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Jordbrukets ekologi
har inte växlat bara geogra
fiskt inom Sverige. Också i ett tidsperspektiv har de växlat, bland
annat på grund av storskaliga klimatförändringar. Dessa är en
orsak till jordbrukstekniska förändringar, men viktigare är att jord
bruksverksamheten själv har påverkat och förändrat sitt eget land
skap. Därmed har människorna fått möta nya utmaningar i ett
landskap som de själva har förändrat.
I det följande kapitlet ska jordbrukets ekologiska förutsättningar
och ekologiska förändringar sammanfattas. I ett långt tidsperspek
tiv kan det intrikata samspelet mellan klimatförändringar, land
skapsförändringar och jordbrukstekniska förändringar se ut sot?
ett enkelt, lagbundet tvingande förlopp. Kanske var det också så,
och det kommer att se så ut på de närmaste sidorna. I resten av
boken blir bilden en annan och mera komplex.

JORDBRUKETS FÖRUTSÄTTNINGAR

DEN GEOLOGISKA BAKGRUNDEN
Berggrunden och inlandsisen har tillsammans skapat ett varierat
mönster av jordarter. Jordarten är en av de faktorer som bestäm
mer hur växtligheten ser ut på en plats. Det finns mer och mindre
gynnsamma jordarter för jordbruk.
I närheten av kalkberg brer kalkrika, näringsrika jordar ut sig.
Några av de bästa jordbruksområdena finns i anslutning till kalk
berggrund. När urberget, som utgör berggrunden i större delen av
landet, maldes sönder av inlandsisen bildades däremot näringsfat
tigare jordar, som i allmänhet också är grövre och stenigare än de
kalkrika jordarna.
Högsta kustlinjen, eller HK, är den högsta nivå som ishavet
nådde upp till efter inlandsisens avsmältning, då landet ännu inte
hade höjt sig efter att ha varit nedpressat av isens tyngd. På bott
nen av havet avlagrades finkorniga, stenfria, ofta leriga jordarter.
Efter att ha dikats ut och dränerats är dessa gamla havsbottnar
numera på många håll, särskilt i Mellansverige, några av landets
bästa jordbruksmarker. Särskilt gynnsamma är de när de har bil
dats ur kalkberg.
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Egentligen är det inte jordarten utan jordmånen som är av be
tydelse. Jordmånen är jordlagrets översta skikt. Den är omvand
lad av väder och vind, växter och djur. På näringsrikare jordar i
lövskogsornråden bildas humusrika brunjordar. På näringsfattig
are jordar i barrskogsornråden bildas sura podsoljordar. Bildningen
av podsoljordar gynnas också av mycket regn och liten avdunst
ning. Alla faktorerna tillsammans har betingat att brunjordar finns
på näringsrikt undergrund i södra Sverige och knappast alls norr
om Dalälven utom i Siljansbygden. Brunjordarna försvinner då
lövskogen huggs ner och marken plöjs, men under neoliticum och
bronsåldern, då brunjordar var vanligare än i dag, utgjorde de det
bästa underlaget för åkrar och betesmarker.
Kartorna över kalkberggrund och kalkrika jordar, gamla havs
bottnar och brunjordar är samtidigt kartor över de bästa jordbruks
områdena. De kan emellertid inte ensamma förklara jordbrukets
förekomst och inte heller hur jordbrukets utbredningsområde har
varierat under olika tider.
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KLIMATISK VARIATION
Jordmånerna bildas och förändras i ett nära samspel med klima
tet. Klimatet har således en dubbel betydelse för jordbruket, dels
genom att lagom mycket värme och regn är bäst, dels genom att
klimatet påverkar jordmånen och därigenom långsiktigt också
växtbetingelserna. Klimatet varierar emellertid också självt, både
geografiskt inom landet och kronologiskt med tiden. Den ekolo
giska väven är komplex. Alla dess trådar kommer att knytas sam
man till en helhet först på sidorna 40-43.

Geografisk variation
Det är självklart att det är kallare i norr och varmare i söder.
Mönstret är dock inte helt enkelt. I juli är det lika varmt i Hapa
randa och Ystad. I januari är skillnaden däremot märkbar.
Julitemperaturen är densamma i större delen av Syd- och Mel
lansverige, men också utefter det norrländska kustlandet. I kom
bination med ljuset ger faktiskt sommarvärmen Bottenhavskusten
goda jordbruksbetingelser. Det norrländska inlandet är märkbart

Dygnsmedeltemperatu
ren begränsar var od
ling kan bedrivas, och
snö hindrar betesgång.

10 april
10 maj
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kallare. På vintern är skillnaderna större. Medeltemperaturen i hela
Syd- och Mellansverige är endast några få minusgrader, medan hela
Norrland är kallare.
Skillnaderna i vintertemperaturen påverkar snötäckets djup och
varaktighet. I delar av det halländska och sydvästskånska kustlan
det är marken sällan snötäckt. I Norrland inklusive kustlandet är
det tvärtom. Vad detta betyder för husdjurens bete och behovet av
foder är lätt att föreställa sig.
Klimatgränserna är viktiga för att förstå jordbrukets utbredning
i landet. Deras förskjutningar under årtusendenas lopp är inte
mindre viktiga.

