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Skogen - en skövlad råvaruproducent

)et iit r'år och allting vaknar-till lir'. r'issa
ilqlr lclier- solens stliilar- taf:rtt blaucl ltuskar
,ch tr'åci, nredan zrndra dagirl förflr'ter sLrr.

::ruhra och kalla. Taleoxels kiicka lilanclc,
lct r iilbckzrnta "sissida, sissida". hörs lite hzir
,fll \ul däl han sitter på en glen, och r-ird-

:rlrkcns kr-istallklara. rnusikaliska firntiscr-ancle
:rör-s orn rnorgnal och kr'ållar-. fag bnrkar irll
'rcl plssa på att njLrln av lirrcns "sötrna" i skog
'clr 're l. D-rrrrlr r:rrrrorq,'rr l,r li116s1 lg

.r. - i-rr I'c,l..l-og li,r r.rrs',lr n h:rt arrrrrr rrrt,

'.i!ut sis ocrh .let blåsel kall nordan. Bokliiren
raller-just på att slå rrt och gårjai4 r-iktigt niira
cr boksren kan jag höu clct lina kniippan-
Llet. då kuoppar-na brister. Pi rrrarken tiltar'
r itsipparrs vita skrrrci försiktist Ii-anr och err
krirlckskrank 1<ivsårrgarc lirrsijker' locka till
.ig en hora genom sin småkLarrclc. lite le-

rnodiga sång. 
-f 

zrg fiiljer en garnmal hålvåg
soru mjukt slirigrar-sie flarn gcnout rhrngen.
medan itokstammarna st:ir-i eivakt pii ömsc
sidor-. Det iir en hisnatrclc tanke a[ pri clcrtna
stig har lirra firrfiicler ranclraL ellel ridit sedan
brons och.järurildcrn, då de skrrllc hälsa på
i grannbur ellcr-bvta si[a pailslcrk mot andlir
varor'. Nii r- hårlvågen slu ttar sr,agt ner.för- fiir
jirg pzi clcn höglir sidan svn på nrigr-a tcrrass-
lottrrrde..rrlinqa 1'; r rirr. \r,rr \1. c\\r\ l

sär'rker sig ncd mot skogskanten.

Jall tal upp kartan och se. alt eft stor-r 1i
markelal den plats, scxnjag befinner rrig pri,
och drir står' ocksri o rdet ./irl riArar'. Nrir-.jau
tittar rrig ornkring så serjag ten-asser Jite
\,ars1ais. H:ir har alitså r'år-a lirrnfäder-be-
d.jvit iikcrbnlk, och då kan det.jLr intc ha
ltrnnits nägou skog hårl Och så har det
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l'aktjskt vllit pli stor.u delar av h:ilr,ijrr rlcl
sorn iclag är'r'lckr-a bokskogsdungar cller dita
granskogal lar liir bar.a n:iluncL.a iir secian
träcllöst larrd, ircståetide al buskmark o.lr
ljrrn 3 hecl.

Skogen blir I'e d undcr
"d:rnsktiden "
I)å gluncl al sin:r m:ing:r anvzinchingss:itt blcl
skogcn leclatr urtdet- litlrrticlen hår.t skattacl.
Skoeen r-i)jdes eelom svcdjr)inq fijr-att skaf:
fa lastmarksbete zit cljur-en och för-alt tcr-r:rs
seracle likr-:r-skulle anlåggas, clir rnari ocllacle
sridesslag. Llnder. meclclticle n lar skogarnl
pa Bjrirehalviin cn r.iktie ilkornstliäl1a, de gav
l,r.rr'.1. t lldrrr J,,l.rl.r rx t,,llrilroer. t;rlncJ.
till båtal och hrrs och ollor till slinupplird-
rirrg. tr,lcn skogerr gar ocksii pr-ociukler- sonr
kunclc silj:Ls p:i annat h:ill, c,rempehis rr ii
llantrclk, trailol. pottaskal och \'ecl. L'nclcr-
rledclticlen ar vcr-kaclcs fi anriirr- ailt de kLrst_
rår-l slogarnr på Bjrir.ehair öu. som följakr-
Jigcn biev sii skörl:rde och Lrthuggnil an ell
clasl sntii rester ar derr utslrr.unglig.a lrjrskogcrr
larrns kvo. Pii l50fl raier börjacle rnen ocliså
?11t a\rerka cleltr'a! cle st()aa krolloskoqar.
sor11 fanns pa Ilallandsåselrs sluttltirrg:rr. och
er lirlig vcclhanclel pagicli rnecl i fi;rsliL hancl

