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Abstract  
Semi-natural grasslands are threatened biotopes in the landscape and without 

conservation measures high values of nature will be lost. Meanwhile, the biological 

values associated with cultural values of the traditional agricultural landscape in 

Sweden. Studies of land use history may help to understand how today biological 

diversity has evolved and how it can be preserved. Färsna farm in Norrtälje has left 

some of the old heritage of biological diversity in the form of nature - forest and 

grassland, which hosts an unusual herb-rich flora. 

Through the study of historic maps and från1673/1767/1801/1901 1952 and orthophoto 

of the area has a picture of how land use has changed over time emerged. TUVA-

Inventory of Swedish Board of Agriculture and Forest Agency's survey were used as 

input to verify the natural values in the area. After the analysis in ArcGIS 9.3.1. were 

areas with long continuity in land use encirclement. With good planning and the right 

management of Färsna farm it may be possible to maintain the biological diversity and 

the entire area would be valuable refuges for many more threatened species. 
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Sammanfattning 
Naturgräsmarker är hotade biotoper i landskapet och utan bevarande åtgärder kommer 

stora naturvärden att gå förlorade. Samtidigt är de biologiska värdena förknippade med 

kulturvärden i det traditionella odlingslandskapet i Sverige. Studier av 

markanvändningshistoriken kan hjälpa att förstå hur dagens biologiska mångfald har 

utvecklats och hur det kan bevaras. Färsna gård i Norrtälje har kvar en del av det gamla 

kulturarvet med biologisk mångfald i form av natur - och skogsbetesmarker som hyser 

en ovanligt örtrik flora. Med hjälp av studier av historiska kartor 

från1673/1767/1801/1901 och 1952 samt ortofoto över området har en bild av hur 

markanvändningen har förändrats över tid vuxit fram.  Jordbruksverkets TUVA- 

inventering och Skogsstyrelsens inventering användes som underlag för att verifiera 

naturvärden inom området. Efter analyser i ArcGis 9.3.1. kunde områden med lång 

kontinuitet i markanvändningen ringas in. Med bra planering och rätta åtgärder kan 

Färsna gårds marker behålla sin biologiska mångfald och hela området bli ett värdefullt 

refugier även för flera hotade arter.   
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Inledning 
Vikten av att bevara biologisk mångfald uppmärksammas både nationellt och internationellt. 

FN:s konvention om biologisk mångfald, The Convention on Biological Diversity (FN, 1993), 

lyfter på en global nivå fram frågan om vikten av bevarandet av biodiversiteten för hållbar 

utveckling och man har utlyst 2010 till den biologiska mångfaldens år (ibid.). Även EU vill 

med den europeiska landskapskonventionen, European Landscape Convention (2004), (RAÄ, 

2010), slå vakt om det omgivande landskapet och erkänna dess värde samt skapa riktlinjer för 

skydd, förvaltning och planering. I Sverige har riksdagen beslutat om 16 nationella miljömål 

för att kunna lämna över ett ur natur-, kultur- och miljösynpunkt hållbart samhälle till 

kommande generationer. ”Ett rikt odlingslandskap” och ”Ett rikt växt- och djurliv” är två av 

miljömålen som berörs av den här studien. 

 

Naturgräsmarkerna är hotade biotoper i svenska landskapet (Bergil et al., 1998). Dagens 

storskaliga jordbruk med effektiv markanvändning kräver stora åkerarealer och det är inte 

längre ekonomiskt fördelaktigt med grönbete eller slåtter på ängar utan djuren fodras med 

kraftfoder och vall från konstgödslade åkrar (ibid.). Dessa åkrar bildar monokulturer och den 

biologiska mångfalden i hagar och de ohävdade ängsmarkerna går förlorad (ibid.). De 

hävdade ängs- och betesmarkerna har rik flora och fauna där speciellt de konkurrenssvaga 

arterna är representerade (ibid.). På en naturlig slåtteräng kan finnas upp till 50 kärlväxtarter 

på en kvadratmeter mark vilket gör dem till de allra artrikaste biotoperna i Sverige (ibid.). 

Utan regelbunden störning i form av slåtter eller bete växer markerna igen med träd och 

buskar, de konkurrensstarka arterna tar över och artdiversiteten minskar (ibid.). 

  

Att bevara ett rikt odlingslandskap handlar inte bara om att skydda enskilda hagar eller 

ängsmarker utan frågan ska ses i ett landskapsperspektiv (Lindborg R. et al. 2006). Det 

omgivande landskapet påverkar småbiotoper och enskilda arter i sina habitat (ibid.). 

Konnektivitet mellan habitaten och storleken på biotopen har betydelse för bevarandet av 

artdiversitet inom dessa områden (Ricklefs, R. E., 2007). 

Syfte och frågeställning 
Detta examensarbete är ett samarbete med Norrtälje kommun. Syftet med studien är att ta 

fram underlag för en skötselplan för områdets blivande naturreservat. Fokus i arbetet läggs på 

studier av markanvändningshistoriken för att hitta områden med lång kontinuitet både inom 

gårdens naturgräsmarker och skogsbetesmarker, för att kunna skydda samt eventuellt 

restaurera, återskapa och/eller utvidga dessa värdefulla biotoper. Frågor som denna studie 

försöker besvara är: 

- Hur har markanvändningen förändrats över tid på Färsna gårds marker?  

