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Mossodling förr och nu

Inledning
Typiskt för odlingslandskapet i Kronobergs
lån är småskaligheten. Där skogen öppnar
upp sig ligger byarna med sina bruknings-
vägar, odlingsrösen, stenmurar och röda
trähus med vita knutar. Den som granskar
landskapet noggrannarei upPtåcker snart
något annat som är ett rypiskt inslag i land-
skapet, mossodlingarna. Det som en gång
kallades sidvallar och som var våt slåtter-
mark, har från och med slutet av 1800-talet
dikats ut och odlats upp. Dessa odlingar,
med sina långa raka diken ofta med en ridå
av träd och buskar, syns väl i landskapet och
på ortofoton. Lantbrukarna har ofta mycket
att berätta om sina mossodlingar: hår grävde
min farfar diken, hår odlades minsann har,T e

förr! I mitt arbete som lantbrukskonsulent
harjag fått tillfälle att besöka många gårdar
vaie år och ganska så snart insågjag att näs-

tan r.a{e gård i Kronobergs l2in har tillgång
till mossodlingar. Som geografdrjag mycket
imponerad och intresserad av den landskaps-
förändring som skett, från våslåttermark till
åkermark!

Våtmarkernas användning i
det äldre odlingslandskapet
Våtmarkerna omfattar, som tidigare har be-

skrivits, ett flertal olika naturtyper. Gemen-
samt för våtmarkerna :ir att det dår förekom-
mer ett beqdande antal växter som vi män-
niskor på flera olika sått flitigt umltlat under
många århundraden.r På myrarna och strand-
ångarna växer några olika sorters bår som
anvånts till saft och sylt. Mlrens "guld", hjort-
ron, är lörstås del mest kända. men även

tranbär och den c-vitaminrika havtomen bör
nåmnas. Kabbelekan förekommer allmånt
på fuktiga marker och dess blomknoppar
har inlagda använts som en slags pickels.
Den på våtmarker allmänt förekommande
porsen gav smak åt våra förfäders mjöd och
öl och den får ån idag ge smak åt en av våra

moderna brännvinssorter. Flera av våtmar-
kens växter användes också som medicinal-
växte1 som till exempel besksöta mot gikt
och älggräs mot feber Kråkbår och dvårg-
björk fick ge färg åt q'ger och garn, medan
skvattram anvåndes tillsammans med björk-
nåver för att framställa oua till läderbered-
ning. Våtmarkerna har även anvånts för fiske
och.jakt. På våren när myrarna var riktigt



våta utnyt{ade till exempel godånningama
att iden gick upp i myren för att leka och
därmed utgjorde ett lättfångat byte. Det är
troligt att myrarna använts för fiske på vissa
håll åven i K-ronobergs län. I Byn Häljaryd
strax nordost om Växjö talas det om att
myren tidigare varit indelad i fiskerätter.2 På
sensommarenjagades ofta änder som häckat
på myrarna3 och än idag är det mycket van-
ligt att älgiägare sitter på pass vid ml.rmarker
dår älgarna gärna går ut och betar Vintertid
har de tillfrusna våtmarkerna ofta använts
som farleder och för att frakta tyngre saker
som till exempel timmer

Den mest omfattande användning av våt-
markerna i detädre odlingslandskapet torde
dock vara våtmarksslåtter. Innan handels-
gödselns tid hade än-gen en betydande roll i
odlingsla ndslapet. Angens omlarrning rar
avgörande för hur många djur som kunde
hysas över vintern. Ifrån ången skördades
det viktiga höer som användes som vinter-
foder åt kreaturen, och gödseln ifrån djuren
användes som nåring på åkern, dårav ut-
trycket "äng år åkers moder".a Det är inte
bara äng på fastmark som utnyttiats för slåt-
ter, utan även de flesta våtmarker användes
regelbundet till slåtter och slogs på närings-
rikt starrhö. I södra Sverige låg ofta våtmar-
ken som slogs eller betades i anslutning till
bebyggelsen, och höet som slogs kunde bäras
eller fraktas på vagn hem till gården dår det
förvarades till dess att vinterns behov tog
vid.5 Ängslador var dock vanliga inte endast
i Norrlands inland. Den som studerar skif-
teskartor i Kronobergs län upptäcker snart
att det fanns gott om ängslador i anslutning
till våtmarker. De rikare våtmarkerna slogs
varje år medan de fattigare slogs vartannat
eller vart tredje år Det krävdes dock många
jordbruksarbetare till att slå de stor-a myrar-
na, månnen slog med lie och kvinnfolket
gick efter och räliade samman höet.u Det hö
som skulle förvaras i ångsladorna bars dit på

ryggen i en höbåge; på vissa håll levde tradi-
tionen att bära hö långt in på 1960-talet.

I sfte att öka den så viktiga slåtterns av-
kastning utvecklades i Norrland på 1700-talet
speciella meroder för konstbevartning av
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ångs- och våtmarker. En av metoderna för
att göda mlren eller maden var överdämning.
Principen för överdämning är att genom för-
dämningar förstårka den årliga naturliga
översvämningen av marlen och genom ö\er-
svåmning förse maden eller myren med det
slamrika vatten som fungerade som göd-
ning. Det var dock inte bara de våta slåtter-
markerna som fick förstärkt bevattning.
även ängen bevattnades med ett liknande
system som allmånt kallas översilning. Den
gick ut på att dämma upp en närliggande
båck och leda dess vatten ut på ängen i frna
kanaler.T Med framförallt England, Tyskland
och Danmark som förebild uwecklades i söd-
ra Sverige under l80Gtalet ett mer avancerat
och större system för översilning och ängs-
vattning. Trots att översilningsteknik varit
vanlig på kontinenten redan på 1600- och
1700-talen, tog det tid att introducera tek-
niken i Sverige, men efter att en nationell täv-
ling udyss år 1814 anlades silängar i Gårdsby
och Böksholm i Kronobergs lån.8 Tekniken
utnyt{ades framförallt dår det fanns flack
ärgsmark och ett naturligt fall påvattnet i ån-
Oversilning år dock inget som varit vanligt
förekommande i Kronobergs län.

I skrii'na källor på Island och i Norge finns
beskrivet att redan på 1000talet användes
brånntorv i skogsfattiga bygder I svenska
medeltida skrifter nåmns inte något om
bränntor-v, däremot att torv anvånts till tak-
tiickning och hägnader. Från 1600- och 170G
talen finns dock skildringar som bekfiiftar att
torv togs upp och nytljades som brånsle på
olika platser i södra och mellersta Sverige.e
I Kronobergs läns slättbygder förekommer
det att många mossar är "naggade i kanter-
na" till fö{jd av dessa små torvtåkterr0 Torv
har sedan lång tid tillbaka även anvånts som
strömedel åt djur i ladugårdar och stall. Som
kuriosa kan nämnas att på ekonomiska kar-
tan överVedamåla, i Ljuders socken i nuVarirn-
de Lessebo kommun. finns en tonströfabrik
utmärkt. Här förekom brytning av tor-v i li-
ten skala en bra bit in på 1970-talet.r'Bryt-
ningen har lämnat efter sig relativt stora sår
i landskapet som rydligt kan ses av den som
studerar ett ortofoto över området.



Antal mossodlingar i
Kronobergs län
Sedan 1879 års dikningslag har de diknings-
företag, dår flera markågare varit inblanda-
de, registreras och eukiverat-s. Handlingarna
finns idag i länsstyrelsens centralarkiv Till
lade företag hör en eller flera kartor i skala
1:4 000, som redovisar skiften, broar, diken,
vägtrummor med mera. Handlingama inne-
håller information om vilka markägare som

varit inblandade, arealer, vilka lån och bidrag
företaget fått. Samtliga skiften finns redo-
visade, oftast som åkeq men även som skog.
Den äldre varianten av dikningsföretag kall-
las för överenskommelseförråttningar och
de är ca 930 stycken. Dessa akter har en in-
offrciell prägel och har dårför fyllts på eller
åndrats efterhand som nya årenden kring
området kommit in. Dikningsföretag från
perioden 1910-55 är ca I 500 till antalet, och
efter 1955 finns 70 företag arkiverade. Det
finns dessutom ca 250 tåckdikningsföretag
som handlagts av lantbruksnåmnden under
1960-talet. Det rör sig alltså om ca 2 750 för-
rättningar som finns arkiverade i centralarki-
vet. Utöver dessa dikningsföretag finns ett
omfattande antal mossodlingar som dikas ut
utan bidrag eller lån. Det år gårdar som på
eget initiativ dikat ut odlingar På sin egen

mark. utan att någon annan marlägare rarit
inblandad.

