen ”annat” är svåra att uttala sig 

om. ”Annat” kan i detta fall innebära vilken annan markanvändning som helst, 

möjligtvis skogsmark eller kanske åkermark i träda. De resursytor som legat på klassen 

”annat” från 1967 och framåt har med säkerhet varit bevuxna med mer eller mindre tät 
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trädvegetation, eftersom alla typer av bar mark skildes ut i flygfotokarteringen. Dock är 

det oklart om denna vegetation kommit av plantering eller igenväxning.  

Återigen bör det påpekas att förskjutningen i kartbilderna, främst gällande de som 

baserats på de centralprojicerade flygbilderna från 1967 och 1989, utgör en viss 

osäkerhet vid tolkning av resursytornas historik. Detta är extra viktigt att ta hänsyn till 

för de resursytor som befinner sig på eller nära gränsen mellan olika markslag. Trots 

dessa brister gör informationen som tagits fram här att resursytorna får historisk 

förankring, vilket är viktigt vid restaureringsprojekt (Swetnam et al., 1999).  

5.3 Vilka insatser kan göras för att förbättra konnektiviteten mellan 

resursytorna för ökad biodiversitet i framtiden i Ekoparken?  
Som figur 13b visar har Ekoparken generellt hög eller medelhög konnektivitet mellan 

resursytor inom hela området. En förklaring till detta kan vara att området utgörs av ett 

mosaiklandskap med varierande markanvändning och med relativit små 

sammanhängande ytor av samma markslag. Med andra ord, Ekoparken är ett heterogent 

område, till skillnad från många andra jordbrukslandskap, vilket bäddar för hög 

biodiversitet enligt Tscharntke et al. (2005). En annan förklaring till den höga 

konnektiviteten kan vara att Ekoparken är ett förhållandesvis litet område med sina 

dryga 380 hektar, eftersom analysen tar hänsyn till både avstånd och marktäcke. Detta 

ligger i linje med vad Prevedello och Vieira (2010) menar, nämligen att graden av 

konnektivitet inte bara har att göra med mer eller mindre sammankopplade habitat i 

landskapet, utan även beror på vilken skala som undersöks. Båda dessa aspekter, 

heterogenitet och småskalighet, utgör troligen grundläggande förklaringar till graden av 

konnektivitet.  

Den främsta fördelen med Nikolakakis (2004) modell är att den tar hänsyn till matrixens 

kvalité mellan olika habitat, istället för att bara beräkna avstånd. En skillnad i hur 

analysen genomfördes i denna studie, var att det här inte fanns någon utvald art som 

restaureringen fokuserade på att bevara. Istället var utgångspunkten en ekologiskt 

nischad grupp, i det här fallet arter som trivs i ängsmarker. En nackdel med detta är att 

analysen då baseras på antagandet att arter som trivs i ängsmarker alla har samma 

förutsättningar för spridning. Så är inte fallet, men utifrån resultaten av denna analys är 

det ändå möjligt att urskilja vilka områden som är av hög proritet för 

restaureringsinsatser, och vilka områden som är av lägre prioritet. Ytterligare en punkt 

som denna analys skiljde sig från Nikolakakis (2004) på, var att Ekoparken är ett 

betydligt mindre område än det Nikolakakis analyserade. Dock var detta inget problem i 

själva utförandet av analysen i GIS, och denna metod kan ses som ett experiment i liten 

skala vilket sedan kan tillämpas på landskapet i stort om det skulle visa sig vara 

lyckosamt (Bell, 1997). 

Det är viktigt att vara medveten om att resultatet av konnektivitetsanalysen naturligtvis 

är helt avhängigt av hur marktäcket i kartbilden viktats som underlättning eller hinder 

av spridning. De tre iterationerna visade att värdena i sig inte spelade roll för hur 

konnektivitetsmönstret såg ut. Däremot skulle en annan viktning av marktäckena 
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troligtvis presentera ett annat resultat. En tydlig svaghet i analysen är att det inte skiljts 

på lövskog och barrskog i kartan som representerar Ekoparken idag. Lövskog och 

barrskog kan innebära olika förutsättningar för spridningsmöjligheter för ängsarter. Med 

den informationen till hands skulle förmodligen annorlunda, och mer 

verklighetsförankrade, konnektivitetsmönster kunna presenteras. Ytterligare en faktor 

som avsevärt skulle kunnat förbättra analysen är att ta hänsyn till topografin i området.  

Hur arealen och antalet åkrar varierat (figur 12) ger en fingervisning om hur 

konnektiviteten mellan omkringliggande habitat förändrats över tid. Stor totalarea och 

få åkrar innebär att det finns få korridorer i jordbruket för arter att transportera sig via. 