- Har dagens naturgräsmarker lång kontinuitet?  

- Finns det områden som tidigare varit naturgräsmarker/skogsbeten som idag inte hävdas?  

- Om så är fallet, finns det då skäl (rik flora med signalarter m.m.) och förutsättningar (närhet 

till hävdade marker m.m.) för att restaurera dessa områden?  

- Vad säger tidigare studier om markanvändningshistorikens betydelse för den biologiska 

mångfalden idag? 

Definitioner 

Naturbetesmarker och naturliga slåtteränger är opåverkade av produktionshöjande metoder 

som gödsling, plöjning eller dränering vilket kultiverade betes- och slåttermarker har. Dessa 

kommer att gemensamt kallas naturgräsmarker. 
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Skogsbetesmark är en typ av naturbetesmark som är trädbärande och där betesdjur kan 

röra sig fritt. Utmarker omfattar områden som låg utanför den inhägnade inägomarken 

och där ofta skogsbete skedde . I denna studie definieras alla trädbärande utmarker 

oavsett graden på krontäckning som skogsbetesmarker.  

 

Värdefulla områden som hittats i Färsna enligt Jordbruksverkets databas 

(Jordbruksverket, 2010) innehåller minst till hälften av sin areal någon naturtyp enligt 

Natura 2000 och/eller innehåller minst tre kärlväxtarter från signalartslistan. Dessutom 

innehåller en av lokalerna värdefulla landskapselement i form av gravrösen. Arter som 

kallas signalarter används som indikatorer för höga naturvärden för en viss biotop. 

Således betyder det inte att en signalart är en sällsynt art utan att den förekommer ofta 

där naturvärdet är högt och att den är lätt identifierbar i fält och därmed lätta att använda 

för att lokalisera och utskilja biotoper med höga naturvärden (Skogsstyrelsen, 2010). 

Skogsstyrelsens inventering har använt signalarter som indikatorer för höga naturvärden 

i sina inventeringar (ibid.). 

 

Med naturgräsmarksarter menas kärlväxtarter som gynnas av regelbundet 

återkommande störningar som bete och slåtter och som har det gemensamt att de är 

konkurrenssvaga samt att de trivs på näringsfattiga marker (Bergil et al., 1998). Det 

finns dock skillnader mellan betes- och slåttergynnade arter (ibid.) vilket vi inte går in 

på i denna studie.  Med termerna artdiversitet och mångfald syftas i denna studie i 

huvudsak på mångfalden bland kärlväxter men det utesluter inte att också andra 

organismgrupper som lavar, mossor, svampar och djur gynnas av restaureringar. 

Landskapsperspektivet handlar om att i stället för att bara fokusera på enskilda objekt i 

landskapet så skall dessa objekt betraktas som en del av större helhet och då har också 

processer som sker i större skala betydelse för varje enskild objekt (Lindborg, 2007) 

Jordbrukslandskapets värden inkluderar inte bara biologisk mångfald och 

kulturhistoriska värden utan också upplevelsevärden för rekreation och bibehållandet av 

en levande landsbygd. Dessutom påverkar ekonomiska aspekter och tillgänglighet 

landskapets bevarandevärde (Lindborg, R. et al. 2006). 

Studieområde 
Färsna gård ligger ca 2 km norr om Norrtälje centrum. Fastigheten gården är belägen på 

består idag av åker-, skogs- och betesmarker. Fastigheten har varit större och innefattade 

tidigare en by med gårdar och inägomark samt utmarker enligt 1767 års karta (bilaga 

1.).  

Senare blev det kvar en gård som då fortsatte med jordbruk och djurhållning med 

skogsbete ända till 1950-talet (Wahlgren, pers. komm.). Nuvarande fastigheten omfattar 

ca.100 ha. (figur 1.) men efter förberedande studier av kartmaterialet blev det klart att 

endast kartorna från 1767 och 1952 hade tillräckligt hög kvalitet och täckningsgrad för 

att kunna georefereras och användas i analyser i ArcGis (ESRI, 2009).  Eftersom tiden 

inte räckte till för mera detaljerade studier på flera än ett område, fick 1767 års karta då 

utgöra den nordliga gränsen för studieområdet och dagens fastighetsgräns den södra 

gränsen (se bilaga 1.och 2.) Studieområdets area blev således 77,67 hektar. 
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Figur 1. Färsna Gårds fastighet 2010.  Översiktskartan (SWEREF99 TM) över Norrtälje från 

Lantmäteriets Digitala kartbiblioteket användes som underlag. Digital bearbetning: Kristiina 

Mustonen 

 

Bakgrund 

Arkeologiska studier och markanvändning i dag 

Människan har format det omgivande landskapet ända sedan stenåldern men då var 

markutnyttjandet primitivt och varade aldrig längre perioder på ett och samma ställe då 

människan fortfarande livnärde sig genom jakt, fiske och insamlande av växter (Bergil et al., 

1998). Under yngre bronsålder till äldre järnålder (1000 f.Kr. - århundradena e.Kr.) 