Kronobergs lån är en skogsbygd med rela-
tivt få jordbruk. Antalet jordbruksföretag
uppgick 1992 till ca 3 400 och av dessa år en
tredjedel att betrakta som småjordbruk (fri-
tidsjordbr-uk).1'! Mjölk- och nötköttsproduk-
tion är dominerande i länet och växtodling-
en år i hurudsak inriktad på foderproduk-
tion. Antaletjordbrxksföretag har de senaste

åren sjunkit och är nu ca 2 700 till antalet.
När det gäller omfattningen av mossodling-
ar kan länet inte mäta sig arealmåssigt med
större jordbruksbygder, men i förhållande
till odlingsarealer torde länet ha en relativt
stor andel mossodlingar. Det är uPPenbart
att uppodlingen av våtmarker varit omfat-
tande. Hur pass omfattande den arealmäs-

sigt har varit är däremot svårt att få någon

uppfattning om. De flesta böcker och tid-
ningsartiklar som behandlar uppodlingen
av våtmarker redovisar en del arealuppgifter
om omlatrningcn. Det är dock svårt attjäm-
föra dessa uppgifter då en del redovisar od-

lade torunarker och andra alla typer av våt-

marker och sjösänkningar. Ofta rör sig de
olika uppgifterna också inom olika tids-
ramar.

När det gäller landets totala areal av od-
lad våtmark finns inga säkra uppgifter' De
som finns gmndar sig alla på mer eller mind-
re subjektiva uppskattningar I de markkar-
teringar som gjorts har oftast myrjordarna
blivit underrepresenterade, vilket till stor
del beror på att provtagningen varit d)T, och
att det dårför undvikits att ta prover på de
mindre odlingarna. Samtidigt utelämnades
ofta utägomarken helr. villet ger ett miss-

visande resultat då utågomarken oftast har
större andel myrjordar än inägomarken.
Karteringen har dessutom varit mer omfat-
tande i de bättre jordbruksdistrikten dår
andelen myjordar är lägre. Samtidigt finns
det a llrid gränslall vad gäller bedömningen
om enjord råknas som myrjord eller ej. De

bedömningar som giorts handlar oftast om
just mydordar, men det finnsju en hel del
övriga våtmarker som odlats upp och resul-
tatet kan därför bli något missvisande.rs Aven

om uppgifterna till stor del är uppskattning-
ar kan det ändå vara intressant att redovisa
en del siffror angående uppodlingarna av

våtmarker I de jordbruksdominerade byg-

derna har uppodlingen r'arit mycket omfat-
tande, i Skåne och Mälardalen har uppskatt-
ningsvis inte mindre än 90 procent av våt-
markerna försr'unnit. Vid sekelskiftet skall
det i Sverige ha funnits ca 600 000 hektar
odlad torvmark.ra Samtidigt finns det upp-
gifter om att ca 1,5 miljoner hektar våtmark
skall ha dikats ut och odlats upp under pe-

rioden 1850-1900.'5
Det kan, trots svårigheter med exakta siff-

ror, vara intressant att redovisa några siffer-
uppgifter kring mossodlingen i Kronobergs
län. Uppskattningen odlad myrjord lyder
enligt följande, är 1920 27 000 hektar, år
1937 23 300 hektar och år 1949 19 900 hek-
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tar. År 1961 var arealen odlad myrjord ca
I8 000 hektar.16 Förre slållföretrådande lant-
bruksdirektör Paul Olsson har vid något till-
fälle uppskattat länets mossodlingar till ca
tio procent av den totalajordbruksarealen.
Kronobergs läns totala andel jordbruksmark
uppgår numera till ca 70 000 hektar.17 An-
delen mossodlingar skulle, om Paul Olssons
uppskatming stämmer, vara ca 7 000 hektar.
Efter att jag sjätv besökt en mängd jord-
bruksföretag i lånet och konstaterat att i
princip varje gård har tillgång till mossod-
lingar, verkar det rimligt, eller till och med
som en underskattning, att mossodlingarna
utgör ca tio procent avjordbruksarealen. I
den totala andelen jordbruksmark ingår
både betesmark och åkermark, det är myck-
et vanligt att mossodlingar överyått till betes-
mark och därför skall uppskattningen göras
på den totala andelen jordbruksmark. Det
är även viktigt att vara medveten om att alla
de mossodlingar som tidigare brukats i länet
fortfarande finns kvar synliga i markerna,
trots att de sedan långe tillhör den nedlagda
jordbmksmarken och idag råknas som skogs-
mark eller impediment. Om vi går på 1920-
talets arealer och drar bort det som forfaran-
de är aktivjordbrrrksmark, skulle det handla
om ca 20 000 hektar mossodling som numera
ligger kr'ar som slnliga rester i skogsmarken.

Orsaker till mossodlingens
omfattning i Kronobergs län
Detfinns flera orsaker till att länets mossod-
ling år och har varit omfattande. Det är väl
känt att folkmängden i Sverige ökade dra-
matiskt under 1800-talet, från 2 347 000 år
1800 till 3 483 000 år 1850.'8 Tiots en omfat-
tande emigration fortsatte Sveriges befolk-
ning att öka och år 1880 hade Sverige en
befolkning på drygt 4,3 miljoner invånare.re

Jordbruket förmådde inte att försörja den
kraftigt växande befolkningen, som till stor
del var bosatt på landsbygden. Under 1800-
talets andra hälft genomfördes laga skifte i
de flesta av lånets byar. Med rationellare en-
heter blev såkert nyodling på mossar ett
alternativ till emigration. Kronobergs län be-
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står av eha procent våtmark, vilket till stor del
utgörs av m),rar.'0 Man kan således konstatera
att länet haft en stor andel våtmark innan
utdikningens och sjösånkningarnas tid. Carl
von Feilitzen, Svenska Mosskulturförening-
ens grundare, konstaterade att det fanns gott
om mlarnarker i Småland som "bara låg och
väntade på uppodling".'?r Svenska Mosskul-
turföreningens tillkomst 1886 och dess när-
het i Jönköping har säkert bidragit till att
antalet mossodlingar i Kronoberg r,arit rela-
tivt många. Föreningen genomförde under
1904 och 1905 omfattande undersökningar
av lånets torvmossar.22 Svenska Mosskultur-
föreningen hade dessutom under flera år
provodlin gar/uppvisningsfiilt i Kronobergs
lån, bland annat i Gashult (Riinte), Brogård
(Annerstad), Brotorp (Norraryd), Asaryd
(Asa) och Osjöbol.'3

Exempel på utdikningsföretag
i Kronobergs län
Ar 1920 lasställdes en överenskomme lselör-
rättning för byn Pikaböl i Älghults socken.
Utdikningen i b1n år dock äldre ån så, redan
på laga skifteskartorna från 1800-talet är alla
diken utritade. På 192O-talet förbättrades
dock utdikningen med ett statsbidrag på
2 570 kronor som betalades ut till sex olika
markägare. Den första meningen på kon-
traktet lyder enligt följande: "...för torrlägg-
ning avvattenskadad mark tillhörande... ".?a

Det bör med detta noteras att slnen på våt-
marker föråndras betydligt de senaste 100
åren. Det som sågs som vattenskadad mark
kallas idag biologisk mångfald och natur-
resurs! De utdikade tegarna i bi'n Pikaböl
brukades som åkermark och slogs ånda in
på 1950-talet. Efterhand som jordbmket i
byn rationaliserats, men även minskat i om-
fattning, har åkrarna övergått till betesmark
eller övergivits för att viixa igen. Flera av de
åkrar som var aktiva på 1950-talet står idag
under vatten. Det så kallade Rökårret, som
är utmärkt på 1950-talskartan, år idag helt
igenvuxet med skog. Byn har numera en-
bartjordbruk i mindre skala och de båtfe
jordbrukmarkerna prioriteras därför fram-



för den utdikade rrarkcrr. Dclna är också av

det älclrc slaget, r'ilket säkert minskar dess

odlinqsbarlrer. \ i larr alltrå Lon\lalern irll i

b,vn Pikaböl lar naturen tillbaka det sotn vi
märrniskol en Eiång, genom hårt ar-bcte, er
ö\'rat.

