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Omslag: Rapphönan trivs i slättbygder, men kräver tillgång på födosöksplatser och skydd för sin över
levnad. Rapphönans kycklingar äter enbart animalisk föda de första åtta veckorna och tillgången på 
insekter måste vara tillfredsställande. På åkerholmar finner rapphönan både skydd och god tillgång  
på föda. Foto: Peter Schmidt

Text: Jenny Henriksson, Hushållningssällskapet.   
Faktagranskning: Fabian Mebus, RAÄ. 
Foto: Albin Andersson där inget annat anges. 
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Låt kulturspår gynna mångfald

Vad är kulturspår ?
Historiska landskapselement som alléer, småvatten, odlingsrösen, 
åkerrenar, stenmurar, åkerholmar, solitärträd, öppna diken och 
brukningsvägar ger spår av människans historiska användning 
av marken. Kulturspåren kan ge landskapet höga kulturhistoriska  
värden. Andra kulturspår kan vara gamla lador, förhistoriska gravar 
och rester av gamla boplatser. Även växter, djur och hela livsmiljöer 
eller landskap kan utgöra kulturspår och betecknas då som ”Det bio
logiska kulturarvet”. Kulturspåren kan se olika ut, men samtliga är 
beroende av att vi fortsätter bedriva ett jordbruk eller sköter dem på 
ett sätt som bevarar dem. 

Kulturspår och biologisk mångfald hör ihop
Odlingslandskapet innehåller en stor del av vår flora och fauna. De 
finns där till följd av att människan brukat marken på ett visst sätt. 
Både de fysiska spåren som människan har lämnat i landskapet 
och de levande spåren, växter och djur, är en del av kulturarvet. På 
grund av rationaliseringen av jordbruket och den förändrade mark
användningen missgynnas idag många av de växt och djur arter som 
är knutna till odlingslandskapet. Genom att återskapa och sköta kul
turhistoriska landskapselement och efterlikna äldre mark användning 
kan man bevara viktiga livsmiljöer för både insekter, växter och djur. 
På så vis skapar vi förutsättningar för ett landskap som kan bevara 
både höga natur och kulturvärden samt ge ekosystemtjänster som 
pollinering och bekämpning av skadeinsekter. 

Gårdsanpassa dina skötselåtgärder
Skapa dig en bild av vilka kulturhistoriska spår som finns på din gård 
och sätt upp ett mål med skötseln. Rangordna och prioritera vilka in
satser som du väljer att börja med. Nedan följer information om olika 
kulturspår, vilken nytta de har för den biologiska mångfalden och hur 
du på bästa sätt sköter dem. I många fall handlar det om att bekämpa 
ohävdsvegetation, genom att slå av till exempel älggräs, hundkäx och 
brännässlor när de börjar uppträda och innan de hinner sätta frön.  
För en långsiktig effekt mot de underjordiska jordstammarna krävs 
bete, upprepad avslagning/slåtter eller bränning. Att behålla enstaka 
ruggar med brännässlor på lämpliga platser är dock bra för många 
fjärilars larver.
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Röj gärna på sensommaren
Det handlar även om att undvika igenväxning genom att röja träd, 
buskar och sly. För att få bra effekt och minska behovet at röjnings
insatser i framtiden bör du röja buskar och sly under sommaren, då 
skott och blad innehåller mest näring. På så vis utarmar du rotsystem 
och minskar risken för återväxt. För att skona fåglar som bygger bo på 
marken samt harar och andra djur behöver röjningen dock ofta ligga 
något senare på sommaren. Det blir en avvägning som bland annat 
beror på hur kraftig igenväxningen är. Om du vill veta mer om skötsel 
och eventuella ersättningar för detta kontakta din länsstyrelse. 