utvecklades jordbrukssystemet till att bli mer permanent och bofast med djurhållning som 

krävde tillgång till djurfoder (Holback, 2006; Bergil et al., 1998). Klimatet blev då kallare och 

djuren fick hållas inomhus vintertid vilket gjorde att man fick tillgång till gödsel (ibid.). I 

stället för att efter några års odling vara tvungen att röja ny bördigare mark för att den gamla 

åkermarken hade utarmats kunde man nu göra åkrarna permanenta (Bergil et al., 1998). I 

början av medeltiden (ca.1000 e.Kr.) bildades s.k. byväsendet vilket innebör att flera gårdar 

brukade gemensamma ängs- och odlingsmarker på inägomarken vilket var inhägnat, och 

boskapen fick gå ute på utmarken och beta (Bergil et al., 1998). Det landskapet som formades 

då har i stort sett förblivit oförändrat till på 1800- talets mitt då skiftesreformerna förändrade 

strukturen på jordbrukslandskapet (ibid.).  

 

Färsna gårds historia sträcker sig ända från tiden då landet höjdes över havsytan på grund av 

landhöjningen för ca 3000 år sedan (Holback, 2006). Denna period sammanfaller således med 

tiden då människorna bosatte sig permanent och började bruka jorden.  De äldsta fynden 

härstammar från tiden då Färsna gårds marker bildade en ö i Östersjön (ibid.). Den kalkhaltiga 

jordmånen och södersluttande läget gjorde området gynnsamt för odling (ibid.). Ett av de 

äldsta fynden består av en fossil åker med röjningsrösen mitt i dagens odlingslandskap 

(Sjöling, 2008) (se bilaga 2). Även gravfält, stensättningar och boplatser som tidsmässigt 

sträcker sig från yngre vikingatid till äldre medeltid har påträffats i området (se bilaga 2.) 

(Holback, 2006) Vid boplatser har också odlingsytor påträffats omringade av röjningsrösen  
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och vikingatida skatt med mynt har hittats på två av boställen (ibid.). Där bebyggelsen 

ligger i dag har det redan under medeltiden funnits en by (se. bilaga 2.) (ibid.).  

Resultaten från de arkeologiska studierna som Riksantikvarieämbetet har genomfört på 

Färsna gårds marker tyder på att området kring Färsna har en lång 

bosättningskontinuitet och därmed har också markanvändningen gamla anor (ibid.).  

 

Norrtälje kommun äger fastigheten sedan 1972 (Norrtälje naturvårdsstiftelse, 2010). 

Gårdens tidigare ägare Carl Wahlgren upphörde med sin jordbruksverksamhet och 

djurhållning år 1996 men Norrtälje kommun har haft småskaligt bete under åren för att hindra 

igenväxning i beteshagarna och där har även genomförts röjning av buskar och sly (ibid.). 

Sedan 2009 sköter Norrtälje Naturvårdsstiftelse förvaltningen av gården (ibid.). 4H 

föreningen har ansvaret för kor, getter och får som betar på gårdens marker i dag (ibid.). Det 

odlas också vallväxter i mindre omfattning på gårdens åkermarker där djuren får beta efter 

slåttern varje sensommar (Wahlgren, muntlig inf.). 

Det pågår ett projekt ”Nystart av Färsna gård” där syftet är att göra Färsna gård till ett 

tätortsnära naturcentrum (Norrtälje naturvårdsstiftelse, 2010).            

Inventeringar 

Färsna gårds skogar har inventerats av Skogsstyrelsen 1999 (Skogsstyrelsen, 2010). Två 

områden som av inventerarna är markerade som produktiv skogsmark bedömdes då inneha 

höga naturvärden och enligt Skogsstyrelsens rekommendationer bör båda områden lämnas för 

fri utvecklig (Figur 1.). Då skapas det förutsättningar för skogen att kunna hysa flera 

rödlistade arter. Redan kan man hitta den rödlistade ulltickan (Fhellinus ferrugineofuscus) där 

likaså signalarterna rostfläck (Arthonia vinosa) och gammelgranslav (Lecanactis abietina) 

(Skogsstyrelsen 2010). 
 

Jordbruksverkets TUVA- inventering genomfördes mellan åren 2002 och 2004. Då 

betecknades beteshagarna och skogsbetesmarken som värdefulla områden inom Färsna gårds 

marker (Figur 1.) (Jordbruksverket, 2010).  

 

 

Landskapsekologiska studier 

Det finns studier som visar att det går att skapa biologisk mångfald på gammal åkermark 

(Cousins et al., 2009; Öster et al., 2009).  Närheter till naturgräsmarker har visat sig gynna 

kolonisationen av hävdgynnade kärlväxtarter på tidigare odlad mark (Öster et al., 2009).  

I en annan studie undersöktes artrikedomen på restaurerade gräsmarker dels i områden som 

ligger i närheten till värdefulla marker och dels på marker som ligger isolerade (Lindborg & 

Eriksson, 2004). Studien kom fram till att det inte fanns större antal kärlväxtarter på de 

restaurerade markerna som låg i närheten till dagens naturgräsmarker utan de isolerade 

områdena hade lika hög artdiversitet (ibid.). Efter studier av gamla kartor visade det sig att ju 

mer betesmark det hade funnits i omgivningen förr i tiden desto större var mångfalden i dag 

(ibid.). En nyligen publicerad omfattande internationell studie har kommit fram till samma 

slutsats (Krauss et al., 2010).  