Kronologisk variation
Från slutet av den senaste istiden blev jordklotets klimat allt var
mare fram till för omkring 6 000 år sedan. Värmetiden nådde sin
kulmen ungefär samtidigt som jordbruk började bedrivas i Skan
dinavien. Ett samband är tänkbart. Jordens medeltemperatur var
2-3 grader varmare än i dag. Därefter har klimatet stegvis blivit
kallare. Konsekvenserna för möjligheterna att bedriva jordbruk i
norr är värda att fundera över.
Klimatet bestäms dock inte enbart av temperaturen utan också
av nederbörden. Vattenståndet i insjöarna är ett mått på samspe
let mellan temperatur och nederbörd. Regnmängden och avdunst
ningen, det vill säga humiditeten, bestämmer sjöarnas vattenstånd.
De sydsvenska sjöarna hade ett högt vattenstånd för 7 0008 000 år sedan. Därefter sjönk vattenståndet, och en allmän låg
vattenperiod kulminerade för 5 000-6 000 år sedan. Detta hängTemperaturskillnad,°C
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er rimligvis samman med värmetiden. För ungefär 3 000 år sedan
började vattnet i många sjöar att stiga. Klimatet blev kallare, av
dunstningen minskade, men den årliga nederbörden tilltog också.
Eftervärmetiden hade tagit sin början med ett successivt kallare och
regnigare klimat.
Den ökade humiditeten fick på längre sikt större betydelse för
jordbruket än den fallande temperaturen, som kunde vara illa nog.
Mera regnvatten rann genom marken och lakade ut näringsäm
nen. Marken blev näringsfattigare och surare, och det blev lättare
för ogynnsamma podsoljordar att bildas. Jordmånerna försämra
des. De jordbrukande människorna fick anpassa sig.

JORDBRUKETS FÖRUTSÄTTNINGAR
De hitintills diskuterade faktorerna, klimat och jordmån, kan sam
manfattas i en översiktlig regionindelning av Sverige.
Tre regioner är tillräckligt för att fånga in den väsentliga geo
grafiska variationen. I de sydligaste landskapen, på Östersjö
öarna och i de mellansvenska landskapen finns slättbygder. Dessa
karakteriseras av näringsrika, leriga jordar. Den sydsvenska skogs
bygden har grövre, stenigare och näringsfattigare jordar. Den nord
liga och större delen av landet slutligen har ett kallt klimat och
omfattar för jordbruk tämligen_hopplösa fjäll-, skogs- och myrom
råden, men där finns också kustområden och älvdalar med betyd
ligt gynnsammare förutsättningar.

=

Norra Sverige
Slättbygd
Skogsbygd

Geologi och klimat
samman(attade till
huvudregioner. Slätt
bygden är nutidens
bästa jordbruks. områden.
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På kartorna över jordbrukets utbredning, som presenteras i nästa
avsnitt, och längre fram i den här boken, syns regionerna väl.
Uppenbarligen förklarar de en del av jordbrukets utbredning och
utformning, mera vad gäller den förhistoriska tiden och mindre vad
gäller senare tider, då jordbruket präglades av andra grödor och
effektivare redskap och maskiner.
Notabelt är att regionindelningen tar fasta på nutiden och där
med inte innehåller den kronologiska variationen i äldre tiders eko
logi, det vill säga paleoekologisk variation.