Fördubblingen av åkermark mellan 1697 och 1794, på bekostnad av främst ängsmark, 

indikerar att jordbruket skiftade fokus från boskapshållning till spannmålsodling. Vad 

gäller 1900-talet var antalet åkrar lågt i förhållande till area sedan 1951, med undantag 

av 1967, vilket kan betyda att konnektiviteten i landskapet minskat i takt med att 

jordbruket expanderat och effektiviserats under 1900-talet. Att antalet åkrar fördubblats 

mellan 1951 och 1967, medan åkerarealen bara ökat med drygt 19 hektar, visar än en 

gång att noggrannhet och syfte i framställning av kartorna förmodligen spelar stor roll 

för resultatet. Detta blir desto tydligare då man jämför dessa två årtal visuellt, då 

ungefär samma ytor utgörs av åker, men att åkrarna i 1967 års kartbild är långt mer 

fragmenterade av exempelvis diken med träd- eller buskvegetation. En liknande 

beräkning skulle vara intressant att göra även på skogsmarken, då skog och åker tycks 

utgöra de främsta barriärerna för spridning i Ekoparken.  

5.3 Restaureringsförslag 

Baserat på ovanstående resultat och diskussion presenteras här ett restaureringsförslag. 

Här kan det vara värt att än en gång poängtera att grad och typ av konnektivitet i ett 

landskap helt beror på vilken art eller artgrupp som är utgångspunkten (Lindenmayer 

och Fischer, 2006). Detta restaureringsförslag ämnar gynna ängslevande arter i de tolv 

resursytorna och grunden för förslaget är resultatet av konnektivitetsanalysen. Det visar 

fyra kluster i Ekoparken med goda spridningsmöjligheter inom varje kluster, men med 

sämre konnektivitet däremellan. Ett av klustren innehåller bara en resursyta, medan de 

andra innehåller tre eller fyra. Första prioritet är således att förbättra 

spridningsmöjligheterna för det kluster som endast innehåller en resursyta, då både flora 

och fauna i detta habitat skulle gynnas av utökad habitatarea och att kunna utbyta gener 

med andra individer enligt metapopulationsteorin (Forman, 1995). Det är positivt att 

strandremsan med betesmark finns i nära anslutning till denna enda resursyta, även om 

artsammansättningen och mångfalden i detta habitat i dagsläget kanske inte är särskilt 

artrik (Gunnarsson, 2011). Dock har strandremsan potential då den betats historiskt och 

alltid varit fri från hög vegetation, åtminstone enligt de kartbilder som denna studie 

presenterar. Förslagvis kan remsan längs strandkanten också användas som resursyta 

genom att de aktuella ängslevande arterna introduceras, om de inte redan finns där.  

Vidare behövs insatser för att öka konnektiviteten mellan resursytorna i Ekoparken som 

helhet. Det är främst skog och åkermark som utgör barriärerna mellan 

spridningsklustren. Dessa skulle kunna överbryggas genom att det anläggs 
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spridningskorridorer och/eller språngbrädor i skogs- och åkermark, som tillsammans 

med en permeabel matrix utgör de främsta attributen för god konnektivitet i landskapet 

enligt Baum et al. (2004). För åkermarkernas del är ett alternativ att hålla vägrenar fria 

från hög vegetation och aktivt introducera ängsflora där. Det skulle ge ängsarter mer 

habitatarea i form av korridorer samt att människor och fordon som rör sig längs 

vägarna underlättar ytterligare spridning. Historiskt sett har marken intill vägarna främst 

använts som åkrar under 1900-talet och delvis som betes- och ängsmark vid tiden för 

1697 och 1794 års kartor, och det vore därför eftersträvansvärt att främst fokusera på de 

områden som tidigare använts som ängsmarker.  

För att göra skogsmarkerna mer genomträngliga för spridning finns två alternativ. 

Korridorer är en möjlighet även i skogsmarkerna, som visat sig vara effektiva 

spridningsvägar och mycket gynnsamma för artrikedomen, inte minst vad gäller 

ängslevande flora (Grusell, 2007). Ett annat sätt är att återigen införa skogsbete, på 

samma sätt som utmarksbete bedrevs förr i tiden. Det är också en bra metod för att 

främja biodiversiteten genom artspridning, som samtidigt skapar en dynamisk 

skogsmiljö med olika täthet och undervegetation (Axelsson-Linowski, 2010). Det kan 

innebära en fördel att använda olika metoder för att öka konnektiviteten, kopplat till 

Lindenmayer et al. (2002). Dock kan skogsbete vara den metod som är att föredra 

framför korridorbildning för att minska skogens roll som spridningsbarriär. Detta för att 

korridorer är en omdiskuterad metod vars praktiska tillämpbarhet och effektivitet är 

osäker (Beier, 1998), samt för att skogsbete är den metod som har historisk förankring i 

landskapet, vilket är positivt (Naveh, 1998; Swetnam et al., 1999). Att införa skogsbete 

skulle således innebära ett faktiskt återskapande av det gamla kulturlandskapet, medan 

korridorsröjning istället vore ett nytt inslag vilket kanske inte rimmar med att 

Ekoparken är just ett restaureringsprojekt med fokus på historisk markanvändning.  