 

Utdöendeskuld är ett ekologiskt begrepp som blivit aktuellt inom den landskapsekologiska 

forskningen då fragmenteringen gjort habitaten små och isolerade från varandra (Fahrig, 

2001; Hanski& Ovaskainen, 2002; Lindborg& Eriksson, 2004; Gustavsson et al., 2007; 

Krauss et al., 2010). Det har visat sig att även om det idag finns kvar isolerade små habitat  
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som hyser stor artdiversitet går det inte att hindra utdöenden i framtiden av en del av arterna 

pga. att de egentligen har behov av större utrymme och dessutom måste ha tillgång till 

genetisk variation från andra habitat (Hanski& Ovaskainen, 2002). Det kan ta upp till 50 år 

för växter att reagera på förändringen som hänt bakåt i tiden (Krauss et al., 2010). 

Förutsättningar för fröspridning har försämrats då djur och människor inte rör sig på samma 

sätt som förut i odlingslandskapet vilket leder till utdöenden i framtiden (Lindborg& Eriksson, 

2004). Detta borde uppmärksammas vid planerandet av bevarandeåtgärder (Hanski& 

Ovaskainen, 2002). Ett problem är att man inte vet hur stora habitaten för olika 

organismgrupper eller växtarter skall vara för att säkra bestånden för deras behov varierar 

stort (Fahrig, 2001).  

 

För artdiversiteten har kontinuitet i markanvändningen stor betydelse enligt studier 

(Gustavson et al., 2007). En förändring i markanvändningen för hundra år sedan kan ha haft 

lika stor negativ påverkan på floran idag som en igenväxning i nutid kan orsaka (ibid.). Lika 

viktigt som att bevara de mest värdefulla små fragmenten som fortfarande finns kvar av 

artdiversiteten är att skapa förutsättningar för större sammanhängande enheter av gräsmarker 

och skog som historiskt sett har funnits i landskapet under hundratals år (Eriksson et al., 2002; 

Lindborg& Eriksson, 2004). Fragmenteringen av odlingslandskapet har lett till att det nu bara 

finns små isolerade områden av det gamla odlingslandskapet kvar och utan konnektivitet 

mellan dessa områden och återskapandet av de tidigare sambanden i ekosystemet kommer 

utdöenden längre fram att vara ett faktum (ibid.). Därför är det viktigt att även bevara 

och/eller restaurera mindre värdefulla områden som kan binda samman olika habitat till en 

fungerande enhet (ibid.). 

 

Metod 

Datainsamling 

Terrängkartan och översiktskartan över området laddades ner från Lantmäteriets Digitala 

kartbiblioteket och i lades i ArcGis 9.3.1 (ESRI, 2009). Historiska kartor från Lantmäteriets 

Historiska kartor georefererades för att kunna användas tillsammans med kartor med 

referenssystemet SWEREF 99 TM i överlagringsanalyser. Digitala filer från Ängs- och 

hagmarksinventering TUVA laddades ner från Jordbruksverkets hemsida. Skogstyrelsens 

inventering av skogar laddades ner från Skogens källa. Från lantmäteriets Digitala 

kartbibliotek laddades svartvitt ortofoto (SWEREF99 TM) över området ner för att kunna 

användas i tolkningen av dagens markanvändning och som underlag i visualiseringar av 

resultat. 

 

En litteraturstudie om historisk markanvändning i kulturlandskap, skogsbete och 

naturgräsmarker genomfördes. Fältkontroller utfördes 3-4 juni 2010. Med hjälp av GPS 

utrustning (Garmin GPS 60) lokaliserades de inventerade sträckorna. 

Tre samtal med Carl Wahlgren tillförde värdefull information om markanvändningen ända 

från 1930-50- talen till dagens skötsel av gårdens marker. 

 

Klassning av markanvändningen och analyser 

Först georefererades kartmaterialet med hjälp av verktyget Georeferencing i ArcMap (ESRI, 

2009) och terrängkartan som referenskarta så, att alla lager låg i SWEREF 99 TM i  
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rasterdataset (TIFF). Sedan digitaliserades ytor omfattande sju olika klasser: 1) Skog, 2) 

Skogsbete, 3) Bete, 4) Åker, 5) Backe/Impediment, 6) Bebyggelse och 7) Trädgård.  

 

Markanvändningsklass ”Äng” uteslöts då det i dag inte finns någon ängsmark kvar inom 

Färsna gårds marker och det som en gång fanns enligt de gamla kartorna ligger nu utanför den 

nuvarande fastighetsgränsen. Ursprungligen georeferades kartor från 1673, 1767, 1801, 1901 

och 1952 men 1639,1801 och 1901 års kartor kunde inte användas i själva analyserna pga. 

bristande kvalitet (1901) eller att kartan endast täckte en liten del av studieområdet (1639 och 

1801). Däremot kunde de användas i översiktliga studier om markanvändningen så att 

eventuella förändringar i stora drag kunde observeras.  