JORDBRUKETS FÖREKOMST
Det är inte så enkelt som att jordbruk infördes för 6 000 år sedan
och därefter har blivit allt vanligare och tagit allt större arealer i
anspråk. I ett långt tidsperspektiv kan det emellertid se så ut. En
översiktlig serie kartor visar detta.
Neoliticum
Jordbrukets förekomst under neoliticum är här kartlagd med hjäp
av fynden av flintskäror. Detta är skörderedskap från tiden 23001300 f.Kr., som är utförligare beskrivna på sidorna 144-146.
Trots att flintskärorna är skörderedskap är de problematiska
jordbruksindikatorer. Egentligen är de nedlagda i marken eller i
sjöar och myrar i samband med rituella kulthandlingar och offer.
Detta diskuteras mera på sidorna 207-209. Därtill är de tillver
kade av flinta, som finns i berggrunden bara i Skåne och Danmark.
Alla flintskärorna torde vara tillverkade där och därifrån spridda
norrut genom vidsträckta bytesförbindelser utefter Skandinavis
ka halvön. Kartan måste således betraktas med försiktighet i be
lysning av dessa förhållanden.
De allra flesta flintskärorna är funna i en liten sydvästlig del av
landet. Bara från Skåne finns fler flintskäror än från hela övriga
landet. Trots de låga antalen flintskäror i de sydöstliga och mel
lansvenska landskapen, är det tydligt att antalet fynd i Nordsverige
är ännu mindre. Från den nordligaste tredjedelen av landet finns
inga flintskäror alls, och från den mellersta finns inte fler än från
Gotland ensamt.
Den stora fyndmängden i sydväst beror på närheten till flintskä
rornas tillverkningsområde. Jordbruk har inte bedrivits intensiva
re i den delen av landet än i övrigt, i varje fall inte så till den grad
att det ensamt skulle förklara den större fyndrnängden. Kartan över
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Jordbrukets förekomst
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flintskärorna antyder däremot att jordbruk i slutet av stenåldern
och början av bronsåldern inte bedrevs norr om de mellansvens
ka landskapen. Detta är visserligen inte riktigt sant, men nästan.
Saken diskuteras vidare på sidorna 1 85-189.
Nordgränsen för den mera talrika förekomsten av flintskäror
ansluter nära till nordgränsen för de mellansvenska slättbygderna.
Denna gräns kommer att visa sig vara betydelsefull gång på gång.
Senmedeltid
Den bofasta befolkningens utbredning i slutet av medeltiden kan
kartläggas med hjälp av ortnamn, skattelängder, köpehandlingar
och ytterligare en del gammal byråkratisk kvarlåtenskap. Det är
för denna tidpunkt som den äldsta, tämligen tillförlitliga kartan
kan konstrueras över jordbrukets förekomst i landet, även om
bofasthet och jordbruk inte är samma sak.
Skillnader mellan stenålderskartan och den senmedeltida kar
tan syns i till exempel Värmland och Dalarna, i Storsjöbygden och
i Västerbottens och Norrbottens kustland. Det ligger emellertid tre
årtusenden mellan de båda kartorna, och skillnaderna beror inte
på en enkel, fortlöpande nyodling. Befolkningstillväxt är dock,
jämte förändrade jordbrukstekniker, en del av förklaringen. Kar
tan diskuteras utförligare i det andra bandet av jordbrukshistori
en, och skillnaderna mellan kartan över fynden av flintskäror och
medeltidskartan är ett tema i andra delen av detta band.
Jordbrukets största utbredning
Från de senaste 100-200 åren finns goda kartor och tillförlitlig
jordbruksstatistik. Därmed kan jordbrukets största utbredning
bestämmas och beskrivas.
Åkerarealen var som störst omkring 1920, med nästan 4 miljo
ner hektar. Det var mera än dubbelt så mycket som ett sekel tidi
gare. Ängs- och hagmarkerna var med 2 miljoner hektar som störst
omkring 1880. Bara drygt hälften av dessa gräsmarker fanns kvar
1920. Den andra hälften hade plöjts upp till åker. Sammanlagt var
de hävdade markerna, åker, betesmarker och slåttermarker, som
störst på 1 8 90-talet, med ungefär 5 miljoner hektar.
Den bästa kartan över åkermarkens största utbredning är från
1932. De största plöjda arealerna fanns då på de skånska, halländ
ska och väst- och östgötska slätterna och i Mälarlandskapen. Åkrar
fanns emellertid överallt i landet fram till randen av fjällkedjan. I
delar av Skåne var upp till 75 procent av all mark plöjd till åker,

JORDBRUKETS EKOLOGI

29

på Östgötaslätten 40-50 procent, på slätterna runt Vänern 30-40
procent, och i hela den nordliga delen av landet norr om Gästrik
land var det aldrig mera än 10 procent.
1990-talet
I dag är den totala åkerarealen 2,7 miljoner hektar, lite mer eller
lite mindre, beroende på hur bönderna följer de årliga växlingar
na i jordbrukspolitiken. Ängsmarker, som ännu var vanliga på
1930-talet, finns bara kvar som några få naturreservat.
Det är framför allt stora mängder småbruk i norra Sverige och
i de södra skogsbygderna som har försvunnit. Gårdarna har blivit
färre och större och mera koncentrerade till de bästa jordbruks
bygderna.
Minskningen av jordbruksarealen under de senaste årtiondena
är ett exempel på att arealen inte ständigt har vuxit. Flera exem
pel kommer att diskuteras längre fram. I det långa tidsperspekti
vet, förhistoriens och den historiska tidens 6 000 år av jordbruk,
har emellertid den hävdade marken varit i stort sett ständigt väx
ande. Om minskningen under 1900-talet kommer att bestå, åter
står att se.

