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Förändrat odlingssystem, nyagrödor
och återbeskognine

Odlinessyternet
Innan laga skifiet genomiör-cles på B-jår-c_
hrlr,ön rridclc errs:icle, det I iil säga att all riker.-
r r r. rrL lre:. dr l-. c,, lr , r lt.rrie. :rr I 1e rr. I ; llm.ir r

lrer li;rrl.orr ilre rr.,t,,rr rr,irl.r FJr, r.,,n
--öclselrr t,ar en brisnara, bier. :ikcrjorcl:rura
uzir-ingslatriea och skör cieIr däreIiell XIen clet
ral filr-st när cn gzircls alla ägol-stmi:rclcs i ctt
pirr skiften. sorn der lar nröjlig1 arl Liega orn
ocllingssvsrem. I olika delar al Skåne skeclclc.
dctta \,id olika liclpturkrer, och cfiersorn Bjrir-e_
hahön 1åg 1ångt fr-:'rn Svdsk:irres slättbrscler
och förritstittnilgar-la var-icrlcle, så r,:rr Iör-
.jr,lr irrs.t. (r, l Irl-.,11. Krrlrrrrqe,,gr:rl-1r
fc,ile Liorr, rr lrar irrq.r rrrl-.rrrrl,jr. r hrrr ,le

iilclre ocllingssvstcnten upplöstes Lrncler I gOG
ta', r. ,'r lr lrrn red,,t,,r lör rlerl .11,, p..jr,
ör'elgirnsc'n tilllri-xelbruk i bl:rrrtl annar Iljår e
h:if .r.1.!?s -\r I E?0 r,ar- bt.Lrkninsssrittet oför-_
änclr:rr i hela Nordskåne, deL vill s:isa att forr.
f lrantic bcsäcldcs :Lll åkcr-nltr-k lirlieen. Docli
fanns clct ett lrn(lautag och clel år-Engcl
tofta go.ls. som rcclan clter tiet atL Stjer-n_
srvär'cl låtit errskifta rigorna är. 1g03 infirr-clc
våxelbruk. är,err kaliat cirktrlatiorrsjorclbr uk,
på sira larrner \/åxtlöljcleu var scxårig,necl
.t.,tLi irr.l.rgar kr,irelirr r rrr,le.itn.ärrer rurrr
klover, är-ter, biirior och vicker-.

Ornkring år 18.10 n'cks err Iblrn av blan_
dlcle cnsäden och tr.eskifien fiirckomma i
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Bjåre och nolr-a Asbo här:rcler. Nlen Lågner-t
påpekar-, .1ll man inte biir uPltfalla de11:r sonl
?tt tr cskifiesbr-rrket hade tr'ängt ulldan en-
slidct. utlrn det år' srlu are s?i :!11 ensädcs-
grir-darna har-börjat tr-iicia nigon clcl:iv sin
jor-cl, vilkcn utokats gcnorr nlodlingar. Dess-
r.r' 'rrr I'ler ,lcl "lll \.r'rlien r e .ll r p, '1.ll i. .,rr r--
pa rri3,'r' ,lel ,.r r alerrrr.rrlrrr r:rrl'ir rrr.rrr I'i
lissr girr-dar kau tulir om ctt slags trcskiftcs
br-uk bestående al exempeh'is tl-äda. potatis
och saråsäcl. Kr-onofbeclen i .Å.sbo-Rjåre hära-
clcrs firgdcri rapportcrar år 183'7, rtt ricl hcn-
gårclarna och de s1örre ensLifiacle gårdar-na
"trzidcs viutligel e fenrtedcl ar iikerjor-derr
och dc- ix r-iga bcsiis till en Ijärdedel al en
obetldlighet vete men resten r-åg, clen övriga
cielerr rred korn, lr:rlr-e, o ir)dsaid och pota
tis". \'id mittcrr l iirhuudr-aclct förckonmcr-
dct alltså pri Bjrirc cn blandning ar,clct tradi
tionclla cns:iclct. dct moclifi erade treskif tes-

brlket och r'äxelbmk ålrninstone på de stirre,
crtskiftade giircl:u rta.

I cn rapport fi-rin iircn 1856 {10 mccldelar
kronofirgden alt inonr Bjäre hår'acl lir blLrk-
ninrassaitten "tr :iskifies-. clels r r:igot tr-cclin gs-

och miust tcxclbruk, cLock svncs clct sist
riinncla l'ar':r i lilllagande". Pä -{ngelholrns-
sllittcn bcclr-cvs cn rnodcrn r,iixtföljci rrccl
kliiler och tr'å skilien 1a11. '\r l Sti? r'appolt e-

luclc klonofogder :rll vlixelbnLk firr ekorr
allmrint i l{ebbclbcr-ga, Birrkåkra och Hj:irrr
arps socknar och utt clctta drcls i iitta skilicll.
''r'ara\ etl tr-ädas. tla besås rnecl klör'er och
run(ir r g.ais\.ai\1e.. el l med !inlels;i(l och fi.a
rrrecl viir säcI".!!1'

Exerlpcl pli n,li ocllingssvstcrn sotrt förc
korn kring liitten av llJ00-talet visas olan. I
vlixclbruk cilkrLlelar grocloml utcllarr skjf:
tena, så :rtt p:i ctt skiftc karr dct hlL ocllats r,all

Klöver-
vall

Korn Som mar-
råq

Träda

Vinter-
råq

Havre Klöver
VAII

Korn

det för'sta året, nåsta år'koln. piiltrljanclc år
sornm:rr_r'lig och sli vjciat e.

tincler pelioclerr 1866 till 1870 ansiigs hö-
skti clcrr tilh-äcklig för krcirturcns utfocb irg,
firr i och mccl att klöverodlingcn öliaclc blcl
höskirrden rikligare och k\,alitativt b?ittrc.
Dock tr iogades bijrrtlclna alt kr'?lfiigt r.ed(r-
, -rlr.irr.' I 1,.11111.[,..itttritriar rlt\\\.i\rirret
1868. Dct uppgals att solrlrzubctct \:ar-lerappt
och att linterfirdret inte motslaran.le ens
hålllen aV clet nolrnala.

