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Sammanfattning 
Abstract 

Den snabba förändringen av markanvändningen i Sverige har påverkat arter som är beroende av de minskande 
markanvändningsklasserna negativt, eftersom stora mängder habitat har förlorats. Genom att använda geografiska informationssystem 
för att studera kartmaterial, kan man dra slutsatser om förändring i habitattillgång och fragmenteringsgrad i området, baserat på 
undersökningsområdets historia. I denna studie undersöks kartmaterial över Julita gård i Södermanland, Sverige från åren 1798, 1850, 
1900, 1950 och 2015 med avseende på förändring i markanvändning och fragmenteringsgrad. 

Resultaten visar att ängar och hagmarker har minskat betydligt i yta över åren, samtidigt som skogens yta har ökat kraftigt. 
Habitatförlusten av ängar och hagmarker är stor, men den förväntade fragmenteringseffekten uteblir. Habitatförlusten i Julitaområdet 
kan till stor del förklaras av ekonomiska och politiska tillstånd och åtgärder som har påverkat hela Sverige. Förlusten av habitat i 
undersökningsområdet har en förmodad stor negativ påverkan på diversiteten av arter som är knutna till ängar och hagmarker. 

The rapid change in land use in Sweden, has made large amounts of valuable habitat disappear from the landscape. This has affected many species 
tied to these environments negatively. By using geographic information systems for studying cartographic materials over time, it is possible to reach 
conclusions about changes in the amount of available habitat and the degree of fragmentation in the studied area. This study uses cartographic 
materials from the manor Julita gård, in Södermanland county, Southern Sweden, that is dated years 1798, 1850, 1900, 1950 and 2015. The study 
investigated changes in land use between the years and changes in degree of fragmentation. 

The results conclude that semi-natural grasslands continuously lose habitat as time goes. Concurrently, the forest area has become considerably 
larger. The loss of semi-natural grassland habitats is large, but the expected fragmentation effect is ambiguous. The habitat loss around manor Julita 
gård can be explained by economic and political measures that have affected the whole of Sweden around the same times. The loss of semi-natural 
grassland habitat has a potentially large negative effect on the biodiversity of species that occur in the grasslands.  
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1 Sammanfattning 

Den snabba förändringen av markanvändningen i Sverige har påverkat 
arter som är beroende av de minskande markanvändningsklasserna 
negativt, eftersom stora mängder habitat har förlorats. Genom att använda 
geografiska informationssystem för att studera kartmaterial, kan man dra 
slutsatser om förändring i habitattillgång och fragmenteringsgrad i 
området, baserat på undersökningsområdets historia. I denna studie 
undersöks kartmaterial över Julita gård i Södermanland, Sverige från åren 
1798, 1850, 1900, 1950 och 2015 med avseende på förändring i 
markanvändning och fragmenteringsgrad. 

Resultaten visar att ängar och hagmarker har minskat betydligt i yta över 
åren, samtidigt som skogens yta har ökat kraftigt. Habitatförlusten av 
ängar och hagmarker är stor, men den förväntade fragmenteringseffekten 
uteblir. Habitatförlusten i Julitaområdet kan till stor del förklaras av 
ekonomiska och politiska tillstånd och åtgärder som har påverkat hela 
Sverige. Förlusten av habitat i undersökningsområdet har en förmodad 
stor negativ påverkan på diversiteten av arter som är knutna till ängar och 
hagmarker. 

2 Introduktion 

Landskapets variation och förekomsten av olika typer av habitat lägger 
grunden för biodiversiteten i landskapet. Det är därför viktigt att ha ett 
landskapsperspektiv när man utvärderar markanvändningens effekter på 
biodiversiteten (Lindborg et.al., 2008). Biodiversiteten i landskapet 
påverkas även av områdenas konnektivitet med andra områden med 
liknande habitat (Lindborg & Eriksson, 2004). På populationsnivå 
påverkar artens livslängd och dess spridningsförmåga hur länge arten kan 
leva kvar i ett område eller i ett landskap, som har varit utsatt för 
förändringar i markanvändning (Lindborg & Eriksson, 2004). 
Biodiversiteten påverkas även av abiotiska faktorer som jordmån och 
jordens pH-värde (Cousins & Eriksson, 2002). Det traditionella 
jordbrukslandskapet har under de senaste århundradena utsatts för 
omvälvande förändringar när jordbruket och skogsbruket blivit mer 
rationella. Förändringarna i landskapet har ökat homogeniteten i 
landskapet med negativ utveckling för biodiversiteten som följd (Cousins, 
2001). 

