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Och genom öppningarna mellan bladen sållas små rörliga solfläckar runda och 

dallrande ned över sankmarkens feta växtlighet, medan längre inåt, där dungen öppnar 

sig till ett litet glad, en bred, spelande solstrimma ligger in. Sorlande går 

sommarvinden genom bladen, prasslar i vassgräs och Carduus, frasar sakta bland 

duniga viden och vajande dallergräs, som sträva mellan de multnande hopar av avfallet 

ris och lavöverdragna kvistar, vilka under årens lopp så småningom bildat ett tätt snår 

under de knotiga buskgrenarna.   

 

(Ekelund 2004, s 12). 

 

 

Vilhelm Ekelund beskriver det skånska landskapet under slutet av 1800-talet i sin dikt ”I 

högsommartid”. Ekelunds målande beskrivning av en aldunge mitt i den öppna slätten, 

återger kanske inte hur människor genom århundraden har sett på våtmarkslandskapet. Tittar 

man i vissa äldre kartor finns det på flera ställen för våta markområden ord som exempelvis 

”oduglig mark”. På grund av bland annat samhällets ekonomiska och politiska drivkrafter 

har många av dessa områden försvunnit under några sekel. Ekelund beskriver dungen på ett 

ljust känslofyllt sätt och synliggör det våta markområdet som möjligen ligger bortglömt mitt 

i det, för brukande, viktiga slättlandskapet. Den föreställning vi upplever genom Ekelunds 

dikt påminner oss om hur de våta markerna också kunde ses på ett vördnadsväckande sätt 

med ett annat perspektiv.  
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1. Inledning 

Våtmarker som term används inte bara av natur- och kulturvetare utan har på senare år blivit 

ett begrepp som många människor förstår. Tidigare så kallade odugliga våta marker, har på 

senare år blivit uppmärksammade för sin förmåga att bland annat reducera närsalter, hålla 

en hög biodiversitet och som rekreationsområde för besökare. Våta marker blev således 

begreppet våtmarker när människan förstod dess värden.  Ekologgruppen har på uppdrag av 

Naturvårdsverket tagit fram ett vägledande underlag för anläggning och restaurering av 

våtmarker; Rätt våtmark på rätt plats beskriver sex generella steg som kan följas 

(Naturvårdsverket 2009). Vårt genomförandesätt har inspirerats av denna vägledning. Om 

våtmarksrestaurering är framtiden behöver vi förstå helheten genom att titta på historiskt 

våta marker och utvecklingen fram till idag. Det här examensarbetet behandlar våta marker 

som har funnits, och våtmarker som finns, invid Ivösjön i nordöstra Skåne. Examensarbetet 

kan utgöra ett planeringsunderlag för eventuell våtmarksrestaurering av Ivösjökommittén. 

Avgränsning utgörs av tre tillrinningsbäckar till Ivösjön; Fäbrobäcken, Oretorpsbäcken och 

Väjlabäcken. Med förhoppning att kunna bidra till den lokala våtmarkshistorien studerar vi 

våtmarksförändringar i tillrinningsbäckarnas respektive avrinningsområde. Genom att 

dessutom studera markanvändningsförändringar vid dikningsföretagen önskar vi synliggöra 

den kulturhistoriska process som dikningsföretag runt Ivösjön utgjorde. I GIS-analyser och 

överlägg av historiskt kartmaterial samt nyare kartmaterial ämnar vi följa förändring, från 

tidigt 1800-tal till 2017. Förändringen jämförs sedan med relevant litteratur. Avsaknad av 

lokal litteratur i ämnena gör att våtmarksförändringarna framförallt kopplas till det 

tvärvetenskapliga verket Det svenska jordbrukets historia; speciellt band 2, Jordbruket 

under feodalismen: 1000 - 1700 (Myrdal 1999) samt band 3, Den agrara revolutionen: 1700 

– 1870 (Myrdal & Gadd 2000). Naturvårdsverket (2006) beskriver att man bör styra 

restaurering och nyanläggning av våtmarker mot lokaler där de en gång gått förlorade.  
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2. Bakgrund 

I bakgrundsavsnittet förklaras hur de våta markerna har förändrats och minskat i landskapet 

på grund av människans nyttjande av naturen. Dessutom redogörs för våtmarker idag och 

våtmarkers restaurering, där följer också en förklaring över uppsatsens definition av 

begreppet våtmarker. Vidare ges en generell områdesbeskrivning över Ivösjön, en 

presentation av Ivösjökommittén och även en landskapsanalytisk framställning över de tre 

tillrinningsbäckarna.  

 

2.1 Människan och de våta markernas förändring 

Vatten har alltid varit livsnödvändigt för människans överlevnad. Redan under förhistorisk 

tid bosatte man sig i anslutning till vatten och våta marker. Vattnet möjliggjorde jakt och 

fiske men närheten till våta marker gav också bete till människornas boskap (Cserhalmi 

2008, s 65). De våta markerna var även betydelsefulla ur andra syften och användes 

exempelvis som offerplats (Monikander 2009). För att kunna odla behövde människorna 

som brukade jorden, varken få för mycket eller för lite vatten på sina åkrar. Till en början 

låg åkrarna placerade högre i terrängen där de dränerades naturligt. Odlingarna skyddades 

således mot vattenskador (Morell, Myrdal & Larsson 1997, s 92). Ängsmarker fanns i de 

lägre fuktigare delarna av landskapet. För att kunna nära sin stallade boskap under vintern 

behövde de utfodras ofta med lövhö och starrhö eller med säv och vass som växte på de 

fuktigare ängarna. (Emanuelsson 2009, s 29, 155).  

 

Medeltidens teknikutveckling, en ökande befolkning och ändrade arbetsmetoder medförde 

att åkrarnas storlek utökades och nyodlades successivt. Även skogsmarker och de fuktigare 

markerna togs i anspråk för odling (Myrdal 1999, s 31). Människorna behövde då lära sig 

att kontrollera vattnet för att skydda sina odlingar. I samband med teknikkomplexen och de 

samhälleliga förändringar som skedde ökade användningen av järn. Den järnskodda spaden 

kunde användas till att förbättra och nyanlägga diken i landskapet och således tämjdes 

vattnet när åkrarna och den nyupptagna fuktigare marken dränerades (Myrdal 1999, s 42 – 

50). Vid mitten av 1300-talet bröts den odlingsexpansion som tidigare skett. Digerdöden, 

som slog ut en stor del av befolkningen, förändrade indirekt också landskapet. Byggnader 

ödelades och en stor del av åkrarna och dikena växte igen (Myrdal 1999, s 111, 131 - 132). 



 

6 

 

En långsam återhämtning med en mindre omfattande agrarteknisk utveckling, med nya typer 

av verktyg och redskap skedde under 1500-talet. Omvandlingen var dock inte lika 

omfattande som den agrara revolutionen som hade sin början vid 1750 (Myrdal 1999, s 277). 

 

Den ökade befolkningen i mitten på 1700-talet stimulerade stegrande livsmedelspriser och 

en ökad avsättning av jordbruksprodukter. Odlingen blev ekonomiskt viktig och bidrog till 

en strävan att bruka åkrarna i större enheter (Myrdal & Gadd 2000, s 211). Den odlade 

marken var tidigare indelad i olika mindre skiften. Skiftena var placerade i tegsystem för att 

sprida riskerna med förstörda skördar. Det kunde dock vara lång förflyttningstid mellan 

tegarna vilket var tidskrävande och ineffektivt. När ny mark togs i anspråk blev det alltmer 

tydligt med de längre avståndens improduktivitet (Myrdal & Gadd 2000, s 114, 274). 

Tegsystemens struktur behövde förändras och effektiviseras. Startskottet till detta utgjordes 

av storskiftet (Myrdal & Gadd 2000, s 274 – 278). De två andra svenska skiftesreformerna, 

enskiftet och laga skiftet, bidrog även de till en ny markindelning med större enheter och en 

snabbare utveckling av den agrara näringen (Myrdal & Gadd 2000, 283 och Morell, Myrdal 

& Larsson 1997, s 63). Djurens vinterfoder, som tidigare slåttrats på våt- och ängsmark, 

började under den här perioden att odlas. Med foderväxter i växtföljden behövdes mer 

åkermark vilket skedde på slåtter- och betesmarkens bekostnad (Myrdal & Gadd 2000, s 305 

- 308).  

 

Tidigare beskrivs hur avvattningsdiken funnits redan på medeltiden. Det var dock under 

1800-talet som de riktigt stora avvattningarna skedde (Emanuelsson 2009, s 302). Fram till 

mitten på 1800-talet avleddes vattnet mestadels i öppna diken. Till en början dränerades 

åkermarken för att förbättra avkastningen. Grödorna odlades där det passade, bland annat 

odlades råg på torrare marker och havre på fuktigare marker (Myrdal & Gadd 2000, s 313). 

En växande befolkning bidrog till en ökad nyodling och när ängar omvandlades till åkrar 

omfattades de av dräneringarna (Runefeldt 2010, s 32). Då fuktiga ängsområden var svårare 

att avvattna än åkermark behövdes större uppsamlingsdiken, i samband med detta uträtades 

och fördjupades många åar och bäckar (Myrdal & Gadd 2000, ss. 312 – 313). Under den här 

perioden utfördes således mängder av små och medelstora dräneringsföretag. Staten hade 

vid 1830 sin första bidragande del i dräneringarna då de bistod med ekonomiska medel, 

bidrag och lån (Världsnaturfonden 2005, ss. 36–37). Dikningsverksamheten var intensiv och 
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dikena kunde anläggas med ett femtontal meter mellan varandra (Jordbruksverket 1998). 

Dikningslagen 1879 innehöll bland annat särskilda bestämmelser om vattenavledning för att 

dränera odlingsmark och dikningsföretaget avsåg själva vattenverksamheten. 

Dikningsföretaget bildades som en samfällighet för att kunna genomföra markavvattningen. 

Det område som skulle dra nytta av dikningen kallades för båtnadsområde och markslagen 

inom detta bedömdes och karterades (Miljösamverkan 2015, ss. 11–12). Dikningsföretagen 

utfördes inte enbart för att skapa nya utökade odlingsmarker, de genomfördes också för att 

förbättra odlingsmarken (Oretorpsbäckens dikningsföretag 1947). Dikningslagen 

omarbetades 1918 och benämndes då 1918 års vattenlag, idag kallad äldre vattenlagen. 

Lagen innefattade då även torrläggning av mark som inbegrep dikning, vattenavledning och 

invallning. Diknings- och vattenlagarna innefattade inte bara dikning av kärr, mossar och 

annan vattendränkt mark utan även sänkning och torrläggning av sjöar (Jordbruksverket 

2014, ss. 36–37). Syftet var sällan att avlägsna själva sjön utan att vinna mark och sänka 

vattennivån så mycket så att marken kring sjön kunde brukas (Morell, Myrdal & Larsson 

1997, s. 95). Ofta brukades den vunna marken genom så kallad mossodling. Vid mossodling 

odlades torvmarken upp men då jordarna saknade flera viktiga näringsämnen kunde man 

enbart utvinna skördar under några år, därefter var jorden utarmad på näringsämnen 

(Runefelt 2010, s. 129). Med handelsgödselns intåg kunde fosfatgödsel och kalisalter 

tillföras mossjorden för att möjliggöra framförallt odling av foder till kreaturen (Runefelt 

2010, ss. 131 – 132, 136). Vinningen av marken såg till en början ut att lyckas men på grund 

av bland annat oxidering och kompaktering sjönk torvjordarna ihop, för att åter bli fuktiga 

(Emanuelsson 2009, ss. 305 – 313). Jordbruket effektiviserades och bättre maskiner och 

teknik innebar att jordbruket blev mer och mer ekonomiskt inriktat med stora 

sammanhängande åkrar (Runefelt 2010, 130). Den brukade markens areal var som störst på 

1930-talet då det fanns 3,7 miljoner hektar åkermark. Ängs- och betesmark omfattade under 

samma tidpunkt drygt 1 miljon hektar (Naturvårdsverket 2003, s. 15). 