L nclcr- 1'c'rniu sper-ioden I87l-71-r rrccldclar
lärrrrlarr i R.''t,rd.'lr.r r il I .1rl I'r.rLrirq.\,irct
rLr clels tr-ädcsbr-uk dcls v:ixclbmk. diir dct
scnare :ir lanl is:1s1. År I !'i80 rappolter-ar kro-
nofirgcler i Asbo och Bjiir^e bår'ilders fögderi,
atl "sridan (gocl).jor-d är'crrsom dcn lilkcn iir-

rriirrnast ci:irintil1 i gt.rclhet,.ja i allmänhct all
dcnjorcl i a\,seende å r,ilken clet kan anses
liinnncle. brlrkas nLuner-a:rllricl i cilktilation '.

Fi;.rrlollr dessa lil])porter frålr B:istrcls cli-
.t r rlt lirrr..,l, t l.' ererrrp, I 1,,i odlirrg..r.r, m
i Bj:ire. Från Nils Jiinssons tlaebok kan man
samnrirr!tiilh |iixtfi)!cler rrrr(ler iilen I 8.17-
73 p:i ett antal iiknu inorr glir-c'lcn Cir clic 1.

L)c flcsta :ikr-:rlna lar-uppclclaclc i olika skil:
ten, raIfriI fler';r olika viixtslag \'lllrligen lla.
oclhts sarntidiut. Hrir visas liixtföljclcu på tr-e
akr-ar', närrligen Kår-såker. lirokaåkern och
\ al1:ingert. P:i irlla tr e iikr';r ra odlus slides-
.1. 9"lr lrrr'.lr.rrr,. lri,.triq,' lr',1, r rr.rr.ir
slagct" klirlcr-. Nils.Jirnsson \,al uppcnbnr
lit, r hcre,l,l,rtt prl,\,r rr\d rirtrl,'q.'..otrr ni
Klokaåkern där' det ocllls 'n\'nodigheter''
som licker' :ir 1817, Lirnotej är' 1370 och l873.
och uir-\'ctc irr 1872. Nils.förrssorr h:rl irför t
, t .l:rq. tirell, rrl .j\cl ,'ln ,l'.. int' r,r .:i

legelbrrrclel 3-errornfört sorl pa Angelholms-
sliillerr. Exerrrpeh is ocll:rcles på K:ir siker år
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;dlöllende ar

aIl.ags ho
utfodrins-

ötade blel

1847 höstråg, 1851 havre, 1854 lin, 1858
korn och potatis osv. Det enda undantaget
är korn, som odlats två år i rad, nämligen
11161 och 186?. Intressant år att från 1860-
talet hade Nils J. infört klövervall som ett
mer eller mindre regelbundet inslag i växt-
följden. Bruket av klövervall, ofta tillsam-
mans med timotej, var nog ganska ovanligt i

Tabel 38. V:ktföljd på tre ålcar tilhörande NilsJönsson, crevie l.

de norra Bjäre-socknarna, eftersom detbland
annat rapporteras att "under mitten av 1800-
talet hade mdn \arlrn klörcr eller rimorej
utan bara naturliga ängsmarker".""

Således kan man konstatera att växelbruk.
fömton.r på Är'rgeltofta gods, började införas
i mitten av artonhundratalet, för att under
1880-talet bli helt dominerande.

1bätr.e.
ist redu-

iråret
rar l;nappt

de ens

meddelar Kair'åke'

Växtslag I84? 51 63 64 6t 70dår der
krr>

6sderi.
rilken är

Korn
Havre
Hösråg

Lin
Klöver
Hö

all

Båsiads di-

tal man V {tslag 1847 5I 62 6J 10

Grerie l -

i oLika skif-
isen har

oå Lre

enr och
:äde:-

18+7-

n\a \a\t-

Korn, 2 radigt
Kor n

Havre
Höstråg
Poiads

Gråärt
Bovete
Lin
Xlövcr
Timotej

+

+

++

+

uppenbar
- lom nå

o(h 18;3.
har inlön Ita angat/ua toltcn/uatL|tlem

lllte \2r sa Våxtslag 5l 51 1'3706l 72

r

ilnr+
fårsåker är

Korn, 2-radigt
Kom
Blandkorn
Havre
Höstråg
Potatis
\''ita årrer
Clråärt
BöDoI
Lin
(1ö\€r
Hö

+ unget irtslag son odtals. Blink rud under hell å1zI betJdn art något |iåxtslae inte år uPl)gtael, Iket hanshe inn?bär tatla.
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IliillrIöLL: (t!.lttt))t!tt! lJ.nt Jah \tn.)

Iiombir:rtioncu ar clikning. iu{trt-arcle ll
hrndclsgöclse1. ö\'elg..:tng till i åxelbmk oclr
en ökacl nrckirriseling- skapacle helt uva lör'
utsiilrningal-fdr ell fi amg:ings|ikt och Itirgr-c

,rrl.r. arlle julll'r rrl..,, \rrrll, [,',r*'1i1p1'
allt stirr-rc Jrelölkning.