Bevara och föryngra alléer
Alléer började anläggas vid slott och herrgårdar i Sverige under 
1600talet, men det var först i början av 1900talet som det blev vanligt 
med alléer utmed allmänna vägar. De trädslag som dominerar i alléer 
idag är främst ädellövträd såsom ask och lind. Vanligt förekommande 
trädslag är även björk, oxel och pil. Många alléer är gamla och består 
av trädstammar som börjat murkna eller blivit hålträd. Här trivs träd
levande svampar och insekter och i hålträden bygger hål häckande 
fåglar bon. Alléerna är även en tillflyktsort för nyttoinsekter som  
rovsteklar, nyckelpigor och jordlöpare som lever på skadegörare i 
åkrarna. Pilalléer som blommar tidigt är viktiga för pollinerande 
insekter som bin och humlor som har svårt att hitta bra pollen och 
nektarkällor på våren. 

Förutom att alléerna utgör boplatser och tillflyktsorter så fungerar 
de som spridningsvägar i landskapet för både växter och djur. Humlor  
navigerar efter linjeelement i landskapet och fältvilt, till exempel 
rapphöna, fasan och hare är beroende av landskapselement som  
alléer för att kunna förflytta sig säkert i landskapet.

Alléer bör skötas så att de bevaras. Rensa bort omgärdande  
buskar och sly så att trädens stammar blir solexponerade. På sikt är det  
viktigt att du föryngrar gamla befintliga alléer. För att inte skada de 
biologiska värdena som är knutna till de gamla alléträden kan du 
föryngra alléerna succesivt och låta murken ved och döda träd ligga 
kvar vid sidan om nyplanterade träd eller flytta den döda veden till en 
lämplig plats i närheten. 

Småvatten fyller flera  
funktioner. Här en damm  
som samlar upp växtnäring.  
Samtidigt är den oas för  
vattenlevande organismer 
och djur och växter som lever 
i dess omedelbara närhet i 
buskar och annan vegetation. 
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Småvatten fyller flera funktioner
De flesta småvatten i odlingslandskapet har skapats av människan, 
för till exempel täkt av märgel i märgelgravar. Småvatten är mindre 
vattensamlingar på i regel under ett hektar. Vattendjupen kan variera 
med allt från flera meters djup till grunda vattensamlingar som kan 
torka ut under sommaren. Det finns flera saker som gör småvatten 
unika jämfört med sjöar och vattendrag. Vattentemperaturen stiger 
tidigt på våren och det saknas naturliga invandringsvägar vilket gör 
att det är ont om fisk i dessa småvatten. Avsaknaden av fisk gör dem 
till utmärkta livsmiljöer för vattenlevande smådjur, groddjur och  
vattensalamander. 
Småvatten och källor är dessutom viktiga reträttplatser och födosöks
platser för flera fågelarter. I intilliggande buskar hörs ofta törnsångare  
och buskskvätta och buskvegetationen utnyttjas som skydd och  
födosöksplats av hönsfåglar som fasaner och rapphöns. Många  
pollinerande insekter är också beroende av tillgång på vatten.

Landmiljön runt småvattnet är en viktig miljö för många nytto
djur. Här finns miljöer för humlor att bygga bo i och nyttodjur som 
jordlöpare och kortvingar trivs i eller ovanför strandkanten. Många 
fjärilsarter lever på växter vid småvatten. Kaveldun som ofta växer vid 
småvatten är exempelvis värdväxt för fem olika fjärilar och bladvass 
är värdväxt för arton olika fjärilar. 

Vattenytan bör vara solexponerad för att ge goda förutsättningar 
för ett artrikt insektsliv. En enkel underhållsåtgärd är därför att röja 
igenvuxna småvatten från träd, buskar och sly som skuggar vatten
ytan. Spara gärna några enstaka bärande buskar eller träd för fåglar, 
insekter och pollinerare. Småvatten växer igen på sikt och därför kan 
du behöva gräva bort sediment och en del av vegetationen som täcker 
vattenytan. För att inte påverka vattenlivet negativt bör du gräva  
mellan oktober till mars månad. Finns det inte möjlighet att gräva  
under vintern kan ett alternativ vara att gräva i etapper så att halva 
vattnet sparas och halva vattnet grävs ut. För att undvika närings
läckage och för att sakta ner igenväxningen av småvattnet kan du 
anlägga en brukningsfri kantzon där varken gödsel eller växtskydds
medel sprids. Med en kantzon minskar du även risken för läckage av 
växtskyddsmedel som kan skada växter och djur. 