 

Synen på våtmarker förändrades under 1970-talet och under 1990-talet så förbjöds 

markavvattning i stora delar av landet. Statens bidrag för markavvattning och utdikning 

försvann i samma veva (Naturvårdsverket 2017). Idag finns istället bidrag att söka för 

anläggning, restaurering och skötsel av våtmarker (Jordbruksverket 2017). Idag har 
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åkermarken minskat till 2,6 miljoner hektar och betesmarken har mer än halverats 

(Naturvårdsverket 2003, s. 15). 

 

2.2 Våtmarkerna idag 

Naturvårdsverket (2017) fastställer att upp till 25 % av de svenska ursprungliga våtmarkerna 

har försvunnit till följd av skogsbrukets utdikningar, sjösänkningar och torvbrytning. Som 

tidigare nämnts hade staten sin understödjande del i utdikningarna, de gav i mitten på 1800-

talet fram till 1970 bidrag och lån till olika typer av markavvattning (SMHI 1995). I Skåne 

har störst förändringar skett och endast 10 % av den ursprungliga våtmarksarealen finns 

kvar. 

 

Vidare konstaterar Naturvårdsverket att många av de resterande våtmarkerna i det svenska 

landskapet är påverkade av bland annat vattenverksamheter, klimatförändringar, areella 

näringar eller på grund av att slåtter- eller beteshävden har upphört. Skadade våtmarker har 

en sämre förmåga att bland annat fungera som översvämningsskydd eller hålla och rena 

vatten (Naturvårdsverket 2017). Att skydda våtmarker är därför viktigt då många 

missgynnade eller hotade arter ofta lever i dessa miljöer. Våtmarker i landskapet bidrar till 

många av riksdagens miljömål och 1999 fick våtmarker det egna nationella 

miljökvalitetsmålet, nr 4, Myllrande våtmarker (Naturvårdsverket 1999). 

 

Nihlén (1996) beskriver hur dagens vattendrag i odlingslandskapet ofta är raka, djupa och 

obeskuggade diken med väldigt liten artrikedom. Dikenas syfte är att transportera 

regnvatten, ytvatten och grundvatten så snabbt som möjligt till havet. Vidare förklarar 

Nihlén att det finns stora problem med den här typen av utdikningar, vattnet får en förkortad 

uppehållstid som medför bland annat en minskad självrening och bidrar till en ökad 

övergödning i sjöar och hav. 

2.2.1 Våtmarksbegreppet 

Våtmarker är en direktöversättning från engelskans Wetlands och innefattar globalt en 

mängd naturtyper. Bland naturtyperna finns; sjöar och floder, träsk, våta gräsmarker, 

torvmarker, oaser, flodmynningar, mangroveträsk, korallrev, konstgjorda platser som 
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fiskdammar, rismarker, reservoarer och så vidare (Ramsar 2014A).  De svenska 

våtmarkstyperna utgörs främst av myr, sumpskog, marina och limnogena våtmarker, 

fjällvåtmarker och fuktäng/fukthed, vilka ofta är hävdberoende (Världsnaturfonden 2005). 

De svenska generella definitionerna av begreppet våtmarker är väldigt likartade, men inte 

konsekventa nog för detta arbete. Nedan presenteras de definitioner som används i 

uppsatsen.  

2.2.2 Våtmarksdefinition 

I Sverige började under 1980-talet en omfattande inventering av våtmarker. För att kunna 

begränsa inventeringen användes följande lämplighetsanpassade definition.  

 

 

Våtmark är sådan mark där vatten under en stor del av året, finns nära under, i eller 

strax över markytan. Därutöver omfattas även vegetationstäckta vattenområden. 

Gränserna för hur nära markytan vattnet kan finnas i en våtmark varierar. I de flesta 

fall kan vegetationen användas för att skilja våtmark från annan mark. Minst 50 % av 

vegetationen bör vara ”hydrofil”, d.v.s. fuktighetsälskande, för att man ska kunna kalla 

ett område för våtmark. Ett undantag är tidvis torrlagda bottenområden i sjöar, hav och 

vattendrag. De räknas till våtmarkerna trots att de kan sakna vegetation. 

 

 (Löfroth 1991, s. 10) 

 

Vattenstrategiska forskningsprogrammet tillkom som en del av miljöstrategisk forskning. 

Deras definition av våtmark är till stor del den samma som Naturvårdsverkets, men med 

tillägget ”och vatten med vegetationsfria ytor, ner till två meters djup” det vill säga 

temporära vatten.  

Våtmark är sådan mark där vatten under stor del av året, eller hela året, finns nära, 

under, i eller strax över markytan samt vegetationstäckta vattenområden och vatten 

med vegetationsfria ytor, ner till två meters djup. 

 

(Tonderski 2002, s. 31) 
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2.3 Våtmarksrestaurering 

Våtmarkernas betydelse som ekosystem och för biologisk mångfald är inte bara nationellt 

omskriven utan även internationellt genom Ramsar konventionen (Ramsar 2014B). 

Våtmarker erbjuder ett flertal ekosystemtjänster såsom växtnäringsretention, biologisk 

mångfald, vattenmagasinering, landskapsförsköning och potentiell möjlighet att producera 

bioenergi. Restaurering av våtmarker kan bidra till en mängd syften, med en helhets syn kan 

bland annat ekologiska-, vattenhushållande- och kulturhistoriska aspekter räknas in. Men 

våtmarkerna kan också restaureras med fler syften som nytta och rekreation 

(Naturvårdsverket 2017). Eftersom många våtmarker har varit hävdade genom slåtter eller 

bete kan våtmarksrestaurering även bidra till ökad förståelse för den kulturmiljö som 

våtmarkerna en gång utgjort. Således ses våtmarker inte enbart ur ett snävt 

naturvetenskapligt perspektiv utan får fler dimensioner. Idag ingår de i exempelvis 

kommunernas översiktsplaner för att skapa gröna stråk och rekreationsområden i tätortens 

bebyggelse (Kristianstads kommun 2017). 

 

Två begrepp som återkommande har påträffats i litteraturen är ”återskapande” och 

”restaurering/återställning”. Med ”återskapande” menas de åtgärder som sker på sådan mark 

som historiskt sett varit våtmark eller sjö. Begreppet restaurering/återställning innebär en 

förbättring av nu förekommande våtmark eller sjö genom förändring av hydrologin och/eller 

bortskogning av vegetation (Naturvårdsverket 2009, s. 10). I uppsatsen används uttrycket 

våtmarksrestaurering som ett gemensamt begrepp för båda ovanstående uttryck.  

 

Våtmarker kan restaureras med olika typer av åtgärder, bland annat finns tvåstegsdiken, 

återmeandring, skyddszoner, hästskovåtmarker och dammar (Tonderski 2002, ss. 10–11). 

Vid dämning för damm finns bekymmer då dämningen många gånger påverkar stora 

områden utanför själva våtmarken. Andra intressen som kan påverkas är natur- och 

kulturvärden, men också vägar, järnvägar och andra infrastrukturella objekt (Ekologgruppen 

2008). Naturvårdsverket (2009, s. 23) beskriver hur markavvattningsföretag (till exempel 

dikningsföretag) kan utgöra potentiella marker för restaurering. Dock är ändringar i dessa 

företag juridiskt komplicerade och ett hinder för restaurering.  
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2.4 Avrinningsområde 

Sverige är indelat i huvudavrinningsområden, exempelvis nämnda Skräbeåns 

huvudavrinningsområde i punkt 2.4, men också delavrinningsområden, se 

delavrinningsområde för Väjlabäcken punkt 2.7. Ett avrinningsområde är en landyta där all 

nederbörd (regn och snösmältning) söker sig ut till samma vattendrag. Ett 

avrinningsområde inbegriper både markytan och ytan av områdets sjöar (Havs- och 

Vattenmyndigheten 2013). Avrinningsområden begränsas av vattendelare, topografiska 

höjder i naturen (SMHI 2002). Med avrinningsområde i uppsatsen avses 

tillrinningsbäckarnas avrinningsområde. Dessa definieras egentligen som 

delavrinningsområden då alla bäckarna tillhör Skräbeåns huvudavrinningsområde (SMHI 

2002).  
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2.5 Ivösjön 

 

Fig 1. Ivösjön med de tre tillrinningsbäckarna markerade i rött. Översiktskartan är förenklad och 

utgår från; vektor © Lantmäteriet GSD- Fastighetskarta (2017). 

Skånes största och djupaste sjö är belägen i den nordöstra delen av Skåne. Ivösjöns västra 

sida tillhör Kristianstads kommun och ungefär en tredjedel av den östra sidan tillhör 

Bromölla kommun. Sjön är av riksintresse för naturvård, kulturmiljö, friluftsliv och fiske. 

Sedan 2004 ingår Ivösjön i EU:s nätverk för värdefull natur, Natura 2000. Mitt i Ivösjön 

ligger Ivö, med landmärket Ivö klack. Ivösjön innehar inte bara Sveriges största bestånd av 

den sällsynta fisken nissöga utan håller även annat rikt djur- och växtliv. På Ivö finns två 
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naturreservat, ett på norra sidan, vid Ivö klack och ett vid den sydvästra spetsen 

(Skogsstyrelsen 2017). Omgivningarna runt sjön utgörs i norr av bokskogar och 

fruktodlingar medan den södra delen domineras av ett flackare odlingslandskap. Längs 

sjöns östra sida sträcker sig den markanta urbergshorsten Ryssberget.  

 

I samband med de riksomfattande sjösänkningarna som tog sin början i mitten på 1800-

talet sänktes även Ivösjön. Under 1870-talet genomfördes relativt få sjösänkningsföretag, 

men mellan åren 1871 och 1872 sänktes Ivösjön (SMHI 1995, s 25). I handlingarna rörande 

sjösänkningsförrättningarna över Ivösjön kan man läsa att sjösänkningen handlade om att 

vinna land och förbättra marken runt Ivösjön (Lantmäteriet 2017).  

 

Ivösjöns vatten och vattensystem har en rik ekologisk status. Sjöns vattenväxter och 

organismbestånd räknas och följs. Det bedrivs också ett aktivt fiskevårdsarbete genom 

fiskevårdsföreningar i området (Ivösjökommittén 2017). Trots det höga ekologiska värde 

som sjön håller finns också en del miljöproblem; några av tillrinningsvattendragen påvisar 

höga halter av kväve och fosfor (Ivösjökommittén 2017). Ivösjöns största 

tillrinningsområde, med 78 procent, är Holjeån som avvattnar sjöarna Immeln, Raslången 

och Halen. Resterande tillrinning står de mindre bäckarna för, exempelvis tillrinningen från 

Oppmannasjön, Byaån i Vånga och bäcken från Levrasjön. Även de mindre bäckarna som 

undersöks i det här arbetet har sitt utlopp i Ivösjön. De presenteras mer ingående i punkterna 

2.5, 2.6 och 2.7. Ivösjöns avvattning ut till Hanöbukten sker genom den cirka fyra kilometer 

långa Skräbeån (Länsstyrelsen 2005). Ivösjön tillhör Skräbeåns huvudavrinningsområde 

som är 1005,7 km2 (SMHI 2002), figur 1.  

