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Inledning 
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne har av Länsstyrelsen i 
Skåne län 2009 erhållit byggnadsvårdsbidrag för att upprätta en integrerad vård- 
och underhållsplan över byggnadsminnet Månsas (Skärsnäs 9:37). Planen omfat-
tar skadeinventering gällande samtliga byggnader inom byggnadsminnet, 
mark/landskapsinventering samt ett åtgärdsprogram. De vårdåtgärder som är 
relevanta delas in i tre perioder för framtida insatser:  

• Åtgärder snarast 
• Åtgärder inom 1 – 3 år 
• Åtgärder inom 4 – 12 år 

 
Generellt sett ska skador i takkonstruktionerna – oavsett art – ges omedelbart 
företräde (framför t.ex. byte av fasadpanel). Därutöver kan skador sorteras i dels 
pågående och dels äldre, i dagsläget icke pågående. I vissa fall upplevs en skada 
mer drastisk än den i själva verket är. I de fall, om skadan icke är pågående och 
konstruktionens tekniska funktion inte är förbrukad, bör den angripna delen ses 
som bevarandevärd patina, t.ex. gistna panelbrädor och rostränder efter blank-
spik. Eftersträvan skall alltså vara att minimera åtgärderna.  
     Månsas byggnadsminnesförklarades 1996. Detta innebär i praktiken att alla 
åtgärder vid anläggningen som inte har karaktären av normalt underhållsarbete är 
tillståndspliktiga. Detta gäller såväl exteriör som interiör samt inom byggnads-
minnets markområde (se Skyddsbestämmelser). Normalt underhållsarbete utgörs 
t.ex. av slyröjning, intryckning av lösa grundstenar, omkittning av fönster, inspik-
ning av lösa brädor etc. – under förutsättning att rätt material och traditionella 
metoder används. Om osäkerhet föreligger bör länsstyrelsen eller byggnadsantik-
varie tillfrågas. En byggnadsminnesförklaring innebär vanligtvis även att byggna-
derna ej får genomgå ingrepp som bidrar till att återskapa svunna konstruktioner 
eller uttryck (detta kan i vissa fall vara en bedömningssak). Generellt sett är det 
utseende byggnadsbeståndet hade vid tidpunkten för byggnadsminnesförklaring-
en som skall ange riktlinjerna.  
     I Länsstyrelsens i Skåne årliga information till byggnadsminnesägare, 2003, 
tydliggörs följande (i urval): ”Enligt 3 kap 14 § KML (Kulturminneslagen) får 
länsstyrelsen, om det finns särskilda skäl, lämna tillstånd till att ett byggnads-
minne ändras i strid mot skyddsbestämmelserna. Länsstyrelsen får ställa de villkor 
för tillståndet som är skäliga med hänsyn till de förhållanden som föranleder änd-
ringen. Villkoren får avse hur ändringen skall utföras samt den dokumentation 
som behövs. Då avsikten med en byggnadsminnesförklaring är att bibehålla kul-
turhistoriskt värdefull bebyggelse i ett givet tillstånd – det som ligger som grund 
för byggnadsminnesförklaringen – får länsstyrelsen endast om det finns starka 
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skäl ge tillstånd till förändring i strid mot byggnadsminnets skyddsbestämmelser”. 
Vidare anges: ”För att länsstyrelsen skall kunna ha överblick över Skånes bygg-
nadsminnen, samt för att kommande generationer skall kunna följa hur byggna-
derna vårdats, är det angeläget att alla åtgärder dokumenteras och att dessa hand-
lingar inkommer till länsstyrelsen för arkivering. Det är således även av betydelse 
att uppgifter om underhållsarbeten som inte kräver tillstånd meddelas länsstyrel-
sen”. Vad vårdplanen beträffar är flera av åtgärderna tillståndspliktiga. Emellertid 
kan ett tillståndsbeslut kopplat till vårdplanen bindas till att löpa under ett visst 
antal år. På så sätt behöver inte tillstånd sökas varje gång något skall åtgärdas. Vid 
alla tillståndspliktiga åtgärdsarbeten skall dock antikvarie medverka. Om mindre 
avvikelse från fastställd och av länsstyrelsen godkänd beskrivning är nödvändig 
kan antikvarisk kontrollant godkänna ändringen och omfattningen. Vid behov av 
större ändringar krävs ett nytt skriftligt tillstånd av länsstyrelsen.   