Mossor och fjärilar trivs vid odlingsrösen
De odlingsrösen som finns kvar idag återfinns ofta i hagmark eller 
intill tidigare uppodlad mark. Själva odlingsröset är växtplats för 
många ljusälskande lavar och mossor som färglav, skorplavar och 
raggmossor. På solbelysta stenar trivs även fjärilar. Vegetationen 
kring odlingsröset är ofta artrik och är den inte påverkad av gödsel 
och växtskyddsmedel kan här finnas en vacker ängsflora med ängs
vädd, gökärt och rödven. 

Rösen som är påverkade av gödsel har ofta en vegetation som  
domineras av hallon, åkertistel, brännässla och hundäxing. Många 
blommande buskar och träd såsom fläder, slån, sälg, och nyponros 
kan även förekomma vid odlingsrösen. Tillgången på blommande  
vegetation gynnar humlor, bin och andra pollinerare. 

På solbelysta stenar i sten
muren ser man ofta fjärilar 
som blåvingar sitta och värma 
sig. Vegetationen som omger 
stenmuren är dessutom  
vanligtvis blomrik och  
erbjuder både nektar och 
värdväxter. 

Odlingsrösen med omgivande 
vegetation ger nyckelpigor 
skydd och övervintrings
platser. De flesta nyckelpigor 
är rovdjur och äter huvud
sakligen bladlöss och om det 
är gott om bladlöss kan en 
nyckelpiga äta 2500 löss  
under sin livstid.

Foto: Johan Wallander

Foto: Camilla Persson
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I röset eller i vegetationen i anslutning till röset finner flera nytto
insekter som nyckelpigor och rovsteklar föda, skydd och över
vintringsplatser. Insekterna är i sin tur föda åt både fåglar, groddjur 
och fladdermöss. 

Odlingsrösen bör vara solbelysta och öppna för att värme gynnade 
växter och djur ska ha förutsättningar att leva eller vistas kring  
rösena. Röj igenväxta odlingsrösen från träd, buskar och sly. Spara 
dock om det finns gamla kulturpräglade lövträd som hamlade träd  
eller enstaka blommande buskar. För att minska risken för att djur 
och växtlivet tar skada av gödsel och växtskyddsmedel är det bra att  
anlägga en brukningsfri kantzon närmast röset. 

Åkerrenar ger husrum för nyttodjur
Åkerrenar har en gång i tiden utgjort en fast gräns mellan åkerskif
ten eller mellan gårdar. Ofta är åkerrenen bara en smal gräsremsa 
längs ett dike, en stenmur, en väg eller en angränsande åker. På renen 
växer gräs och örter, men ibland även enstaka buskar och träd. Åker
renarna är viktiga reträttplatser och övervintringsplatser för många 
insekter, däribland nyttoinsekter som jordlöpare och kortvingar som 
äter skade görare på åkergrödorna. Här trivs även insektsgrupper som 
humlor, bin, gräshoppor och fjärilar. Blåvingar lever på ärtväxter och 
nävor i åkerrenen. 

Vegetationen är också ett viktigt skydd för småvilt som rapphöns, 
fasaner och hare. Rapphönor placerar ofta sitt bo i den högre vege
tationen i åkerrenen. Även fröätande fåglar som gulsparv och sång
lärka utnyttjar åkerrenar som boplats och den sällsynta kornknarren 
tar under våren ofta skydd i åkerrenens vegetation. I de renar där det 

Jordlöpare är ett marklevande 
nyttodjur som äter insekter 
och spindlar ute i åkermarken. 
Efter som jord löpare över  vintrar 
utan för åkern där ingen jord
bearbetning sker är åker  renen 
en viktig reträtt och över
vintrings plats.