 

Skifteskartan från 1767, den ekonomiska kartan från 1952 och ortofotot från Digitala 

kartbiblioteket motsvarande dagens markanvändning användes som underlag från vilka olika 

lager enligt ovan nämnda klassificeringssystemet digitaliserades i ArcMap editor och sparades 

i shapefiler. Med hjälp av fältobservationer, kartstudier och muntlig information från Carl 

Wahlgren kunde omfattningen av skogsbete under 1952 bedömas. Skifteskarta från 1767 

tolkades med hjälp av själva kartbilden och den medföljande kartbeskrivningen och 

bededömning gjordes enligt vad allmänt är känt om dåtidens markanvändning. 

 

Överlagringanalyser genomfördes med Clip funktionen i ArcMap (ESRI, 2009) så att för 

varje års lager (1767, 1952 och 2010) skapades olika kombinationer av 

markanvändningsfakta. Klasserna skog och trädgård uteslöts från analyserna eftersom var och 

en av dem bara förekom i ett av årslagren (2010 resp. 1952). Analyserna utfördes med fokus 

på de tre klasserna: ”skogsbete”, ”naturbete”, och ”åker”. Även kultiverad slåttermark 

inkluderades i klassen ”åker”.  
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Resultat 

Analyser av kartmaterial och intervjuer 
I Figur 2. finns  områden med längs kontinuitet i markanvändningen markerade.   

 

 

 

 
Figur 2. Områden med lång kontinuitet i markanvändningen samt TUVA:s och Skogsstyrelsens 

inventerade värden 

 

 

 

Inom de ljusgröna områdena har skogsbete pågått från 1767 till i dag. De rödmarkerade 

områdena har använts som naturbetesmarker lika länge. Gröna randiga markeringar täcker 

över områden som enligt Jordbruksverkets TUVA- inventering klassats som värdefulla 

betesmarker. Vita prickiga markeringar visar dagens åkermark som odlats ända från 1767 

(Figur 2.).   

 

 

Den stora förändringen i markanvändningen gäller skogsbetet som har minskat från över 50 

hektar på 1950-talet till dagens 3 hektar (Figur 3.). Skogsbetet var störst 1767då arealen nådde 

över 60 hektar (Figur 3.) .  

Däremot har arean för naturbetet ökat något. Åkerarealen ökade mellan 1767 och 1952 medan 

den har gått ner något de senaste 58 åren (Tabell 1.) 
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      Tabell 1.  Area i hektar  

 

 

 

 
                                                                                    Figur 3. Förändring över tid i markanvändningen 
 

 

 

Fortfarande på 1950- talet fanns det fullskaligt skogsbete i drift. Endast åker- och 

slåttermarker var stängslade och boskapen släpptes in dit till bete först efter slåtter och 

skörd. Med hjälp av fältobservationer, kartstudier och muntlig information från Carl 

Wahlgren kunde omfattningen av skogsbete under 1952 bedömas (Figur 4). 

Skifteskartan från 1767 tolkades med hjälp av den medföljande kartbeskrivningen. 

Områden som är omringade i figur 4. Är det enda som återstår av de stora arealer 

skogsbetesmark från 1952 som syns i grönt och 1767 års skogsbete (ljusprickig 

markering). 

 
Figur 4. Skogsbete under 1767, 1952 och 2010 

 

  1767 1952 2010 

Skogsbete (ha) 64,2  55,0 3,1 

Naturbete (ha) 1,8 5,0 8,1 

Åker (ha) 4,6 8,3 7,8 
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Naturbetesmarker från 1767 är markerade med rött, från 1952 med grönt och dagens naturbete 

med ljusgrönt raster (Figur 5.). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 5. Naturbete under 1676, 1952 och 2010 inom inägomarken 

 

 

Kartmaterialet från 1801 och 1901 som inte användes i överlagringsanalyserna studerades 

översiktligt för att se om det fanns några större förändringar att observera. När man studerar 

1901 års häradsekonomiska karta så hittar man flera åkerlappar markerade inom området (F, 

G och I, se bilaga 3.). än det finns på den ekonomiska kartan från 1952 (se bilaga 4.). När de 

här åkrarna började odlas framgår inte av det materialet som finns tillgängligt. På 1801 års 

karta finns inte de här åkrarna med bland de beskrivna åkerlappar som låg utanför dåvarande 

inägomarken (se bilaga 5.). På 1952 årets karta är de här åkrarna på väg att växa igen (se 

bilaga 4.). Vid intervjun av Carl Wahlgren kom det fram att åkrarna i norr plöjdes ända in på 

1930-talet.  Han kunde också namnge alla åkerlappar (se bilaga 3.).  