liiriteninrrrl. F.gentligen rar clet ingerr hal
clel ut:Ir dekl'ct, som lrlfairdades a\ clcn d:urs_
kc krrrrgen. orn att en riss rråna.l slioe skulle
an er kas lilligerr.{rExcmpeh'is koni ert kune
liet pzibLrd ar' 1551. att biinder.rra i Bjär-c. hä
lad sknlic hugua firu l:rss r ecl och fijr.a vetlcn
t ill str-anclen. År I 5 60 sk ulle kr onobiinderna
i Bjär'c 1ör sc krLrrgers sktLtor- nred briinne,
rncn clielsom birrclcrna hade s:iir brlinret
innan skulor-n:r nzidde lt.arn, li.r r.bj it rls cle
flamgcnt att sälja någon I ecl fiir.r iin Köpcn-
hamrs slott hadc llitt sir.r tilldeininq. En ar
cle stiirrLa utskcpltr)iltgshantnarna föt- \,ecl val.
Clrr tellallu, soll lhe \,id Sktilde.\ ikelts stl-an(l
inte liingt fi:iu urtr arande Ler lik, efte r.som
det \a| lli :1r c alt fi-akta \'cclerr 1l-å[ rissa cle]ar.
al zisen till Cl.r'rtciramn :irr till Bäsracl. Av
Danske lioncelliets l3r-evcböger- ii.arugår. clcr
clock ?rt I tl-ä\ i1t ot- \ at- derr viltie.asr e utfijr scl_

P|ocluktcn ir in Biistacls hatrtrr. Iiimst för-all
clerr led sorn hiigus i tr-akterr:t Laholrn.,\r
l lllll hacle uta3cr ökars till trrscn lass r,et1,
sonr sc.hn slulle skcppas till BiisLacl lör vi_

'1,.t, tr.rrrrr,,,' til K;,1,, lirlll t, l';r; rill-
sattes s:ir-skilda skogslbgciar, sorn hldc till
uppgili:rtt se lill alt iltgelt led sotn a\r.erka_
des i kt on:urs sliogar harnnaclc i oriitta h:in_
del. Eu aluan prodrrkt sonr tilller-kr,icics lliljj.ir-lr'''.,tr\.tr tc:( l. .,,1, r'rlr,,.r.lrirrg rr

l .r\,1- rillc,,nq rill \rLrr:r rr.ir3l, I \,,1 \.
15(il sllrlle en clansk aclelsrnan. I. Brrrckerr
huLrs, se Lill att cler vid teuclgården i Båstad
brlirrcles så nr\ cket regei sonr mi;jlig.r, fijr arl
seclan fiaktls ti11 Kirpenhanrrrs slott. Det \,:rr.
siikert :itski llig:t Izrrnr rar. r'ecl sorri iir gick litl
clcnna tegcIbriirrrrirr3 li l

Fortsatt skör'ling då Skåne
blir.it svenskt
Ortlfn rrirrgcn :rr' hancicln \ ir bet\..laDCle
,u l...rrrt, r rlr-r arr :l, rr, rr:r,1, l,lirirc.r.\r r.k
pr-orins år- 1(i58. \'eclcn skcppatics erneliertid
iDtc låDgle ti11 cllnskl hantrrat.rrtan isLäliet
till cic slensl:r. Unclcr- I 66(! och l670-ralct
liaktlrcles i nredeltal i\r.a tuseu lerss vccl h iin
BjiircJrrmn:rrna 1i11 NIalrnö rarje år. med rner
äu se\ tusen lass iir-l67,1."rAnerknins på
bvarnas gernensamrtta trar.k oclt på skatte-
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'rd rcglcradcs i bvorclningarna. I Bjär-e
:r.ir-ads byor-clning liån är lrl94 står j eu al
:-,.1lglafilna att iuSJeu mzi hugga ris ellcr lccl
:re nnnans lcittskiftlidc nrar-k, och att dcn sollr
irlreL mot detta skali böta I liLsclalel rill
,leren, en tunna havae till logden och eu
:iurnzr öl till b\':rnrånlel och granlral_nii. I
:rlornorhiigs bvortlling frrin år 1768 stiir'
ict i cD paragraf, att ineen skall underslå sig