Åker och vägrenar fungerar 
som spridnings vägar för många 
växter och djur. Ofta finns här 
en artrik örtflora som skapar 
goda förutsättningar för  
pollinerande insekter som bin 
och humlor. 

Foto: Louis Vimarlund
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finns enstaka buskar kan du se bukskvätta och höra törnsångaren 
sjunga.  Förutom att åkerrenarna är viktiga bo och födosöksplatser, 
så binder de ihop olika miljöer i landskapet och fungerar som sprid
ningsvägar för växter och djur. 

För att åkerrenen ska behålla sina höga kultur och naturvärden 
ska den hållas solbelyst och väl synlig. Röj bort uppväxande sly och 
tillämpa antingen slåtter eller bete och för bort resterna från röjning
en. Lämplig slåttertid är i slutet av juli och början av augusti. För att 
undvika att växtskyddsmedel skadar växter och djur bör du även an
lägga en sprutfri kantzon närmast åkerrenen. 

Låt solen lysa på stenmurar
Stenmurar är ett kulturminne som visar på de äldre tidernas in delning 
och markanvändning. Stenmuren är kallmurad genom att den är upp
förd utan bruk eller annat bindmedel. Förutom att stenmuren är ett 
vackert inslag i odlingslandskapet så har den höga biologiska värden. 
Miljön kring stenmuren är vanligtvis torr, ljus och varm, vilket gör 
den till ett bra livsutrymme för värmegynnade växter och djur. Ofta 
ansluter stenmuren dessutom till en åkerren som i sig själv hyser höga 
biologiska värden. 

Stenmuren fungerar som ett skydd och övervintringsplats åt flera 
nyttodjur som nyckelpigor, spindlar, rovsteklar och humlor. Nytto
djuren äter skadegörare ute i åkergrödan och hjälper till med polli
neringen av odlade och vilda växter. Insekterna är i sin tur föda åt 
fåglar och groddjur. Stenskvättan trivs i närheten av stenmurar och 
den placerar ofta sitt bo i skrymslen mellan stenblocken. På solbelysta 
stenar kan du se fjärilar som gräsfjärilar och blåvingar som sitter och 
värmer sig.

Humlor navigerar efter linje
element i landskapet som 
alléer, brukningsvägar och 
stenmurar. Pilalléer som 
blommar tidigt är viktigt för 
pollinerande insekter som 
bin och humlor som har 
svårt att hitta bra pollen och 
nektarkällor tidigt på våren. 

En stenmur ska hållas sol
belyst och öppen. Gamla 
brukningsvägar berättar hur 
man använt marken tidigare. 
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Målsättningen med skötseln av en stenmur är att hålla den solbelyst 
och öppen, fri från vegetation. Stenmurar bör röjas fria från sly, då 
träd och buskrötter annars kan rubba och spränga sönder muren. Be
kämpa därför ohävdsvegetation som brännässlor, hundkäx och åker
tistel och röj undan träd, buskar och sly som hotar med igen växning. 
Lämna gärna även en brukningsfri kantzon närmast muren och slå 
och beta gärna kantzonen så att vegetationen hålls kort och tät. Se 
över underhållsbehovet årligen. På våren kan du behöva lägga upp 
stenar och block som fallit ned efter tjällossningen.  

Åkerholmar hyser flera kulturspår
Åkerholmar är ett viktigt inslag i slättlandskapet och de finns där för 
att de har utgjort någon form av hinder för uppodling. Åkerholmen har 
flera karaktärsarter gemensamt med betesmarker och ängar. På torr
rare partier växer det tjärblomster, backtimjan, blåklocka och back
sippa, medan det på friskare marker växer blommor som prästkrage, 
gökärt, johannesört och blodrot. Denna flora finns där tack vare den 
historiska markanvändningen med bete och slåtter. 