SKOGEN FÖRÄNDRAS
Under värmetiden var lövskog med alm, ask, ek, lind och hassel
långt vanligare än i dag. Detta slags ädellövskog dominerade land
skapet upp till Mälarornrådet vid tiden för jordbrukets införande.
Längst i söder fanns lindskogar. Hassel blommade och gav nötter
så långt norrut som längs Bottenvikens kuster. Den norra delen av
landet täcktes eljest av skogar av tall och björk.
Ädellövskogen var tätare och mörkare än dagens skogar med
en fattigare undervegetation, men det fanns öppningar längs strän
der och vattendrag, vid våtmarker och där gamla träd hade fallit
omkull och dragit andra med sig.
Då temperaturen sjönk, och eftervärmetiden började, omkring
1000 f.Kr., ändrade skogen sammansättning. Granen bredde ut sig
från norr, bok och avenbok från söder.
Bokskogsområdet
Bok och avenbok började växa i Skåne under loppet av brons
åldern. De blev vanliga och skogbildande århundradena närmast
efter Kristi födelse. Snart blev bokskogar ett karakteristiskt inslag

Träd på bohuslänska
hällristningar.
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i landskapet upp till trakten av Vättern. Den sammanhängande
ädellöv skogen var då sedan länge borta, både på grund av klimat
förändringen och människornas skogsröjning för att skapa åker
och betesmark. Landskapet var mycket annorlunda det som de
första j ordbrukarna sådde och skördade i.
Granens område

Pollendiagram som
visar hur ädellöv
skogar efterföljdes av
gran- och bokskogar.

Samtidigt som bok och avenbok blev vanliga i Sydsverige invand
rade gr anen österifrån och kom e fter hand att bli det domineran
de skogsträdet i större delen av landet. Omkring 1000 f. Kr. fanns
gr anskog bara i Ångermanlands och Västerbottens kustland, dit
granen hade spritts från Finland. Femhundra år senare fanns gran
skog i ett stort nordligt område från Uppland till Norrbotten . Efter
ytterligare femhundra år hade gr anskogsgränsen förskj utits till
Dalslan d och Sö dermanlan d i s öder, och gra nskog dominera de
också norra Sveriges inland utom i Norrbotten och norra Lapp 
land. Numera går granskogsgränsen i norra Skåne .
Spridningen a v bå de granen och boken hänger samman med
klima tförändringen efter värmetiden. Viktigare än temperatursänk
ningen var dock den ökade nederbörden och den högre humidi
teten. Både gran och bok trivs på lite s urare marker, och nedbryt
ningen a v deras barr och blad förs urar sj älv marken. Granskog
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påskyndar bildandet av podsolj ordar. Den ändrade skogsbilden
efter 1 000-500 f.Kr. var ett resultat av den på grund av den ökade
humiditeten och urlakningen fortgående försurningen av marker
na, men skogarna sj älva påskyndade förloppet.
Det kan också diskuteras, om gran och bok hade lättare att få
fotfäste i öppna och igenväxande kulturmarker än i konkurrens
med andra skogsträd.

LANDSKAPET ÖPPNAS
Samtidigt som skogen förändrades i sammansättning efter värme
tiden, minskade den i omfång. Skogsröjningar öppnade åker- och
betesmark. Landskapet blev allt mera öppet.
Öppnandet av landskapet skedde i olika grad och vid olika tid
punkter i olika delar av landet. På de sydsvenska slätterna var land
skapet tidigt öppnare än längre norrut. Omkring 1 000 f.Kr. öpp
nades landskapet ytterligare och i stor skala längst i söder. De
öppna markerna kom att omfatta 40 procent. I Mälarlandskapen
ägde en motsvarande omfattande skogsröjning rum först efter 1000
e.Kr. och i synnerhet efter 1 500, då järnbruken krävde stora mäng
der träkol ur skogen. Längre norrut öppnade det obetydliga jord
bruket landskapet i helt liten skala. Först omkring 1 600-1 700 blev
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andelen öppen mark så stor som 10 procent i Ångermanlands och
Västerbottens kustland, och större har den just aldrig blivit. Sna
rare är den i dag mindre.
På de skånska slätterna fortsatte öppnandet av landskapet efter
tiden för Kristi födelse och hade nått en omfattning av 60-70 pro
cent omkring 1000 e.Kr. I dag är området i det närmaste skog
löst. Mälarområdet blev nästan lika skogfattigt, när bruken slu
kade som mest skog på 1 700-talet. Därefter har skogen återhäm
tat sig.
Egentligen är det svårt att i exakta procentsiffror ange hur öp
pet landskapet har varit vid olika tidpunkter. Underlaget för be
räkningarna är osäkert, men ännu mera problematiskt är själva
begreppet "öppet landskap" . Det handlar inte om en kontrast
mellan skog och trädlösa marker. En lång rad olika slags marker,
mer eller mindre trädbevuxna, eller med träd som har kommit och
gått, har funnits under tidernas lopp. Äldre jordbruk existerade i
samspel med skogen. Det var aldrig fråga om att helt röja bort alla
träd. Det kan vara problematiskt att ange, om skottskogar, löv
ängar, svedjemark, kalhyggen och många andra slags områden ska
uppfattas som öppna eller ej, men med det förbehållet anger pro
centsiffrorna huvuddragen i hur olika delar av landet har avsko
gats under jordbrukets tid.