Trancbrokanalens torrlåggningsföretag,
år I931, liggcr i lLyssby socken i Kronobergs
lån. I detta företag ingår båcle mosse oclt
rra,l. Derr rom läser lörr.-ittrring-n irscr att
,lt-r rar m1r let roga o, h högri,lligt nir rrt-

dikningar av markcr, rnecl mzinga markäga-
re, skulle utlöras. Kungiirclscr hade både
g:itt ut i tidningen Srrålånningen och fiir-
kunnats i Ryssb,vs och Agunuaryds kvrkor:i
Den våstla och södra delen av Tranebro-
kanalens torrläggDing är lbrtfarande aktir,
jor clbnrksmark. I clcn östrur delen finns en
rnad sorn ingår i 1örrättningen och som tidi-
gare bland annat odlats med havre. Dcn är

numera betesmark och cn rnycket fin {ägel-
mad. Dåremot är det alrerkningsbar grirn-
sk,'r i dlrr ,, rrtrala delcrr ar lör tä(tttingen.
Denna del år markerad som åkermark i de
lrandlinqarsom llnns llln 1931. nrrrr år re-
dzru på 1950-talet nrarkerad som skog på
kartan. I den här trakten finns ett flertal ak
tiva larrtbrukare som brukar der.iordbruks-
nark som ingår i torrliiggniugen. Något
ne,lläggning'hot liirelig{cr rlltrå irrtc i rrrr-
lällct.

Ett ar.många smir utdikniugsföretag som
aldrig blivit registrerat fiir något lån eller
bidrirg, finns i bvn Kr'ånarp strax norr om
Ljung-by Intill sjön Flåren finns våta strand-
ångar som enligt laga skilieskartan ifrårr
1866 brukaclcs sonr ärrgsrnark. Gräset slog..s

o, h hars pa r.\,qsen hem rill gård( n. preci.
sorn det besktivs i skildringar om r'åtmarks-
slåtter Nzigon gång rnellan 1866 och sekel-

* r.l\ssTYRH-SE\

Figur 19:1

I l).nrn delen iir tiinsgränsan änrlrad, tilhet fi)rhhrar le iila marheinganm utoför kins{Iiins(n.



figur 19:2
Eir.nomiska hartan 6ver byn Pikaböl untler 1g5A tulel. Åkenn&t*?n iit marhond ned gu[t oth dihnirLgföt?t.lgeL air

narhn at med. ett ritt stre.h.

):-igur 19:3
[,tt ortofota från 1 99\talrt (;ae.r Pikabil Dikningsf;r?tuEets (fua kigp;, illustra ar alla d.e d.iken. som ingåLl i Jiiekryd .

I:luaurl,tlebn au tkL sotn uaril åkermarh iiridag ii (xgirel, tltogsnark, eller sLår und?.r uallcn (mi;rhe liidmr|
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[igtr 19:1
I.)kiononisha karxLn Jirir 1950 tubt iir(.r '1) (tnehakarutkn s tanliippninllslörekq. I it otnråden san är gftma (skogt-

nurrh) sltts rle ljusa linjema från. dihrLi ngsJöfttnset. Liigg :r'?tb*e till allu tle lingtlador sam. iir narketat]e i uiislrtL

fukn aa mosrodlbrgen.

ltigur 19:5
OitoJott,.ltrin 1990-takt ih)/r'lianebro. Tonläggningslönt.ngr:Ls ln kemdc dikti \yt.s inn liingrt i tLet nörka omrtuLe

(lär det numeru iixh' 50 60 årig gran.sltog. De iir ior:k tiil slttliga fit- .Len .tott tar u Prom.rLal i skogen!



skiftet dikades ängsmarken ut. På de övre
tegarna odlades havre, men om de undre
tegarna odlades är svårt att veta.26 Kanske
dikades det nedre området endast för att
höskörden skulle förbättras. På 1920-talet
reglerades sjön och fungerar sedan dess
som regleringsmagasin till Kronobergs läns
största vattenkraftverk belåget vid Lagan.'7
Strandområdet vid sjön blev återigen våtare.
Ovre diken och kanaler rensades och på te-

garna odlades växelvis havre och vall ända
fram till 1960-talet. De nedre våta tegarna
brukades som ängsmark vid nödår, men blev
allt våtare och år sedan länge helt obrukba-
ra. Resterna efter tegarna syns dock tydligt i
landskapet och om man studerar ett orto-
foto. Alla odlingarna bmkades med hjälp av
hästar, grödan slogs med lie och havren
bands för hand. På 1950+alet skaffade bru-
karen traktor, de utdikade odlingarna kun-
de inte båra den tyngden, och marken över-
gick till betesmark. Alla odlingarna hö1ls
dock öppna en bra bit in på 1960-talet.23
Några odlingar är idag igenr.uxna med löv-
skog. I den glesa lövskogen syns tydliga ra-
der där rester av tegdiken finns kvar. Större
diken/kanaler är lagda i ägogrånserna/rå-
gångarna.

I byn Hörda, norr om Ryssby, finns moss-
odlingar som idag används som betesmark.
På laga skifteskartan från 1863-64 är om-
rådet beskrivet som mosse, och mossens ut-
kanter nyttjades som ängsmark. I böckerna
som hör till kartan redovisas ängsmarken
som kårrång, kårrmark och ängsmark med
syrligjord. I slutet av 1800-talet dikades mos-
sen ur. Ell torrläggningsföretag finns regist-
rerat 1904 och ett senare företag strax norr
om detta finns registrerat 1933. Mossmar-
ken övergick i slutet av 1800-talet till ängs-
mark, åkermark och skogsmark. På åker-
marken odlades omväxlande havre och vall
ända fram till 1950-talet. Skörden skedde
för hand, slogs med lie, håssjades eller bands
och kördes hem med hjälp av håstar. Ge-
nom att man odlade ärtvåxter vissa år för-
bättrades höskörden och mossodlingen ut-
armades därför inte.':e Mossodlingarna har
god bärighet, men är så steniga att de aldrig
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har kunnat br-ukas med traktor. Vrssa ar arr-
våndes marken till betesmark och tre gånger
per dag mjölkades korna på plats varpå
qiölkkrukorna kördes på kårror upp till vä-

gen. Denna verksamhet förekom en bra bit
in på 1950-talet. Fastigheten saknade tidi-
gare skog och för eldning till husbehov an-
vändes torv. I skogen syns det fortfarande
spår efter denna torvbrytning. Flera teg-
diken tåckdikades med plankor av alträ, och
varje år rensades åndarna på alla diken med
långa slanor. Det år relativt dåligt fall i om-
rådet och lantbrukaren rensar regelbundet
alla diken för att hålla marken duglig. Idag
är det skog på flera av de tegar som tidigare
varit åkermark eller ångsmark, men några
tegar hålls öppna av betande djur. Brukaren
värderar sin mossodling högt och menar att
den haft stor betydelse för gården genom
tiderna och att den nu är bra att ta till de år
då andra marker år torra.3o

Strax utanför byn Vedamåla, i Ljuders
socken, ligger Vedamåla mossodling. Moss-

odlingen och utdikningsföretaget genom-
gick syneförråttning år 1933 och det utgick
både bidrag och lån till utdikningen. Mark-
ägaren har brukat mossodlingen sedan 1945
och menar att marken odlades redan innan
1930-tatet. Vedamåla mosse ligger i två byar,
Vedamåla och Vida, och på 18O0-talets skif-
teskartor år marken markerad som mosse,
ängsmark och utågomark. Flera ångslador
finns på kartorna ifrån 1845-61 och 1839-
40 och markägaren beråttar att det under
h:u.rs tid på gården funnis fem stycken lador
Idag finns bara en intakt ängslada kvar, och
av de övriga $ra återstår bara en del rester
som spår i landskapet. På mossen odlades i
huvudsak hawe. men växelvis odlades åven
vall. Havre odlades ända fram till 1980-talet,
men den sista skörden 1981 kunde dock ald-
rig bärgas eftersom odlingarna hade sjunkit
och blivit så blöta att marken inte längre bar
för en skördetröska. Efterföljande år över-
gick man till vallodling, men sedan slutet av

1980-talet år mossodlingen utarrenderad
som betesmark.sr På de södra. östra och västra
tegarna har brukaren planterat skog. Kvali-
teten blir inte den högsta eftersom skogen



växer snabbt, och på en del av tegarna har
brukaren dessutom haft problem med vilt-
skador på planteringarna. Mossodlingen lig-
ger en bit ifrån byn och här kan viltet med
andra ord beta utan störningar. Markägaren
anser ändå att det är lönsamt att plantera
mossodlingen. och när arrendatorn inle
längre år intresserad av mossodlingen som
betesmark planerar han att plantera gran-
skog även på återstoden av mossen.