Skogstorpet Månsas 

Historik 

Torpet tillkom genom kontrakt skrivet den 7 februari 1818 mellan hemmansäga-
ren i Västervik Jöns Håkansson och hans dräng och husman Sven Olsson. Fas-
tigheten beboddes av släkten fram till 1963 då Sissa Månsson, barnbarn till Sven 
Olsson, avled. Sedan Sissas död ägde f.d. museichefen Thorsten Andersson med 
sin fru Våga Lindell-Andersson fram till 2003 då T Andersson donerade fastig-
heten till Regionmuseet Kristianstad.  
     Fastigheten ingick vid bildandet 1818 i före detta Skärsnäs kronopark och 
först 1995 kunde det drygt 5000 m2 stora markområdet friköpas från staten. 
Egendomen kallas för ”Månsas” efter Sven Olssons son och Sissa Månssons far 
Måns Svensson som med sin familj bebodde torpet 1861-1922. 
     Bebyggelsen på fastigheten Månsas är synnerligen välbevarad och förmedlar 
autentisk känsla av ett småskaligt jordbruk och generationer som bebott torpet 
och odlat marken runtom. Boningshuset och den nordöstra längan – ladugården 
– byggdes år 1818 då Sven Olsson förvärvade torpet. Årtalet 1818 återfinns in-
ristat över huvudingången. 
     Successivt efter de första byggnaderna på gården byggdes även snickarbod 
(tidigare använt som fårhus), vedbod (redskapsbod), jordkällare, utedass, smedja, 
vedskjul och grisstia. Smedjan, vedskjulet och grisstian har dock försvunnit. Bo-
ningshuset tillbyggdes med en sal mot väster kring sekelskiftet 1800-1900. För-
stukvisten tillkom ca 1920. De olika generationernas behov har lämnat sin prägel 
i bebyggelsen på Månsas – de kulturhistoriska värdena, främst knutna till sam-
hälls- och socialhistoriska samt byggnads- och byggnadsteknikhistoriska värden, 
är välbevarade och autentiska och bör förvaltas och varsamt vårdas även i framti-
den. 
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Den äldsta kartan över Månsas härrör från år 1900. 
 
Av 1900 års karta, den äldsta kända kartan över torpet Månsas ägor, framgår ut-
bredningen av de olika markslagen åker och äng tydligt. Enligt det äldre arkiv- 
och kartmaterialet tillsammans med intervjuer, brukades markerna på detta sätt 
fram till i början av 1960-talet. Markerna inom den nuvarande fastigheten utgör 
sedan avstyckningen år 1995 drygt hälften av torpets ursprungliga inägomark. 
Den norra fastighetsgränsen mot Sveaskogs marker skär tvärs över den äldre 
markstrukturen och markeras genom en delvis raserad trägärdesgård. Den nord-
ligaste delen av torpets åker- och ängsmark hamnar således utanför skötselområ-
det. 
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Tidigare utförda arbeten  

Följande renoveringar, reparationer och markarbeten har genomförts sedan 
byggnadsminnesförklaringen 1996 – årtalet hänvisar till tidpunkten av länsstyrel-
sebeslut: 
1997 Diverse reparationer och renoveringsarbeten i ladugård, redskaps-

boden och skorsten. Länsstyrelsen beviljade kulturmiljövårdsbidrag 
till åtgärder. 

2002 Röjning av vegetation. Länsstyrelsen beviljade bidrag till åtgärderna. 
2003 Boningshuset ommålades till sin helhet med faluröd slamfärg. En-

staka fönster omkittades och grundmålades. Diverse markvårdsar-
beten. Länsstyrelsen beviljade bidrag.  