-1tt hug-ga ris i r,år'rgen mecl unclantag för
. irsa genrens;rrn1 bestä rda cliigar-, och bnter'
:lrgon rnot clcssa bcstämmclscr skall han
rlikta I r-iksdaler- sih er-mrnt. Liknalrde bc
. r,,rf l.elli,n'. o, l'.r iA.lrr-_1.1,.i, k. l,rorrl-
r rq. .\r l6;ll till.att,., ri,,rdre\ni rrJ,'rr
nission med uppgifi atL ta fr':rrn Lrncicilae till
cl rrr'-jorciebok och sc ö\'cr skattelna, och
rlcrr korrstatcr-adc att Bjile la. elt utarnrilt
här'arl. Beträllancle skogetr skrir'er kommis-
:jonen a1t clen val i clåligt skick "mcstadeels
LLt hi clhe dauske. så r'chl som ock uthi u,åhr-
iijdh uthugguc och nriner-acle, så att fö.ut-
lrarr llvacl som pzi iscn kan linnas iivligt, ii*ra
rine uthi Bjäre här':r1". Förtrlorn Hallancls-

iisens skop;rr nänrner kolnrnissionell elclast
YdclhulLs skog i Viistra I{arup och konstatc-
ral-att llera skoqar i häraclel har för'sLöns
rrndel krigsårer.l'i G jr,en is firuns clet minclrc
skogsbestiind pri skilcla hå11, som gal lecl och
staingscl. Lk och bok trcks ha domine.al och
szillil ck- som bokollon virr-en viktig rii-
rineskälla för' sviDeu. Tillgringcrr cllcl r-rittarc
slgt b.istcD Pzi timmer- och r,ecl r-eclot isacles

för-var-jc b1,. TilJ erenrpel skriver -joldlev-
ttittgskonrrn jssjolr(:u om Axclstorp, att birn
denra lar-nunsna att köpa byegnadstimmer
och vccl ll-ån Hallandsås. och att det pii byns
milr'ker- endast fanns nirg-r-rt krattskoe att
trippa (stängs1a) rned. Om Nötte hetcl dct
att ollonskoq. \'ed och b-vg-gnaclstimmel sak-
las hclL, och pii gar-dens malker flnns 1ör-
rrr,-,rn lr.r..el enl'.rrt JlrLr lr, rrlrarr,rrr ril,l,.r
mecl. På Slottets lDar-kcr-Ianns sur-skog av al
och björk "till lörniidcnhct", mcdan ollon-
skog och bvi4gnaclstimmer inte farrns lrår'
lärrgrc, clir clct lilla sonr fanns hlcle anelklts
undcr-dansk- or:h sveuskLjdcn. Blistcrr pti
skog känretecknar de flesta Bjir-e-blarna.si

Tabell S. PlaDtehagar påBiärehalvön e ig( en nrventering på 1790 talct. Plantehagar kallades min&e skogsptante
rade ytor fråD lilka betesdju utcstänedes.

i,)rken och phnteh.rgcns nanrn .\rur:rkrlinS

irl
arl
att

l-uraerirds slo!. (lsrrr (nr sir.lcn
\i;r1.l.rbrls sLoB ö\rcl. orr b\I

\\itjb1 f:ihrl \1\rc) (tr,, b\n
\11,gnrrp\ i:ihd \:ister onr brn
\lagrlry! l:ilacl s\ch:ist om b\n

\\ irrl)s \ko!: r0r dost orn Fö$lil\
Slanrnrxrp\ ikoq rord\;i5L bvn

Si.i!rp\cl^]en uordoit om Böske
SiDx,p!(1i!lfn non onr Clrcric
creYie lihd norr (,,n l)\,r

I'lantehruen i YderhLrlt
Sl:ilirri;ds 1;ilad \:ister oln b)rl

Olas()l?s fiila.l viisicr om bY|
HiLga tiilrd uor r onl I hgt'

142

12:)

7li
(i-l

120

2i0
97

309
9.1

l!t)

?3!)

210

n!)
12(l

H;n \ii\(l flern hLrndft bokplanr()r
tse\ r\eIl nr(aL hLrrdr ?rcle lrl)kpliutor'

Bc\ rL\eD n ir(L Iitc tillu\koii
I I:n llnns rlagra el- o( lr lx)tplanl(r
\ig,l Jii bokpl.rnt(,r blad(L ljL,rlI

ISokslo!: rnc.l llcrir ursen bolpl:utor
B.ur\cn ,,,c(l +0lina bokplanl(,r

H:ir \lixcr lleril hunclrn bokphrrr(r
B.\ u\.r rnccl 60 bokplarltor
Bentren nrcd rrigr rL bokplantor

B.Yu\or nccl b.rkPianror
Naqrr 1:i fk och bokPlanror

\,ig, u 1i ck .rch bokplantor
BerLrrcl rrrrl bokplartor
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Enligt Buhlmans lialta ör'er Skiine fi:irr iir-
i68,1 fanns cler intc mvcket skor kvar- i Bjär.e
Ir.irrd.\,r'-ur lirel','l ,,, 1r-l .k',ir.irre,'.r, r

our Roar_p, men stiit're bokskog:rr_ f:rlltrs crr
bar t p:i Hallanclsliscn ilster om,\ttekop oclr
Ilirrrrrrclstorp. \[cd en så stor awerkniltqs-
tukt, soll p:l slutcr ar 1600 talet. kan ni:rrr
rnvcliet r'äl för-sta att stola del:rl al Bjir-ehah.
ön lal skogiartigl och lle!Ladcls be\ Llxlta
lrecl s:i kallacl "skr-ripskog".