Ängar och betesmarker har haft stor betydelse i det traditionella 
jordbrukslandskapet som fodermarker till betesdjur (Eriksson et.al., 
2010). En naturbetesmark definieras enligt Ekstam och Forshed (2000) 
som en betespräglad mark, vars växt- och djurliv inte är tydligt påverkat 
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av markbearbetning, gödsling eller insådd av vallväxter. En äng är 
däremot en gräsmark där slåtter sker med hjälp av klippande eller 
skärande verktyg såsom lie (Svensson & Moreau, 2012). Ängar och 
hagmarker utan påverkan från plöjning eller gödsling hyser många arter 
och stora naturvärden, vilka blir allt mer sällsynta idag (Eriksson et.al., 
2010). Dessa markanvändningsklasser är därför mycket viktiga för den 
biologiska mångfalden i dagens jordbrukslandskap. 

I Sverige har gräs och örter kring gårdarna ända sedan järnåldern använts 
som foder till djuren, vilket skapade stora arealer ängs- och hagmarker 
(Eriksson et.al., 2002). I början av 1700-talet var arealerna av 
fodermarker dominerande i det brukade landskapet och 2 % av Sveriges 
landyta bestod av åker, som brukades med lågintensivt jordbruk (Gadd, 
2000). Under 1700-talet ökade Sveriges befolkning med ca 70 %, vilket 
inledningsvis ledde till brist på resurser, innan mer mark kunde tas i bruk 
för odling med hjälp av den tekniska utvecklingen inom jordbruksredskap 
och odlingssystem (Gadd, 2000). 

I början av 1800-talet ökade jordbruksproduktionen per capita som ett 
resultat av ekonomiska lättnader för lantbrukare (Gadd, 2000). 
Tillsammans med teknisk utveckling kunde allt mer mark odlas upp och 
små brukningsenheter slogs samman till större ägarenheter, vilket gjorde 
att jordbruket blev mer intensivt (Gadd, 2000). Därefter påbörjades 
nyodling med utdikning av blötare marker under början av 1800 och 
1900-talet och mark som tidigare varit för blöt odling kunde användas i 
jordbruket (Morell, 2001). Uppodlingen av nya landområden gjorde att 
många ängar och betesmarker blev till åker (Morell, 2001). 

Under tidigt 1900-tal expanderade Sveriges industri i snabb takt, något 
som ledde till brist på virke, vilket medförde att skog planterades på 
gammal åkermark i stor skala (Kumm, 2013). Under hela 1900-talet 
planteras gran och tall på åkermark men av varierande anledningar. Efter 
andra världskriget ökade avkastningen per åkerareal med hjälp av 
konstgödsel, till en så pass hög nivå att mindre produktiv åkermark 
omvandlas till skogsplanteringar (Ahlberg et.al., 2006). Ytterligare en 
stark våg av skogsplantering skedde under 1990-talet, när Sveriges 
jordbruksstöd gjordes om, som ett resultat av att Sverige gick med i EU 
(Livsmedelsekonomiska institutet, 2005). Reformerna medförde att 
bönder fick bidrag från staten för att minska jordbruksproduktionen 
genom att exempelvis använda marken till skogsplanteringar 
(Livsmedelsekonomiska institutet, 2005). 

När habitat går förlorat till följd av förändrad markanvändning, kan det 
ha allvarliga konsekvenser för den biologiska mångfalden, i form av 
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lokalt utdöende av arter eller kraftig minskning av populationsstorlekar 
(Pimm & Raven, 2000). En effekt av att markanvändningsklasser minskar 
i utbredning och blir sällsynta i landskapet är fragmentering (Fahrig, 
2003). Fragmentering innebär att landområden med samma 
markanvändningsklass delas upp i landskapet och blir helt eller delvis 
isolerade från varandra, enligt principen för Ö-teorin (Theory of Island 
Biogeography) (MacArthur &Wilson, 1967). Fragmentering kan därför 
vara en följd av förändrad markanvändning (Fahrig, 2003) och innebär att 
biologisk mångfald i områdena går förlorad, eftersom kärnområdet som 
innehåller värdefullt habitat, blir för litet och/eller isolerat (Collinge, 
2009).  