I Attsjö by, betägen stra-r öster om Värjö,
finns gamla mossodlingar som ingår i ett sjö-

sänkningsprojekt från mitten av 1800-talet.
Mossodlingarna som ligger på den gamla
sjöns strandängar används idag som betes-
mark. På I 83O-talets laga skifteskarta är strand-
ången markerad som ångsmark och på fast-
marken upp mot vägen finns flera mindre
åkrar. År 1845 upprättades en sjösänknings-
karta eller snarare avtappningskarta över
området, och kartan anger att den utdikade
sjön skall användas till förbåttrad höbärg-
ning. I början av 1900-talet dikades sjön ut
ytterligare, då i slfte att utöka åkermarken.
A-llt arbete gjordes för hand. Huvudkanalen
tvingades man gräva genom fastmarken och
denna kanal kompletterades sedan genom
grävda diLen iägogränscrna. Det är inte
svårt att förestålla sig vilket slit det innebar
att grä\.a alla dessa långa diken. Sjöbottnen
odlades upp med havre och vall, och en av

markägarna berättar att det var fina skördar
de frck ånda fram till i bö{an av 1960-talet.
Den odlade sjön försumpades sedan allt
mer och det ansågs inte längre lönande att
försöka fördjupa någon kanal eller några di-
ken. Marken runt omkring sjön anvåndes
därefter som betesmark. Idag håller sjön på
att återbildas, men någon vattenspegel bil-
das dock inte. Gråssvålen flyter ovanpå likt
gungfly och till området söker sig alltfler få-

gelarter. Hår håckar tranor, och varje vår
finns gott om svanal ånder och knipor. De
omgivande mossodlingarna nyttias som sagt
som betesmark, men markägaren menar att
de knappt ens duger till det. Numera rensas

inte längre några diken. I byn finns bara ett

par fritidsbrukare kvar och istället för lant-
brukare har familjer med arbete i Växjö
med omnejd flyttat dit.r'?

I Kyrkeryds by, nordost om Växiö, finns
en mossodling som idag anvånds som betes-

mark. T1värr harjag inte funnit någon laga
skifteskarta över Kyrkeryd, däremot finns en
karta ifiån 1881 över grannbyn Häljaryd.
Den kartan visar att området var utdikat re-
dan på 1800-talet. Markanvåndningen anges

dock som ångsmark och förmodligen var
det primåra sftet med utdikningen att för-
båttra den våta ängsmarkens avkastning.
Marken mellan Kyrkeryd och Tveta var
mycket r,åt och det saknades väg mellan by-
arna. Markågaren berättar att marken var
indelad i fiskerätter och bekräftar att den i
början av seklet i huvudsak brukades som
äng. Når höet slogs i de båda byarna kunde
folk gå och ropa över till varandra, men
marken var så våt att det inte gick att gå mel-
lan byarna. Det fanns flera ångslador i om-
rådet och dessa var ofta populära härbårgen
för luffare som vandrade i trakten. Vid ett
tillfälle slog blixten ner i en av ängsladorna
och länge ryktades det om att en luffare
skulle ha brunnit inne. Denne luffare dök
lyckligtvis upp vid ett senare tillfålle! Dik-
ningen förbåttrades efterhand och 1913
hölls slneförråttning för Kyrkeryd, Håljaryd
och Tveta torrläggningsföretag. Stora delar
av marken övergick nu till åkermark där i
hur,udsak havre odlades. Först på senare år
började man odla vall. Denna mossodling
har hela tiden brukats med häst, då mark-
ågaren aldrig brydde sig om att ska-ffa någon
traktor. Havre odlades ända fram till 1960-
och 7O-talen, och det finns faktiskt fortfaran-
de mossodlingar i byn där det odlas havre.
Nu arrenderas mossodlingen ut som betes-
mark och markågaren fortsätter att röja bort
träd och buskar för att hålla odlingslandska-
pet i byn öppet. Efterfrågan påjordbruks-
mark år dock liten i dessa trakter och hår
finns allt fårre lantbrukare som kan hålla
landskapet öppet.33
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Större uppodlade våtmarker i
Kronobergs län
I detta avsnitt kommer en del större uppod-
lade våtmarker att nämnas översiktligt. Jag
har genom förfrågningar och studier av eko-
nomiska kartan plockat ut dessa projekt. De
flesta år stora uppodlingsprojekt, och det rör
sig alltså om åLskilliga kilometer med diken
beskrivna på ett flertal kartor, som ibland år
från flera olika årtionden under framförallt
1900-talets första hälft. Många av dessa myr-
odlingar är fortfarande i jordbruksproduk-
tion och de flesta har betytt mycket för de
berörda bygderna.

Djurle myr är ett av de största utdiknings
företagen i länet och har en areal på över
I 000 hektar. Djura Nöbbele b1 var. innan
myren odlades upp, en av de fattigaste trak-

terna i länet. Till varje gård hörde ca två till
fem hektar stenig och mager åkermark. My-
ren brukades som slåttermark och det glesa
näringsfattiga gräset bars på ryggen till alla
de hölador som stod uppställda på holmar
på myren. Omkring år 1870 bodde i byn en
man vid namn Zeuten. Han förespråkade
att myren med fördel skulle kunna dikas ut
och odlas upp. Byborna bjöd dock på mot-
stånd och menade att det skulle bli för kost-
samt, att det grås som fanns skulle försvinna
och att odling aldrig skulle fungera på den
magra myren. Zeuten stod dock på sig och
hck till slut med sig så många att man beslu-
tade att Djurle myr skulle torrläggas för od-
ling. Vid denna tid blev Zeuten utsatt för en
hel del trakasserier. Byborna kastade sten
och glåpord efter honom när han visade sig
i byn och vid något tillfålle råkade han i

Figur 19:6
Djurk ]alr sbax söd om Växjö dr Kronobergs Länt sL sta uqqod,lade m)t Dess rid,slrächta öpp\a åhemark,,ir en
hontrast till det i turigt dtogrika landshapet i läneL Söne ful?n at m)ren odlas Jbrtfarandc och har star betJd.else för
de aktilta jordbtak som Jinns i bygden.
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Figur 19:7
14 fun aidstriickkl Djurlz my Jinns mångr iingslatlar bnamde. Dcssa anrriindes li(ligare lill höför aring och hö?t

frahnttes hcn tiLl gårfun p,å L,intan når marhen rar fusetL orh kinbar Numrra hnr dc flzsta ladoma ingen lunhtion

slagsmå1 för sin åsikt om myrens uppodling.
När odlingen väl kom igång, ville inte pes-

simisterna tro det de så9. Havrcn blev grov
som vass och de sPekulerades i om det gjor-
des något på nåtterna som giorde att havren
blev så fin. Annars måste detvara trollkonst!
De första 20 åren odlades nåstan bara havrc,
vitket fick till följd att.jorden utannades. Det
infijrdes därför ett slags växelbruk och när
jårnvägen mellan Växjö och Tingsryd var
fårdig år 1t397 ktnde man tillföra både göd-
ning och kalk.3'1 Svenska Mosskultr-lrfören-
ingen genomförde år 1905 undersökningar
av torvmossar i Kronobergs län och där be-
skrivs Djurle myr enligt följande: "l 100hek-
tar milslång, odlad kärrmark af mycket skif-

tande beskaffenhet med starrtorf, skogstorf
eller sr'ämbildninEiar."Ji Sedan myren odla-
des upp i slutet av lB00-talet har det konti-
nuerligt gjorts förbåttringar av diken, täck-
dikningar och det har installerats Punpar.
Den till arealen stora myrelr har varit och år
fbrtfarande viktig för bygdens lantbrukare.
På senare år har dock antalet lantbrukare
minskat och därfiir har är'en andra intres-
sen kommit att verka på myren, det har till
exempel anlagts en rätmark i den södra de-
len av myren.