För nektarsugande insekter som humlor och bin utgör åker
holmarna ett viktigt födosöksområde, men även många fåglar ut
nyttjar dessa livsmiljöer. Här kan du bland annat hitta buskskvätta, 
gulsparv, hämpling, törnskata och ortolansparv. För däggdjur som 
hare och rådjur är åkerholmar bra platser att söka skydd på. På åker
holmar hittar du ofta andra kulturspår som fornlämningar, grav
platser, hamlade träd och odlingsrösen. Det är viktigt att bevara och 
synliggöra även dessa kulturspår.

Åkerholmar bör hållas öppna och solbelysta, med endast ett fåtal 
träd och buskar. Spara gärna bärande träd och buskar, framförallt 
sälg som blommar tidigt på året och är en viktig pollen och nektar
källa för många insekter. Bekämpa ohävdsvegetation och röj bort sly 
för att hindra igenväxning. Växtmaterial från röjningen som får ligga 
kvar en längre tid skadar både vegetation och fornlämningar. Om du 
inte har möjlighet att låta djur beta sent på åkerholmen kan du slå 
av den i slutet av juli eller i augusti. Ta bort eller bränn det avslagna 
materialet.

På åkerholmen kan man hitta 
buskskvätta, gulsparv,  
hämpling, törnskata och  
ortolansparv. 
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Solitärträd agerar insektsskafferi 
Solitärträd är gamla, friväxande och ofta storkroniga lövträd som har 
fått stå kvar i odlingslandskapet.  Träden har sparats av olika anled
ningar, för hamling och annan lövtäkt och för skörd av bär och ekol
lon. Solitärträden hittar vi idag i hagmarker, på åkrar och åkerholmar, 
i gårdsmiljöer och på vägrenar.  

Ett gammalt solitärträd erbjuder många småmiljöer i form av skrov
lig bark, grenar, blad, död ved och nedfallna grenar. Detta är viktiga 
livsmiljöer för en mängd arter såsom rödlistade insekter, fjärilar, la
var, svampar och mossor. De träd som bär frukter, bär, och blommor 
ger viktig föda för både pollinerande insekter, fåglar och däggdjur. 
Solitärträden innehåller mycket insektslarver och är ett viktigt skaf
feri för fåglar som svartvit flugsnappare, nötväcka, gröngöling och 
andra hackspettar.

Solitärträden är starkt hotade av igenväxning. Eken är speciellt 
känslig för beskuggning och uppväxt av småträd i kronan. Röj bort sly 
och träd i närheten av solitärträdet. En tumregel är att solitärträd ska 
ha kronan fri med minst 5 meter så att stammarna blir sol exponerade.  
Röj med fördel under sommaren då skott och blad innehåller mest  
näring, vilket utarmar rotsystemet. Förutom att sköta befintliga 
solitär träd är det viktigt att tänka långsiktigt och förnya beståndet 
genom att spara och vårda yngre träd som i framtiden kan utvecklas 
till nya solitärträd.  

Solitärträd i det öppna odlings
landskapet fyller en viktig funk
tion genom att de härbärgerar 
många olika organismer i krona, 
bark, grenar, blad, rot, död ved 
och nedfallna grenar. 
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Öppna diken är boplats för humlor
När den maskinella täckdikningen fick sitt genombrott lades flera av 
de öppna dikena igen. De få öppna diken som finns kvar idag kan se 
olika ut, med avseende på vattenflöde och växt och djurliv. I såväl 
torra som i vattenfyllda diken trivs många växter och djur. På en för
hållandevis liten yta kan diket rymma allt från torra solbelysta kanter 
till en vattenfylld dikesbotten. Dikena ger skydd åt större djur som 
fälthare och fälthöns, de utgör boplats för nyttoinsekter som humlor 
och diken med blommande vegetation är viktiga för pollinerande in
sekter. Många grod och kräldjur är beroende av öppna diken för att 
finna föda, söka skydd och föröka sig. 