1 7 9 0-talets sho gsinu enteringar
P l_'rrl-telct 1r rr,,rrrl,,.,lr., rr sk,,..rrrrrerrr,
rins i lir-istianstads Lin. clår-alla träcl. sorn dirc
till skeppslirlic, stärnplrdes. Plantehag:rr i
Bjiire hrir-acl redor isacLes oclt likasii eLltcstzin

Sarrrr lrrlagt 1:urus floltor skog-splantc
ra(le \tor, r'alar err licl Yejlrr fiilacl bestocL al
fur-. tr-e stlcken hiicle plirutcr:rts rnecl bide eL
och bok, nredan tio bestlirrcl besrod av enbarl
bok.

Skoqsllcsikt n ir gsnrannen J.Nl. Pollteirncr'
korrs[rter:icle litt i Bjär'e hiir-acl linns clct drre.
ligt eLvit kc cltdasl i trc socknut-, r'ar.ar cle
flesta "ducliea" 1r'iidcn fiirekorr i Hjiinrar-ps
r' ,, Lr r r. l , ,r i,r. r-r i,e. r, ,r l r L.l.oq-rr ,rr .rrr.r
och sertliixarrclc träcl.s"

tlppcnbarligerr gcrrrrfirrclcs ekirrverrtc
r-in!-en ir 1791 cller strax cl:ir-e1ier. clter-sont
den klotrostärrpel. sorrr rnan atnliincle, bat-
.lett?r iiltal. Dessutont slår clct i protokollct
att 'till hvrric Gård iir aflämnrL etr urdrag
rrtrl T.rl', ll, r" Der .'r .,trrrr,rrlrr,rr,;.r.irr,rrr
inger ckskog firrekornmer pii utmal-ken Lrtiin
-lll': Irf,. ir'.'q,,r'1,11. ltr\r rt, ritrler \i\. .,

clct mesta irv ekcrr utg_iires :Ll lr_akek. scll lir-
kor_tstarrruig och serrvzixirnde och sorn en
drsI kan:rnvincl:rs till hrrsbrggnacler och
br':insle. E.rrligt an1eckllingarnai fiuns clet
ingerr ek. sonr ir 1åliplie Iör Lilh ct-knine ar
b:rikar-, seisblock eller-kölar, clct vill sägr lrim
pad 1ör' skeppsbleee. I)en cncla ftirekomsten
. r gr,'r, I r\rrller.rr.r' tr he.r.rr',1 n.r( ) r..rl,.
gård.

F,kskogcn h:1.1e stot-t \'ärde och tiilitör.de
klorran. Fr:rnr Lill rir- 17!)3 liiil bok och år' 183f1

firr ck hacle kronan n:intligcn bestårtrrn:utde
r'ärt (r'eealc) irler ciessa tr'äcl ocksii på skat-

6.t

Lc jrl-der r. Llnclantirgcn var- clock fi.:ilsejorclerr,
l'ilket bctlclde arr adeln. i nrorsals till biin-
dcr-na, fr itt kuncle disponer-a rirra bok- oclr
ckbestirrcl.

Salltetersjuderir
Rerl.rrr p.i 1.,,i0 r.,ler r.r lr,,-q. BJ.ir, rr.i.r.r
fiLllstiincligt pii ek och ahr p:i bcfallning ar
clcn clarrske LtLrrgcri, och lirkct föt.des till
I(irperrh:rnrl1. \lcn tt oLs allt r'åx1e etr del ar
skogcn upll ieen och sccler-rnera. pä J 700
talct. blev det klorrans salpetersjuderier som
ltrlstiir-de skolrarna. Sa$ctcr' :il kerrriskt setl
lillirrrn tritrar och iinr':incies för att lientstailla
LruL. I Sler igc llcslirndc Llustar'\'asa litt sal-
pctcr-jor clcn rrnder lachtgar-dirr.tra lar regalc
och salpcterluclale fi' ttrrit och ber.cclde
sal])ctcr lLr'(lcll urinirrch-iinkta.jor d. som hirr-
clcr-na litlslacle t ill sjuclcriernl. IJiinderna var
skrldilra att biclr-zr med bnirrslc och lr.bcts
klafi, cn brjlcla som på 1{i00 talet elsaltcs a\-

en skatt. Sllpe tcr-sjrcler icr-na npplror-clc un-
(ler and.a liallan ai 1800 talet. dri lirrrr hör