2005 Markvård, tillverkning av nya grindar samt diverse mindre bygg-
nadsvårdsarbeten. Länsstyrelsen beviljade bidrag. 

2006 Reparation av stormskador i skorsten, sotning. Länsstyrelsen bevil-
jade bidrag. 

2006 Slåtter och slyröjning. Länsstyrelsen beviljade bidrag. 
2007 Restaurering av skorsten, murstock och spis. Länsstyrelsen beviljade 

bidrag. 
2008 Markvård. Länsstyrelsen beviljade bidrag. 
2009 Slåtter. Länsstyrelsen beviljade bidrag. 
2010 Rötskada i förstukvistens östra takfall reparerades, inkl. byte av tak-

papp. Läkt byttes partiellt och ny takfotsbräda av hyvlad gran mon-
terades. 

Byggnadsminnet Skärsnäs 9:37 

Bakgrund och motivering 

Den 9 december 1996 byggnadsminnesförklarades fastigheten Skärsnäs 9:37. Be-
slutet togs av Länsstyrelsen i Kristianstads län. Länsmuseet i Kristianstads län 
(numera Regionmuseet Kristianstad) hade framställt underlaget för beslutet och 
fastighetens dåvarande ägare, f.d. museichef  Thorsten Andersson, hade förklarat 
sig vara positivt inställd till byggnadsminnesförklaringen och godkänt skyddsföre-
skrifterna. Även Kristianstads kommun hade tillstyrkt byggnadsminnesförklaring-
en.  
      Motiveringen till byggnadsminnesförklaringen innefattar en kortfattad ob-
jektbeskrivning och betonar den autentiska torpmiljön och dess i sin helhet beva-
rade historia. Månsas är en av de få bevarade torpmiljöer i norra Skåne där dessa 
dagsverkstorp blev vanliga under befolkningsökningen på 1800-talet. Miljön be-
rättar pedagogiskt och autentiskt om de villkor som gällde för torparbefolkning-
en. Byggnadsminnet Skärsnäs 9:37 har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde 
i ett nationellt perspektiv ”då torpbildningen och dagsverkstorpen är svagt repre-
senterade bland landets lagskyddade kulturminnen”. 
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Skyddsföreskrifter 
1. Byggnaderna får inte rivas, flyttas, byggas om eller på annat sätt förändras 

till sin exteriör. 
2. Ändring av byggnadernas rumsindelning eller andra åtgärder som innebär 

ingrepp i bärande stomme får inte göras. 
3. I boningshuset får fast inredning såsom golv, tak, lister, dörrar, dörr- och 

fönsterfoder, bänkskåp, hyllor samt eldstäder inte borttagas eller på annat 
sätt förändras. Befintliga ytskikt får ej borttagas eller på annat sätt föränd-
ras. I byggnaden får varken el- eller vatteninstallationer göras. 

4. I östra längan (ladugården) får befintlig fast inredning såsom båsinredning 
och logbalkar inte borttagas eller på annat sätt förändras. 

5. I dasset och jordkällaren får befintlig fast inredning inte borttagas eller på 
annat sätt förändras. 

6. Byggnaderna skall i samråd med länsstyrelsen underhållas så att de inte 
förfaller och med sådana material och metoder att det kulturhistoriska 
värdet inte minskar.  

7. Skyddsområdet skall hållas i sådant skick att byggnadernas karaktär och 
utseende inte förvanskas. Inom skyddsområdet får ytterligare bebyggelse 
inte uppföras. Befintliga hägnader inom skyddsområdet skall underhållas 
så att de inte förfaller, hägnadernas läge får inte ändras. 