Ytterligare en åtgärd, utöver förbättrade spridningsmöjligheter, som bör övervägas är att 

i den mån det är möjligt förstora resursytornas arealer. Idag är resursytorna i vissa fall 

enstaka fläckar på några kvadratmeter, och det skulle vara önskvärt att expandera dessa 

genom att tillämpa ängsslåtter på större områden och eventuellt aktivt hjälpa 

spridningen av flora. Detta skulle med säkerhet främja biodiversiteten både i de enskilda 

habitaten och i landskapet i stort, mot bakgrund av SAR-teorin (Connor & McCoy, 

1979).  

För att återkoppla till Bell (1997), som menar att restaureringsprojekt som detta kan ses 

som ett experiment eller möjlig mall för andra insatser, är det viktigt att utvärdera 

effekterna av dessa åtgärder i Ekoparken. Utvärderingen bör ske metodiskt över tid för 

att upptäcka eventuella gradvisa effekter. Förslagsvis utses ett antal inventeringsytor på 

respektive markslag där både förekomst och abundans av ängsflora inventeras. Särskilt 

viktigt är det att inventera ytor tänkta som spridningskorridorer, i detta fall vägrenar och 

områden med skogsbete, förutsatt att det införs. Om projektet visar sig lyckat kan 

metoden tillämpas i större skala, både som restaureringsplan och som underlag för 

planering. Om effekterna är mindre lyckade eller rentav uteblir får denna studie ligga till 

grund för hur förbättringar kan genomföras.  
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6. Slutsats 

Markanvändningen i Ekoparken har, inom tidsramen för denna studie, haft skiftande 

fokus inom olika typer av jordbrukande. Fram till 1800-talet bedrevs ett slags inägo- 

och utmarkssystem som innebar förhållandevis små arealer av brukade åkrar med 

omkringliggande utbredda ängsmarker samt extensivt djurbete på mindre bördig jord. 

Under 1900-talet har ängsmarkerna försvunnit från landskapet och betesmarkerna 

kraftigt minskat i yta till förmån för större åkerarealer och skogsmarker. Dessa 

förändringar indikerar att biodiversiteten i området minskat under de två senaste 

århundradena.  

Resursytornas historiska markanvändning går i fem respektive tre fall av tolv att härleda 

till forna ängsmarker i de kartor där ängsmarker fortfarande existerade i landskapet. 

Detta vittnar om arters möjligheter att leva kvar i modifierade landskap då dessa ytor 

inte använts som ängsmarker sedan 1794, eller möjligen något senare.  

Restaureringsförslaget för Ekoparken innefattar tre åtgärder för att förbättra 

konnektiviteten mellan resursytorna. Dessa är 1) anlägga minst en resursyta i det 

spridningskluster som endast innehåller en resursyta i dagsläget, 2) aktivt hävda och 

introducera ängslevande arter längs vägrenar samt införa skogsbete och 3) utöka 

arealerna för de utsedda resursytorna för att möjliggöra förekomst av fler arter. Det är 

viktigt att ha en strategi för att uppfölja och utvärdera ifall dessa åtgärder har positiv, 

negativ eller ingen effekt. Ifall de visar sig lyckade kan de dels användas som grund för 

andra restaureringsprojekt, och dels implementeras i planeringssyften för att motverka 

förlust av biodiversitet i framtiden.  
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Bilaga 

Förändrad markanvändning för respektive resursyta 

Här presenteras förändringsförloppet av markanvändning för respektive resursyta. Se 

bilden på nästa sida för lokalisering av resursytorna.  

 

Resursyta 1697 1794 1939 1951 

1 Betesmark Betesmark Annat Betesmark 

2 Betesmark Betesmark Annat Annat 

3 Betesmark Äng Annat Annat 

4 Äng Äng Betesmark/Åker Betesmark 

5 Äng Äng Åker Annat 

6 Äng Åker/Äng Åker Åker 

7 Äng Åker Betesmark Betesmark 

8 Betesmark/Åker Betesmark Betesmark/Annat Annat 

9 Betesmark Betesmark Åker/Betesmark Åker/Annat 

10 Äng Åker Betesmark Annat 

11 Betesmark Betesmark Åker Annat 

12 Betesmark Betesmark Åker Annat 

 

 

Resursyta 1967 1989 2006 2014 

1 Annat Annat Öppen mark Betesmark 

2 Öppen mark Annat Öppen mark Betesmark 

3 Annat Annat Öppen mark Betesmark 

4 Annat Annat Annat Betesmark/Annat 

5 Annat Annat Åker Betesmark 

6 Åker Åker Åker Åker 

7 Åker Öppen mark Annat Annat 

8 Öppen mark Öppen mark Annat Annat 

9 Öppen mark Öppen mark/Åker Åker/Annat Betesmark 

10 Annat Öppen mark Annat Annat 

11 Åker Åker Åker Betesmark 

12 Annat Annat Annat Betesmark 
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