.jac1e Lillvcrkas på annal sät."rr

Skottskosen - en viktig
produktionsen h et
C)tta 

'aI 
r irrtcr-lircler dll c1e srllllaclc (ljru-en en

bt istvar-a, och spcciellt uucicr irl nred djrlig
skiird av irriashö nliistc dctta korrlplctteras
ecnonr excmpelvis lö\'räkl. Lör'iinqcn oclt
skottskogen Ial Iiktiei Lornplcnrenr till in
ågo:illgcn, oclr biida rLteior-clc procluktions
eillcter solll krlnde rrtuvttjas 1ör siit lil liivtäkt
sorn slåltet-. Lör,älscrr (ich skotskogelt ul-
ejorcle racl t\lårterr SjirbecL (1964) kallrr
".ljlLprotade griissr'ålar". f)cssa gar ulrclcr
1:irga ticlsperiocler err hög- och r.araktig hö-
produktion. \\,ltau av djltprotllingelt. .let
vill säca förekorrrstcn av rrätl och busk:rr, låg,
nrerracle Sjöbeck, i alt trärl och bLrskr.ötter-
clrog LLpp nir-ingslimnen fiål c'ljupa.jord-
ilger'. L)essa låringsåmnclr n:idcle så srnri
rrirrgont lllar_kltan gcnom lcivfallet och kunde
på s:i siitt uLnr ttjas al gräs och ortcr. \'ichr-e
iis 1a(l konr s e rr r-ii j n i n iisefli kt lal j e g:i rrg
trädcn och busliar-nl skars ncd. \hrje siiclan
bcskärDirrg- ueclftr|clc att lnlcket a! Iilt-

-:: :i( I
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Tab€[ 6. Förekomst av ek i Förslövs, crevie och Hj?irnarps socknar enligr en inventedne eiod på 1790-taret,
Lnd.ast Hj;irnarps-byar som tillhör Bjäehalvön :ir medtagna,

Förekomst av ek i trörslövs socken Ekar på ]nägo. Ekar p:i
Krurn R, r- I rt- L dgn
tinmcr dmmer r:iian.le

an
at'
d

at-
IG
tn
:tt
[a
+
l€
le
tl-
II
s-

lr'
t-
r-

)nnarp, i gä.ctc't och hagen blNcl myckcrlrakek och god eke
'. ::r.p! bl', i gärder biand ål
: ungb\,, i aldungen \,id b}'ll
:limmelslory, i äng€n ltancl vråkek
ai,qdarp, i gärdcl !må, sen!äx:rncle
:arBIö\'s bi,, i gärdct, sen\äMndc
:l:le, i !ånecn bland llakek

:otalt i Föl.slö\'s sockcD

I
I

1

2

2

0
2

I

0

0
0
0

0

0
0

0

.1I 0

12 0
60
80
80

300
9(l

tt4

^ln\lte)tku: 
|örsk;1)s sa.kan hat någat l).k och surskog jå ne u&d snått uakek iiltm hort\ta,L,tigt ach s?tiixan/ie, glntL ut

-tn inge)1 ar des'a elw t)at kinqtig tn LilLltkning ar batkat, såebtoch arh kök .

Förekomst av ek i crcvie socken Ekar på inägor
Kmm Rät-
timmer tinnrer

Ekar pi
utäBorTill,

Sl.rtet, i gårder små ckar
5€gelsrorp, i gårdet av gocl ek
I\rogstorp, i åkcrg:irdet
Böle!torp
Sleidal, i vången
\offh'clc, i särder

Totalt i Clre\ie s.rclcn

l
1

I
2

0

2

13

0

0
0

t)

0
0

0

80
,li; 0

11 0

80
.1 0
00

, h dngsgärAen, utan )dd aa annan sltug. Det Jinns ingen tt, son iij tii t t].s föt batkat; sår.t)k * och hijtar!

5

I
Förekomst av ek i Hjärnarps socken Ekär på inäsor

Krtlm R:ir-
tinmel tinmer

Ekar på
Till- uragor

Tockarp, i s:irclet och hagen
\cnedike, iånecn och hagen
Solbcrget. igärdcr och en hage
Silnonro p
UargretetorFr

Totalr i Bjåredelen av s.rcknen

29

t0
l0
I
5

55

l1
ti
5

0

3

25

114 0

t7 0
200
21 0

13 0

185

'1ande jordnån. Irr t'inns i@en &, saln ih.la"LlJlig lö-b.1 m, yigltodt o.h kijk :

rötterna dog och förmultnade, r'arvid deras
nåringsinneiråll låckte ut i llarken. Betydel-
sen av djuprotning är numel:a omtvistad.
,\en en rad andra faktorcr kan ha bidrasit
till atl ge skotlskogen och lör'ängen cn högre

och nrer uthållig produktion än öppna äng,
ar. Excmpelvis kan kvävefixerinqen ha ökat
genom det ökadc ljusinsläppet.