 

2.5.1 Ivösjökommittén 

För att bevara och utveckla Ivösjöns ekologiska värden bildades Ivösjökommittén 2003. 

Kommittén vill främja ett långsiktigt och hållbart nyttjande av sjön, detta genom att 

utveckla samarbete mellan berörda myndigheter, användare och intressenter. I kommittén 

finns bland annat representanter från Bromölla- och Kristianstads kommun, Länsstyrelsen 

Skåne- och Blekinge, fiskevårdsföreningar, naturskyddsföreningar, markägare och andra 
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intressenter. Ivösjökommittén arbetar mot fem övergripande mål, varav ett handlar om att 

minska belastningen från avloppsreningsverk, enskilda avlopp samt jord- och skogsbruk 

avseende kväve, fosfor, tungmetaller och läkemedelsrester till Ivösjön. Anläggande av 

våtmarker skulle kunna bidra till detta mål (Ivösjökommittén 2017). Med anledning av 

våtmarksmålet kontaktade Ivösjökommittén Högskolan Kristianstad hösten 2017 med 

förslag om våtmarksundersökningar vid de tre tillrinningsbäckarna Fäbrobäcken, 

Oretorpsbäcken och Väjlabäcken, figur 1. 
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2.6 Fäbrobäcken 

 

Fig. 2. Fäbrobäcken är belägen vid nordöstra Ivösjön. Bakgrundskarta är Lantmäteriets GSD-

höjddata Grid 2+ (2017) med terrängskuggning. Markanvändning från GSD-Fastighetskartan, 

vektor © Lantmäteriet (2017). 

 

Den nio kilometer långa Fäbrobäcken har sin början på Ryssberget, några kilometer nordost 

om byn Drögsperyd. Vattendraget följer bergets skogbeklädda sluttning söderut, för att så 
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småningom leta sig förbi Drögsperyd och vidare i det flackare odlingslandskapet. I höjd 

med Gonarps by vänder bäcken kraftigt söderut mot Näsum. Vid Näsum passerar bäcken 

genom samhället och genom ett område med naturvärdesklassad alsumpskog 

(Skogsstyrelsen 2017). Fäbrobäcken fortsätter vidare söderut och rinner slutligen ut genom 

våtmarksområdet i Axeltorpsviken i nordöstra Ivösjön (VISS 2015), figur 2. Berggrunden 

i avrinningsområdet domineras av ryolit, vid våtmarksområdet i Axeltorpsviken återfinner 

vi kaolin och Ryssberget i norr består av magmatisk granodiorit- granit. Jordarterna i 

bäckens avrinningsområde domineras av sandig morän. Kring själva vattendraget varierar 

fördelningen av jordarter och består av glacial silt och lera, postglacial finsand, 

svämsediment och sand, samt kärrtorv närmast Ivösjön (SGU 2017).  

 

I det förhistoriska landskapet låg, som beskrivits i punkt 2.2.1, åkrarna i höjdläge där de 

naturligt dränerades. De stora mängderna fossil åkermark på Ryssberget vittnar om att så 

var fallet i detta område, FMIS RAÄ Näsum 148, 169, 179 och 193 (Riksantikvarieämbetet 

2017). I det topografiskt lägre området mot Gonarp, där vi idag hittar den större delen av 

de uppodlade markerna, fanns förr fuktigare mark. I enskiftes karta över Östad 1809 (11-

näs-15) är den fuktigare marken beskriven som äng eller kärr. De ängarna som under 1800-

talet låg nära Fäbrobäcken beskrivs som madäng (Lantmäteriet 2017A). Madängen 

gödslades naturligt av näringsämnen som följde vattenstånden och på madängen växte 

starrgräs i rikliga mängder (Cserhalmi 1998). Vid Fäbrobäcken närmast Ivösjön fanns en 

kvarnanläggning och markerna har blivit påverkade av både Ivösjöns sjösänkning och ett 

antal dikningsföretag (Lantmäteriet 2017).  

 

Idag är marken, som förr var fuktig, uppodlad och den tidigare naturligt meandrande 

Fäbrobäcken är kraftigt uträtad.  År 2014 utförde Jarlman Konsult AB tillsammans med 

Marie Eriksson, Länsstyrelsen Skåne på uppdrag av Ivösjökommittén, 

kiselalgundersökning i Fäbrobäcken. Genom att undersöka förekomsten av kiselalger 

speglas vattnets kvalitét. Kiselalgsförekomsten bedöms med hjälp av ett index som används 

för hela landet, IPS-index med klassindelning i fem klasser. Fäbrobäcken hamnade i klass 

1, och konstaterades god vattenstatus (Länsstyrelsen 2016). 
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2.7 Oretorpsbäcken 

 

Fig. 3. Oretorpsbäcken vid Ivösjöns norra sida. Bakgrundskarta är Lantmäteriets GSD-höjddata 

Grid 2+ med terrängskuggning. Markanvändning från GSD-Fastighetskartan, vektor © 

Lantmäteriet. 

 

Vid Ivösjöns norra sida, längs Västanåbergets kraftigt kuperade lövskogsterräng, har 

Oretorpsbäcken sitt utflöde. Bäcken följer kommungränsen mellan Bromölla och 
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Kristianstad.  Den magmatiska berggrunden av granodiorit-granit täcks av jordarter som 

sandig morän, postglacial finsand, svallsediment, grus. Längs Oretorpsbäckens svackor 

återfinns en del kärrtorv (SGU 2017). Bäcken slingrar sig genom bokskog och 

fruktodlingar, vidare under Näsumsvägen förbi åkermarker och ytterligare fruktodlingar 

med slutligt utflöde i Ivösjön.  

 

Vattendraget har ett händelserikt förflutet och invid bäcken återfinns bland annat 

röjningsröseområde, en dammvallsrest från kvarn och en sågverkslämning, FMIS RAÄ 

Näsum 100, 146, 107 och 133 (Riksantikvarieämbetet 2017). Liksom för de två övriga 

tillrinningsbäckarna har våtmarkerna vid Orestopsbäcken utsatts för dikning. 1947 

beslutades om torrläggning av vattenskadad mark. I dikningsföretagens handlingar kan 

även läsas att torrläggning ska ske av redan odlad samt icke odlad mark (Länsstyrelsen, 

Vattenarkivet 2017).  
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2.8 Väjlabäcken 

 

 

Fig. 4. Väjlabäcken vid Ivösjöns sydvästra del. Bakgrundskarta är Lantmäteriets GSD-höjddata 

Grid 2+ (2017) med terrängskuggning. Markanvändning från GSD-Fastighetskartan, vektor © 

Lantmäteriet (2017). 
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Väjlabäcken är 4 km lång och ligger söder om den markanta urbergsknallen Kjugekull. 

Vattendraget är omgiven av byarna Kjuge, Kiaby och Bäckaskog i Kristianstads kommuns 

östra del, nära angränsande Bromölla kommun. Bäcken sträcker sig söderut genom Kiaby 

mosse och det som finns kvar av den kraftigt utdikade Väjlasjö, figur 4. Vidare rinner 

Väjlabäcken österut till Ivösjön (VISS 2015). Berggrunden utgörs av kalcit- och kvartsitrik 

sandsten. Jordarterna i området för mossen och bäcken domineras av kärrtorv. I området 

för den tidigare utbredningen av Väjlasjö finns mestadels gyttja. Den stora dominansen i 

det övriga avrinningsområdet är postglacial sand och i den västra delen hittar vi ett stråk 

med isälvssediment (SGU 2017). Topografin är svagt böljande, men vid den sydvästra 

delen runt sjön flackar det av och övergår i slättlandskap. Det bedrivs storskaligt jordbruk 

och framträdande trädalléer påminner om närheten till godset i Trolle Ljungby. Många av 

de kringliggande åkrarna har avvattningsdiken till mossen/sjön.  

 

Runt området för den tidigare sjöns utbredning har fornlämningar i form av boplatser från 

förhistorisk tid återfunnits, FMIS RAÄ Kiaby 22:1, 24:2, 83:1 och 116:1 

(Riksantikvarieämbetet 2017). År 1727 ses inte Väjlabäcken och tillrinningen till Ivösjön. 

Lantmäteriets Geometriska avmätning (k61-8:1) visar dock ett stort ”Ahlekiärr” som 

sträcker sig mot Ivösjön (Lantmäteriet 2017). En större del av markanvändningen runt sjön 

är beskriven som beteshage/kohage eller mosse/äng/oduglig mark. Vid 1800-talets början 

ses Väjlabäcken för första gången i det historiska kartmaterialet. Vid den här tiden var 

bäcken väldigt rak och avrinningen från Väjlasjö var belägen ungefär hundra meter norr 

om dagens avrinning. Tillrinningen till Ivösjön var även den annorlunda då bäcken 

mynnade ut på den södra sidan om den topografiskt högre udden vid Ivösjön. Idag har 

bäcken sitt utflöde vid den norra sidan om udden där det också finns en pumpstation (VISS, 

2015). Precis som i många andra vattendrag under 1800-talet så fiskades ål i Väjlabäcken 

(Lantmäteriet, 2017). Väjlabäcken har ett av SMHI uträknat delavrinningsområde som är 

beräknat till ca 12 km2 (SMHI, Vattenwebb 2018). 

 

Samtidigt med Ivösjöns sänkning 1872 sänktes också Väjlasjö.  Vid 1875 har bäcken 

drastiskt ändrats. Här finns då en mångfald av diken och det historiska kartmaterialets 

protokoll låter oss förstå att det handlar om torvbrytning (Lantmäteriet 2017). I början av 
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1930-talet är hela Väjlasjön kraftigt utdikad och endast torvmarker återstår (Länsstyrelsen, 

Vattenarkivet 2017).  

 

Godset Trolle Ljungby AB lät 2004 bygga en damm i anslutning till den nedre delen av 

Väjlabäcken, figur 4. Dammen är uppförd som kvävefälla men också till gagn för vilda djur 

och fåglar1. Större delen av det övriga området vid forna Väjlasjö är igenväxt med vass och 

består av kärrskog med Salixarter, al och glasbjörk. Det finns gott om vildsvin i den täta 

kärrvegetationen och en stor variation fågelarter, många simänder men på försommaren 

kan också rördrommen höras. I norra delen av området finns två ohävdade ytor med 

igenväxande rikkärr. De diken som finns mellan ytorna påverkar rikkärren negativt och 

bevarandestatusen är bedömd som ogynnsam (Länsstyrelsen, 2009). 

 

Liksom Fäbrobäcken har Väjlabäcken varit föremål för kiselalgsprovtagningar 2014. Till 

skillnad från Fäbrobäcken så hade Väjlabäcken dålig status och hamnade i klass 5 i IPS-

index. Här fanns en form av kiselalger som har hög föroreningstolerans. Kiselalgerna visar 

på en vattenkvalitet med hög näringspåverkan och organisk förorening.  I fältbesöken 

noterades även en låg diversitet, vilken kan tyda på någon form av lokal störning 

(Länsstyrelsen 2016). 