Nva 5Jrirdor
T;ildrc rid orllacles letc crrcllsl i lilen onrfaLl-
nirrg i Skane. L)ct \aI i stort sctt faj|sl rttlciel'

de sista ?irtjol.lena pzi 1 800-talet solll \ ete
blev err liktig gr öcla i sldliistr a cleleu ar'

Sliiirrc. I Klisrianstads l:'irl ble\'\'ctc c1l viktig,..t

inslag- i lrirtocllingcu för'st vicl sekclskiliet
I q00.ilrI

Skånes nri för sta sockcrbruk, i \[almö oclt
L,n(lskronil. stal ttcles lir I3ll7. Socker]raltcrr
lar- doc k all t 1ör- liLg liir at t betocllirrger I skttlle
1ön:r sig. Dct r:rr- iirlst pri 1 8.S(ltalet, mccl fnl-

larrcle pliscr-pii sprnntniil oclr fi'l-i u cl t-a cl

skettcpolitik, som sockelbetsocllitrgcrt blel
lönsam. li ing l 8!X) bi)rjade nrau odla socl-
crl)elor pri l3jiirehalr'ön, oclr etl sock.r-lrrrLk
slartaalcs i Angclholrrt år' 131)?. O\crskotls
pr oclLrktcr-na bell)last, bctlrra!!a och urcllss
enlrindcs sorti liitlcr.!'r I och mccl zrtt rallocL
'lrqc r,,..1 .rrr i ..rrrrl,.'tr,l ,rrl Ärerl:rrr'lr rr

till riixelbr-uk bler r':rlhiixtcr. sorn klilcr oclt
g..r-iis, en ir1lt viktigrue (lel a\' \'ai\tslrlierl. I cu
priskunurl flan Svcnssorrs fi irhauclcl i Stock
holrn l88B s:ilr.rfijlcles crr lad olika lallgr iis,

l5:

cxerrpellis lruncllirirrg, tilllotej, r ajgrais och
lingsgr'öc, och år'niixtel som lrtsct-rt och lickcr
sarmt r-ircl-. r,it- och alsikeklör'er-. I en katalog
ar' 1896 friir r Allmänna S\enska Utsaidesbola-
qer i :r. ljr 3-' rÄr .1, re r '.r 

..'rrrrrr,rt r..irtrrrrrqe rr

lr lbclen allar-. I clenna k:ralog står- clct bliulcl
auDitt "rltt i sol-tirnenlet bör iugå så \'idt möj
ligt rir bricle baljr'äxtcr och gt-ris srtlrrl sa r':il
lå--n son nrcclelhöga och höea artcr-".

hslaget ar,bnljlrirtet polingLer as på gr-rtrrcl

ilr "(lelas egeudotrtlign liit-urlisa att dil-ckt
girra sig till goclo lufterrs liia qliire, hr.ar'

ig.enorr der-es oc'llir \g silillct- sigj ernlöI clscvis

billig-". Orn rijdklixcln s1år .lctr "Rödkli)1-

ler-n inlrgcl för'rirlal-an(:le ir'årt latrcl trtarr
gcusli.e,-else främsta lrLnrmct bllrncl cle til1

g-r-önibcler och höpl-odtLklion :ul lincla ktrl-
ILLr\'ri\tcrnlr. l,cnrnat_ siri för'nernsta afkasl
ring.' iirr-sta lir-ct och :ritirgcr lrastigt t-cclatt

fiiin det anch-a, firr att 1r'ån clct tredje knap
pasl klrnrta tagzrs tlte(l i råk[ing-cr, " P|olr1e

nrct Dle(l rildklö\'cl_n \'ar iltl (ien un(lel oglllll-
samlrla :i1_ haclc srir't att ö\'et \'inl.:r, ()ch P:l
Lrl\illlir platser 1{]llcle |irclklirvcrrr cLi et-sättas

rncd lit eller- alsikcklil er'. '\'r'eilglrisen iir
"hund:ixing clt iri \'år'a biistr fbclcrgriis för'
blandacle r':rllar-, ticligt, hrir-digt och var-alitigt."

Huucllixingen srimjcs siircleles r':il ntecl klirf:
leln (hclst ticlig sldan), crriil clen lirt-sta i'ttc1

liil til öf\elskuggas och ltrlirttrtle n:il siti
e g..c n tl its-l u tle.kl i D g, cl ii k l öf i e r-[ g..år- ru r <hD. "

I nclt'r-187f1 talel slartlclc! ocks:i |rirtfir|iitl-
liug i Sler-ig..c. Förctaget \\'. \\tibLrll .\ll, S\'c

r iges iilclsta rttsriclcslöretag. gItLnr1;r11cs iir-

1870 ar liurtbt Lrket-cn och .sji)kaptcnen \'\'al-
Ir-id \\'cjbLLll. Fii-iicllirrgerr \rr till crr bör'iarr
inr-iktaci pri att fr lnslälla odlings\'ål da sor lcf
ar foclcr'r'otli_nktcr'. sol,- loalcrbcloa och nlo
ri;ttcl, men uncler biljlut al l900 talet rrt-
iikadcs 1<inicllingsrerksaDrlrelen till att också
rriri:rtt: str';rsiirl. fiärrst lior'lr och !ctc. För
r':irtfö r':icll in g och liix Llö r'äclli ngslö re tag i
Sr eri--e lcclogil Olsson 1!)97. !'rr'

.\r lx*r,l'il,r:r,1,. \\,1\( r.L:, l,,rs11i1''' 1'

iirl oriling oc lr filråcllitrg af Lrlsädc". sen:1.e

benärrnc1 Allrrriinna Slcuskil l-lts:itlcsliir en-
irger r och Slalöf ,\B. Firr-cnirrgens upp11-ifier

\al'ritt Pro\-i1 ocllitrgsrår-clet al irrllerfskr orlr
lltl:i|l,1\l I *,r ll|r.tleri.'l' u lr.'tt l,,tl '. lrr:r-octr

sk?lJlc an 2r

1in.e,..sirrsti

gr-undtclc
såll1il1i1lr
rill br'!1 so

r rlr-t klinia
sor-tcnlll I

ning. Siik
lighcl crt
avkastrtin
köpa viix
softcr.:rr

Lanthru
Fiilnrelst
dcs :1\'rltt

91'n1r:1de
radc ocll
Httr-gick
allr andl:r
tarr: Stjer

l':rntbrltk
Diir'!afan
la frågcr
skrtlle art

ar jotclbr
Tlrrshr

lantlrruk
odr 181'
Dc irlcr'
nisati()r
o(ksi'l ol_

heter. l)
lriltclt n

PCl SOlre

garc. L,fl

i mitten
nomiskt
m cdlcll
ilffill lqc
utr'cc klr
bt_rrksn
lrr-r rLsal.