Sammantaget har stora förändringar i markanvändning skett från 1700-
talet och framåt, något som går att följa genom att studera kartmaterial. 
Undersökningsområdet för denna studie är beläget kring Julita gård i 
Södermanland, södra Sverige. Området har lång historia av jordbruk och 
bosättningar och omnämns i dokument ända från 1180-talet, då Julita var 
en kungsgård (Nordiska museet, N.D.). På området fanns också ett 
kloster, som fram till 1500-talet drev omfattande jordbruk och skogsbruk 
(Nordiska museet, N.D.). Eftersom det finns kartmaterial över Julita gård 
och dess omgivningar från 1700-talet och framåt, lämpar sig området väl 
för studier av förändring i markanvändning. 

Den här studien syftar till att undersöka förändring i markanvändning 
kring Julita gård år 1798–2015 och hur graden av fragmentering har 
förändrats för markanvändningsklasserna skog, åker, äng och hagmark. 
Man kan då även få svar på om markanvändningen i Julitaområdet följer 
samma mönster som Sverige i stort. 

3 Material & metoder 

3.1 Datamaterial och programvaror 
Kartmaterial över Julita gård erhölls i form av fem shape-filer i 
koordinatsystemet WGS1984. Kartfilerna var fyra digitaliserade 
papperskartor från de ungefärliga årtalen 1798 (LMA,1798), 1850 (Julita 
gårds arkiv, okänt år), 1900 (Julita gårds arkiv, okänt år) och 1950 (RKA, 
1956) samt en karta från 2015 som var baserad på digitalt material från 
Jordbruksverkets blockdatabas (se appendix). Kartmaterialet var uppdelat 
i olika markanvändningsklasser; hagmark, äng, skog och åker. I 
behandlingen av kartmaterialet användes programvaran ArcGIS (ESRI, 
2013) och programvaran FRAGSTATS (McGarigal et.al., 2012). 
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Figur 1: Undersökningsområdet i Södermanlands län, södra Sverige. 

3.2 Grundbehandling av data 
Till att börja med öppnades alla kartorna i ArcGIS för en 
översiktsgranskning. Kartan från 2015 uppvisade en del felaktigheter i 
form av glapp och överlapp mellan objekt och behövde därför åtgärdas 
genom manuell förflyttning av objekten innan användning. Detta gjordes 
i ArcGIS med hjälp av redigeringsverktyget och funktionen ”Snapping” 
som får objekt att fästa mot varandra. Förbättringens klassningar av 
objekt överensstämde med den ursprungliga kartans till 99 %, vilket 
anses vara en acceptabel felmarginal. De övriga kartorna var korrekt 
digitaliserade från början. När denna förbättring var klar, omvandlades 
alla kartorna till koordinatsystemet SWEREF99 TM med hjälp av 
verktyget ”Project” i ArcGIS, eftersom det krävdes för analysen. 

3.3 Analys 

3.3.1 Markanvändning 

För att analysera förändring i markanvändning över tid korstabuleras en 
karta mot nästföljande karta för att kvantifiera antal kvadratmeter i varje 
markanvändningsklass. Då kan man se hur stor yta som förblivit samma 
klass till nästa karta och hur stor yta som blivit en annan klass till nästa 
karta. Eftersom kartmaterialet från olika årtal täckte delvis olika ytor, 
användes bara den gemensamma ytan, där det fanns information från alla 
år. För att hitta den gemensamma ytan användes ”Intersect”-verktyget i 
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ArcGIS. Med denna metod skapades en gemensam datatabell med 
information om all markanvändning från 1798–2015 och vilken av 
klasserna skog, åker, äng eller hagmark som områdena tillhört vid varje 
enskild karta.  

Därefter överfördes datatabellen för alla kartor till Excel, där 
förväxlingsmatriser skapades genom att använda funktionen för pivot-
tabeller (för mer detaljerad information, se Harrie(red), 2008). Matriserna 
användes för att avläsa antal kvadratmeter av varje 
markanvändningsklass som hade övergått i andra klasser till nästa karta 
och hur mycket som förblivit samma klass. På så sätt kvantifierades 
informationen om markanvändning från kartmaterialet.  