 

2.9 Tidigare forskning 

Forskning om våtmarkernas förändringar kring de tre tillrinningsbäckarna vid Ivösjön har 

inte återfunnits. Däremot har generell forskning om våtmarker, våtmarkshistoria och 

våtmarksrestaurering använts. För dikningsföretagen kommer kunskap framförallt från 

Länsstyrelsen Vattenarkivet (2018). Miljösamverkan Sverige och deras rapport Tillsyn 

markavvattning (2015) också använts. Miljösamverkan är en samarbetsorganisation med 

kommuner, länsstyrelser och regioner.  

 

                                                 
1 Linus Larsson, jägmästare Trolle Ljungby AB. Personligt möte 19 februari 2018. 
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Det kan tyckas som en källkritisk svaghet att mycket av materialet för vår 

kunskapsuppbyggnad, framförallt när det gäller våtmarksrestaurering, kommer från 

myndigheter och organisationer som till exempel Naturvårdsverket, Länsstyrelser och 

Vattenstrategiska forskningsprogrammet. Här får dock ändå anses att giltigheten och 

neutralitet gällande källmaterialet är högt. 

 

För att förstå våtmarkernas historiska förändringar så följs de generella förändringarna i 

landskapet. I uppsatsen har huvudsakligen det tvärvetenskapliga verket Det svenska 

jordbrukets historia, använts. Framförallt banden Jordbruket under feodalismen, 

skriven av Janken Myrdal, ekonomi- och agrarhistorisk professor samt Den agrara 

revolutionen, skriven av Carl-Johan Gadd professor emeritus ekonomihistoria. Annan 

viktig litteratur är Svensk Mosskultur: odling, torvanvändning och landskapets 

förändring 1750 – 2000 sammanställd av professor Leif Runefelt.  

 

Vattenstrategiska forskningsprogrammet, VASTRA, sammanställde Våtmarksboken år 

2002 med syfte att ge en översikt för den litteratur, svensk såväl som internationell, som 

behandlar våtmarker. Den beskriver hur våtmarker generellt bör utformas, vilka mål som 

kan nås och hur våtmarker kan värderas. Bokens skilda kapitel är skrivna av olika forskare 

inom framförallt biologi, juridik, ekonomi och limnologi. Man bör betänka att boken är 

skriven med utgångspunkt i närsalttransport och näringsretention. När det gäller 

våtmarksrestaurering har kunskap främst hämtats från denna forskningslitteratur. 

 

För att förstå hur hydrologiska modeller kan användas i framförallt våtmarksrestaurering 

har nedan nämnda arbetsdokument och handling använts. Arbetsdokumentet, En 

metodbeskrivning för beräkning av avrinningsområden utifrån Nya nationella 

höjdmodellen i ArcMap, är sex år gammal och har använts framförallt för att förstå hur 

avrinningsområden räknas ut (Länsstyrelsen 2012). Gällande hydrologiska modelleringar 

har, Handledning för hydrologiska beräkningar i GIS med inriktning mot restaurering 

av våtmarker, utgjort referensmaterial (Länsstyrelsen 2015). De två nämnda rapporterna 

har använt samma programvara som har använts i denna uppsats, ArcGIS. Då mjukvara 
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konstant utvecklas, innebär det att vissa av de verktyg som använts i det studerade 

materialet kan ha bytt namn eller inte funnits tillgänglig i programvaran som använts för 

denna uppsats. Där har Nils Wallin, Högskolan Kristianstad bidragit med kompletterande 

hjälp.  

2.10 Val av metod 

Naturvårdsverket belyser att restaurering och nyanläggning av våtmarker bör styras mot de 

lokaler där de en gång gått förlorade (Naturvårdsverket 2006). Myndigheten har tagit fram 

ett vägledande planeringsunderlag för anläggning och restaurering av våtmarker. Rätt 

våtmark på rätt plats beskriver generella steg som kan följas när det gäller våtmarker med 

huvudsyftet vattenrening eller biologisk mångfald. Övriga syften för en våtmark är 

kulturmiljövård, rekreation, flödesutjämning eller fiske/jakt (Naturvårdsverket 2009). I 

korta drag består planeringsunderlaget av sex steg, uppräknade nedan.  

 

1. Geografisk och definitionsmässig avgränsning 

2. Våtmarkens syften 

3. Kartmaterial, nutida och historiska som visar våtmarker. Kontakta markägare och 

andra intressenter. 

4. GIS-analyser där överlappning av olika intressen registreras 

5. Bedöm olika områden och klassificera genom att använda GIS-analysen i steg fyra. 

6. Fördjupad utredning med exempelvis studier i höjdförhållanden, hydrologi, 

avrinningsområden och dikningsföretagshandlingar samt fältbesök. 

 

Uppsatsens metod följer vissa av dessa steg, framförallt de som gäller kartmaterial, 

historiskt och nutida. Även den fördjupade utredningen som innefattar bland annat 

avrinningsområde och dikningsföretagshandlingar används. 

 

3. Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att beskriva lokal våtmarkshistoria från tidigt 1800-tal till 2017.  

Samtidigt önskar vi synliggöra dikningsföretagen runt Ivösjön som en, för 
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markanvändningen, angelägen kulturhistorisk process. Uppsatsen avser också tillföra ny 

kunskap gällande hur eventuella restaureringar av de historiska våta markerna kan påverka 

dagens odlade mark. För uppsatsens syfte har följande frågeställningar tagits fram: 

 Vilka våtmarksförändringar har skett i de tre tillrinningsbäckarnas respektive 

avrinningsområde från tidigt 1800-tal till 2017? 

 Vilken utveckling i markanvändning mellan tidigt 1800-tal och 2017 skedde i 

båtnadsområdena och hur har dikningsföretagen påverkat utvecklingen? 

 Vilken idag odlad mark skulle bli påverkad av en eventuell restaurering av de 

historiskt våta markerna? 

 

4. Material och metod 

För att kunna svara på vilka våtmarksförändringar som har skett vid de tre 

tillrinningsbäckarnas avrinningsområde har vi genom GIS-analys räknat ut 

avrinningsområdet samt kartlagt våtmarkernas läge och förändring under tre tidsnedslag. I 

samtliga tillrinningsbäckar är utgångspunkten historiskt kartmaterial från tidigt 1800-tal. 

Det andra tidsnedslaget har utgjorts av den häradsekonomiska kartan från 1926–30 och data 

från 2017 är hämtat från Lantmäteriets Fastighetskarta. Tidsnedslagen har valts efter de 

kartmaterial som finns. Under punkt 4.2.3. Fäbrobäcken, 4.2.4. Oretorpsbäcken och 4.2.5. 

Väjlabäcken redovisas specifikt kartmaterialet och korrigeringar. 

 

Utvecklingen i markanvändning och dikningsföretagens påverkan i båtnadsområdena har 

även det studerats med hjälp av GIS-analys. Tidsnedslagen och kartmaterial för studien 

följer den första frågeställningen, dock med ett ytterligare tidsnedslag för 

dikningsföretagens genomförande. Genom att jämföra markanvändningen under de tre 

tidsnedslagen med dikningsföretagens markanvändning undersöks om och hur 

dikningsföretagen fick framgång. 

 

För att undersöka hur en eventuell restaurering av de historiskt våta markerna skulle kunna 

påverka dagens odlade mark har hydrologiska modelleringar i ArcGIS utförts tillsammans 

med kartöverlägg mot dagens markanvändning. 



 

25 

 

 

Komplettering av ovan beskrivna metoder har gjorts med fältbesök vid respektive 

tillrinningsbäck den 2/2 - 2018. 

 

4.1 Material 

Genom att använda kartor från olika tidshorisonter kan landskapets förändring följas. Det 

bör beaktas att kartografen avbildade landskapet och dess marktyper vid en viss tidpunkt. 

Om det var ett nederbördsrikt år eller hög avdunstning vid tidpunkten för kartering framgår 

inte av kartbilden. Det kan alltså finnas en variation i våtmarkernas storlek som inte kan 

ses i kartorna. Kartorna framställdes med geometriska metoder där Lantmätaren använde 

triangulering och räknade ut vinklar i landskapet. Med olika lantmätare som karterat 

kartorna ökar den generella risken för feltolkning.  

 

4.1.1 Historiska kartor tidigt 1800-tal 

Historiska kartor för det första tidsnedslaget kommer från tidigt 1800-tal. De tillverkades 

vanligen i skala 1:4 000. Dessa storskaliga kartor innehåller bland annat information om 

administrativa gränser, var det odlades, vad som var äng men också var i landskapet som 

våtare områden fanns. Det är lätt att stirra sig blind enbart på kartbilden och därefter tolka 

exempelvis de gula områdena som åker, de bruna områdena som våta marker och de gröna 

som äng. Då äng kan se olika ut i kartorna har det tillhörande protokollet använts, både på 

kartans koncept och renovation. Protokollet har inte bara använts för ängen utan även då vi 

varit tveksamma till övriga markslag. Genom att använda protokollet blir tillförlitligheten 

över kartbildens markslag högre och felmarginalerna minskar. Markslag benämnda äng och 

hagmark har i detta arbete fått den gemensamma beteckningen hävdad mark. I de olika 

protokollen har återkommande uttryck, kjärr, mosse, sidvallsäng och madäng, stötts på 

vilket mer utförligt diskuteras och klassificeras i punkt 4.1.5. Problem att finna kartmaterial 

som täcker hela avrinningsområdet har funnits. Detta har påverkat undersökningen och 

redovisas under respektive tillrinningsområde, här presenteras även korrigeringar som har 

gjorts, punkt 4.2.3 – 4.2.5. 
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4.1.2 Häradsekonomiska kartorna 1926 och 1934 

Under åren 1859 - 1934 producerade Lantmäteriet häradsvisa kartor i skala 1:20 000. De 

Häradsekonomiska kartorna baseras på laga skifteskartor och visar markanvändning, 

vegetation, kommunikation, bebyggelse och administrativa gränser. De häradsekonomiska 

kartorna i denna uppsats är ritade mellan åren 1926 och 1934. Skalan på 1:20 000 skiljer 

sig från de andra tidsnedslagen vilket medför en mindre detaljeringsgrad, det är dock det 

enda kartmaterial som finns att tillgå för den här perioden.  

 

4.1.3 Lantmäteriets fastighetskarta 

Kartmaterial för 2017 kommer från Lantmäteriets fastighetskarta. Fastighetskartan med 

skala 1:12 500 kan tyckas märklig att använda när det gäller hydrologi, våtmarker och 

annan markanvändning, då det främst är en karta som är framtagen för att visa byggnader 

och fastighetsgränser. Det är dock den karta hos Lantmäteriet som har högst 

detaljeringsgrad och ligger närmast de historiska kartornas skala. 

 

4.1.4 Dikningsföretagens kartor 

För den andra frågeställningen vilken gäller utvecklingen av markanvändning, samt den 

eventuella påverkan dikningsföretagen har haft på markanvändningen, finns ett tillägg med 

kartmaterial från tiden för dikningsföretagen. Dikningsföretagen genomfördes vid olika 

tidpunkter och redovisas under respektive tillrinningsbäck, i figur 7, 9 och 10. 

Avgränsningen för dikningsföretagen följer båtnadsområdet, det vill säga det nyttoområde 

där dikningen förväntas påverka marken. 