hoLut.:r'
clet tr-ccl

ellr oittr
\{öt(

h:ilsniu
lör'ettirt



skapcrnl gclrorn \ iix lfijr'ådlin g. Betför'äd
lingsinstitutionen Hillcshög i Lzuclskrona
gr trrcliules år' I 9 I 2. \räxtiiirricllingsl'örctlgcrr
såg till att de svenska birnclelna hade tillgiurg
till bra sor-tnatelial, som val lil aIpassat till
r,:ilt klinrat, r'lir cnlletligare iin (le Bamla lent-
sor-ter-na och gal förhl'rlliruclelis gocl alkast-
rrirrg. Siler trrrrrrr.j:r,l- l3i.iri ln rrdr rrr,r rrröi

lighctcn art fijlbättla silt utside och höja
avkastniDgcn scnorn ?rtt så gott sorn åt-ligen
liipa r'äxtlirnicllingsför ctalicns "rttodelr:t"

[. a ntbtu.ks n iittt i Ån g:lho hn.

F ör'nvclsc lvjorclbrLrkels rneloder- stimulcra
cles al att lantbr-rrksrnötell iilloldnil(les. \'ilLel
grrrnatle rrncckling al u1'a lcclskap, lillirrcl'
r-aclc oclJirrgsmetodel och gal nla g..r-öclor-.

Hur-gick er sridar sarnnranLonrst till och vlcl
avhancllaclc rrrau? LiiL oss fö)jlr med llttnrås-
tale Stjcr-nsl'zir-d pri hLrstr:ilhringssrillskapets
l:rntbnrksmiitc i Engclhohn irr-1855. cliir dc
rriir-r'a|uucle djsktLlerade en Iad aktuellzr :rgr-zr

ra liågor-, blancl ar-rrtt lilka ledskap soni
skrrlle anllindas ricl r'årbr-ulict, och rilkcrr glcrr
al jorclbr'rrlet sorn var mest lönsalr.

Husir:illningssiillskaper, som arrareet-ade
l:rnlbnrksmötena. bilclatlcs mcllarr rilcrr 180i1

och 1814 och ltrls i nästan alla Sler-ig-cs ilin.
De blel till att bör-ja mccl buidc irtresseorgu-
uisntioner'lilr joldbr-ukct och i viss nriiu
oclisii olgan för'lolll;r och centt ala murclig
hetel. I)ctt?r bcr-oclcle pii irtt siillskapen lire

itteI av ] 800 talct dol[illc|adcs a\ slållcls-
pelsorer-. clet vill säga aclel, pr-:istcr-oclr bor-

giu e. f.fier e llnande tilhlro lich sällskapcn
i rnittcrr ar 1800 talel lr\:r staclil-it och elt ekcr

norniskt tillskott, och borrdcinsliLget blarrcl
rucdlernnri!r'na iikade. I slutct ar'18110 talct
ar-r-:urgcr-aclcs pli!rilgstiirlingar, rreu clessa

rrt\eck]aclcs sii srniinilgon till att hli lilnt-
bruksrröten. Det lijlsta hirlls tSlti pri Laut
brrrksaknclcnricns cxpclirtter r tllfält i Stock-
hohrr.! r' Det ancir-a rrötet hölls i llstacl. oclr
,let rre,lje l.'tttl,t rrl.. rr, Lrrr,,r,lrr.r'l-. i \rrt.
elhohr 1855.

NIoteL lrirlJs i,\ngelholms riclhus och efler'
hlilsnings:utfil irrrde av skånska hush:illtrittgs
f iiren ingcrrs orcLfiir arrtle r) 11rlås1are Stjel-ll

srnir-cl fr:irr \rittskör'le 1ö1jde ilcr-a hiigticlstal.
Dår-ef ter rrtsirils utställrringsclonrer-e, sonr
skLrlle bedijrna de uLställda djulerr, r'edskapen

och jor clbruksprodukter-na. En mliugcl hästiu
och några crrstak:r nölkreatttr clcltog i pre
mier-ingcn, mccl:ur de rrtsl:illda reclskapctt
rar'"blott niigra 1ä, crr såciesltarpa. en hackelse
rrirchin. en plog m.m.', och b)lrcl 1r'odtik-
tcrrra faurs smör'och ost. Sccliiu vicltog tle
scclr'anliga miitcsfir hancllin gat-na. I)et gjor
de..' 1." e.l IrpfrL,P,'rrr :rtt I ed :r rrri rrr, r

ar rnajolen och liddurrcn (iar-l Gcolg Stjeln-
.r':ir,l..r,trr,.rrlr,l:r jr lrl., ce||n||r .flt s.,l t.r

upp elt nlinnesmonunlcnt ö\'er honorr.
I)ct nrest iut|essanta och dct som \'irllaclc

lir'1i... diskussion r rrr dc åtLa fi ågor, sorn i löt--

r'åg stiillts till Sällskapct. I)c bcrrrrde olikr
aspcktcr-prijor clbnrket, sorr r,iir aktuclla litl
clcnna ticl. Dcrr folsta fr äg:rn liicl: 'Hrvillia
r-eclskap ir-o clc tjcnligaste till.jolders bere
clande ior vårslidcni" Or-cltöriurcle Stjerns-
Nlilcl inledde med att konstatcra. alt iör'i111