 

 Dessa åkrar vittnar om den perioden i odlingslandskapets historia då åkerarealen ökade 

snabbt då matbehovet växte stort pga. en kraftig befolkningsökning. Namnen som ”Karl Ers 

kärret” och ”Storkärret” vittnar om att även sumpmarker röjdes till åkrar på den tiden. Under 

fältkontrollen hittades spår av odlingar som utdikade röjda plana ytor vilka var planterade 

med gran eller tall och vissa delar är på väg att utvecklas till sumpmarker av högt naturvärde 

med vattendrag kantade av klibbalar och andra äldre lövträd och örtrik flora (åkrarna F och G 

i bilaga 3.) Åkrarna A och B (se bilaga 3.) såddes senast med vall 1977 (Wahlgren, pers. 

komm.). I dag ingår dessa två f.d. åkrar i värdefulla betesmarker enligt TUVA- inventeringen 

(Jordbruksverket, 2010). 
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Fältobservationer 
Syftet med fältobservationer var i första hand att hitta spår på skogbete vilket skulle 

bekräfta Carl Wahlgrens berättelse om betande ungdjur som fick springa fritt över hela 

den dåtida fastighetens skogsmarker på 1950- talet (se bilaga 4. och Figur 4.). Tydliga 

spår i form av långvarig intensiv skogsbete kunde observeras över stora områden. 

Spåren bestod av bl.a. skador på trädstammarna som betats av och blivit flerstammiga 

(Figur 6.). Dessutom kan man hitta en örtrik flora som fläckvis växer i skogen och som 
tyder på att landskapet tidigare har varit mera öppet.  

 

 
 
Figur 6. Betesskador på en björk 

 

Enar växer på flera ställen bland som i dag är tät blandskog och andra skuggade miljöer. 

Det finns döda enar med stora dimensioner (Figur 7.) som tyder på öppet landskap för 

långt tillbaka i tiden.   

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Figur 7. En död en mitt i dagens blandskog 

N 
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Dessutom visade sig att de av Skogsstyrelsen 1999 inventerade två områden innehåller skog 

med gamla tall- och granbestånd (130-140 år gamla enligt inventeringen) och fina  

sumpskogsmiljöer med klibbal och andra äldre lövträd som kantar vattendrag (Figur 8.) och 

dessutom en del rotvältor och äldre lågor (Figur 9.). 

.  

 

 

Figur 8. Sumpskogsmiljö med vattendrag  

 

 
                         Figur 9. Rotvälta i sumpskogen 

 
     

Inom beteshagarna (Figur 10.) gick det bl.a. att hitta Adam och Eva (Dactylorhiza sambucina) 

(Figur.11) i full blom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 
Figur 10. En beteshage i Färsna                                                      Figur 11. Adam och Eva 
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Diskussion 
 

Syftet med studien har varit att genom studier av historisk kartmaterial och inventeringar men 

också genom intervjuer med Carl Wahlgren kunna ta reda på hur markanvändningen har 

förändrats över tid. Detta är viktigt att reda ut eftersom den historiska markanvändningen har 

stor påverkan på artdiversiteten i jordbrukslandskapet i dag (Lindborg & Eriksson, 2004). 

 

Det finns arkeologiska studier som pekar på att området redan för 2000 år sedan varit brukat 

(Hamilton et al. 2006) och vilket kan innebära lång kontinuitet i markanvändningen som har 

stort värde i naturvårdssammanhang (Gustavson et al., 2007).  Resultaten från 

överlagringsanalyserna av kartmaterialet tyder på att delar av dagens naturbetesmarker och 

artdiversiteten där har lång historik men också att dessa områden och speciellt kvarvarande 

skogsbetesmarker bara är rester av ett större sammanhang som tidigare fanns i landskapet.  

 

Att studera förändringen storleken av betesmarksarealen (Figur 3.) bara inom nuvarande 

fastighetsområdet ger ingen riktig bild eftersom stor del av det tidigare odlingslandskapet i 

söder är borta (se bilaga 1. och 4.). De södra delarna av det gamla Färsna kommer att 

bebyggas i etapper till en ny stadsdel enligt  kommunens detaljplan (Norrtälje kommun, 

1991). Åkerholmarna i söder som inventerats  2007 (Pettersson, 2008) kommer att bevaras för 

rekreation och upplevelser i det nya stadsdelen enligt skötselplanen (ibid.).  De ängsmarker 

och hagar som fanns inom det södra området enligt kartorna från 1767 och 1801 (se bilaga 1. 

och 5.) hade omvandlats till åkermark och vallodlingar i början av 1900- talet enligt kartorna 

från 1901 och 1952. Därmed har konnektiviteten brutits mellan habitaten för  

naturgräsmarksväxter som fortfarande finns kvar på åkerholmarna i söder och arealen för 

naturgräsmarker minskat mycket mer än den här studien kan räkna fram. 

 

De naturliga slåtterängarna har försvunnit helt och ersatts av vallodling på kultiverad mark 

(Wahlgen, pers. komm.). Delar av åkermarken borde i framtiden kunna förvandlas till 

slåtterängar med högre naturvärden än vad som finns där i dag då det redan finns tydliga 

tendenser för naturgräsmarksarterna att sprida sig från de omgivande betesmarkerna. 

Eventuellt skulle man kunna sprida frön från någon av kommunens slåtterängar, eller kanske 

finns det en fröbank kvar i marken på de södra områdena som går att använda i återskapandet 

av artrikedom.  