3.3.2 Fragmentering 

För att kunna skilja på habitatförlust och fragmentering beräknades först 
CORE-värden som utgår från en ”core area”, vilken visar på hur stor area 
av områdena inom klassen som kan räknas som kärnområde (McGarigal, 
2015). Måttet fås genom att en kantzon räknas bort från områdena, i det 
här fallet användes längden av en cell i kartan (30m) som kantzon 
(McGarigal, 2015). Genom core area-måttet, frekvensen av områden och 
områdenas medelarea kan man följa utvecklingen av habitattillgång. 

Fragmenteringsberäkningen utfördes i FRAGSTATS som använder sig 
av kartor i raster-format, varför kartorna omvandlades till raster med 
cellstorlek 30 meter med verktyget ”Feature to raster” i ArcGIS innan 
analys. Kartorna sparades i TIF-format och importerades sedan till 
FRAGSTATS, där olika markanvändningsklasser analyserades, alltså 
fragmenteringsgraden med avseende på klasserna hagmark, äng, skog och 
åker. 

De fragmenteringsmått som användes var CLUMPY-index, PAFRAC 
och spridningsmåttet för core area- core_cv. CLUMPY visar på hur 
utspridda eller aggregerade klasserna är och har skala -1 till 1, där -1 
betyder utspritt och 1 betyder aggregerat (McGarigal, 2015). PAFRAC 
visar istället på hur områdena är formade inom klassen. Värdet 1 betyder 
att områdena är närmast kvadratiska medan ju närmre värdet 2, desto mer 
yttäckande och flikiga är områdena inom klassen (McGarigal, 2015). 
Core_cv visar hur mycket områdena inom klassen varierar i core area och 
kan därför användas som en indikator på områdenas variation i storlek.  

Dessa fragmenteringsmått valdes utifrån kriteriet att de inte skulle vara 
beroende av storleken på objektet, eftersom det riskerar att snedfördela 
resultatet från analysen, enligt Wang et al. (2014). 
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4 Resultat 

4.1 Markanvändning 
Analys av kartmaterialet visar att det har skett en betydlig förändring 
mellan 1798 och 2015 i fråga om fördelning av 
markanvändningsklasserna inom undersökningsområdet (Figur 2). 
Hagmarken, som ursprungligen var den vanligaste klassen, har minskat 
kraftigt under 1900-talet. Ängen har kontinuerligt minskat mellan varje 
undersökt år och har nu helt försvunnit från området. Skogsmarken har 
däremot ökat kraftigt från år 1850 och framåt. Åkern täcker ungefär lika 
stor yta nu som då, men var något vanligare mellan 1850 och 1950. 

Figur 2: Fördelning av markanvändningsklasserna över tid, som procent av 
total area. 

Det skedde stora omfördelningar av markanvändningsklasserna mellan 
åren och i genomsnitt förblev endast 5% samma klass genom hela 
kartmaterialet (Figur 3). Klasserna hagmark och äng innehöll mark som 
tidigare varit åker och en del av hagmarken har också varit skog tidigare. 
Dessutom skedde ett utbyte mellan klasserna hagmark och äng, men 
närmare nutid övergick en stor del av hagmarken och ängen i skog.  
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Figur 3: Staplarnas höjd visar total mängd hektar vid året och mönstren inom 
staplarna visar vad marken som nu tillhör markslaget var på kartan innan.  

4.2 Fragmentering 
Fragmenteringen bör ses tillsammans med bakgrundsdata för frekvens 
och storlek på markklasserna, för att kunna skilja effekter av minskande 
habitat från effekter av fragmentering. Skogen ökar starkt i frekvens ju 
närmare nutid vi kommer, samtidigt som ängen försvinner och åkern får 
färre områden (Figur 4a). Core area är relativt konstant för åkern, medan 
hagmark minskar i core area (Figur 4c). Även ängen minskar i core area 
tills försvinnandet vid 1950, medan skogen ökar kraftigt i core area under 
hela 1900-talet (Figur 4c).  

Medelarean för områden inom alla markanvändningsklasser verkar bli 
mindre med åren (Figur 4b). Hagmarker och ängar har blivit mindre ju 
närmare nutid vi kommer, medan åkerns medelarea håller sig relativt 
konstant genom kartmaterialet. Standardavvikelsen för medelarean är 
högst för skogen, vilket tyder på stor variation i medelarea inom klassen 
(Figur 4d). Åkrarna och ängarna har låg standardavvikelse, vilket visar på 
mindre variation av medelarea inom klasserna. Mellan 1800 och 1850 
minskar skogens standardavvikelse stort, samtidigt som hagmarkernas 
standardavvikelse ökar.  
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Figur 4a-d: Grunddata som underlag för tolkning av fragmenteringsmåtten. 
Figur 4a visar antal områden inom markanvändningsklasserna, medan 4b 
visar områdenas medelstorlek inom klasserna med logaritmisk skala. Figur 4c 
visar markanvändningsklassernas totala core area och 4d visar 
standardavvikelsen av medelstorleken på områdena inom klasserna.   