r:itt kunna bcclilrir vilLa redskap sotn är clc
brista liir- 'jorclcns bcrctlirlcle fiir ir'år-siid",
rnii-sle rnirn beakla jor-clens beslialfcrrlict, ogr ris-

rn:irrgd oc lr det föregående hiistblukct. Dc
llcsta miitcsclcltagallril \ll eligrl om all årdcl-
\af (let l)iistil r'edskapet fiir- att sirrrclcr clell
och luckr-a jolc'ler sirml atl nlinska ogl-iis
rnirgden. \'len clct pripckaclcs tlt pii lcr-jorcl
birr clcL för'irclecl:rnde höstbr-ukct eöl-as nred
plog. l'ör art bckiillrpa oerås ansiig ttiiruga att
kliish:u-r'cn lar- dct rncst iilrd?rniilsenliö..a re.l-
sLaPet. ()rdlör-anclcn sarnDranlnltacle clisktt-
sionerr rnecl olden ":ltt iil dcl-och klösllal flilo
tjer)iglst Lilljolclens ber-eclanclc 1ör- rvur-slicl '.

Nlista fi-:ig-a lar-: "Hl'ilken glen nl lanclthlrs
hålhringer kan. unclcr- rrurvularcLe fiilhrillan-
clcu, beliikuas lemna största eItr:tstllillgi" F.ii-
gan r':icktc eu alrirrer-ed debart mcd tlåttgu
tilika iisiktcr-, tl:ir sår'ril laclug.'itlclsskötsr:ln sorr
siiclesotllilgen föror-dadcs. Err n clern sotn
Iör'espr-åk:rdc ladugår'clsskiitscln anlirt-dc:
''\\'i1ja rli icke bkrtt sc på clcrr ögolblickliga
pc rr rr iDgirrkorrrs teu , irlan på hl,nd som lor
fi-:rnrtidcn g-iflel cler slörstir och s:iLrllste
virsten. så miistc u'i crkliuna cletta vara laclrt

g:ilclsskötseln; på clcnn:r rråsle hela rliir
landthtrsh:ilhrinpi lar-a b)'gcl, orrr derr i 1i'ing--

I ö1,j



clen skall rrar-a linancle' ..fag uuch zu cln lcclcr--
birlande val så fr-anrst.rlt, :ltt han anade atL
expollen av stråsairl sktrllc ntinska rrncler-
1370-tale1, oclr utt cn successir, ör'er gårrg till
anim:rliepr ocltrktion skulle ske?

lrr urnan li:iga, som ankntil till clcrr lirrra
,,, lr.urrrrli, lte r .'rrga rrr-,lrnrmdrs irrrre.re.
lal: "Kan ett landtbnrk, som iiger clen r ikt
ning a1t fiiretriiclcs\ris pro.ltrcera särl rill af
salu, i laillllclcn äga bestiind rLtun att utsuga
i,'r,l, rr, Lte lle.t.r rrrr''t-.rl, ltar,.rI n:r, r..rq..Itr
firnrtsättningen för att lirngsiktiet pl oduccr-a
.l'.rrrrlrr,rl rrt..n ,rrr i^rdrr rrt.rrrn:r'. ,ir .rrr
Dr:rn har så m\ cket lirrg utt delt "lernrla| till
r-icklig eixlsclmiinc...1 för jordens hillandc i
full proclu kti onskralt ". Arclra lörslag sorn
vzickte en viss clebirtt var_ cn rckommenclittiorr
att öka lotlILrktsodlini4cn, cirkrrlirtiorrsjord
brrLkets (rlixelbrukcts) 1örclelar och bcholet
a! att irrr-aitta cn "agrikultlrr-keDlisk 1äro- och
f<jrsöksstation". Stjernsu,är'cl "ansiig diskus-
sioncn haiila trtrr'isirt, ltt lnan altsåg e11 huf'
u'udsalliser pzi spanmålspr-ocltLkdon iktadr
jo|clbr uk rncclfiir-a jordens rrLlr-rrrande, saltrt
att.jorclbruket borcle bvggas pii lachrgårcls-
skirtschr liir-:rtt blift'a l instciii\,an cie i liinii
der". Dc ör'riga h-åeorna val al rrinclr-e in-
trcssc. Både llåqollril ocli slar-en spegllr
d:iLiclens irrr-iktnine och id6er orrr jorclbr-u-
kcts frarntid. Elter at1 lrtstlillringsdotrar-nit
luvgivit sina ltlranclen förklar-aclc oldlör'llde
Stjernswir (l (let tr-cd je mötet avsl ulat.lrril

Vad lannr krar ar skogcn:
Att de skosbeklåclclt ornrridcna på Rjir e

hahrirl rar bct)'clligt mincire på 1800 talct,
orII dctta vittn:u-iin i dlg clels gamla kar-tor'.
ciels ocLs:i kr:rliirrrrradc gärclsgar-clal oclr oc'l

lingslelrirsser-. I cxenpelvis IIovs sockcn
farrrrs i biir-jarr av l ll00-talet ingcn samman-
häneancle skog på omr-:iclct nrellirn Hors hai
l.rr. Iirrör, rr ,,, I Dr;q,'hj.rr. \'rt, rll,,l, n

llleiordes till stor clcl al f:iladsmirrk rnccl irr
sl:ig ul ljtrrrghccl. L)en kr-attskog. rrrcd starkt
irrsl:rg zu,ek, som fiirrroclligcrr haclc tlickt
branterna !icl I Iovs hall:rr. I zu- säkert till stor:r
clelirr treclltrtggerr och alr,lincl bland a11itt
till il'rtr'ir-kc och tirirner I cler rrolra dclcn