 

4.1.5 Klassificering av våtmark 

I de historiska kartorna har Lantmätaren använt uttryck som kjärr, mosse, sidvallsäng och 

madäng. Enligt Nationalencyklopedin (2017) är kärr en torvmark (myr) med tillflöde av 

fastmarksvatten, mosse är en form av myr som får sitt vatten via nederbörd, sidvallsäng är 

en äldre benämning på sank-/fuktäng och madäng är ett slåtterkärr som tidvis 

översvämmas. Dessa förklaringar stämmer överens med både Löfroths och VASTRA:s 
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definitioner över våtmark, punkt 2.2.2. Skånelagen (i tryck 1505), innefattar framförallt 

rättsliga åtgärder och samhällsknutna lagar men här finns även lagar som berör landskapet 

”på mader och ängar må envar som vill fara och fiska, då floden går upp […]” (Holmbäck 

& Wessén, 1979, s 115).  Med hjälp av dagens definitioner från både Löfroth och VASTRA 

samt Skånelagens äldre förklaring av mader, klassas uttrycken i de historiska kartorna med 

termen våtmark.  

 

4.2 Analyser i ArcGIS 

I samtliga analyser har ESRI:s (Environmental Systems Research Institute) programvara 

ArcGIS version 10.1 och version 10.4 använts. Genom att rektifiera det historiska 

kartmaterialet i programmet har kartmaterialet fått koordinater i koordinatsystemet 

SWEREF 99 TM. Rektifieringen av de historiska kartorna har skett mot Lantmäteriets 

GSD-höjddata Grid 2+, som har modifierats till en terrängskuggning med verktyget 

Hillshade. Terrängskuggningen har fått en tre gångers förstärkning i höjdled vilket 

förtydligar vissa landskapselement och underlättar vid rektifiering. Lantmäteriets GSD-

höjddata Grid 2+ är ett raster med två meters upplösning, det har ett medelfel på 0,5 meter 

i höjdled. Då rastret har denna höga upplösning ger det en bättre detaljeringsgrad för vår 

regionala undersökning. Lantmäteriet beskriver att låg vegetation kan vara en felkälla i 

rastret, medvetenhet om detta har funnits och rektifiering har skett efter väl valda punkter, 

exempelvis korsande linjeobjekt som ägogränser, sockengränser och andra administrativa 

indelningar (Lantmäteriet 2016). Det bör betänkas att även detta kan utgöra felmarginaler, 

då vetskap inte finns gällande vilken sida om objektet i terrängskuggningskartan som 

ägogränsen faktiskt visas. Felmarginalen har beräknats till cirka fyra meter då olika objekt 

i rastret har mätts. Hänsyn till rasterupplösningen på två meter har också tagits.   

 

Efter att kartbladen har fått koordinater har de klippts efter respektive bys gräns. De äldre 

storskaliga kartorna omfattar byns område. Av den anledningen har flera kartblad 

monterats ihop till en större kartbild, figur 7. Kartbilden har sedan klippts i verktyget Clip, 

med avrinningsområdet (punkt 4.2.1) som mall. Därefter har tillrinningsbäckarna 

digitaliserats som linjeobjekt, samt våtmarksområden och övrig markanvändning som 
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polygoner. De digitaliserade bäckarnas längd samt de olika markslagspolygonernas storlek 

räknades sedan ut i ArcGIS med verktyget Calculate Geometry. Tillvägagångssättet har 

varit det samma för alla tre tillrinningsbäckarna. 

 

Även de Häradsekonomiska kartorna för respektive tillrinningsområde har rektifierats och 

klippts ut mot avrinningsområdet. De olika markslagen har digitaliserats och markslagens 

storlek har även för denna tidsperiod räknats ut. För att sedan kunnat få ett lager med dagens 

markslag samt våtmarker och bäckar har de brutits ut från Lantmäteriets Fastighetskarta 

med det uträknade avrinningsområdet som mall.  

 

Lika så dikningsföretagens kartor har rektifierats. Eftersom dessa kartor inte är särskilt 

omfattande så har det funnits få lämpliga punkter för rektifiering. I flera fall har 

markanvändningsgränser, såsom stengärden funnits kvar. I något fall har 

båtnadsområdesgränsen kunnat ses i dagens markanvändning. Framförallt har bäckarnas 

sträckning kunnat användas som riktmärke för att få en så korrekt rektifiering som möjligt. 

 

4.2.1 Uträkning av avrinningsområde 

Avrinningsområde för respektive tillrinningsbäck har räknats ut med hjälp av Lantmäteriets 

GSD-höjddata Grid 2+. Beräkningarna som har utförts förutsätter att vattnet strikt följer 

dagens topografi, det vill säga följer gridens yta. Det är viktigt att betänka att programmet 

använder matematiska uträkningar, således är det uträknade avrinningsområdet en 

matematisk modell. Vid vissa ställen, till exempel broar, kulvertar, vägtrummor eller där 

vattnet rör sig under markytan på annat sätt blir det fel i griden. Innan beräkningar för 

avrinningsområdet har kunnat utföras har griden modererats. Genom att lägga Lantmäteriet 

Fastighetskartas hydrografilager med information om bäckar, åar och mindre vattendrag 

ovanpå griden, har det urskilts var dessa vatten rör sig under höjdbarriärer. Ett nytt lager 

med manuellt inritade linjer där vatten och höjdbarriärer korsade varandra har därför 

skapats. I attributtabellen korrigerades linjerna och de gavs en negativ höjd. Det nya lagret 

har för enkelhetens skull benämnts som ”korrigerat raster”, figur 5.  
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Fig. 5. Tillvägagångssätt för att anpassa griden. Den gula figuren är vektordata med de manuellt 

inritade linjerna, grön representerar rasterdata och de blå figurerna är de verktyg som har använts. 

 

Det uträknade avrinningsområdet har även dubbelkollats med fältbesök vid lokaler där 

ytterligare fel misstänkts. Vid fältbesöken har vägtrummor för mindre vattenflöden 

lokaliserats och inventerats. Genom att GPS- positionera dessa med en Garmin Astro 220 

har det sedan skapats ett lager i ArcGIS, med manuellt inritade linjer. Tillvägagångssättet 

för korrigeringarna följer tidigare beskrivna metod, figur 5. Exaktheten för GPS- 

positioneringen var 5 - 10 meter. Det bedömdes inte påverka uträkningen för 

avrinningsområdet. Avrinningsområdena jämfördes sedan med SMHI:s 

delavrinningsområden. Det fanns en viss skillnad mellan områdena. SMHI:s 

delavrinningsområden var mer generaliserade. SMHI har skapat sina avrinningskartor med 

ett raster med betydligt större gridrutor. De har även använt sig av temperatur- och 

nederbördsdata (SMHI 2017). 
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Den vidare uträkningen av avrinningsområdet har utgått från det linjekorrigerade 

rasterlagret, vilket räknades ut i figur 5. Vidarebearbetningen av rastret gjordes med 

verktyget Fill, detta för att fylla upp celler där vattnet skulle kunna stanna i en sänka. Med 

Flow Direction räknades det ut åt vilket håll vattnet rinner i varje cell i griden. Själva 

avrinningsområdet kalkylerades sedan då programmets verktyg Basin identifierar 

vattendelare i griden. Slutligen omvandlades avrinningsområdet till vektordata och det 

specifika avrinningsområdet för respektive tillrinningsbäck bröts ut, figur 6. 

 

 

Fig. 6.  Arbetssätt för uträkning av avrinningsområdet som är markerat med röd färg. 

 

4.2.2 Hydrologisk modell 

För att titta på hur en eventuell våtmark skulle påverka odlad mark idag har 

översvämningsscenario skapats vid Oretorpsbäckens- och Väjlabäckens avrinningsområde. 

Lantmäteriets GSD-höjddata Grid 2+ har klassificerats efter olika teoretiska 

dämningsnivåer. Dämningsnivåerna har sedan visualiserats och kartbilder har skapats. 

Kartbilden visar potentiell vattenyta vid olika höjning. Modellen har utgått från de 
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historiska våtmarkernas läge och påverkan från dikningsföretagen. Då Fäbrobäcken 

innehåller ett flertal utspridda dikningsföretag har inte tid funnits att inkludera Fäbrobäcken 

i denna analys.  De potentiella vattenytorna har räknats ut från dagens markyta alternativt 

befintlig vattenyta om sådan funnits.  
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4.2.3 Fäbrobäcken 

 

 

Fig. 7. För att täcka avrinningsområdet har information från flera kartblad med slagits samman. De 

lila områdena symboliserar det dikningsföretag som finns vid bäcken. Det ljusblå avrinningsområdet 

är uträknat från GSD-Höjddata, grid 2, © Lantmäteriet. 

 



 

33 

 

För att kunna digitalisera våtmarkerna i Fäbrobäckens avrinningsområde vid 1800 - talet 

har flera kartblad i sammanslagits, för aktbeteckning se figur 7. Årtalen sträcker sig från 

1801 till 1815, vilket inte kan anses spela någon roll för undersökningen och den här 

perioden benämns för tidigt 1800-tal (i figurer ~1800). Kartmaterialet är likvärdigt, där 11-

näs-23 är mest lättolkad. I de tidigaste 1800-tals kartorna (K91-7:1, K91-16:2 och K91-

4:1) har det medföljande protokollet använts och klassificeringssättet som beskrivs i punkt 

4.1.5 har följts. I avrinningsområdet saknas kartmaterial för vissa delar. Dessa anges som 

okarterat område och räknas bort från resultatet. Vid Fäbrobäcken finns ett mindre 

båtnadsområde från 1952. Då det inte finns någon skillnad i markanvändning i det mindre 

båtnadsområdet mellan 1930 och tiden för dikningsföretaget (1952) så inkluderas det 

mindre båtnadsområdet i de samlade årtalen 1892 och 1919, figur 18.  

  

Avrinningsområdet för Fäbrobäcken beräknades med tillvägagångssättet i punkt 4.3.1. Då 

det upptäcktes uppenbara fel där vattnet såg ut att rinna baklänges, vid tillrinningen mot 

Ivösjön användes ett kompletterande sätt att beräkna avrinningsområden. Med hjälp av 

verktyget Watershed räknades det kompletterande avrinningsområdet ut. Watershed- 

verktyget beräknar avrinningsområdet mot en bestämd punkt. För att använda Watershed 

på rätt sätt, gjordes först Fill, sedan Flow Accumulation. Flow Accumulation visar var i 

rastret vattnet ansamlas. Vid den rastercell med högst värde i höjd med Fäbrobäckens 

utlopp till Ivösjön har den bestämda punkten placerats. Mot denna punkt har sedan 

avrinningsområdet räknats ut. Då de båda uträknade avrinningsområdena inte skiljde sig 

nämnvärt åt förutom i den nedre delen har Watershed avrinningen sammanfogats med av 

vårt tidigare uträknade avrinningsområde. 

 

Korrigering av Fastighetskartans linjer för Fäbrobäcken har gjorts. Vattendragets raka linjer 

skulle kunna vara en grov generalisering i Fastighetskartan hydrografilager. Genom att 

dubbelkolla och lägga ett GIS-lager med höjddata/ terrängskuggning under Fäbrobäcken, 

kunde det konstateras att större delen av sträckningen stämde. På ett ställe fick linjen 

korrigeras, figur 8.  
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Fig. 8. Fäbrobäcken kan ses som en blå linje, den röda linjen är bäckens sträcka innan korrigering. 