JORDBRUKETS EKOLOGISKA GRUND
Jordbruk handlar, uttryckt på ett abstrakt ekologiskt språk, om att
genom boskap och åker koncentrera energi och näring och att
vidmakthålla bärkraften inom jordbrukets kulturlandskap. Att
utvinna energi och näring ur landskapet och långsiktigt upprätt
hålla dess bärkraft kan dock vara motsägelsefullt. Konflikten har
under tidernas lopp lösts på i princip fyra olika sätt. Jordbruks
historien kan delas in i fyra huvudskeden efter dessa fyra olika sätt
att ur ekologisk synvinkel betrakta äldre och modernt jordbruk.

Raseringen av ädellövskogen
Det äldsta j ordbruket kunde dra nytta av den näringsrika burnus
som under årtusenden hade ansamlats i ädellövskogarnas brunjord.
Bilden av ett j ordbruk som med eld och yxa röjer bort skogen för
att skapa öppna betes- och åkermarker får emellertid inte överdri
vas. Det var snarare ett manipulerande av skogen i form av ring
barkning och hamling, som skapade skottskogar. Därmed flytta-
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des trädens näringsrika kronor ner till behändig markhöjd för de
betande husdjuren. Ett halvöppet parkliknande landskap växte
fram.
På längre sikt utarmades emellertid ädellövskogen. Skogarna
skattades på mera lövverk än vad som årligen växte till, och brun
jordlagret tunnades ut genom urlakning och erosion då det blott
lades i åkrarna och genom husdjurens trampande. Det närings
rika brunjordslagret var en icke-förnybar tillgång.
Ekologisk balans
I det öppnare, om än långt ifrån trädlösa, landskapet som efter
hand växte fram, där brunjordarnas näringskapital var på väg att
förbrukas, förändrades jordbrukets ekologiska strategi. Mot slu
tet av neoliticum och under bronsåldern var j ordbrukets energi
och näringsbas en annan än under jordbrukets första tid.
Träden suger med sina rötter upp näring från stort djup. När
de fäller löven på hösten, tillförs denna näring jordmånen, som
således gödslas något varje år. Om små åkrar ligger insprängda i
ett parkliknande landskap kan denna gödslingsmekanism utnytt
jas. Den förstärks av att husdjuren släpps på bete på de skördade

I jordbruket omkring
3500 {Kr. flödade so/
energin genom skogen
och de betande djuren
till hushållet.
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Jordbruk som bygger
på samspelet mellan
träd, åkrar och betan
de boskap omkring
1500 fKr. Energi- och
näringsf/ödena var i
långsiktig balans.
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åkrarna på sensommaren. Det tillförs visserligen ingen näring till
åkern, då husdjuren betar och släpper sin gödsel på samma plats,
men korna är utmärkta små maskiner, som omsätter åkrarnas
stubb och ogräs till för nästa års gröda lämpliga former av näring.
Om åkrarna då och då flyttas runt i parklandskapet, kan en öm
tålig balans mellan uttag och återhämtning upprätthållas, om inte
åkrarna blir för stora eller de betande djuren för många.
Detta slags jordbruk, det kunde kallas vandrande jordbruk ef
ter de kringflyttande åkrarna, strävade efter att upprätthålla en
stabil jämvikt i den årliga näringsomsättningen. Möjligen funge
rade en långsiktig ekologisk balans under ett eller ett par årtusen
den. Saken är kontroversiell liksom frågan om när en mera syste
matisk användning av husdjurens gödsel infördes: När började man
systematiskt ta till vara och sprida.ut kreatursgödseln? Svaret häng
er samman med införandet av fähus, hägnader och fägator och
kommer att diskuteras bland annat på sidorna 124-126. Införan
det av gödselbruk kan ses som en av de stora förändringarna i jord
brukets historia, åtminstone ur ekologisk synvinkel.

Gödselbrok
Under några århundraden, omkring 400 e.Kr., organiserades jord
bruket och landskapet om i stora delar av landet. På 400-talet hade
ensamliggande gårdar eller klungor av gårdar på många håll bli
vit inordnade i samma inägo-utmarkssystem. Detta byggde på att
inägor avsedda för åker och äng avgränsades med en hägnad från
de utanförliggande utmarkerna, som fungerade som betesmarker.
Centralt på inägorna låg tunet med gårdens byggnader, inklusive
ett fähus. Därifrån gick en fägata genom inägorna ut till utmar
ken.
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Husdjuren betade på dagen i utmarken, som var en skog- eller
hedbevuxen allmänning. På kvällen vallades de genom fägatan in
till tunet och lagården. Där kunde gödseln samlas upp för att un
der vinterhalvåret spridas ut på inägornas åkrar, som därmed åter
fick sin bärkraft trots de årligen eller vartannat år återkommande
skördarna. Iden var således att låta utmarken gödsla åkern. Äng
en hade samma roll, när höskörden efter hand under boskapens
innefodringsperiod samlades på hög på gödselstacken.
Grundtanken i inägo-utmarksjordbruket är att ta till vara nä
ringsämnen i ett nära samspel mellan åker och boskap. Principen
blev bestående i mera än ett årtusende. Det är samma princip som
.·an studeras på 1600-talets lantmäterikartor över den tidens byar.
Ängen var inägo-utmarksjordbrukets svagaste länk. På 400-talet
behöll den sin bärkraft genom att ofta ligga lågt i terrängen och
gödslas genom översvämningar på våren eller genom läckage av
näringsämnen från de högre liggande, gödslade åkrarna. Jord-