15.1

al Hol fanns dungar irl lil'skog r,icl bvn
Hallalara oc h rrrcllzrn H:rga och De jarp.lni
Aven orr 1ör'skog inte :ir-malkerad r.icl Scgel
torps b\, ruåstc tlär'ha firnnits ek, för-cnligt
ell plotokoll friin (ihlisliansLads Larrds Con-
loile clcn 14.juni 1832 fick ägarnr till hem-
lllan nLullrer'ett och tvzi r_ätt att ane|La ck
på sina iigor År-1817 uppges. alt i Ralkåkm
socken uir-tre pl:1nler-ingar anlagda pii fä-
lltlcn i Nlaenarp firr att dimpa sandflt'kten.
I Viist|a K;rrtrps sockcn förekolrmer inte Då
gor lrög skoq, rren dårernot firrrrs rrirgra bok-
planteringl. vid Boar-p. I Glelie sockerr
lanns det i början ar, arlonhlludt attlct ett
betvdancle 1ör,skogsorrrrridc öster- orn en lin-
jr lrillerörl. Krrrttr.rl'urkc n, lr Kr,'c.t',r1,.
Huudr lr irr scnaae var slor'a deliir av cle tta
:locl'.kl-id.lr ornra,l- r.1'p,,dlr, . \1., r ,,, I'
llll fiir-ckom i betvclal clc orrlirttning kring
gårclama i Böskesbrp, Irr-ogstorp oclr )rlou
lvckc.]''

I sarlburrd mcd att enskifie och ):rga skifte
genomlördes pä B-jär'ehth r)rr firrclclades o1:
tast skogen på cle cnskilda ägar-na, men tLrr

clantag farrrts. Dir laga skifie år l8ill scnom
filrts ilt,rl] R:rrnmsjir, skil'tacles irltc skog, t(|\.
-jorcl och st|ancLnzrlar utan brukades santfällt.
Vicl enskilic i Tor-ckovs by 1322 rill ]823 skil:
lilcle! inte den skogspliirrtcrine på 9l rrrnn-
land, sorn anlalrts för:rtt dämpa salclflrkten.
Vicl lasa skiftc i f iiar-p år 1832-33 trppgick
skogsarcitlen till 20 tuonlarrcl, r'arar' Enkels-
hall ornluttade.l Lrurrrllrrcl. Göaberg I trrnl-
lancl och Friibjiir 9 tunnland; clessutom irnus
nå skogsblcku p:i tillsamnrans 6 rturnlarrd.
L)enn:r skog fiirclclacles pli fvra ar r,jirgo gzir
d-r..1r!

I Dr-iinestorp fartrrs trc hcmman, sortr rid
lasa skiftet 1835-i}(r clelade på cle förut ue
rrerrf lrmtrl?l skogsonir'ådcnlr Lurrclcn och
Garnlcr-nc pa tillsantnaus 5l tunnlancl och
27 kapplaucl, r'ilket motsvaracle I3.l proccnt
.rr I'r 11..11111111'11,'g' 1.' .rr -. L Full' lrrinq, tr p.r
hcmmar f r-:imgiir- av sam m:rnstiilll irrgcn
lt eal:1rl -

Inlösnt au eh
I cn kunslig fijlortlrriug iir 1i330 r-esler:rcles
ågan(let ar' ckskoq. Il-onans g:rr1a bestlirrr

ur :rn cl e t_ii
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bud, jiim
sockeu Ll

Kongl. Nl

tober- I8
cLen och
clen 6 se1

vlir'der-il1
bemrnar
halzrrn a

ning fii r

skogctr."
lirstes irr

I samr

kLrnde 1i

ekat fun

Tabell39.

I:1 6

II:l -2
Ill:2 i)

Srnif:illr
Su,n'nti

Tabell40

lloI
\:istri Ii.r

Ci.\ic

Brrk;il(rtr
FIj;ur1r' I



irskog r id br n
r ch Dejarp.:'rr
lnzd \id Segel-
b ek- för enligr

Luds Con-

manderätt upphörde, den enskilde ägarett
hade rårr atr löra in skogen. o, h di'posirions
rätten övergick i privat ägo. I de olika sock-

narna s..enomfördes därför råkning och vär-

dering av ekbestiinden. I Västra Kamps sock-

en gict det exempelvis till på följande sätt: "År
1833 den 25juni sammantrådde underteck-
nad ortens klonobefallningsman såsom av

I(onungens befallnin gshavande kronoom-
bud, jåmte kommitterade av Våstra Karups
socken uti Bjåre härad för att i enlighet mcd
Kongl. Maijts nådiga 1örordning den 28 ok-
rober 1830:aml lör \allningens av siöär-n-
den och Kongl. Kammarkollegii kungörelse
den 6 september 1831 verkstålla räkning och
värdering av ekeskog inom socknen på skatte
hemmarr.ägorna. r r refter hemmansinnc
havarna komma i tillfälle att i behörig ord-
ning förrärra sig lri di'positionsråttöver
skogen." Sedan redolisades antalet ekar som
löstes in på Bjårehah'ön.'?40

I sammanlagt 51 Bjäre-byar fanns ek, som
kunde lösas in av markägaren. Over hundra
ekar Iänns i tolv byar, en by i I{ov, nå i Västra

Tabel 39. Markens fördelning på hemman vid laga skifte i Dr?ingstory år 1835-36'

Karup, sex i Förslöv och tre i Fljärnarp. Byar
som hade mer än två hundra ekar på sin
mark var Ranarps by med .172 träd, Fogdarp
404, Margretetorp 336, Tockarp 287, Viarp
257, Förslöv 239 och Påarp med 231 träd.
Protokollen undertecknades vid lite olika
datum, fiån.juni 1831 till september 1833.

Åtobukogoing*
Detaljredovisning av skogsarealen i de olika
Bjäre socknarna finns för åren 1866, 1890
och 1895.'!al Av uppgifterna framgår det att
skogsarealen ökade i Våstra Kamps och Bark-
åkra socknar, medan den däremot minskade
i Grevie och Hov. Föråndrinsarna i Förslöv
är obetydliga. Sammanlagt ökade andelcn
skog från 13,3 procent år 1866 till 18,5 pro-
cent 1890 och 1895.