Den gröna linjen är bäckens sträckning efter korrigering. Bakgrundskarta: © Lantmäteriet GSD-

Höjddata, grid 2+ med terrängskuggning. Källa:  © Lantmäteriet Fastighetskarta. 
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4.2.4 Oretorpsbäcken 

 

 

Fig. 9. För att täcka avrinningsområdet har information från flera kartblad med slagits samman. De 

lila områdena symboliserar det dikningsföretag som finns vid bäcken. Det ljusblå avrinningsområdet 

är uträknat från GSD-Höjddata, grid 2, © Lantmäteriet. 
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För att kunna digitalisera våtmarker har flera kartbilder slagits samman. Årtalen varierar 

med en början från 1748 fram till 1841. Under den här perioden på nästan hundra år kan 

mycket ha hänt i landskapet.  Av de två kartbilderna i nordöstra delen av avrinningsområdet 

har en karta uppkommit år 1748 (K91-14:2). Den andra kartan är ritad 1841 (11-näs-48). 

Den tidigaste kartbilden från 1748 är inte särskilt detaljrik. Det kan mycket väl ha funnits 

mer våtmark än vad som har digitaliserats. Lägger man dessutom denna karta mot 

terrängskuggningskartan samt mot dagens våtmarkslager från Fastighetskartan så kan det 

antas att det borde ha funnits mer våtmark.  Möjligen har kartografen missat eller av någon 

annan anledning inte karterat de berörda våta områdena. Som tidigare beskrivits 

digitaliseras och namnges endast de våtmarker som kunnat urskiljas i bild eller text. Den 

här felmarginalen kan anses påverka resultatet. Dock är merparten av kartmaterialet 

samlade inom en 18-års period. Liksom för Fäbrobäcken benämns den här första perioden 

för tidigt 1800-tal (i figurer ~1800), figur 9.  
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4.2.5 Väjlabäcken 

 

 

Fig. 10. För att täcka avrinningsområdet har information från flera kartblad med slagits samman. 

De lila områdena symboliserar det dikningsföretag som finns vid bäcken. Det ljusblå 

avrinningsområdet är uträknat från GSD-Höjddata, grid 2, © Lantmäteriet. 
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Avsaknad av kartmaterial även vid Väjlabäcken har medfört att enskifteskartan från 1852 

(11-Tro-23) har använts vid sydöstra delen av detta avrinningsområde. I denna karta finns 

en annan typ av protokoll, markslagen beskrivs inte med samma tydlighet som i de tidiga 

1800-tals kartorna. Lantmätaren har enbart använt ordet ”äng” i kartbladet från 1852. Det 

har medfört att skillnad i ängstyp inte kunnat urskiljas. 

 

Den skånska rekognosceringskartan har använts i många avhandlingar och rapporter 

gällande restaurering av historisk våtmark. Digitaliserad våtmark från 1800-talets 

kartmaterial och digitaliserad våtmark från den skånska rekognosceringskartan jämförs. 

Skillnaderna i våtmarksareal är betydande, figur 11. I det hänseendet anser vi att det är 

bättre att använda sig av de tidiga 1800-tals kartorna, som följaktligen visar mindre 

våtmark, men gör resultatet mer trovärdigt. 

 

 

Fig. 11. Våtmarkerna är digitaliserade från 1800-talets historiska kartmaterial samt från den 

skånska rekognosceringskartan 1812 - 1820. Skillnaden mellan våtmarkernas utbredning är 

betydande. 
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5. Resultat 

Resultaten redovisas uppdelat under respektive tillrinningsbäck. 

5.1 Fäbrobäcken 

 

 

Fig. 12. Våtmarkernas utbredning i Fäbrobäckens avrinningsområde vid tidigt 1800-tal. © 

Lantmäterimyndigheternas arkiv (2017), © Lantmäteristyrelsens arkiv (2017). 
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Fig. 13. Våtmarkernas utbredning i Fäbrobäckens avrinningsområde runt 1930. © Lantmäteriet 

(2017). Rikets allmänna kartverks arkiv, Häradsekonomiska kartan, blad: Jämshög J112-4-6. och 

blad: Gustavstorp J112-3-43. 
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Fig.14. Våtmarkernas utbredning i Fäbrobäckens avrinningsområde 2017. © GSD-

Fastighetskartan, vektor © Lantmäteriet (2017). 

 



 

42 

 

 

Fig. 15. Våtmarkens förändringar i Fäbrobäckens avrinningsområde. © Lantmäterimyndigheternas 

arkiv (2017), Lantmäteristyrelsens arkiv (2017), © Lantmäteriet GSD-Fastighetskarta (2017) och 

Rikets allmänna kartverks arkiv (2017). 

 

 

 

 

Fig. 16. Våtmarkernas förändring från tidigt 1800-tal till 2017 i Fäbrobäckens avrinningsområde.  
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Avrinningsområdet för Fäbrobäcken är uträknat och avrundat till 1512 hektar. När det 

okarterade området som är cirka 119 hektar har räknats bort blir det jämförbara 

avrinningsområdet ungefär 1393 hektar. Notera Fäbrobäcken under första tidsnedslaget, 

bäcken har på två ställen korta uppehåll där en våtmark kopplar ihop bäcktåtarna. Trots 

uppehållet fortsätter bäcken sin meandring vidare mot Ivösjön, figur 12. År 1930 är bäcken 

uträtad och bäcktåtarna är sammankopplade. Bäcken har också sin början högre upp i 

avrinningsområdet, figur 13. Dagens sträcka är inte nämnvärt förändrad mot 1930, figur 

14.  

 

Vid tidigt 1800-tal fanns en betydande areal våtmarksområden längs bäcken, figur 12. På 

ett sekel har dessa våtmarker nästan helt försvunnit, figur 13. 2017 återfinner vi endast ett 

större sammanhängande våtmarksområde vid Fäbrobäckens utlopp till Ivösjön, figur 14. 

Våtmarkernas storlek vid 1800-talets början är cirka 160 hektar och utgjorde cirka 11 % av 

det jämförbara avrinningsområdet. Åren runt 1930 har våtmarkerna minskat och utgör 47 

hektar, cirka 3 % av det jämförbara avrinningsområdet. 2017 har våtmarkerna minskat 

ytterligare och är 14 hektar och cirka 1 % av det jämförbara avrinningsområdet, figur 15. 

Den totala minskningen av våtmarksarealen under de tre tidsnedslagen är ungefär 91 %, 

figur 16. 

 

Fäbrobäcken har förlorat en betydande del av bäckens sträckning. Då den tidigare 

meandrade genom landskapet vid 1800-talets början var sträckan cirka 8 kilometer. Idag är 

bäcken 6,2 kilometer, tabell 1. Den dåvarande meandringen för Fäbrobäcken samt dagens 

uträtade sträckning synliggörs i ett utsnitt från enskifteskarta 1815 (11-näs-23, 

Lantmäterimyndigheternas arkiv 2017), figur 17.   
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Tab. 1. Fäbrobäckens förändring mellan tidigt 1800-tal och 2017 

 

 

 

Källa: GSD-Fastighetskartan, vektor © Lantmäteriet. 

 

 

Fig. 17. Den tidigare meandrande bäcken har blivit uträtad. © Lantmäterimyndigheternas arkiv 

(2017). Bäcken från år 2017 kommer från GSD-Fastighetskartan, vektor © Lantmäteriet. 

 

Årtal Längd (m) Minskning (m) Minskning (%) 

≈1800 8002   
  2017 6199 1804  23 % 
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Fig. 18. Markanvändningens utveckling i Fäbrobäckens båtnadsområden från tidigt 1800-tal till 

2017. Dikningsföretagen visar markanvändning vid 1892-1919.  *Vid Fäbrobäcken finns ett mindre 

båtnadsområde från 1952, figur 7. De övriga dikningsföretagen utförs mellan 1892 och 1919. Då 

det inte finns någon skillnad i markanvändning i båtnadsområdet mellan 1930 och tiden för 

dikningsföretaget (1952) så har vi valt att inkludera det i de samlade årtalen 1892 och 1919. 

 

Våtmarkerna utgjorde merparten av båtnadsområdets yta vid 1800-talets början. Vid tiden 

för dikningsföretagen domineras området av åkermark och våtmarkerna var nästan 

försvunna. 1930 dominerar fortfarande åkermark. 2017 har åkerarealen minskat på 

bekostnad av både skog och hävdad mark, figur 18. 
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5.2 Oretorpsbäcken 

 

Fig. 19. Våtmarkernas utbredning i Oretorpsbäckens avrinningsområde vid tidigt 1800-tal. Källa: © 

Lantmäterimyndigheternas arkiv (2017), © Lantmäteristyrelsens arkiv (2017). 
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Fig. 20. Våtmarkernas utbredning i Oretorpsbäckens avrinningsområde runt 1930. Källa: © 

Lantmäteriet (2017). Rikets allmänna kartverks arkiv, Häradsekonomiska kartan, blad: Ivö J112-3-

54-v2. 
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Fig. 21. Våtmarkernas utbredning i Oretorpsbäckens avrinningsområde 2017. Källa: © GSD-

Fastighetskartan, vektor © Lantmäteriet (2017). 
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Fig. 22. Våtmarkens förändringar i Oretorpsbäckens avrinningsområde. Källa: 

Lantmäterimyndigheternas arkiv (2017), Lantmäteristyrelsens arkiv (2017), © Lantmäteriet GSD-

Fastighetskarta (2017) och Rikets allmänna kartverks arkiv (2017). 

 

 

Fig.23. Våtmarkernas förändring från tidigt 1800 – tal till 2017 i Oretorpsbäckens avrinningsområde. 
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Oretorpsbäckens avrinningsområde är avrundat 311 hektar. Mellan tidigt 1800 och 1930 

har våtmarksområdet närmast utloppet mot Ivösjön försvunnit. Våtmarksarealen minskar 

ytterligare från 1930 till idag. Våtmarkerna i norra delen av avrinningsområdet har mellan 

tidigt 1800 och 1930 blivit två vattendrag. Idag återstår endast vattendragen och ett fåtal 

våtmarker högst upp i avrinningsområdet. Våtmarkernas storlek är vid början av 1800-talet 

ungefär 32 hektar och utgjorde cirka 10 % av avrinningsområdet. Åren runt 1930 har 

våtmarkerna minskat och utgör 13 hektar, cirka 4 % av avrinningsområdet. 2017 har 

våtmarkerna minskat ytterligare och är 4 hektar och cirka 1 % av avrinningsområdet, figur 

19–22. Våtmarkerna i avrinningsområdet har mer än halverats från tidigt 1800-tal till 1930, 

för att ytterligare halveras från 1930 till idag. Den totala minskningen av våtmarksarealen 

mellan det tidiga 1800-talet och 2017 är ungefär 86 %, figur 23. 

 

 

Fig. 24. Markslagens utveckling i Oretorpsbäckens båtnadsområde från tidigt 1800 - tal till idag. 

Dikningsföretaget visar markanvändning vid 1947.  

 

Vid 1800-talets början finns i båtnadsområdet nästan uteslutande våtmark. Under det andra 

tidsnedslaget vid 1930 har våtmarken försvunnit till förmån för åkermark. Vid båda 

tidpunkterna finns ungefär lika mycket hävdad mark. Dikningsföretaget kommer först efter 

1930 och följer inte det andra tidsnedslagets övervägande del åkermark. Här utgör 

åkermarken knappt hälften av båtnadsområdet, den hävdade marken upptar resterande del. 
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2017 följer med ungefär samma areal åkermark som vid dikningsföretaget 1947, den 

hävdade marken har minskat på bekostnad av skog, figur 24. 