Nistens myr år ett av de större uPPod-
lingsprojekten och ligger på gränsen mellan
Våxjö och Tingsryds kommun. Syneförrätt-
ning av torrläggningsföretaget hölls 1958,
men nlyren torde varit odlad långt tidiuare.

Södre n.ryr utanliir Linneryd i Tingsryds
kornmun är ytterligare en stor uppodlad
myr. Uppodlingen och utdikningen är be-

skriven på inte nrindrc än tio kartor och syne-

fiirråttningar hiills 1933, 1938 och 1949.

Fiilshults, Ryds och Garphyltans torrlägg-
ningsfiiretag 190? år beläget utanför Ene-
ryda i Almhults kommun. Det är ett stort
mossodlin gsprojckt med fl era utdiknings-
kartor. Många av odlingarna där har idag
ör'ergått till.betesmark. Store mosse trtanför

Qungby i Ossjö och Fiskeryds byar är be-
skrivna på tre stycken utdikningskartor och
syncförråttning hölls 19?8.

Pinnamyren sträckcr sig mellan Boaryd
och Boarydsudd i Tingsryds kommun och
är ett stort odlingsprojekt som hade syneför-
rättning redan 1886. Visle myr i Almhults
kommun har dikats ut i omgångar i början
av 1900-talet. Hela utdikningsfiiretaget be-
skrivs med inte mindre än tolv utdikninss-
kartor Myren är fortlarande i bruk och här
odlas både spannmål och vall.



Ett uppodlingsprojekt som kanske inte är

så stort till ytan men vål så kånt år Huseby-

maden. Maden awatmades och odlades upp.
Idag har den blivit ett naturreservat som

skös genom både odling och betning. Stora

delar av maden tillåts nu översvämmas och

utvecklas fritt. Maden har därför blivit en

för lånet berömd och uppskattad fågello-
kal.

Långs länets större vattendrag, som till
exempel Lagan och Helgeå, har flera stora

mader odlats upp. Utdikning och sånkning
av sjöar i lånet har rarit mycket omfattande,
och många av de myrar som har odlats upp
har till viss del blivit awattnade i samband
med sjösänkningar. Uppodlingsverksamhe-
ten var under perioden från 1880 fram till
193O-talet mycket omlättande. Odlade my-

rar och sjöbottnar år med andra ord mycket
vanliga i Kronobergs län.

Våtmarkerna idag
Idag är våtmarkerna upPskattade för sina
höga naturvärden, och många våtmarker
har för sitt rika fågelliv blivit populära ut-
flyksmåI. Instållningen till våtmarkerna har
dock föråndrats mycket över tiden. I det
äldre odlingslandskaPet var de en uppskat-
tad resurs som utnlttjades för bådejakt, fiske,

höslåtter, torvbrytning och så vidare. När
jordbruket under 1800-talet inte längre för-
mådde att försörja den ökande befolkning-
en förändrades synen på våtmarkerna Då
ansågs de ofta som odugligjordbruksmark
och uttryck som vattensjuk, dyhål, sumphål
och mygghål blev allt vanligare. De odlings-
försök som hade gjorts av våtmarker tidigare
hade dittills ofta r,arit mer eller mindre miss-

lyckade, men när det i slutet av 1800-talet
uppdagades att det hade giorts många lyck-

ade utdikningar och uppodlingar i övriga
Europa. ansågs våtmarkerna återigen som

en möjligjordbruksresurs. Många uppodla-

de våtmarker fick dock inte de förväntade
stora skördarna och lades ner ganska omgå-

ende. När sedan det småskaligajordbruket
under 1900-talet allt mer förlorat i betydelse

har synen på våtmarkerna återigen föränd-
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rats, och nu ses de sållan som någon direkt
jordbruksresurs, utan hellre som en natur-
resurs. Det förekommer dock fortfarande
att våmarker som mader betas eller hävdas

vilket år en bra miljövårdande insats, då häv-

dade våtmarker är artrikare än ohävdade.
Idag förekommer inget direkt hor mot våt-

markema från jordbrukeLs sida, om man bort-

rer lrånjordbrules kväveläckage som över-

gödervattendrag och sjöar. Arealen åker och

betesmark minskar kontinuerligt och någon

nyodling är inte längre aktuell. Fortfarande
förekommer dock dikning av våtmarker inom
skogsbmket, men dikning är sedan 1986 till-
ståndspliktig enligt naturvårdslagen. I Kro-
nobergs län lämnas tillstånd till inre mindre
än 80% av ansökningarna. Dessa avser oftast
omgrä\'ningar eller kompletteringar av redan
befintliga diken, och endast fem procent av

ansökningarna avslås i sin helhet.:6 Ett all-

\arligt hot mot våtmarkerna är dock att det
förekommer en olaglig dikningsverksamhet
inom skogs- ochjordbruket. Når våtmarks-

inventeringen genomfördes 1990 i Väster-

bottens län, visade det sig att inte mindre ån

tio procent av de i fält undersökta våtmar-

kerna berördes av olaglig markawatming.3'
Det är oroväckande att så liten hänsyn har
tasits till dessa områden eftersom de våt-

marker som inventerades endastvar de som

hade en "högre klass".

Fortfarande förekommer torvbrytning
ö\'er större delen av Sverige. Torv till för-
bränning är dock omdiskuterat och har en

sårstållning, då det är ett mellanting mellan
fossila bränslen och biobrånslen. Tor-v bryts

även som jordförbättringsmedel, så kallad
växttorv. Modern torvbrytning innebär en
totaldestruering av myren, och den ur-
sprungliga myren kan aldrig fås tillbaka. Ur
naturvårdssynpunkt bör dock den brutna
myren omvandlas till sjö eller våtmark.33 I
Kronobergs lån finns 14 mossar med till-
stånd för torvbrytning och av dem är 11 i
drih. '" Vid ron bryrning frigör s hum usämnen

som kan försura omgi€nde sjöar och \ratten-

drag, vilket påverkar deras flora och fauna.

Det finns därför krav på att torvtäkter skall
ha dammar där humus- och torvpartiklar se-



dimenterar. Det har dock riktats kritik mot
att detta inte år tillråckligt. Möckelns fiske-

vårdsförening i Ämhults kommun anser till
exempel att brytningen från LiatorPsmos-
sen påverkar sjön Möckeln negati\'t, och att
kommunen och lånsstyrelsen skall ställa stör-

re krar på brytningens säkerhet lör omgilan-
de natutao

På senare år har det blivit allt vanligare
med konstgjorda våtmarker. Många kom-
muner i Sverige anlågger våtmarker i s;'fte

att rena stadens dagvatten och därmed und-
vika att omgi nde sjöar och vattendrag får
ta emot metaller, oljerester och andra förore-
ningar I Våxjö kommun har på I 1l:s gamla
skjutbana anlagts två dammar och en kanal

med meandrande lopp. Kanalen år försedd
med översvämningsytor där vattnets hzlstig-

hetbromsas upp, och föroreningar kan sedi-

mentera på dammarnas botten och vid ka-

nalens översvämningsytor. Växjö kommun
har tidigare lagt många miljoner på att rena
sina övergödda sjöar och nu förhindras att
dessa smutsas ned av dagr,atten. Aven Kalmar
kommun har anlagt en våtmark som är be-

lägen vid södra infarten, där det tidigare varit
utdikad åkerrnark. Dår sedimenterar nu för-
oreningar ifrån flygplatsen varmed Kalmar-
sund skonas. Detta dämme har snabbt blivit
en populår födo- och rastplats för flyttande
vadarfåglaq nå8ot som åven uppskattas av

turister och natur!ånne r.