Återbeskogningen av Skåne började un-
der andra hålften av 1800-ta1et på de stora
godsen i södra och västra Skåne och frår.r

dessa .pr"d 'ig sedan .Logsplanteringen i

landskapet. Under 1880-talet beskogades

arr an erka ek
atr i Barkakr-a

laqda på Fa-

sartdflr kten.
rnte na-

nag? bok-
ie.ocken

till hem-

ett

Ärogsrorp.
delar ar detta

Lrltr en lin-

-\lier och

men un-

:ing kring
crh \orr-

la-q skifre
Srdeiads of-

l6-f I senorrF
:iicq. ton-

iarnEllr
t l I Sl3 sliif

Hcnrman Äter Skogpa 9l mnn-
sardtlr llen-

3 upperck
prar Entel-

I runr
ianrLi

I:I-6
II:1 2

III:2-5
Samlälll

43:11
l7:06
1t:20

1205
111,2

l3l:08

6:06
1125

111:13
lJ:26

141:06
35,6

38r19
6:12
6:28

5l:2'1
13,1

175:28
56r31

15.1:25

8:26
39tir1.1

100.0

a124
l8:20
24r28

,6 mnnlald.
ar riuzo aår- Anakn ri1 r.dorisarl i turlntand: kalPt,oLLI ()2 kaqptnnd = I Lllnnkmd).

Tabel 40. Fördelningen av antal ekar som lösts in i Bjiire-socknarna redovisade Per by. De byar d;ir inget eke finns
eller år av udermåtig kvalitet redovisas inte.

wrm rrd
de ömt ge-

l-unden och
d ,rh

13- I crcrent 1-2| > 201 byar
Anläl ekar

21-50 5t 100 101-200

3en Pa
::1n ge n

i

I
I

F r-:.<r,de:
nl2 !<ilajn

Hov
Västrir Kantp
C,revic
Förslör'
Barkåkra
Hj:ima,p (del\it
Summa

2

I
13,7

I
1

2

I
8
E

I
I

25
49,0

3

I
I
2

I

8

l5, t-

3

I
2

6
ll,8

I

9,8

l1
1.1

10

TI
2
3

5l
100,{)
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Tabe 4l. SkoesareåI€n på Bjiirc-halvön under åreD lil66 tiu 1895 rcdolisad sockenvis.

H.,r
\.ii\tr'n linrrp
(}.!ic

FaI:li^
Biukilkra

Iti
342

I tit.t

0

: .121

7,1

ti.:
39.3

0.8

0,0
13.3

90

150(l
I +81

i5
217

1..;

2i.1
32.5

2..1
j,I

18.:-,

90
I 500
r +7t)

l-r
21i

.1.7

2i,1

7,1

r6.5

t\)talot iit .,iiikt1(tl ihtktt : Plott ttalrt a,y lto!. 
"!tlot 

itnhiill/t tlttill/ tiiron40.

1ärnpiig merk i Bjår'e hrirad, clels eenon sjiih'
firrvnerine, clels genom plantelilg (). h sådd
Fr-ösåcicL gjordcs cnrlast på smzi ar-ealer: År'crr
1366-l9ilO lrirsårldes err lra pii 82 hekrar och

plantcr-!des '177 he ktar-.:r!
l'å Hallaudsåsen bes tocl regctationen

huvrdsakligen ar. griis och ljuns-hecl. m ossar
oclr krir-r. Särskilt ljunghcclen ansås rarr r'ä1

'läbelt '12. Beskogning (hektar) av
Bjäre Hirad genom dels frösådd
och dcls plantering.

lämpad for- s

pi:rntc.2rdcs
P:i etl nioh r

1åget rnell:u
lancisirsens lr
hektar lta pJ

F_cuefationel
rnerl den hil

Aft förhind
För ,,1n bindi
plantcrades
et ornlalacle
ten vid Äng
Ångelholm
f]\,kt ctl riill
clet skulle dr

got Eijordes
terade ,'\rrge
lijjtnant L. S
fiir allt gräst
binda cle liir

Ar Siicl.L l'larilrril-

13{ni Is75
r87{i r335
1336-189i
t 3!6-1900

l.; 5ii
.t: ?rJ

)i 111

t t99
82 17i

.\lrgilrdll)? ttinotn :ig Jia nt gtn ont
tltn liita, Planloade !trtn\kos \tttt\
not t onL DaLslrrg. (Fato: t\lo 199). )
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'a:.:: l, rt at-
(-1. -:r' )iiill

1ärnpacl 1ör skogsplanterine, och 1öljaktligen
plantcr-aclcs bctl'darrtle orttr-iidcrr urccl grarr.
På ett niohrrndra hekurr stort omr-åcle. be
låget mellan Lva och Hulmgered på Hal-
lanclsåsens höjdplatå, beråknas hundrasextio
heklar ha plantelats rred granskog. Första
gc errtione s glauskog har ledirn arlerkals,
men clen hzu_ successilt er_satts med nr'.:rl

Att förhindra s andJlyht
[ör .rtt birrtla:.rlc]cr uch Iörhildra crtsiurr
plantcraclcs tallsktiu på utsatta stä11cn. Nlvck
et omtalacle år försöken att hincha s:rndllvk-
ten lid Ångclholm.2rl Rcdan år I516, clir