Utmarkerna underhöll
energiomsättningen
och förlusterna i in
marken och hushållet
omkring 500 e.Kr.
Korna betade i utmar
ken, men deras gödsel
samlades i fähuset och
spreds ut på åkrarna.
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bruksteoretiker på 1 700-talet skrev däremot om det svenska j ord
brukets utarmade ängar i dystra ordalag. Jordbrukstekniska refor
mer sågs som nödvändiga och infördes också efter hand.
Industrijordbruk
Skiftesreformerna, växelbruk, introduktionen av effektiva häst
dragna redskap, så småningom mekanisering, konstgödsel, be
kämpningsmedel, växtförädling och mycket annat har under de
senaste 200-250 åren medfört en storskalig förändring av j ordbru
ket och kulturlandskapet. Ur ekologisk synvinkel gäller numera att
det mesta av j ordbrukets näringsämnen och energi kommer ur
gruvor, kraftverk och fabriker, inte ur jordmånen, ängarna eller
skogen. Den senare har blivit en egen gödsel- och energislukande
industri . Samtidigt har " det öppna landskapet " blivit både en
nostalgisk dröm och ett milj öproblem.
Det enkelriktade
energiflödet i industri
jordbruk och skogs
bruk under sent 1 900tal.
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JORDBRUKETS ENERGIBAS
De fyra olika j ordbrukslandskapen från den första manipulering
en av skogen till industrij ordbruket innebar inte bara en stegvis
förändring utan också en fortgående intensifiering av jordbruket.
Den brukade arealen både ökade och minskade, men framför allt
producerades alltmer per hektar. Detta kan mätas som antalet
människor som livnärde sig på en kvadratkilometer.
Om det är den ökande produktionen inom jordbruket, som har
möjliggjort en växande befolkning, eller om det är den växande
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befolkningen, som har tvingat fram en ökande produktion, hör till
de mera omdiskuterade frågorna inom den kulturekologiskt inrik
tade jordbrukshistoriska forskningen. Här får diskussionen anstå
till sista kapitlet på sidorna 230-236, men några siffror för befolk
ningsstäthet ska föreslås för att antyda storleken på j ordbrukets
produktionsökning.
Siffrorna är beräknade för södra Skåne och är att uppfatta som
maximital:
Markutnyttjande

jägare-samlare
det ä ldsta jordbruket och va ndrande jordbruk
i nägo-utmarksjordbru k
ind ustrijordbruk