De odikade,/naturliga
våtmarkernas natulvärden
Våtmarker är ofta grånsområden mellan
land och vatten och hyser dårför arter från
båda dessa miljöer Våtmarken år dessutom

en livsmiljö för ett stort antal våtmarksbund-
na växt- och djurarter, sPecifikajust för den
fuktiga miljön. Denna kombination gör att
våra våtmarker är mycket växt- och djur-
rika.al Ur naturvårdssynPunkt år våra odi-
kade våtmarker mycket viktiga ekosystem

som bär på biologisk mångfald och därmed
utgör viktiga genbanker inför framtiden.
Våtmarkerna är lekplatser för många arter

av fiskar och grodor och de är viktiga som
rast- och födoplats för fllttfåglar som åndeq
gäss och vadarfåglar.a'? De utgör även födo-
miljö för fåglar som skogshöns och som
kalvningsland åt klöwilt.a3 I södra Sverige är
ett ekosystem med omvåxlande skog och
våtmark vanligt. Våtmarken är där ofta en
korridor som ger möjlighet för arter att för-
flytta sig mellan åtskilda ekosystem som till
exempel skogar. Som korridor ger våtmar-
kerna därmed möjlighet till in- och utvand-
ring av olika arter. De utgör dessutom en
ti flyktsort ör många arter vid så kallade eko-

logiska katastrofer som skogsbränder och
kalhuggning.la

Våra våtmarker har, som tidigare avsnitt
visat, utdikats i stor omfättning och de våt-

marker som idag år relativt orörda bör vi
alltså vårna om. I Sverige har vi en samman-

lagd areal på 8,6 miljoner hektar odikad
myr orh sumpskog. och andelen myr utgör
då ca 3,6 miljoner hektar. Hittills har ca

288 000 hektar skyddats som naturreservat
och ett av Naturvårdsverkets övergripande
mål år att ytterligare orörda våtmarker skall
skyddas.a5

Kronobergs län består till elva procent av

våtmark, vilker är relativt mycket för södra
Sveriges del. Störst andel våtmarker finns i
länets västra delar, i Almhults, Markaryds
och Ljungby kommuner, där andelen våt-

marker utgör ca 17 Procent.16Vid länets våt-

marker förekommer växtarter som pors, blå-

tåtel, skvattram och klockljung. Här finns
även dvårgbjörk utbredd över hela lånet, vil-
ketjämfört med öwiga Sverige år ovanligt
eftersom dvärgbjörken år en nordligt ut-
bredd art. Våra odikade våtmarker utgör allt-
så unika ekosystem som har ett mycket högt
naturvärde för dess rika våxt- och djurliv.

överskott av kvåve från jordbruket kan
övergöda våra sjöar och vattendrag, vilket
)eder till igenväxning och en uurmning av

flora och fauna. Våtmarkerna har förmåga
att binda upp kväve i marken, vilket minskar

risken för övergödning. Aven ur detta per-

spektiv har de alltså ett stort, ur natrrrvård-

synpunkt, vårde.
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De uppodlade våtmarkernas
natur- och kulturvärderr
Jordbruksverket har inom kampanjen "mark-
ernas mångfald" gett ut en sköselhandbok
för gårdens natur- och kultur-värden, som är
tänkt att användas av fiamförallt rådgivare
och informatörer som arbetar medjordbm-
kes miljöfiågor I boken finns rvå avsnilr om
myrar, strandängar och strandbeten, där det
redogörs för vilka natur- och kulturvården
som finns. Myrens kulturvården är framför-
allt spår av myrslåtter, som till exempel ka-
naler, dåmmen, lador och hässjor. I myren
eller dess omgivning kan det också finnas
både stensatta källor och orörda källor, vilka
har ett mycket högt kulturvärde. Spår av
mossodling som till exempel diken, kanaler
och hågnadsrester är också av kulturvärde.
Här rör det sig framförallt om myrodlingar
som tagits ur bruk eller om myrmarker som
angränsar till gårdens.jordbruksmark. Till
kulturvården hör också spår av vägar och
stigar till de tidigare utnytqade våtmarker-
na. Målsåttningarna år att kulturspår som
lador, håssjor, kanalsystem och hägnadsres-
ter skall bevaras och tydliggöras. Diken och
kanaler skall rensas lör arr fortsärrningsvis
vara \aflt.nlörande och slall gärna urnl rLjas

för attvatma djur.a? Skötselhandboken nåm-
ner dock inte något om utdikade och odla-
de mvrar eller andra våtmarker som är ry-
piska inslag på en del platser, till exempel i
Kronobergs och Jönköpings lån. I Ingvar
Christofferssons biclrag till Kmnobergs natur.
Naturuårdsprogram Jör Kronobergs kin frnns
dock ett avsnitt om utdikade våtmarker som
karaktiiristiska för en del odlingslandskap,
vari framhålls att rester av g-amla odlingar har
både ett natur- och ett kulturvårde. Chris-
toffersson skriver där följande om mossod-
lingar: "Mossodlingen anförs ofta som ex-
empel på ur naturvårdssynpunkt likgiltiga
områden. Detta betraktelsesätt är felaktigt
eftersom mossodlingarna i många trakter är
karakuiristiska delar av odlingslandskapet."as

Den utdikade våtmarken erbjuder värde-
fulla miljöer för både växter och djur, i s1-n-

nerhet om det finns flera öppna diken och
om våtmarken hävdas genom bete och slåt-
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ter I diket, Irån botten och upp långs dikes-
renarna, kan det finnas en mängd växter
som flytbladsväxter, kärrvåxter, grässvålsväx-
ter och åkerogräs. Här häckar gärna busk-
skvättan, och dikesrenen år ofta boplats för
hasselmus.a! Når möss och andra smågna-
gare finns i dikesrenarna ger dessa utmärkta
jaktmarker för ormar, räv, ormvråk och ugg-
1or. Hävdade våtmarker hålls öppna och är
dårför solexponerade, vilket ger bra förut-
sättningar för många ljuskrär.ande och håvd-
beroende öner. gräs och starraner. Ä\en
insekter, grodor och ormar gynnas av hävd,
framförallt djurtramp gynnar både insekter
och grodor.5o Dikade våtmarker har dock
inte den mångfald av växt- och djurarter
som de odikade, och ett ensidigr eller otill-
räckligr hävdande som enbart berning av
den dikade marken kan gynna ogräsvegeta-
tion som älgört och tågväxter. Dessa bör
varje år innan växternas frösåttningar be-
kämpas med lieslåtter

Om strävan att bevara de
uppodlade och utdikade
markerna
Utdikning och uppodling av våtmarker,
framlörallt myrar, har under senare delen
av 1800-talet och under 1900-tales första år-
tionden r,arit mycket omfattande. För att od-
lingarna skulle kunna få en bra odlingskvali-
tet krävdes mycket omfattande dikningar,
vilket sett odlingarna deras typiska utseen-
de. Trots arl awatrningen och odlingen varit
så omfattande att näst intill varje uård i vissa
bygder har tillgång till mossodlingar, har
denna ur kulturgeografiskt synpunkt intres-
santa företeelse fått liten uppmärksamhet.
Det finns relativt litet skriver om mossod-
lingen som inslag i odlingslandskapet, och
den verkar inte ha fått något direkt högt
kulturvårde. Utifrån ett kulturgeografiskt
synsått år mossodlingar, enligt min åsikt,
mycket intressanta, då de genom sin omfatt-
ning inneburit en stor förändring av land-
skapet. Deras t)?iska utseende med tåta teg-
diken, ofta igenvuxna med tråd, utgör i



skogsbygder som Kronobergs lån ett t)?iskt
inslag i odlingslandskapet och de borde där-

för ur kultursynpunkt ha ett högre värde än

vad de har nu.
En anledning till att mossodlingarna fått

så lite uppmårksamhet och så lågt kultur-
värde kan vara att det fortfarande är en rela-
tivt ung företeelse historiskt sett. En annan
förklaring är att det fortfarande finns gott
om mossodlingar och att dessa hittills inte
varit hotade att försvinna ur odlingsland-
skapet. Mossodlingarna har dock under
1900-talet ständigt minskat. De har ofta
övergivits som jordbruksmark och på od-
lingarna har det istållet för vall och havre
uppsrått sjätvsådda lövskogsbestånrl. F.n del
odlingar har planterats med granskog. En-
ligt de siffror som redovisats har andelen
odlad torvmark minskat med en tredjedel
sedan sekelskiftet 1900, och minskningen
ser ut att fortsätta.