Den senerella strukturen för löväng och
skottskog var alltså densamma, en mosaik av
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,\kottshoeen bcstad a1) till b.tsel1 nc.lshurn.r lritl, dij]
nan tillät ratskatt att råxa uqp På \tl. .\koll\hag.n
lrunde bestui a! enbart nedhuspna trtitl, lågskog, ctlcr
lågskog nerl dvoslånr1ere, del lill säg.t häd som inte
lntgqilr netl. lI'etlning t.flo otiginal at Lt. Emanuels

höproduccrandc, årligen slåttrade vtor ocll
cnstaka cller-i grupper stående träd och bus-
kar-. avvilka ett antal beskals med ett iutcn'all
a\' nåsr:a å.. \'issa viktiga olikheter förcliig
ernellerlid. I skottskogen beskars intc tr-iidcn
på t\'å rill tr-c mcrcrs höjd, utan helt nära
rrarkl'tan. \iarken skot-skogen eller lör'lingcn
rrtqj,,rdlr.iqurr.log i lr.,d.rrr lr ninB. utdn
det var snarar-c fråga om ctt halröppet land-
skiip nlcd gräss\,l.il. Trädcn tillåts sällan bli
särskilt höga, men därenot kundc clc, gc
nom den upprcpirdc beskärnineen. bli mlck-
et garnla. Nfedan huvudsr,liet rned lör'iingcn
viu att pr'oduccr-r \:intcr-fodcr åt kreaturen,
utn,vttjacles skottskogen i höere erad också
1ör produkLion av Llåproclukter. Samtligir
iDhemska träd utom hågg, r'ildirpel, fzigclbär
och brakled har an\'änts för 1övtäkt. Björken
r,ar viktigast till följd al cless rikliga fiire-
komst, är,en om clen kvalitatir,t båttre aspetr
\ ar efierJi ågrd; ask och dur viu lcrkligcn
iidellör' i ordcts egcrrtlig-a bcmiirkclse. AncL a

trädartel-som bok och ek uln\'ttjades rJrel^

siillan. Ekerr var oftl ör'erst:inclarc. clcn tilliils
zrtt viixn upp tiil triicl som \,ar antingen helt
obeskurna eller topphuggna.l'r

Var fanns skottskogen och ntir försadrm
dat?
Enligt Emanuclsson (1985), som har stude
rat skottskogen ingäende, går clet i äldre
dokument att spåra skott-skogsskötse) tillbaka
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till 150()-talet; troligtvis fanns skottskogen
lånet tidigare. Hur de skånska skottskogarna
sköttes air i dct när-maste okänt. C)mlopps-
tidcn, det vill säsa ticlen mellan t\'å huge-
ningar al samma vta, Lorde ligga på {emton
till trettio å1,ju låugre lid deslo grö\'re virke.
\ id e r uil.lör' .k,-'rr.log.rlritr lrögg. inrr
hela skottskogen ner på en gång, uran be-
ståndet inclelades i ett antal ltor som urot-
sr,arade ornloppstiden, och varje :ir awerka
des en av ytorna. Virnligcn lämnacle man en
snedhullgen stubbe på tr,å till tre decimeter,
li1r att inte slubbirrna skulle driinkirs av yat

ten .x'h li;r atr fiirhindra röta.
I{edan på 1600-talet lär skottskogen ha

varit på tillbakagång och under 170O-talet

'.",r.törd, s milq...l orr.lnq"r qenrrrn örcr-
exploatering. OverLrtnvtEandet bestod i att
en alltfiir^stor utglesning av triid och buskar
ägcle r uur, clå man på miurga skoglattiga plat-
ser siiker-t utn,vttjade skotrskogen lör att skalla
ris till dc omlattande rishågnadenr;r T e:tenr-

pelris Borrstorp var "ängarna" till största tlc-
len bevuxna med hassel, al, björk och någon
ck, så att åborna hade tillgäng ti11 "eldbrand
och ris till särdelas tåppaude". N{eu efter
skiftc'nas genomlörande ö\'ergick man i hög
grad till fasta hägnader av sten, varvid skott-
skogens roll som stängselleverautör upphör-
de. I och mcd konstg-öclselns införande och
ör'crllånsen till sådd rall under senare halvalr
a\, 18(X)-talel h?1de de skollskogar som fanr)s
kvar spelat ut sin ro11. I Skånc förekom 1ör-
äugal framför allt i nordost, och i övriga de-
lar ar, lanclskapet f anns humclsakli gen skott-
skogar Spår efier skottskogar'finns frarnför-
allt i Skår'res risbvgder