 

 

Fig. 25. Mark som påverkas vid en eventuell höjning av ytvattnet i Oretorpsbäckens 

båtnadsområde. Källa: GSD-Höjddata, grid 2, © Lantmäteriet. 
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Vid en eventuell restaurering av de, vid tidigt 1800-tal våta markerna, blir den norra samt 

den södra åkern påverkad vid en höjning av vattenytan med 2,7 meter. Minst påverkan på 

åkermarken sker med en höjning av vattenytan med 1,7 meter, figur 25. 

 

5.3 Väjlabäcken 

 

Fig. 26. Våtmarkernas utbredning i Väjlabäckens avrinningsområde vid tidigt 1800-tal. Källa: © 

Lantmäterimyndigheternas arkiv (2017), © Lantmäteristyrelsens arkiv (2017). 
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Fig. 27. Våtmarkernas utbredning i Väjlabäckens avrinningsområde runt 1930. Källa: © 

Lantmäteriet Rikets allmänna kartverks arkiv, Häradsekonomiska kartan, blad: Fjälkinge J112-3-

63. 
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Fig. 28. Våtmarkernas utbredning i Väjlabäckens avrinningsområde 2017. Källa: © GSD-

Fastighetskartan, vektor © Lantmäteriet (2017). 
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Fig. 29. Våtmarkens förändring i Väjlabäckens avrinningsområde. Källa: Lantmäterimyndigheternas 

arkiv (2017), Lantmäteristyrelsens arkiv (2017), © Lantmäteriet GSD-Fastighetskarta (2017) och 

Rikets allmänna kartverks arkiv (2017).  

 

 

Fig. 30. Våtmarkernas förändring från tidigt 1800-tal till 2017 i Väjlabäcken avrinningsområde. 

 

Avrinningsområdet för Väjlabäcken är uträknat och avrundat till 1237 hektar. Väjlabäcken 

har vid 1800-talets början tillrinning till Ivösjön söder om udden och områdets våtmark 
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finns i anslutning till den norra delen av Väjlasjö. Ungefär hundra år senare, 1930, har 

Väjlasjö nästan helt försvunnit och av sjön kvarstår ett större våtmarksområde. Notera 

förändringen i det tidigare våtmarksområdet och den nytillkomna bäcken som sträcker sig 

från den norra delen av avrinningsområdet genom våtmarken. Den gamla delen av 

Väjlabäcken är fortfarande påkopplad med den resterande delen av Väjlasjö, dock har 

tillrinningen till Ivösjön flyttats och bäcken rinner nu ut norr om udden. 2017 har våtmarken 

minskat ytterligare, figur 26–29. 

Vid början av 1800-talet utgör våtmarkerna 34 hektar, cirka 2,8 % av avrinningsområdet. 

Åren runt 1930 har våtmarkerna ökat och utgör 68 hektar, 5,5 % av Väjlabäckens 

avrinningsområde. Under samma period är nästan hela Väjlasjö försvunnen. Av den 

tidigare 75 hektar stora sjön återstod endast ungefär 1,6 hektar. 2017 är våtmarkerna cirka 

41 hektar, cirka 3,3 % av avrinningsområdet. Den totala förändringen är ungefär 20 %. Det 

vill säga en ökning av våtmark 2017 mot tidigt 1800. Sjö och våtmark tillsammans utgör 

en kraftig minskning. Den totala minskningen av sjö- och våtmarksareal mellan det tidiga 

1800-talet och 2017 är ungefär 57 %, figur 30.  

 

 

Fig. 31. Markslagens utveckling i Väjlabäckens båtnadsområde från 1800-talets början till 2017. 

Dikningsföretaget visar markanvändning vid 1947. 
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Våtmarkerna utgjorde en liten del av båtnadsområdets yta vid 1800-talets början. Ungefär 

lika mycket åkermark finns som våtmark. De dominerande markslagen utgörs av ungefär 

lika delar hävdad mark och vatten. Vid 1930 har våtmark och åkermark ökat betydligt och 

vattnet nästan försvunnit. Den hävdade marken har även den minskat och vid den här 

tidpunkten har skog letat sig in i området. Dikningsföretagen dyker upp efter 1930 och det 

har skett en minskning av våtmark och en ökning av åkermarken. Här ser vi också mer 

skog. Vid den sista tidpunkten 2017 har åkerarealen minskat på bekostnad av både skog 

och våtmark. Den största totala förändringen är vattnets minskning och åkermarkens ökade 

areal, figur 31. 
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Fig. 32. Mark som påverkas vid en eventuell höjning av ytvattnet i Oretorpsbäckens 

båtnadsområde. Källa: GSD-Höjddata, grid 2, © Lantmäteriet. 

 

Vid en eventuell restaurering av de, vid tidigt 1800-tal, våta markerna, blir åkrarna vid 

norra sidan påverkade vid en höjning av vattenytan med 0,6 meter. Även de åkrar som 

ligger belägna sydöst blir påverkade. Minst påverkan på åkermarken har en höjning av 

vattenytan med 0,1 meter, figur 32. 
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6. Diskussion 

Diskussionsdelen presenteras med separat metoddiskussion och resultatdiskussion. 

 

6.1 Metoddiskussion 

För att kunna följa våtmarkernas förändringar från tidigt 1800-tal är historiska kartor ett 

källmaterial med förhållandevis hög funktionalitet. Då vi behöver få ytor på våtmarkerna 

för att kunna räkna på förändringen ser vi dessa kartor som ett praktiskt arbetsmaterial. 

Historiska kartor är gjorda i material och färg som kan förändras med tiden, vilket kan 

påverka bland annat läsbarheten och längdriktigheten. Denna brist i källmaterialet kan 

medföra att materialet kan bli svårt att tolka och det kan indirekt påverka rektifiering och 

digitalisering. Problemet med det historiska kartmaterialet är avsaknad av likåldrigt 

kartmaterial. Exempel på ett sådant område är Väjlabäckens avrinningsområde. Här 

saknades likåldrigt kartmaterial för cirka en tredjedel av avrinningsområdet. För att 

resultatet inte skulle falla på detta valdes tidsmässigt närliggande kartmaterial från 1852 

(11-Tro-23). Vi har kunnat urskilja två problem med att använda den här kartan.  För det 

första är kartan inte lika utförlig i sitt protokoll och lantmätaren har inte klassificerat olika 

typer av äng. Här kan man tänka sig att ängen som ligger närmast sjön torde vara av det 

fuktigare slaget, det är dock inget som kan fastläggas på grund av protokollets mindre 

ingående beskrivning av ängen. Problemet innebär att tidsnedslaget för tidigt 1800-tal 

sannolikt visar för lite våtmark. Det andra problemet med kartan 11-Tro-23 är att många 

ängar troligen redan ombildats till åker och således har många våtmarksklassificerade 

ängar, redan minskat eller försvunnit. Det innebär också att tidsnedslaget visar mindre 

våtmark. Dessa två parametrar har påverkat vårt resultat så till vida att det för tidigt 1800-

tal digitaliserats mindre våtmarker än vad som sannolikt faktiskt fanns, figur 10.  

 

När det gäller att identifiera våtmark från början av 1800-talet, är ett vedertaget 

tillvägagångssätt i många undersökningar, att använda skånska rekognosceringskartan. Den 

skånska rekognosceringskartan är framtagen för krigsplanering och de militära styrkornas 

rörelser i landskapet. Kartan har kritiserats för att visa mer våtmark än vad som fanns. Vi 
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har därför valt att inte använda denna karta som material då vi anser att trovärdigheten bli 

mindre och våra resultat felaktiga.  

 

Hur tillförlitligt är det att använda GIS-analys som metod? Vilken fördel finns? 

Matematiska uträkningar kan endast komplettera verkligheten. Man bör betänka att våra 

uträknade avrinningsområden endast är en teoretisk modell. Hydrologiska uträkningar 

förutsätter att landskapets yta vore som ”cement”. Det vill säga markytan är hårdgjord och 

varken infiltration eller evaporation förekommer. Då de senare årens forskning använder 

sig av GIS - analyser och avrinningsområden kopplade till våtmarker får vi anse att vårt val 

av metod är förnuftig. Tillvägagångssättet gör att större områden snabbt kan beräknas. Att 

inventera avrinningsområden och våtmarker i fält har inte ansetts som ett alternativ inom 

den utsatta tiden för uppsatsarbetet. Är det fel att använda sig av avrinningsområdet när vi 

följer våtmarkerna?  Avrinningsområde är det område där all nederbörd hamnar vid samma 

utloppspunkt. Således influeras all markanvändning inom det området även kategorin 

våtmarker. Av den anledningen borde metoden att använda avrinningsområden som 

avgränsning anses vettig.  

 

Dikningens betydelse för kringliggande område är viktigt att ta i beaktande och vårt val att 

enbart följa båtnadsområdet visar inte hur dikningsföretagen påverkat övriga områden. Det 

har funnits svårigheter att utläsa huruvida dikningsföretagen har påverkat 

markanvändningen i båtnadsområdet. Metoden att endast använda digitaliserade 

markanvändningsytor och tidsmässigt följa ytorna har inneburit att resultatet endast visar 

om något markslag ökade eller minskade. Oretorpsbäckens dikningsföretag (1947) 

beskriver att dikningsföretaget uppfördes för att förbättra den redan uppodlade marken. 

Förbättringen kan endast läsas i protokollet, vilket denna metod inte har tagit hänsyn till. 

Ett antagande kan göras att så länge åkermarken följer den storleksmässiga ytan som finns 

vid tidpunkten för dikningsföretagen så finns ett positivt resultat. En intressant framtida 

undersökning kan vara att jämföra åkrarnas avkastning före och efter utdikning, genom att 

använda dikningsföretagens protokoll.  
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En potentiell vattenyta i figur 25 och 32 visar inte hur markanvändning utanför dessa 

områden skulle påverkas. Den visar enbart vilka marker inom vattenytan som skulle 

påverkas. För att kunna utreda vilka marker som skulle påverkas av en eventuell dämning 

bör ytterligare simuleringar utföras. I området för den gamla Väjlasjö finns kärrskog med 

Salixarter. Enligt Lantmäteriet (2016) kan låg vegetation vara en felkälla i rastret. Detta 

kan medföra att de potentiella vattenytornas höjd i vår modell baseras på vegetationen 

istället för på markytan.  Här har vi då utgått från Väjlasjös vattenyta för att minska 

felmarginalen. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Två av tillrinningsbäckarna visar samma mönster när det gäller våtmarkernas förändringar 

i avrinningsområdet från tidigt 1800-tal fram till 2017. I både Fäbrobäcken och 

Oretorpsbäcken har den totala våtmarksarealen minskat. Naturvårdsverket (2017) beskriver 

hur endast 10 % av de historiska våtmarkernas areal finns kvar i Skåne. Den procentuella 

siffran för våtmarkerna i Fäbrobäckens avrinningsområde, 9 %, ligger väldigt nära 

Naturvårdsverkets siffror. Detta bör anses vara ett rimligt resultat. Motsvarande siffra för 

Oretorpsbäcken är 14 % vilket även det får anses överensstämma med Naturvårdsverkets 

framtagna siffror. Möjligen ligger Oretorpsbäckens siffror högre än Naturvårdsverkets 

genomsnittssiffror vilka speglar hela Skåne. Som bekant är Skåne ett mestadels flackt 

slättlandskap, vilket inte överensstämmer med Oretorpsbäcken som har kraftigt kuperad 

terräng. Skulle siffrorna se annorlunda ut med ett bättre kartmaterial för den norra delen av 

avrinningsområdet, figur 16? Det kartmaterialet vi har haft tillgång till över den här delen 

var från 1748. Då de övriga två kartorna (1930 och 2017) visar våtmarker i detta område 

så borde det rimligtvis ha funnits våtmarker även vid 1748. Detta skulle i så fall innebära 

ett ökat bortfall av våtmarker från 1748 till 1930 och således en större relativ minskning. 