I dagens odlingslandskap har det öppna diket ytterligare en upp
gift att fylla. Det kan till viss del rena vatten från näringsämnen, 
främst kväve vilket bidrar till att minska övergödningen av våra hav. 
Det öppna diket bör behålla sin ursprungliga sträckning och under
hållas så att den vattenavledande funktionen kvarstår. Det är viktigt 
att röja dikena från buskar och sly så att de kan hållas solbelysta. I 
fiskförande större diken är det dock lämpligt att låta vattnet beskug
gas av enstaka träd eller buskar för att ge skydd, minska vattentem
peraturen och även minska igenväxningen i vattnet. Lämna då gärna 
videbuskar som ger mat åt pollen och nektarätande insekter. Vid 
dikesrensning kan man med fördel dela upp den på några år, så att 
inte alla sträckor rensas samtidigt. Rensa inte dikena under vår och 
försommar eftersom djurlivet är mest känsligt då. 

Brukningsvägar ger spridningsvägar
En gammal brukningsväg kan vara en fägata, en väg mellan olika 
åkrar, en väg till kyrkan, skolan eller byn. De berättar om hur man 
använt marken tidigare och vilka kontakter man haft mellan gårdar 
och byar. Vägrenarna fungerar som spridningsvägar för många väx
ter och djur. Förr utsattes vägrenen för slitage av djur, vagnshjul och 
bete av djur. Numera är det vanligt att vi klipper ner vegetationen. 

Vägrenarna utgör en mycket varierande miljö, från torra närings
fattiga marker till näringsrika och blöta marker. Därför kan växtlig
heten se ut på många olika sätt. Ofta finns här en artrik örtflora som 
skapar goda förutsättningar för pollinerande insekter som bin och 
humlor. Dessutom produceras frön som blir föda för fåglar som steg
lits och gulsparv. Vägrenen fungerar också som boplats och övervint
ringsplats för rovinsekter som verkar som nyttodjur då de äter skade
insekter på närliggande åkermark. 

Målet med skötseln av brukningsvägar är att hålla vägrenarna 
solbelysta. Röj därför undan träd, buskar och sly, men spara enstaka 
bärande träd och buskar. Vägrenen bör röjas årligen, men om gräs
vegetationen har blivit hög och det finns ett tätt lager av gammal 
gräsförna kan det vara fördelaktigt att bränna av vägrenen. Bränning 
ska i så fall ske under höst eller tidig vår när det översta marklagret 
fortfarande är fuktigt, för att förhindra att elden går ner på djupet och 
skadar rotsystem och fröbanken av örter. Ängsvegetation med höga 
naturvärden ska i första hand slås och materialet föras bort, men en
staka år kan slåttern ersättas av bränning. Tänk på att inte bränna 
för sent på våren då häckande fåglar och aktiva insekter riskerar att 
skadas. 

Sånglärkans ungar föds upp  
enbart på animalisk föda och  
därför är tillgången på insekter 
livsavgörande under sommaren. 
Det är på insektsrika miljöer som 
som kantzoner och bruknings 
vägar som sånglärkan hittar sin 
föda.

Foto: PG Bentz
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Pillevallar eller pilerader är starkt förknippade med det skånska slättlandskapet. För att öka virkes
tillgången under 1700 och 1800talet planterade bönderna pilträd i rad på vallar av jord som lades upp 
mellan åkrar och ängar eller längs vägar och ägogränser. Pilarna hamlades för att ge material till ved och 
material till korgar och stängsel. De fick då sitt typiska utseende med kort, tjock stam och ett huvud av 
tätt sittande kvistar och grenar.
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