Principer för vård och underhåll 
Målet vid kommande reparationer är att förbrukat material ersätts med likvärdigt 
av samma kvalité, mått och teknik. Vid byte av brädor och timmer kan begagnat 
virke återanvändas efter bearbetning – nytt lokalt virke är dock att föredra. Tillika 
kan trasiga valsade glasrutor ersättas med svenskt, begagnat munblåst glas (på så 
sätt ökar upplevelsevärdet av byggnaderna). Allt takmaterial skall dock vara av nytt 
fullgott virke, takpapp eller plåt. 
     Skador i tak, oavsett art, ges omedelbart företräde framför t.ex. omlavning av 
syllstenar osv. Skador kan sorteras i dels pågående, dels äldre, icke pågående. I 
vissa fall upplevs en skada mer dramatisk än den är. I dessa fall, om skadan är 
icke pågående och konstruktionens tekniska funktion inte är åsidosatt, bör den 
angripna delen snarare ses som bevarandevärd patina. Strävan bör vara att mini-
mera ingreppen – hellre laga än byta. 
     Eftersom Månsas är byggnadsminne kan flera av åtgärderna vara tillstånds-
pliktiga hos Länsstyrelsen i Skåne län. Dock kan ett tillståndsbeslut knutet till 
vårdplanen bindas till att löpa under ett visst antal år. På så sätt behöver inte till-
stånd sökas varje gång något skall åtgärdas. Om mindre avvikelse från fastställd 
åtgärdsbeskrivning är nödvändig skall antikvariskt medverkande först godkänna 
ändringen och omfattningen. Vid behov av större ändringar krävs skriftligt till-
stånd av Länsstyrelsen. 
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     Att välja traditionella metoder och material innebär att man inom sinom tid 
även får traditionella skador – vilka är förhållandevis enkla och billiga att åtgärda. 
Inga artificiella patinametoder får utföras på byggnaderna eftersom detta på sikt 
endast bidrar till en urvattning av byggnadsminnet, något som i det långa loppet 
tenderar att skapa ”nya sanningar”. Det skall synas att t.ex. en bräda, en port eller 
en stolpe blivit bytt. Genom att följa det tekniska och materialmässiga utförandet 
bidrar man samtidigt till att de skånska hantverkstraditionerna fortlever. 
     Originaldelar, som på grund av skada blir utbytta, kan med fördel märkas upp 
och förvaras i någon av byggnaderna.  
     Syftet med skötseln av markerna är att utveckla och förstärka de biologiska 
och kulturhistoriska värdena. Vissa av skötselåtgärderna, t.ex. slåtter, har karaktär 
av regelbundet underhåll och är årligen återkommande. Andra åtgärder är mer 
sporadiskt förekommande, men har i långa loppet avgörande betydelse för att 
viktiga strukturer och kulturarv ska finnas kvar. Detta gäller till exempel fruktträ-
den som måste bytas ut och förnyas efterhand. Genom att i möjligaste mån för-
öka och ersätta med befintligt växtmaterial skapas goda förutsättningar för att 
bevara Månsas gröna kulturarv.  
     I vissa fall är det lämpligt att försöka använda de lokala materialresurserna i 
underhållet av t.ex. byggnader eller hägnader på samma sätt som man historiskt 
har gjort. Målet är landskapet samspelar med bebyggelsemiljön så att den småska-
liga helhetsmiljön kring torpet Månsas kan bevaras och utvecklas.  
     När det gäller stenmurar och odlingsrösen i jordbruksmark är de biotop-
skyddsområden enligt Miljöbalken 7 kap 11 § (1998:808) och verksamhet eller 
åtgärd som kan skada naturmiljön vid dessa får inte äga rum. Definitionen på 
biotopskyddsområde är ”små mark- eller vattenområden som på grund av sina särskilda 
egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt 
skyddsvärda” Om särskilda skäl finns kan dispens från biotopskyddsbestämmelser-
na sökas hos Länsstyrelsen som är beslutande myndighet. Fastigheten Månsas har 
brukats som jordbruksmark och samtliga stengärden och odlingsrösen omfattas 
således av bestämmelserna.  

Grund  
Utkragade grundstenar trycks med handkraft eller lätta handverktyg varsamt på 
plats till funktionsdugligt skick. 

Timmer  
Vid timmerbyte återskapas den skadade delens mått och utseende. Likaså skall 
bearbetningsmetod av timret ske enligt utförandet på originaldelen. Stor nog-
grannhet iakttas vid tappning/dubbning, så att den tekniska funktionen säker-
ställs. Ersättningstimmer kan vara nytt eller begagnat. Bilning bör ske med saxsli-
pad, skånsk timmerbila om ingen annan metod kan identifieras. Håltagning kan 
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utföras med maskinborr enligt befintliga dimensioner. Dubb återanvänds i möj-
ligaste mån. I de fall nya måste tillverkas skall dessa vara handtäljda/handyxade i 
uförande, utseende och trädslag likt befintligt. I de fall även dragjärn förekom-
mer, vid äldre skarvar etc., så återanvänds dessa. Skarvning utförs lämpligtvis som 
bladskarvar (halvt-i-halvt) på både syll, lejd och stolpar. Finns annan modell i an-
slutning till skadad skarv skall denna tillämpas. Stor noggrannhet iakttas vid 
skarvning av stolpar för att säkerställa att regnvatten inte bereds möjlighet att 
tränga in i skarven. Därför skall övre delen av bladningen snedsågas snett 
utåt/nedåt.  