Den största anledningen till att mossod-
lingarna har ett så ringa kulturvärde år för-
modligen att de ur naturvårdssynpunkt är
relativt artfattiga i förhållande till opåverkad
våtmark. Andra kulturelement i odlings-
landskapet, till exempel hamlade träd och
stenmurar har inte bara ett högt kulturvär-
de utan åven ett högt natur-vårde och de bi-
drar därmed till den biologiska mångfalden.
I biologens ögon gör inte mossodlingarna
det, och de allra flesta ser uppodlingen av

våtmarker som en förlust. Författare hånger
sig ofta åt att beskriva alla de natuNärden
som gått förlorade och åt uttryck som "vad

har vi fått, men vad har vi egentligen mist"
och "människans nit för att skapa odlings-
bar mark har utarmat landskaPet". Sjålvklart
är det en förlustför naturen att så många våt-

marker odlats upp, men uppodlingen måste

ses i sin helhet. Uppodlingen av våtmarker
skedde i en tid med livsmedelsbrist och hög
utvandring, vilket för Sveriges del var en na-
tionell kris. Våtmarkerna var den sista od-
lingsreserven att ta till, och det tål att fundera
på vad som skulle ha hånt om inte alla dessa

myrar hade odlats upp. Hade ytterligare
människor tvingats emigrera? Vilka konse-

kvenser hade det haft för uweclJingen i Sve-

rige? Den jordbrukande befolkning som
med hårt arbete awattnade dessa marker,
såg förmodligen med stolthet hur havren
mognade. De skulle såkert ha mycket svårt

att föreställa sig hur dagens stadsbor med
en kikare runt halsen beger sig ut till våt-

marker för att titta på fåglar som rekreation.
Idag värer många mossodlingars diken igen
och marken blir allt våtare. Den självsådda
skogen dör så småningom när rötterna blir
stående i för mycket vatten, och efterhand
kommer endast spår av mossodlingen att
kunna skönjas.

Under senare år har anstrångningarna
för att bevara det med odlade våtmarker för-
knippade odlingslandskapet ökat. Såväl de

utdikade och uppodlade som de ännu ori'r-
da våtmarkerna i Sverige har alltmer kom-
mit att omlattas ar regeringens övergr ipan-
de miljömåI, vilka innebär en stråvan att ar-

beta för en ekologiskt hållbar utvecklinq. Ett
av de milömål som ställdes uPP under slu-

tet av 1990-talet gick under namnet "myll-
rande våtmarker". Det lyder: 'Våtmarkernas

ekologiska och vattenhushållande funktion
i landskapet ska bibehållas och värdefulla
våtmarker bevaras för framtiden."år Målet är
att det ska finnas våtmarker av varierande
slag med bevarad biologisk mångfald i hela
landet. Våtmarkerna ska skyddas så långt
som möjligt mot dränering, torvtåkter, våg-

byggen och annan exploatering. Deras vär-

de för friluftsliv samt deras kulturhistoriska
lämningar ska värnas.

Ytterligare ett miljömål år ett rikt odlings-
landskap. Målet formuleras mer precist som
följer: "Odlingslandskapets och jordbruks-
markens värde för biologisk produktion och
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt
som den biologiska mångfalden och kultur-
miljövärdena bevaras och stårks."5'!Målet är
att odlingslandskapet ska brukas på sådant
sälr att negativa miljöeftelter minimeras
och den biologiska mångfalden st?irks. Främ-

mande arter och genetiskt modifierade arter
ska inte introduceras. Hotade arter och natur-
typer kopplade till jordbruket ska skyddas

och bevaras. Två viktiga delmål som direkt
rör de utdikade och uppodlade våtmarkerna



är att odlingslandskap som torrlagts till följd
av omfattande strukturrationalisering ska
återfå ekologiska och hydrologiska funktio-
ner genom attvåtmarker och småvatten suc'
cessivt anlåggs, samt att kulturvården ska
bevaras.

I samband med Sveriges inträde i EU ska-
pades ett nytt system för stöd till svenskt
jordbruk. Den brukare som blir berättigad
till stöd förbinder sig att sköta det stödberät-
tigande området eller de olika elementen
under en femårsperiod. För den som brukar
en utdikad våtmark eller har en utdikad våt-
mark på sina ägor finns flera olika rnöjlighe-
ter till stöd inom ramen för miljöprogram-
met. Om den utdikade våtmarken fortfaran-
de är av en sådan kvalitet att den går att
bruka som åkermark kan stöd för vallodling
eller spannmålsodling betalas ut. Om mar-
ken inte håller för att brukas som åkermark,
men är duglig till betesmark, kan brukaren
få ersättning för att mossodlingar betas.

Miljöstödet för natur- och kulturmiljöer
betalas ut för ber'arande och skötsel av värde-

fulla landskapselement. Det år element som
tillkommit före 1940 och som tidigare ingått
eller fortfarande ingår i jordbruksdriften,
som stenmurar, fägator, a116er, bruknings-
vågar eller liknande. För att få stöd skall de
stödberättigande elementen ligga i anslut-
ning till åkermark. För den som har en utdi-
kad våtmark som fortfarande anvånds som
åkermark finns det möjlighet att få natur-
och Lultur miljösröd. Förutsärtningen är arr
det finns öppna diken, källor eller ängslador
på eller i anslutning till marken. För att få
stöd krävs att vissa skötselkrav uppfylls. Det
innebär att åkermarken skall slås och vege-
tationen bortföras. Betesmarken skall betas
och buskar och träd av igenvåxningskarak-
tär skall röjas bort. Längs dikesrenarna skall
igenvåxningsvegetation hållas borta. För
den som har en utdikad våtmark som har
anvånts som åker eller betesmark, kan stöd
för anlåggande eller återställande av våt-
mark utbetalas. Stödperioden för våtmarker
omfattar till skillnad från övriga miljöstöd
20 år, och anlagda våtmarker skall finnas

Fi.gur 19:8
I södra d,elen at Djurle m1r har några markägare gått samman och med hjälp at EU stöd .tnklgt eD vålmark. I
bakgunfun qns myrm och l4n Djura Niibbek.
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kvar under hela stödperioden. Jordbruks-
marken tas med andra ord urjordbrukspro-
duktionen och en våtmark där vattennivån
tillås variera med årsliderna anläegs.i'

Diskussion om natur- och
kulturvärden
Ibland uppstår en konflikt mellan natur-
och kulturmiljövärden. Vilka värden ska gå

i första hand, naturens långsamma succes-

sion och biologiska mångfald eller de av män-

niskan skapade kulturelementen? De kultur-
vården som människan skapat behöverju
inte alltid betyda att naturen utarmas, ibland
blir det en större mångfald, som till exem-
pel i fallet med de hamlade träden. De hål!
ga och halvdöda träden bjuder på bohål för
fåglar och en mängd av insektsarter som
inte finns i friska träd. Många växt- och djur-
arter gynnades av det förindustrielta jord-
bn-rket och den biologiska mångfalden mins-

kade närjordbruket på 1950- och 60-talen
rationaliserades.