Resultatet skulle då överensstämma mer med de generella siffrorna.  

 

Den procentuella minskningen av Fäbrobäcken kan vi tyvärr inte koppla till några generella 

siffror för uträtade bäckar och åar. Däremot visar resultatet att uträtningen av Fäbrobäcken 

har skett efter 1800 och före 1930. Ytterligare förklaring till varför, när och hur bäcken 
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uträtades kan möjligen finnas i annat historiskt kartmaterial framtaget mellan dessa 

perioder. Vi kan göra ett antagande att uträtningen skulle kunna kopplas till Fäbrobäckens 

fuktiga ängsområden. När dessa ängar skulle omvandlas till åkrar behövdes större 

uppsamlingsdiken, i samband med detta så fördjupades och rätades många åar och bäckar 

enligt Myrdal & Gadd (2000, ss. 312–313). Uträtningen resulterar i, som Nihlén (1996) 

skriver, ett snabbare vattenflöde och en snabbare avvattning. Kanske har bäcken uträtats 

runt 1830-tal då staten enligt Världsnaturfonden (2005, ss. 36-37) bistod med ekonomiska 

medel? 

 

Våtmarksförändringarna i Väjlasjöns avrinningsområde ser annorlunda ut än 

våtmarksförändringar vid de två övriga tillrinningsbäckarna. Här har våtmarken ökat och 

ligger 2017 20 % högre än vid det tidiga 1800-talet. Resultatet kan bero på de tidigare 

nämnda bristerna i kartmaterialet. Vår uträknade våtmarksyta har antagligen blivit mindre 

än vad man skulle kunnat förvänta sig om likvärdigt material funnits. Väjlasjöns förändring 

från det tidiga 1800-talet till 1930 är uppenbart kopplad till sjösänkningen. Sjösänkningen 

1872 medförde att sjön förändrades till våtmark. Vi har haft stora problem huruvida 

Väjlasjö ska räknas in i våtmarksförlusten eller redovisas separat, figur 30. Med Havs- och 

Vattenmyndighetens (2013) förklaring till hur avrinningsområdet inbegriper både 

markytan och ytan av områdets sjöar anser vi att det mest korekta är att räkna Väjlasjö och 

våtmarkerna tillsammans, vilket då innebär en kraftig minskning. För Väjlabäckens 

avrinningsområde hade det varit lämpligt att studera hur sjösänkningar och våtmarkernas 

förändringar hänger samman och göra komparativa studier med likartade områden. 

 

Gällande utveckling av markanvändning i båtnadsområdena har det, som beskrivits i punkt 

6.1, funnits generella svårigheter att i resultatet utläsa huruvida dikningsföretagen har 

påverkat markanvändningen.   

 

Vi kan vid Fäbrobäckens båtnadsområde se, att mellan 1800 och tiden för 

dikningsföretagen (1892-1919), har en omfattande våtmarksminskning skett och 

åkermarken har ökat. Dikningslagen 1879 kan vara en bidragande faktor i 
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markanvändningens förändring. Enligt Naturvårdsverket (2003, s 15) var andelen åkermark 

som störst på 1930-talet men det stämmer inte för det här området. Även om siffrorna inte 

nämnvärt skiljer sig åt är åkermarken störst vid tiden för dikningsföretagen. Detta kan bero 

på att vi endast kollat på ett mindre utsnitt som visar förändringarna i de lokala 

båtnadsområdena. Större slutsatser kan därför inte dras. När vi talar om dikningsföretagens 

påverkan på markanvändningen och dess effektivitet verkade dikningen till en början se ut 

att ha lyckats om man ser till stapeln efter dikningsföretaget, figur 15. Emanuelsson (2009, 

s 305 - 313) nämner hur dikningen till en början såg ut att lyckas men att markerna åter 

blev fuktiga. 2017 är åkerarealen i Fäbrobäckens båtnadsområden mindre och andelen 

hävdad mark och skog har ökat. Här vet vi genom fältbesök att en stor del av både den 

hävdade marken och skogen är fuktig. Möjligen är det trenden som Emanuelsson beskrev 

som vi ser i Fäbrobäckens båtnadsområde, vilket enligt Emanuellson kan bero på markens 

kompaktering och oxidering. 

 

Vid Oretorpsbäcken samstämmer uppgifterna med siffrorna från Naturvårdsverket (2003, 

s 15). Här var åkerarealen som störst vid 1930. Dikningsföretaget sker efter 1930. Runefelt 

(2010, s 130) beskriver hur jordbruket under den här perioden effektiviseras och kanske är 

det anledningen till att åkermarken minskat i Oretorpsbäckens båtnadsområde? När vi lyfter 

blicken från det kraftigt kuperade landskapet kan förklaringen fungera. Åkrarna i 

båtnadsområdet är opraktiska att bruka med moderna maskiner. Avståndet till närliggande 

åkrar får anses långt vilket i det nutida jordbruket inte är ekonomiskt effektivt. Det är dock 

troligt att många olika faktorer bidragit. Det är anmärkningsvärt att hälften av åkermarken 

försvinner mellan 1930 och 1947. Myrdal & Gadd (2000, s 313) beskrev hur utdikningar 

behövdes när grödornas odlingsföljd ändrades. Tidigare odlades grödorna där de passade, 

havre odlades på fuktigare marker och råg på torrare marker. Kan den försvinnande 

åkerarealen bero på detta? SCB har historisk statistik över odlade grödor vilket skulle kunna 

vara en undersökning utöver den här uppsatsen. Åkermarkens försvinnande vid 

Oretorpsbäcken kan även bero på andra kulturhistoriska processer, till exempel 

ägosplittringar eller andra världskriget. Då åkermarken i det närmaste är oförändrad mellan 

tiden för dikningsföretaget (1947) och 2017 får vi anse dikningen effektiv. Troligtvis är det 

så att åkermarken även här, liksom vid Fäbrobäcken, har förbättrats. Naturvårdsverket 

(2003, s. 15) återger hur betesmarken minskat från 1930 med mer än hälften av sin areal. 
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Skogen ökar mellan 1947 och 2017, dock inte på bekostnad av åkermark utan här är det 

den hävdade marken som minskat. Kanske har betesmarken växt igen på grund av minskad 

hävd? 

 

Väjlasjöns sjösänkningsföretag har kraftigt påverkat markanvändningen i båtnadsområdet 

mellan tidigt 1800-tal och 1930. Den forna sjön, som blev våtmark, bidrog till att ny mark 

kunde odlas upp. Morell, Myrdal & Larsson (1997, s 95) påpekar att den stora vinsten av 

odlingsmark var ängar och våtmark som omgav sjön. I vår undersökning har vi endast 

använt oss av dikningsföretagen 1934 och 1953. Det går dock inte att förbise hur 

sjösänkningen påverkat vårt resultat. Det är liksom för de andra bäckarna svårt att förklara 

hur dikningsföretaget påverkat markanvändningen. Precis som vid de andra 

tillrinningsbäckarna har åkerarealen inte ökat mellan dikningsföretagens tillkomst och 

2017 utan troligen enbart förbättrats.  När det gäller Väjlabäckens båtnadsområde vågar vi 

påstå att dikningsföretaget i längden misslyckats då åkerarealen har minskat till 2017, figur 

31. Här är de naturgeografiska förutsättningarna sämre för ett bestående positivt resultat av 

dikningsföretagen på grund av torvjordarna. Även här kan Emanuelssons (2009, s 305 – 

313) förklaring om hur torvjordarna oxiderade och med tiden sjönk ihop användas.  

 

Med de simulerade vattennivåhöjningarna hamnar en viss del av dagens åkermark under 

vattenytan. Tonderski (2002, ss. 10–11) beskriver hur våtmarker kan restaureras med olika 

typer av åtgärder. Vi tar dock inte hänsyn till vilken typ av restaurering som utförs. Vi visar 

endast en teoretisk modell för ett antal eventuella vattennivåer. I verkligheten kommer 

vattennivåerna att variera säsongsvis och i anslutning till specifika väderhändelser. 

Tonderski menar att dämningar många gånger påverkar områden utanför själva våtmarken, 

vilket våra rekonstruktioner inte heller tar hänsyn till. Vid Väjlabäcken finns det stora 

arealer produktiv åkermark vilka således kan påverkas negativt vid en eventuel 

restaurering. 

 

Vattenytorna i Oretorpsbäckens båtnadsområde krävde högre simulerade ytnivåhöjningar 

än Väjlabäcken. Här ligger våtmarksområdet i en sänka med mycket varierad topografi. Är 
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det troligt att påverkan på de omkringliggande markerna blir mindre omfattande här än vid 

Väjlabäcken? Här finns mindre areal brukad mark och en eventuell restaurering påverkar i 

sin tur mindre områden än vid Väjlabäcken. Hydrologiska modelleringar kan aldrig ersätta 

verkligheten utan blir enbart en kompletterande metod. 

 

7. Förslag till framtida undersökningar 

 En intressant framtida undersökning kan vara att jämföra åkrarnas avkastning före och 

efter utdikning, genom att använda dikningsföretagens protokoll.  

 För Väjlabäckens avrinningsområde hade det varit lämpligt att studera hur sjösänkningar 

och våtmarkernas förändringar hänger samman och göra komparativa studier med 

likartade områden. 

 SCB har historisk statistik över odlade grödor vilket skulle kunna vara en undersökning 

utöver den här uppsatsen. Här kan man möjligtvis se om havre odlades på fuktigare 

marker och råg på torrare marker. 

 

8. Slutord 

Genom att studera våtmarksförändringarna från tidigt 1800-tal till 2017 vid de tre 

tillrinningsbäckarna har vi bidragit till den lokala våtmarkshistorien. Dikningsföretagen är 

en viktig kulturhistorisk process som, vid en eventuell restaurering av de historiska våta 

markerna,bör tas hänsyn till. I den här uppsatsen har dikningsföretagen vid 

tillrinningsbäckarna synliggjorts. Med hydrologiska analyser samt kartöverlägg har vi 

belyst intressekonflikt som kan uppstå mellan en eventuell restaurering av de historiskt våta 

markerna och dagens markanvändning. Våtmarksrestaurering är en komplicerad process 

där bland annat miljönytta, naturvärden och rekreationsmöjligheter bör bedömas för att 

man ska kunna nå det samlade syftet. Uppsatsen kan med fördel användas av vår 

uppdragsgivare i planeringssammanhang gällande våtmarksrestaurering vid Ivösjön. 

Uppsatsen ger förhoppningsvis inte bara ett regionalt tillskott och insikt utan bidrar kanske 

också till ett ökat allmänintresse för våtmarker. Landskapet är vårt levande natur- och 

kulturarv och alla typer av landskap har betydelse, inte att förglömma Ekelunds historiska 

aldunge med ”multnande hopar av avfallet ris och lavöverdragna kvistar”… 
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