Angelholrn gr-undades, var faran för sand-
fl) kt ett \'ålkånt och fi'uktat fcrrorrrcrr. Nrlcrr

dct skullc ch-öja iinda till år 1739, innzrn nå
got ejordes iit saken. Under 174(ltalet plan-
leracle Angelholms-borna, uncler leclning av
löjnrir t L. Siver-s, sandbindande vä\ter, fr.am-
för allt griisen sariclrör'och strzrrtlråg, fr)r utt
bincla dc rör-liga clynerna mcllan staclcn och

har,el. Fönrlom gr-äs såddes fi-ön av liårrst
Lall. nrcrr ockszi ar,ck, b.jör-k, al och eu. Del
var en stäDdig kallrp mot sandllt'kt, som för
siegick ända liam till år l8i3j3, då clen d:i-
varancle jägmästar en Carl S. Flolllanclel i en
årsr-apport beskrev situiltionen på följande
s:itt: "Sedlrn Engclholrrrs fllgsarrdsplaDteriug
ar-genom en oartluten l'r-edhållning och
årligen verkstrillda ut.såningar hunnit till lrår-
lig r iirr. .rr t .lsg.;rr rrr Ll irrg rrtarr r irrga.rr
skacla irrligen är att p:iriikna, s:i har clcn hck
liga ticlpunkt ånrligen inträ{Iat, att dcssa Ii)r-
clon lysliga fltgsarrdsfiilt, rmurcla ril i tillfiillc
zrtt mecl sin årliga skoesavkastning underhålla
stängsel k.irg sir)it omliiden." Diirrnecl skulle
lirrgclholmarnas långa och bcsliir-liga kamp
mot flvgsanden \,ara ti11 ända, och vi kan idag
njrll resultaten av rrånga år's slit och albete
vid plornerradcr i strarrdskogcn.

\I:rn f:lr-för-mocla att tall och gr-anpltntc
ringarn!i utlred kustcn, som r,ic1 NIagnarp,
\rejlrvstr-anrl, GJirnrringe planler-ing, Tor-ekol

rt[l

q

ffi
t

Ang,lltolns hronoptuk. (Fola: IG 199'.)
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I

och Hclnrncsiijvs srritnd, err cärlg.har gjor.ts
at' s:ulnla skä1, ltänrligen för att hindra I,irrdc_
rosion och binclir den "farlisa' sanrierr. på
dL-ssa platser- ligger.ju iin i clag halr.öns finasre
sandstriin(lcr-. r\r' l8l7 bler. tr.e planle ne:rr
anlagda på Iäiaclcn i N,Iagnarp fil-art clämpa
sandllr,kLcn. \'icl erskilie i Tor-ckor,s br :ir-
lÄ-'l-2j Inr,n. -,1:rrr , ll .',,qrpl,rrrrerirrq.
.',m ,irl,rqrr lör I'r rl,rrrro.-r .,rrrrlllrlre r.

Tillhont.s trtt. ar ()l i mtn i rlse p la.n tuing.
Vid sekelskifter anlaclcs Glimnriuse pl:inte_
ring.: r' I ett p|otokoll liirt !id ctt s?itnntitlr
lr aicle i Cjlinmingc bvalas cicn för-sLa rrlaj
18!)9 anges "at clzi I'r.rin Korrgl. IJushrillssäli
.l;11r' r ,,, l1 l.lr ,\.'uo.,,dlir,q.tör.rrirrq, 

r

lr.lllir: lur rr0ri L,', rirll,pl,'rut \,rr. .,r,, jl
bertliiida a LlrDärrrrirlg it tpl:rr I tcr.ad, så:rrrs:ies
r)iidigt al ri sag-da alllänning hålles l.ullkon-
1ig fr cclacl ilciljd hr.ar.:rf inret slag.s hirsrl.lrrr-
r.icl r,ite clirslrippas'. \ridiirc bestiirl.les ,,arI

irtgen rlid orunnärnrrda litc skacllt c.ller-bot.t-
fijra niieor] rrtsalt planta cj heller- öfi.er- nånur
cli] planter-iDg fairdas \\id åficDnr.ltt gernr,äl
ersättl sk:rdan". Det \'!u nrimligell sii, ttt Iil-is

tilrnstads Llnlbrukskltibb ir- 1886 skickade cn
skr-iYelsc rill Hushålluingssållskaper om att
bidr':rg borcle liimnas till (lcls inköp al rräd
pl:urtol och clcls bctalling till plantörel-,
lilkl skrrlle kLrnnir bisrå småbnrkar rra nred
skogsplantc-riug-. Eftcr ciet att siir,lil srrten sont
laudslinget gclr ckonomiskr biclr-ag silttes
skogsocllirrgen igånsr. I btlr.jan al 1900 talet
ii)rtsulte planler-ingcn, och skogsar.ealen ut-
lidgacles succcssir t. Den !jugonit)rrclc april
I90.1 beslöt b\illas..eL at inköpa sriilrssclnrir
tcr-ial iiir'!)9 LLonor ocl.r 77 örc. Dc,n liir.sta
lotrrro . {,,',' .alr l, . 1u , r I I r r r. i r r r r i r r qc r r . ar_
stvckacles år 1!)27. Det star.i protokoilet iiån
clen 22.juli. atL "blarnännen Iar.i r,aulig olcl-
niDg till idrc sanlr all kall:1dc, lör a fiitra
beslut irliel en :rr;håiiarr af di.spel-slirshr-el
scu i lir-isti:rnstad län. orn inkrip a\ clt rornt
n.r Llirr rrrirrqr n, I' I ill.rrrri. .rllrr;l rrrirrc.
pli ttctittg, för uppfij;arrcle al crr sontar:rrbcr
stacl lclr li iska bam". Dc ltä.\'at-aIldc vor.e
enhälligt villiga att fi)r.så!a en toml om cirka
tjotulcn k|ad.ittnteter till ett pris al 20 öre
kurr". f,rrrcler clc iöljande år-cn på ririgo och
trcttiotalel s:jlcles ctt arrtal torntet.i plaDte
rineeu. Samf

Att färda
N'löjlighcter
clc t r,ill sägir
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var vikLiga lt
lantbruke15 lr
taler r. Pi Bjr'
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samtidillt rnc
vägnätet blcr
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Bjäre, 1iån sk
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