I konflikten mellan natur- och kulturr'är-
den får ofta naturvärdet gå i första hand.
Når naturreservat anlåggs så är detjust så-

som naturvårdsområden, medan de kultur-
vården som finns i området sällan uppmärk-
sammas. Exempelvis kan nämnas Teleborgs
naturvårdsområde som ligger strax intill
Växjö universitet och som är ett mycket po-
pulårt strövområde. I området ingår både
hagmarker, lövskog och våtmarker. På infor-
mationsskylten går att läsa om några av de

vi\t- och djurarter som kan påträffas i områ-
det, och det frnns åven en liten notis om att
hagmarken är kulturmark och att en slåtter-

ång sköts av Teleborgs högstadieskola. På

skyltarna är det alltså övervågande natur
och ytterst lite kultur. Den sjö som ligger in-
till natur-vårdsområdet sänktes i två omgång-

ar, dels 1810-12 och dels 1856-57. Sftet var
att vinna odlingsbar mark i området, och
sjön sänktes totalt med 0,9 meter Sjön har
under 1800-talet och första hälften av 1900-

talet hotats av igenväxning på grrnd av över-

gödning. På 1970-talet restaurerades sjön,
men Skirviken som ligger intill Teleborgs

naturreservat lämnades orörd. Vikens strän-

der är rickta med gungfly och här viixer både

pors, skvattram och tranbär. I området håck-

ar dessutom många olika fågelarter. Den
som har kunskap om odlingslandskapet och
naturen upptäcker snart att detta är ett starkt
kulturpåverkat område. Långs den utmärkta
våtmarksleden finns flera diken som idag
håller på att växa igen, och längst bort På le-

den finns också rester av gamla mossodlingar
Området är som namnet anryder ett natur-
reseNat och det finns kanske därför ingen
anledning att bevara dessa gamla moss-

odlingar och diken. Dock är det en brist att
det inte finns någon information om de
kulturspår av mossodlingar och diken som

finns i området. De ansvariga för skyltarna
skulle inte ha några svårigheter att hitta in-
formation om sjöarnas sänkning. De är väl
dokumenterade bland annat i en rapport
utgiven av Länsstyrelsen i Kronobergs län,
Siinkta och utd.ikade sjöar i Kronobergs liin. Si'
tuationen år liknande i Bokhultets natur-
reservat, beläget på och intill I I l:s gamla
ör'ningsområde. Här finns också skyltar med
tydlig naturinformation om våxt- och djur-
arter. Den kulturinformation som finns år
att det finns spår av gravrösen ifrån järn-
åldern. Däremot ges ingen information om
att alekärren uppsrårr på grund a\ en sjö-

sänkning, eller varför det finns kanaler gräv-

da i området. Det frnns säkert flera skäl till
att kulturspår glöms bort. En anledning är
att sjösånkningar och odlingar är en ung före-
teelse, varmed det kanske tas för givet att de

flesta människor har kunskaper om sänkta
sjöar och gamla odlingar. Min uPpfattning
är dock att det är för-vånansvärt få av dagens

svenskar som känner till detta.
En anledning till att kulturspåren glöms

bon eller negligeras år också att de flesta som

arbetar med naturvård år biologer, och deras

hul'udintresse är förstås naturvärden. Ytter-
ligare en anledning är att q{tet med natur-
resenat årjust naturvård. Kanske borde man
inom natur- och kultumiljövård stråva efter
att låta dessa intressen samverka met och att
inventera området på både natur- och kultur-
mi!övirden. Då borde situationen bli en an-
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nan och naturvårdsområden skulle kanske
byta namn till miljövårdsområden. Många
människor är idag väldigt hemmablinda och
har mycket liten historisk kunskap om sitt
närområde. Skyltar med kulturinformation
skulle kanske i ett sådant hår sammanhang
vara ett uppskattat kunskapslft.

Det råder idag en ambition att våtmarker
som dikas ut skall återställas tillsitt unprung-
liga skick, och det går att få bidrag till att
åters*illa våtmarker. Många stora mlrar har
under 1900-talet odlats upp och stor möda
har lagts på att täckdika dessa odlingar De
flesta mindre eller medelstora mossodlingar
har dock öppna diken. Åven om odlingarna
har haft en stor betydelse för smågårdarna
har de inte varit gårdens viktigaste mark.
Underhållet av mossodlingarnas diken blev
därför ofta underrnåligt och de trita trådnder-
na ger ett t)?iskt utseende i dagens odlings-
landskap. Många odlingar har efter några
årtionden blivit odugliga som åkermark och
har istållet successivt övergått till skogsmark
ellervåtmark. Myren som odlingsmark duger
alltså bara under en begränsad period.Jord-
bruksmarken i Sverige minskar kontinuerligt
och alltJler mossod lingar överges.

De odlade våtmarkerna har till viss del
fått ett oförtänt dåligt rykte i naturvårds-
sammanhang och dessutom ett mycket lågt
kulturvärde. Situationen med mossodlingar
kan, ur kulturgeourafi sk synpunkt, jämföras
med det så illa beryktade miljonprogram-
met. Under 1960-talets bostadsbrist byggdes
nya bosrider i hög takt och de grå och trista
betonghusen från årtiondet blev så små-
ningom en utskälld skamfläck i många stå-
der. Precis som i fallet med de uppodlade
våtmarkerna, drevs utvecklingen fram un-
der en period av nationell kris, där staten
gick in med ekonomiska styrmedel. Krisen
var dock annorlunda. nu var det inte livs-
medelsbrist det handlade om utan akut bo-
stadsbrist. Sräderna efterfrågade arbetskraft
och inflyttningen från landsbygden var hög.
Bosuidema drevs fram i högt tempo och de
stöptes i stort sett i samma form över hela
landet. Resultatet blev gråa trista områden
med ensidigt utseende. Idag bö!ar synen på
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dessa 60-talsområden att förändras och
många har insett att de hålleren internatio-
nellt sett hög standard. Miljonprogrammets
hus har varit föremål för både stora ombygg-
nalioner och ibland Lill och med rirningar.
Idag hörs röster för att begrånsa ombyggna-
derna och för att dessa områden iscillet skall
renoveras med viss försiktighet så att deras
kulturella värden bibehålls. Mossodlingarna
har precis som 60-talshusen blivit utskällda
[ör att lör fula landskapet. i den meningen
att de utarmat den biologiska mångfalden,
och ambitionen har länge varit att de bör
återskapas till våtmark. I och med att odling-
arna och dess kulturspår försvinner kommer
det dock förmodligen att höras alltfler röster
fiir att bevara dem med de kulturella värden
de nu besitter. istållet för att åter omvandla
dem till våtmarker.

Avslutning
Avslutningsvis kan vi då stilla oss frågan: vad
kommer att hånda med Kronoberqs läns
mossodlingar i framtiden? Med de exempel
som har beskrivits, villjag visa på olikheter-
na beroende på var i länet man befrnner sig,
samt åven l1-fta fram att mossodling inte är
någon bortglömd företeelse. Leif Runefelt
menar i sitt avsnitt om Svenska Mosskultur-
föreningens verksamhet, att den stora nyod-
lingsepoken iS\crige isron iefl \ar över när
föreningen bildades. Detta är till viss del fel-
aktigt eftersom det i lånsstyrelsens arkiv
finns ett stort antal dikningsförerag redovisa-
de i akter som visar att utdikningar av moss-
marker pågått ända fram 1920-talet, och att
det även fram till 1960-talet pågått omfattan-
de underhåll av kanaler och diken. Under
1970-talet gav dessutom Sveriges lantbruks-
universitet och länens lantbruksnåmnder
råd om odling på mossjordar.sa De odlingar
i Kronobergs län som fortfarande har ett
högt odlingsr''zirde och som ligger i områden
med aktiva lantbrukare. kommer förmod-
ligen att odlas i många år framöver I bygder
utan aktiva lantbrukare kommer däremot
mossodlingarna, då de överges, att spontant
väya igen eller planteras med slog.



Det finns ofta mossodlingar avsides från
bebyggelsen och det har på senare år blivit
populärt att så in så kallade viltfröbland-
ningar på dessa skiften. De mossodlingar
som har ett ringa odlingsvärde och som inte
går att bruka med traktor, övergår dåremot
ofta till betesmark. Når en mossodling en-

bart betas uppstår dock ett problem, då den
efter några år våxer igen med det för betes-

djuren osmakliga vekerirget (luncus effruus\

och då får ett ringa fodervärde. Ett alterna-
tir rill att låta mossodlingat na växa igen. är
även att anlågga våtmarker eller viltvatten
Sådana anläggningar kommer säkerligen att
bli vanligare i framtiden eftersom det finns
möjlighet att söka EU-stöd för både rrtlöran-
det och den årliga skötseln. Alla mossod-

lingar har dock en gräns för hur länge de
kan odlas, beroende på dess torvlager Där-

för kommer alla mossodlingar så småning-
om att överges, medan deras spår i landska-
pet (diken) däremot kommer att finnas kvar
i många decennier framöver
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