 

Kriterier för vilka områden som bäst skulle lämpa sig för restaurering och återskapande av 

naturgräsmarker har varit närheten till de kvarvarande områden med naturbete och eller 

områden där skogsbete har pågått tidigare. Dessutom har åkermark med lång kontinuitet av 

kultivering uteslutits (Figur 7.). Markanvändningshistoriken visar att de områden som idag 

har störst mångfald har också längst kontinuitet som naturbetesmarker. Även områden med 

tidigare skogsbete vilka idag betas har stora naturvärden enligt TUVA- inventeringen 

(Jordbruksverket, 2010).  Det samma gäller även åkrarna ”Långtäppan” och ”Karl Ers vreten” 

(Bilaga 3.) vilka odlades en period på kanske 100 år men idag 37 år efter de senaste plöjdes 

(Wahlgren, pers. komm.) har utvecklats till värdefull betesmark enligt TUVA 

(Jordbruksverket, 2010).   
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På åkerns sydvästra del, ”Brygghusgärdet” (se bilaga 3.), finns det små åkerholmar med 

enstaka träd och små rösen som bildar tillsammans med ett dike ett område som löper från 

den västra beteshagen till den södra. Detta område har inte varit kultiverat lika länge som den 

angränsande åkern (figur 7.) Enligt 1767 års karta har området varit delvis naturbetesmark 

och delvis ”backe” vilket motsvarar dagens term ”impediment”, obrukbar mark, och det 

motsvarar åkerholmarnas läge. Vegetationen idag signalerar på inte alltför höga kvävehalter i 

marken och tydlig spridning av betesgynnade arter från naturgräsmarkerna i närheten. Det 

handlar om ganska små ytor men i bevarandesyfte har även mindre ökning av arean och 

speciellt sammanlänkandet av mindre ytor stor betydelse och då mindre värdefulla marker kan 

binda samman värdefulla områden (Lindborg et al. 2006). För att göra etableringen av ny  

gräsmarksflora effektivare kan det vara bra att så in naturgräsmarksväxter (Öster, Ask, Cousins 

et al., 2009).   

 

Området i nordöst om dagens skogbete (figur 7.) som rekommenderas för restaurering visar 

ännu större spridning av flertalet arter från betesmarkerna bredvid. Enligt Carl Wahlgren har 

den senaste insådden ägt rum år 1996. Därefter har endast slåtter med efterbete förekommit.  

Efterbete har ägt rum som regel på hela åkerarealen (Wahlgren, pers. komm.). Tydligt skiljer 

sig detta områden som ligger nära TUVA- inventerade naturgräsmarker och områden med 

lång kontinuitet som naturbetesmark från de mera centrala delarna av åkern där maskrosen 

frodas och den  norra och nordöstra sidan av åkern där det även finns nyplöjda ytor. 

 

De två f.d. åkrar i skogen, ”Röknutsvreten” och ”Räfsja kärret” (Figur 7.) skulle kunna lämpa 

sig att återinföra slåtter med efterbete och eventuellt utöka det till skogsbete i omgivningen 

där tydliga tecken för tidigare skogsbete förekommer. Ett elljusspår som omringar betes- och 

åkermarker samt fastighetens byggnader i väst och skiljer dem från skogar i öst gör, att 

landskapet i dag är mycket fragmenterat utan förbindelse mellan dagens skogsbete och den 

gamla utmarken där bete pågick ända till 1950- talet. Detta faktum gör det svårt at återskapa 

den direkta förbindelsen mellan de gamla inägomarkerna och den tidigare utmarken. 

Betesdjuren kan inte röra sig fritt utan måste transporteras till de eventuella nya 

betesmarkerna i skogen. För fröspridningen och därmed återkolonisering av växtarterna kan 

djur som rör sig över stora områden ha en betydande roll. Dessutom korsar Roslagsleden 

skogsmarken i söder. 

 

 Projektet ”Nystart för Färsna gård” (Norrtälje naturvårdsstiftelse, 2010) innebär att det inom 

området kommer att byggas flera stigsystem med handikappanpassat utsiktstorn och 

uteklassrum för bl.a. skolverksamhet vilket innebär att natur-, kultur- och friluftsintressera 

måste kompromissa med varandra och gemensamt planera för att uppnå bästa funktionalitet 

för alla parter. Den stora åkerholmen i mitten av åkern som enligt arkeologiska studier (se 

bilaga 2.) i själva verket är fossilt åkermark från järnålden (Sjöling, 2008) har varit en hage 

för  hästar enligt Carl Wahlgren fram till 1950- talet. Där växer idag tät barrskog som kommer 

att avverkas i nära framtid (Wahlgren, pers.komm.). Detta område kommer att anpassas för 

undervisning inom naturskoleverksamheten inom projektet ”Nystart av Färsna gård”. Ett 

vindskydd har redan byggts i söderläge. 

  

I dag delas betesmarkerna av med elstängsel och dessutom en promenadväg vilket inte 

redovisats i studien utan betesmarkerna har ritats av som enhetliga ytor. Generaliseringar har 

gjorts eftersom syftet inte var att redovisa exakta arealer utan få en bild av hur 

markanvändningen har förändrats över tid. 