Personer/km2

1
20
50-200
1 000

Mera realistiska tal för större delen av landet är kanske för de två
Under tidigneoliticum
första stadierna 1 person/1 0-100 km2 respektive maximalt 5 per
förskingrades ädellöv
soner/km 2.
skogarnas energilager,
och i nutid används
Den ökade intensifieringen av j ordbruket medförde ett allt större
kol,
olja och uran.
behov av att ersätta uttagen av näring ur marken, vilket i sin tur
Nutidens samhälle är
kostade allt större insatser i form av arbete och energi från jord
inte det första som
brukarnas sida. Saken är emellertid inte fullt så enkel, utan det är
bygger på icke-förny
speciellt under två perioder som energianvändningen har varit
bar energi.
mycket stor. Paradoxalt nog är det under
Förnyelsetid,
�-�-������-�-�-�
år
den äldsta och den yngsta j ordbrukstiden,
för 5 000-6 000 år sedan och under de
senaste decennierna.
Idealet i dagens miljödebatt är att an
vända förnybara energikällor. Det är just
det som man i minst utsträckning har gjort
i det äldsta och i det nutida jordbruket. De
första jordbrukarna förskingrade ett un
der årtusenden upplagrat energikapital i
ädellövskogen och dess näringsrika brun
jord. Det senaste århundradets jordbruka
re använder stora mängder energi från
olj eborrhål, kolkraftverk och kärnreakto
rer. Dessa energislag är alls inte förnyba
ra. Förnyelsetiden för det äldsta j ordbru
5000 4000
3000
2000
1 000
Kr. I.
1 000 2000
kets energibas var årtusenden, för det
f. Kr.
e. Kr.
moderna jordbruket är den milj ontals el-
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ler milj arder år. Framtidsperspektivet ger sig sj älvt, liksom det en
gång gj orde för de första jordbrukarna .
DE LÅNGSIKTIGA MILJÖKONSEKVENSERNA
Befolknings- och produktionsökningen ledde långsiktigt till ett
öppnare landskap, samtidigt som klimatet blev kallare och neder
bördsrikare. Dessa båda förändringar samverkade till mera dj up
gående, oavsiktliga förändringar i landskapet av ett slag, som i dag
betraktas som milj öproblem.
Allt regn, som faller runt en sjö, rinner så småningom, antingen
som ytvatten via bäckar eller som grundvatten, ut i sj ön, och allt
som vattnet för med sig från sjöns omgivningar lägger sig så små
ningom som sediment på sj öbottnen. En studie av lagerfölj den
genom sj öbottensedimentet blir en studie av vad som har hänt i
sj öns omgivning, i den mån det speglas av vad regnvattnet har
spolat ut i sjön.
Inlandsisen lämnade efter sig ett täcke av nya, näringsrika mi
neralj ordar, när den smälte av norrut för ungefär 1 0 000 år sedan.
Sj öarna kom att innehålla näringsrikt, ofta lite kalkhaltigt vatten.
Med tiden lakades näringsämnena emellertid ut ur mineraljorden,
och sjöarna blev efter hand mindre näringsrika med ett neutralt
eller svagt surt vatten. Detta är den normala sj öutvecklingen i större
delen av landet, och de flesta sjöar har fortsatt att försuras fram i
modern tid. Inom de intensivast utnyttjade j ordbruksområdena
bröts emellertid denna utveckling tidigt.
Då skogen röj des bort, vegetationstäcket glesnade och mineral
j orden blottlades av plog och kreaturstramp fick regnvattnet nya
angreppsytor. Näringsämnen börj ade på nytt spolas ut i sjöarna,
inte minst från lövskogarnas näringsrika brunj ordar. Också aska
från brandröj ning av skog och betesmarker spolades och blåste ut
i sj öarna, vilkas vatten också därigenom åter blev näringsrikare och
mindre surt. Under 1 900-talet har denna utveckling förstärkts av
den stora användningen av konstgödsel och tvättmedel. Till och
med kustnära havsvatten har blivit övergödslat, till exempel utan
för den halländska kustslätten, där förloppet faktiskt kan följas i
liten skala redan från bronsåldern.
Hur j ordbruket orsakar att jordmånen spolas bort syns på sj ö
bottnarna som en tilltagande mängd mineralj ord från omgivning
en i relation till resterna av sj öns eget växt- och dj urliv, som också
efter hand lägger sig på sj öbottnen. Skogsröjning och plöj ning får
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halten mineraljord i sjösedimenten att öka. Detta syns särskilt tyd
ligt i slättsj öarna, till exempel på de skånska och västgötska slät
terna, där effekten var märkbar redan i slutet av neoliticum.
Jordbrukets skogsröjning och utglesningen av markskiktets ve
getation ledde till sandflykt i en del kustnära områden, till exem
pel i södra Halland, där sanddyner börj ade vandra redan under
bronsåldern.
En del av vad som i dag uppfattas som milj öproblem uppkom
redan för 4 000-5 000 år sedan och förefaller ha orsakats av det
tidiga jordbruket. Akuta milj öproblem blev de dock knappast förr
än ganska nyligen.
Det är dags att foga samman alla de olika diskuterade aspek
terna av långsiktiga förändringar inom j ordbrukslandskapet till en
helhetsbild. Ekologi handlar om komplexa sammanhang.