Skottsko g p å Bj rirehala ön
Det f-rnns inga kända skriftliga beliigg för att
skottskogen lar cn resurs som utnyt!ades på
Bjärchalvirn. N,Iöliigen kan man tolka en
reclogörelse tiån Kiilebåckstorp att så var
firllet.!'? IGllcbiickstorp låg i tcgskifte och om
fattade tio liemrnau, \'ilkas tomter låg utmed
lleatarr. Frrlig'.rr fört-r knrrre ör.r rrr:ig,'r rra

år-1812 fanns 417 tegar. I vången odlade
man företrädesvis råg och kor-n, men boskaps-
skötsel var den vikfigaste nåringen. Aneen
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I llrhäckstotps 4 med [4gatan ocll
.:lgitdal lilha dr nunrerade i

,:]iet nled gård.arna. Kartan är
.h tiitt år 1820 i samband. med

. : : \l orski| l?l genonliides. (EJi.r

"!4nnebäck 
1982.)

'.:1r oftast be\.uxen med träd. som i förteck
irrqen lrån l8l2 benämne. Alrne.ängar.

3ökesågrer och Ekeliarne. Slåttern och 1öi.

-ikten var- en gemensam angelägenhet i byre.

Salecles fanns i Killebäckstorp i början av

- S00 talct inhågnirde är.rgar, som slåttradcs
,]ligen och som var bevllxna med träd, bland
:nnat alm, bok och ek, vilka hamlades eller
:kars ner Låter inte det som en beskrivning
:r'en skottskog?

Finns det några andra indicier på skott
.kogeus betydelse? Spår efter hamiadc tråd
:ölekommer här och var på B.järehalvön,
:-nen inga nutida, tydliga spår efter skottsko-
:ar. Möjligen kirn en studie av skzinska rekog-
:roser-ingskartan ge indikationer på om det
:lnnits kvar någon skottskog på 1800-talet?
Skottskogen var en inhägnad, lövträdsbe-
.rr\en vra och kan rllrså hetraktas.om in-
igomark. Av den skånska rekognoseringskar-
i;rn flån år 1812-lll20 fiamgår det att vid
L.ärr agår d, strax nordväst om €iården, fanns
, fl inh;gnf,r område rned lör.Log omgirer
.rr buskrik fäladsmark. En stingslad lör'skogs-

dunge finns också sydost om Vasalt. Hela det
norra yttre kustområdet var skoglöst, så när-

som på en lövträclsdunge vid Segeltorp. In-
Dan[örsrrandbranten urbredde sig en rurig
fäladsmark och ljunghed. Nlellan nuvarande
Dalen och Ripagården fanns intill strand-
brinken ett område, "IGre måse", som på
rekognoseringskartan betecknas som träd-
bevuxet kärri 1örmodligen slåttrades om-
rådeL eftersom det var inhägnat. Det är inte
osannolikt att området \'?r en rest a! en gam-
mal alskottskog. Veden av klibbal var lätt-
bearbetad, och av den glorde man träskor,
smörtr'ås och skopor; men man använde
också alskott som hägnadsmaterial.

Väster och sydväst om Angelsbåcks by
finns 11era ingärdade lö\,skogsområden, bland
annat en dunge som är belägen 1,1 km syd-

r'åst om väqkorset i byn. Det sistnämnda om-
rådet år intressant då det i anslutning till den
ingårdade,vtan finns en icke ingårdad lör'.
trådsdunq9.s3

År 181?-1820 var åkern tillhörande Ra-
narps b,v lokaliserad runt byn och söder- om
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Hor,allshirg. Intill bäckcn fzrnns ctt sanska
itort, inhäenat lö\'skogsområde, som kan ha
r arit en ingärdad skottskog.

Sålcdes har-clct funnits flera inhägnade
ornråden bevuxna med lövskog, vilket kan
tolkas som att skottskogen var en produk-
riorsenhet att råkna lned på Bjiilehalvön.
Stöcl fiir derta fiir rnan också i ett bokkapitcl
ont skottskogen i Skåne, r1är- Enranuelssorr
I I 98ir) skriver- löljande. "Anselholmsslåtten
och slättområdena på Krrllahalr'ön var-i bör
jarr av 1800 talct till crr myckct r-inga clcl upp-
oclladc. Dct viktigastc skälet till detta fär- nog
sägas ha larit att dessa slåttonlråclen år m,yck

cr flacka och s\'årdräncracle. ()ckså den m1'ck-

et stwa leran iorrrådet har bidlagit till den
llga graclen av uppoclling." \ridare skr-iver
han, rtt uppodlad mzrr-k bar-a llnns i omedel-
bar-anslutning till eårda1 och bvar, och att
stora delar- ar,r,acl som idag är helåkersbygd
på 1800-ralet val frrktiga betcsrrrar-kcr. På
.l.i11rl2 Illgg11e.erirg\li1l/l.1rr. grän.er
na Drcllan inmark och utmark gvdliut, och på
flera plaiser linns inhägnade lör'skogsorn-
råden liknande clem som förekom på Bjär-e

halvirn. L,manucisson slutar med att "inmar-
ken till största delen består av skottskog
Dredan uLrnarken är tliicllii".