 



Kristiina Mustonen 

18 

 

 

 
Figur 7. Lämpliga områden för restaurering av naturgräsmarker 

 

Det finns en möjlig felkälla i tolkningen av de historiska kartorna för t.ex. utmarken är 

dåligt om alls beskrivet och kartorna inte stämmer skalmässigt. Vad exakt 

markanvändningen har varit på specifika områden i den östra skogen är svårt att säga 

utan vidare studier. För att kunna ta reda på mer skulle man kunna kombinera studier av 

kartmaterial med pollenanalyser för att utforska vilka arter som funnits i området, var 

det funnits trädbärande gräsmark och luckighet i skogen. Detta skulle underlätta 

införandet av skogsbete i delar av skogen för att återskapa den miljön med öppna luckor 

och ökad antal lövträd som en gång fanns där. Dessutom kan det finnas historiska 

dokument som jag inte haft tillgång till i denna studie vilka skulle kunna ge mer 

information om traktens historia.  

 

Det finns också en stor tillgång till kunskap och historier som Carl Wahlgren och andra 

av den äldre generationen besitter. De minns fortfarande mycket av den gamla världens 

brukande och traditioner som borde dokumenteras och bli värdefull information för 

både kulturhistoriker, antropologer och landskapsekologer.  

 

Delmålen ”Kulturbärande landskapselement” och ”Ängs- och betesmarker” blir svåra 

att nå inom miljömålet ”Ett rikt jordbrukslandskap” om inte alla befintliga resurser 

används för bevarandet av de värden som fortfarande finns kvar. På Färsna gårds 

marker finns förutsättningar att bevara och även återskapa miljöer som har relevans  

även för miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv” då just naturgräsmarkerna är bland de 

allra artrikaste biotoperna i svensk natur.  
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Slutsats 
Färsna gårds marker innehar stora naturvärden och delar av de örtrika betesmarkerna har en 

historik som sträcker sig flera hundra år bakåt i tiden. Arkeologiska fynd tyder på att platsen 

varit bebodd redan för över 2000 år sedan. I dagens exploateringstakt där tätorterna breder ut 

sig allt snabbare till bekostnad av natur- och kulturvärden i det gamla landskapet behövs det 

skydd för sådana här unika miljöer. Färsna gård bildar en helhet som kan bli en tillgång för 

regionens friluftsaktiviteter, rekreation, naturskoleverksamhet i en tätortsnära miljö. Ur 

landskapsperspektiv kan Färsna gårds marker komma att utgöra en fristad för flera hotade 

växt-, svamp- och djurarter som är beroende av det gamla odlingslandskapets 

markanvändning. 

 

Det behövs vidare studier för att kunna bl.a. ta reda på om det finns någon fröbank kvar i de 

södra ängsmarkerna som inte längre tillhör Färsna. Det skulle kunna vara en tillgång i 

återskapandet av naturliga slåtterängar i Färsna. Inventering av markegenskaper bl.a. 

kvävehalt och pH samt pollenanalys skulle ge mer kunskap om markens lämplighet för 

restaurering och hur markanvändningen förändrats över tid och därmed underlätta valet av 

bevarandeåtgärder.   
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Bilaga 1 

Skifteskartan från 1767 (Lantmäteriet, 2010) med röd markering över studieområdet. All 

mark söder om det markerade området blir en del av det nya Färsna stadsdel enligt 
översiktsplanet (Norrtälje kommun 1991). Digital bearbetning: Kristiina Mustonen 

 

 

Källa: Storskifte, 1767, Estuna socken, Färsna nr 1. Lantmäteriet, Historiska kartor 2010  
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Bilaga 2 
 

Karta över de arkeologiska fyndplatserna på Färsna gårds marker. Digital bearbetning: 

Kristiina Mustonen. Som underlag användes fastighetskartan över Norrtälje, 

Lantmäteriet, Digitala kartbiblioteket, 2010. Projektion: SWEREF 99 TM. 

 
 

Källa: 

Societas Archaeologica Upsaliensis, Emma Sjöling, SAU Rapport 2008:10 
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Bilaga 3 
 

Häradsekonomiska kartan från 1901 där åkrarna är markerade med bokstäver. 
 

 
. 

 

 

 Namnen på åkrarna som är redovisade på 1901 års karta (Lantmäteriet, 2010) enligt C. 

Wahlgren (2010).  Namnen från 1767 och 1801 är hämtade från respektive års karta. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 Åker 1901 1767 1801 

A Långtäppa Tomthagar Hagar 

B Karl Ers vreten Wästerskogen 
 C Norrgärdet Norrvreten Norrvreten 

D Brygghusgärdet Östra gärdet Östra gärdet 

E Övre Sandarn Östra gärdet Östra gärdet 

F Karl Ers kärret Skogen (Första skiftet) 
 G Storkärret Skogen (Andra skiftet) 

 H Röknutsvreten Skogen (Andra skiftet) 
 I Stjernholms kärret Skogen (Andra skiftet) 

 J Räfsja kärret Skogstvarorne?? 
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Bilaga 4 
 

 
 

 

Ekonomiska kartan 1952, Norrtälje, med dåvarande fastighetsgräns markerad med röd 

linje. 
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Bilaga 5 
 

 

 

Storskifteskartan från 1801 där ängsmarker syns gröna, åkermarker gula och hagar ljusgröna.  

Det markerade området är vad som finns kvar av inägomarken i dag. 
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