!VERSENS MODELL
Paleoekologi är läran om ekologi i förfluten tid. I det här samman
hanget kunde det också kallas arkeologisk ekologi.
Den danske paleoekologen Johannes !versen ( 1 904-1971 ) har
konstruerat en modell för hur landskapsförändringarna från en
istid genom en mellanistid till den efterfölj ande istiden fungerar,
den glaciala-interglaciala cykeln. Hans modell är en konstruktion
av hur ett utvalt antal, som väsentliga uppfattade, faktorer sam
varierar. Modellen beskriver en grundläggande process och gör
anspråk på att vara en generell beskrivning, giltig för såväl de se
naste tre, fyra mellanistiderna som för den pågående efteristiden,
som väl med tiden kommer att visa sig vara en mellanistid.
Vid istidens slut var klimatet kallt, och de framsmälta landom
rådena täcktes av nybildade mineralj ordar med en sparsam växt
lighet som var rik på olika örter, en tundra med lite dvärgbjörk och
videbuskar. Klimatet blev varmare. Nya växter spred sig raskt
norrut. Först kom lj uskrävande, konkurrensskyende växter. De
första buskarna och träden var en, asp och bj örk. Skogar av tall
och hassel, som inte har någon motsvarighet i dag, täckte södra
delen av landet. Senare invandrade de ädla lövträden alm, ask, ek
och lind. De är konkurrenståliga. De kan växa upp i skuggan un
der andra träd och själva bilda kronor med ett tätt, sammanhäng
ande lövverk . Under värmetiden bildade de ädellövskog.
Klimatförändringen är viktig, men det är också tidens gång. De
av inlandsisen nybildade mineraljordarna urlakas efter hand. När
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klimatet blir kallare och regnigare ökar denna urlakning, och jord
månen blir surare. Nya växter kan konkurrera ut ädellövskogen.
Gran och bok blir skogbildande. Myrar och ljunghedar brer ut sig.
När det blir ytterligare kallare mot slutet av mellanistiden kom
mer tundravegetationen att åter ta över. Cykeln från ett öppet land
skap via ett slutet skogslandskap till ett återigen öppet landskap
fullbordas. Klimatförändringen i kombination med tidens gång och
försurningen av jordmånerna är den drivande mekanismen.
Den nu pågående glaciala-interglaciala cykeln har i sin senare
del inte fungerat enligt det vanliga förloppet. Förekomsten av jord
bruket är en genomgripande skillnad mot alla föregående cykler.
Skillnaden innebär dock inte att förloppet har blivit ett annat, utan
den innebär att jordbrukets skogsröjning har öppnat landskapet
tidigare och mera genomgripande och därigenom orsakat ökad ero
sion, urlakning och försurning. Cykelns senare del har påskyndats
och förstärkts. Industrins behov av träkol och virke och dess försu
rande utsläpp har haft samma effekt. Det naturliga, långsiktiga ut
vecklingsförloppet under en mellanistid och den mänskliga påver
kan på miljön har samverkat och ömsesidigt förstärkt varandra.
Det öppna kulturlandskapet med sin mångfald av ogräs har en
del likheter med det försurade parktundra- eller tundralandskapet
mot slutet av en mellanistid. Dagens miljöproblem kan vara svåra
att särskilja från den naturliga utvecklingens egna långsiktiga mil
jöförändringar och, om det anses nödvändigt och önskvärt, svåra
att göra något åt.
!versens modell ger en förklaring till jordbrukslandskapets lång
siktiga, stegvisa förändring. Jordbrukssamhällena har fortlöpan
de anpassat sig efter en föränderlig omgivning, där förutsättning
arna för att bedriva jordbruk fortlöpande har förändrats. Och,
jordbrukssamhällena har själva påskyndat och förstärkt landskaps
förändringarna och därmed själva fortlöpande förändrat sina egna
förutsättningar. Förloppet är dubbelsidigt och självförstärkande.
Den som vill se helheten som ett humant ekosystem skulle kunna
använda termen "positiv feedback-mekanism", som betyder just
självförstärkande, accelererande förlopp.
Som exemplet med jordbrukets övergödning av marker och sjöar
visar, är dock saker och ting inte enkla. Det handlar inte om ett
enda enkelriktat förlopp. Så snart människor och samhällen är
inblandade är verkligheten mera komplex än så. Ekologiska reso
nemang är viktiga och intressanta men inte tillräckliga för att för
stå jordbrukshistoriens mångfasetterade väv av kulturella, ekono-
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miska och sociala sammanhang och kort- och långsiktiga föränd
ringsprocesser. Om detta handlar resten av boken och jordbruks
historien. Kulturekologiska resonemang och förklaringar är inte
tillräckliga.
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Berggrund, jordarter och klimat (Freden 1 994, Raab & Vedin 1 995) ligger
till grund för regionindelningen (Clason & Granström 1 992, Helmfrid 1 994).
Viktigt är dock att klimatförändringar har inträffat (Harrison & Digerfeldt
1 993 ) .
Fyndkartan och tabellen över flintskäror bygger fö r Dalarna och Norrland
på en ny genomgång av samlingarna i Statens historiska museum, Stockholm,
och de aktuella länsmuseerna. I övrigt bygger den på litteratur (Oldeberg 1932,
Malmer 1 962, Blomqvist 1 9 89, 1 990), liksom kartorna över bebyggelsen
under senmedeltiden (Heckscher 1 96 8 , Selinge 1994 ), över jordbrukets största
utbredning (Jonasson m.fl. 1 93 8 , Ekstam m.fl. 198 8 ) och dagens jordbruks
landskap (Bernes 1 9 93 ) .
Uppskattningarna av landskapets öppenhet har för Västerbottens kustland
gjorts i en originalstudie av Ulf Segerström, Umeå, medan övriga data är
hämtade ur litteratur (Berglund 1 994, Welinder 1 994 ). Det senare gäller också
bok- och granskogarnas utbredning (Björkman 1 996).
Konstruktionen av den glaciala-interglaciala cykeln är en klassisk forsk
ningsinsats (!versen 1 95 8 ) , som ligger till grund för mycket av det senare stu
diet av ekologiska modeller för jordbrukslandskap (Welinder 1 983, Emanu
elsson 1989, Olsson 1 99 1 a). Studier av sediment i sjöar torde i dag vara den
förnämsta paleoekologiska metoden (Digerfeldt & Håkansson 1 993, Håkans
son & Regnell 1 993, Renberg m.fl. 1 9 9 3 ) .
Sandflykt har inte studerats d e senaste decennierna ( Caldenius m.fl. 1 966,
Mohren & Larsson 1 9 6 8 ) .
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