Fragmenteringsanalysen visar endast diffus fragmenteringseffekt för 
vissa av markklasserna (Figur 5). För hagmarken visar CLUMPY att 
marktypens områden blivit något mer utspridda, PAFRAC pekar på att 
områdena har blivit mer kvadratiska i formen och core_cv visar på att 
områdena är mindre varierande i core area ju längre tiden går. För ängen 
visar CLUMPY att områdena blev mer aggregerade tills de försvann. 
Samtidigt blev de mer och mer flikiga enligt PAFRAC, och core_cv visar 
att variansen av core area inom klassen först ökade, för att sedan minska 
kraftigt när endast ett fåtal ängsmarker fanns kvar. Varken skog eller åker 
visar några tydliga tecken på fragmentering, vilket var förväntat. 

d 

a b 

c d 
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Figur 5a-c: De tre fragmenteringsmåtten som användes i undersökningen. 
Figur 5a visar CLUMPY-värdet för varje markanvändningsklass över tid, 
medan 5b visar PAFRAC-värdet för varje klass över tid. Figur 5c visar 
variansen av core area för varje markanvändningsklass över tid, med en 
logaritmisk skala.  

5 Diskussion 

Det har skett en omfattande omfördelning av markanvändningen mellan 
1798 och 2015 som i stora drag följer förändringen i övriga Sverige. Ett 
flöde har skett mellan markklasserna i Julitaområdet, speciellt mellan äng 
och hagmark, och mellan hagmark och skog. En stor del av habitatet av 
ängar och hagmarker har förlorats, men överraskande nog kan ingen 
direkt fragmenteringseffekt urskiljas ur fragmenteringsanalysen.  

Förändringar i markanvändning verkar ske som resultat av ändrade 
politiska och ekonomiska förhållanden, eftersom utvecklingen kring 
Julita gård har följt samma utveckling som Sverige i stort. När Sveriges 
befolkning ökade under slutet av 1700-talet började mer mark odlas upp i 
Julitaområdet. Under 1900-talet syns en tydlig ökning av skogsmark i 
Julitaområdet, i enlighet med utvecklingen i hela Sverige. Men det verkar 
som att det inte är åkermarken som ombildas till skogsplantering i stor 
skala, utan snarare hagmarkerna som växer igen med skog. Skillnaden i 
vilken marktyp som blir till skog kan möjligtvis förklaras av tillgången på 
åkermark och hagmark samt behovet av åkermark för människor i 
trakten. Men det är mer troligt att det handlar om hagmark vuxit igen i 
frånvaro av bete, och har omklassats till skog. I de fallen är den 

a 

c 

b 

c 
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igenvuxna hagmarken oftast täckt av lövträd och buskage, till skillnad 
från planteringsskogen som oftast består av barrträd. Även om en lövskog 
inte innebär en lika dramatisk förändring för hagmarken som en 
barrskogsplantering, har det visats att igenväxning av hagmarker påverkar 
biodiversiteten negativt (Lindborg et. al., 2008). 

Generellt syns en stor förlust av habitat som tillhör klasserna äng och 
hagmark, som bör ha påverkat biodiversiteten negativt (Lindborg et.al, 
2008) Tillsammans har de båda klassernas yta minskat med 90 % under 
det undersökta tidsintervallet, vilket ger en avsevärd minskning i 
livsutrymme för arterna i dessa markanvändningsklasser. När andelen av 
den ursprungliga ytan blir under 40 %, är det oundvikligt att vissa 
områden blir isolerade från andra områden av samma klass genom att 
habitat försvinner (Andrén, 1994). Att 10–30 % av den ursprungliga ytan 
återstår verkar dessutom vara en indikator på att fragmentering generellt 
förekommer i landskapet, eftersom avståndet till närmaste granne av 
samma klass blir väldigt långt (Andrén, 1994). 