Hushållningen på Bjäre vid
I 700-talets slrrt
\rid slutel a\, l70tl)-tale t var Bj iire for tfararrdc
en fattigbygd, clå befolkningcn hade drab-
bats hårt ar,krig, böldpcst och upprepade
missväxtår Det måste ha tac-it lånq tid innan
bondesamhället hade åter)rårntaL sig fr'ån
dessir ofår'dszir^. Der) största clelcrr ar,Bjärc
halr,ön liksom l(rillabvgden tillhörde ris-
bvgden. I risbvgclen lar åkermarken Iör-
l.all.rrr,leri. lit-n o, lr l,r.tLrrirlj..rittlt rrt
ensäde, det vill sziga att ingen tr-äda liirekom
utan hela åker-arealen besåddes årligeu.
Ångsmar-kcn var bcttdligt mcr skottskogs-
präglad ån slättb,vgden, medan utmarken till
stor clel utgjordes av vidsträckta fälader. I
risbygden var boskapsskötscln :rv stor be-
I,vdelse - lDan födde upp krealul och mottog
djur på bete frzin slätteu. På Bjärehalvön

lanns mirnga bctesallnänningar kvar, som
först delades rrpp i saurband rnecl skitienas
genornförandc. Skog-eD var i stor-t sett skö\-
lad, och de flesta "dugliga" ekar-na lanns i
Hjårnarps socken; i <ivliga soclnal fanns det
nli.t,rrr errhrrr "'.r.rLeL .onr \.rr'Lurl\l nnlig
och seor'äxarrtlc. För att förbättn tillgången
på i svnnerhct timmer anlades skog'.splantc
r-ingar med fi-amför allt bok, r'nen till en del
också ned ek.

t 1700 talets bondesanhälle utgjor-de byn
iri.r r rren en lollekrir err her. dår l'1rri111n1,111

leclcL ar. ålcle|uranrrelr bestälnde, ofta enligt
dcn lokala sedvaneråtten, när byns böncler
krurde påböla eller skulle ha genr-rrnfört
vissa gertrcnsamma giiromå1. I bvn 1åg gzir
dar-na ofta samlade kring en gemensarn b1'.-

gata. Från bvgalal )edde en inhiignad fädrift
cllcl fiiguta, llings vilken krcaturen kundc ta
sig till utmarkens bete. Runt gär-clen låg in-
ägorna, irker och åne. Bjåre-socknarna al'ek
från resten av Skåne i sii nåtto, attjorden till
största delen biukadcs av skatte och krouc)
börrdcr Alltci'tcrsom mer.jord odlzrcles upp
rurder 1700-talet och kunde räcka till för-sörj-
ningen av flera familjet blev det virnligt iltt
jolclebokshcmmrrnen delzrdcs upp i llcra
brukningsenheter, lrenmarsklyvning, vilket
formaliserades i 1747 års lag.

Brukrringsmetoderna var lbrtlarande pri-
mitiva och arbeLeL skeddc DristaD uteslutande
med tråreclskap; sådcl och skörcl skeddc all
trd i..rnrrid mc,l l,\ilager. lordnrarren r:rr i

r-egel dålig och skördaloa var blvgtamDa, eI
normaiär gat' exempelr.is vinterriig eu il,kast-
uing på !årtlc till fcmtc kor-nct, rrcdan korn
kuncle ge $ra till scx g..ång-er- utsädct. För zrtt

kunna försirrja sig måsre bonden vara lite ar,

allkonstnär - basen var nLlturligtvis våxtod-
ling och d.jurhållning, men clessutom ägnadc
sig borrdcbelolknineen åt 1iske, seglation och
Iörsäljning.

Således var.jordbmkarbefolkningcns hus
hållnine på Bjårehalvör't i stort seti.lcnsåm-
ma undeL 1700 talet sollr undcr förcgåeDde
århundrade. Genomgripande förär'rdringar
r,ar 1å och i hurudsak begränsade till att stol--

skifte började genornföras på Bjärehalvön
vicl :irhrrndmdcts shrt.
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