Fragmenteringsanalysen visar att habitatförlusten av ängs- och hagmarker 
är stor, medan det är osäkert om någon fragmentering har ägt rum. 
Fragmenteringsgraden är förstås beroende av vilken skala som används i 
analysen, vilket gör att samma analys kan ge olika resultat vid olika 
skalor. Den rumsliga skalan skulle kunna vara en faktor i att vi inte ser 
den förväntade fragmenteringseffekten i Julitaområdet, trots att 
tröskelvärdet som Andrén (1994) anger säger att effekten bör finnas i 
landskapet. Om vi hade haft möjlighet att undersöka ett större område 
eller om vi slagit ihop alla fodermarker till en markanvändningsklass, är 
det möjligt att vi kunde ha sett en fragmenteringseffekt.  

Samtidigt skulle bristen på fragmentering kunna betyda att områden av en 
markanvändningsklass helt har ersatts av en annan klass istället för att 
fragmenteras. Därmed förekommer ingen fragmentering, utan bara 
habitatförlust och fragmenteringsmåtten ger därför inget utslag för 
fragmentering. Som Collinge (2009) beskrivit, har habitatförlust stor 
negativ effekt på den biologiska mångfalden, medan fragmentering har 
svaga effekter på biologisk mångfald. Vi bör därför fokusera på 
habitatförlusten i detta fall och de effekter den har på organismer 
kopplade till ängs- och hagmarker.  

Habitatförlusten och den minskade kärnarean kan innebära olika stor 
påverkan på olika organismtyper, beroende på deras spridningsförmåga. 
För ett större djur såsom däggdjur är habitatförlusten i detta fall inte 
något hinder, men däremot kan vissa kärlväxter och insekter ha svårt att 
passera de barriärer av annan markklass som uppkommit mellan områden 
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av samma markanvändningsklass (Bergman et.al., 2012). För arter med 
svag spridningsförmåga kan även den diffusa fragmenteringen i detta 
undersökningsområde innebära ett hinder för spridning, till den grad att 
även den biologiska mångfalden minskar (Bergman et.al., 2012). 

Habitatförlust och fragmentering hänger ofta ihop genom att 
habitatförlust skapar större avstånd mellan objekt eller hål i objekt, vilket 
slutligen kan leda till fragmentering. Men trots stor habitatförlust behöver 
inte alltid fragmentering ha skett, vilket denna rapport beskriver. Därför 
bör både habitatförlust och fragmentering beräknas oberoende av 
varandra, när man undersöker förändringar i markanvändning över långa 
tidsperioder. Slutligen har habitatförlust stor negativ påverkan på 
biodiversitet och fragmenteringen kan, i de fall där den förekommer, 
bidra till att förstärka detta. 

5.1 Samhälleliga & etiska aspekter 
De alltmer sällsynta ängs- och hagmarkerna är ekologiskt viktiga för 
många arter av växter och insekter, som kan bidra med ekosystemtjänster 
såsom pollination av grödor (Eriksson & Nilsson, 2010). Det är därför 
viktigt att ta reda på vad förändringen av markanvändning i landskapet 
innebär för de ekologiska processerna i dessa markanvändningsklasser. 

Denna studie kan ge bakgrunden som krävs för att kunna göra analyser av 
markanvändningens betydelse för de ekologiska värdena och kan ge 
ytterligare information kring om fragmentering av landskapet är en effekt 
av förändrad markanvändning. Inga etiska problem kan ses med detta 
projekt, däremot kan man anse att vi bör undersöka vilka effekter den 
snabba antropogena förändringen av markanvändningen har på växt- och 
djurlivet. Sveriges riksdag har därför formulerat miljömålet ”Ett rikt 
odlingslandskap” som fokuserar på odlingslandskapets ekologiska och 
kulturella betydelse för samhället (miljomal.se, 2016). 

6 Tack 

Ett varmt tack till Per Larsson på Julita gård och Nordiska museet för 
kartmaterial, diskussioner och ett mycket uppskattat studiebesök, som 
gjorde kartorna levande. Jag vill även tacka min handledare Lars 
Westerberg för vägledning, hjälp och stöd i arbetet. 
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8 Appendix 

 

Figur 6. Kartmaterialet för år 1798. 



 19 

 
Figur 7. Kartmaterialet för år 1850. 
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Figur 8. Kartmaterialet för år 1900. 
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Figur 9. Kartmaterialet för år 1950. 
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Figur 10. Kartmaterialet för år 2015.  