Fönster  
Vid byte av trasigt glas avlägsnas befintligt kitt varsamt utan åverkan på båge. 
Alternativt knackas spårfalsbågar varsamt isär för att möjliggöra borttagning av 
trasigt glas (huvuddelen av fönstren på Månsas är av spårfalstyp). I de fall stift 
förekommer dras dessa ut. Om stift brutits av och ej blir gripbart med tång skall 
kvarvarande del noga dornas in i bågen. Detta för att undvika att nytt glas spräcks 
vid iläggningen. Kittfalser rengörs noga med lämpligt eggverktyg – ej falsfräs! Ny 
glasruta skall vara av svenskt, begagnat munblåst eller valsat glas. Innan omglas-
ning oljas kittfalserna med svensk, rå, kallpressad linolja tills sugning upphör (olj-
ning och kittning bör ej utföras samma dag). Nytt glas läggs i ett tunt lager tryck-
kitt. Glasen trycks varsamt ner i tryckkittet med handkraft samt stiftas med kop-
parplätterade järnstift enligt det tidigare utförandet. Vid stiftningen skyddas glaset 
med pappskiva, för att undvika att hammaren repar glaset. Efter stiftning knackas 
stiften varsamt ner så att topparna precis nuddar glaset. Omkittning sker i samt-
liga fall med linoljekitt. Även på spårfalsbågarna slutkittas i de fall detta har före-
kommit. Vid all kittning skall det säkerställas att kittet sluter tätt mot både båge 
och glas. Inga glipor får förekomma, ej heller skadade kittytor. 
     Vid omkittning av båge med helt glas avlägsnas kittet varsamt så att glaset ej 
spricker. Därefter rengörs glaset, på sin plats i bågen, från gammal färg och intor-
kade kittrester – lämpligtvis med rakblad. Befinns stiften vara hela och funkt-
ionsdugliga kan de sitta kvar. Innan omkittning oljas falserna. 
     Vid reparation eller byte av hörnjärn och andra järndetaljer används i första 
hand begagnade detaljer av samma utseende. I andra hand nytillverkade av 
samma modell. Nytillverkade järndetaljer betas noga innan grundmålning för att 
avlägsna feta ytor. Grundmålning utförs med en strykning av järnmönja. Begag-
nade järndetaljer rengörs från gammal färg och rost innan grundmålning. Fäst-
ning av hörnjärn sker enligt befintliga utföranden. I de fall skruvar används skall 
dessa vara spårskruvar.  
     I de fall glasbyte innefattar borttagning av befintlig blyspröjs så skall ny spröjs 
av lika utförande monteras, med fästning mot trä enligt befintligt utförande (arbe-
tet utförs lämpligtvis i verkstadsmiljö). 
     Träreparationer av fönsterbågar och karmar utförs med nytt, kvistfritt virke av 
kärnfur. Vid lagning av bågar pluggas dessa varsamt ur (efter att eventuella hörn-
järn avlägsnats). I möjligaste mån återanvänds träpluggarna. Nya pluggar handtäl-
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jas likt befintliga. De skadade bågdelarna ersätts av nytillverkade med samma 
mått och profiler som originalet. Nya delar oljas med svensk, rå, kallpressad lin-
olja tills sugning upphör. Karmar skall i första hand repareras på plats. Om detta 
inte låter sig utföras tas de varsamt ur. Nytt virke utformas likt befintligt samt 
oljas. 
     Angående målningsarbeten på fönster se under Färg. 

Dörrar och portar 
I första hand skarvas skadade partier i dörr- och portblad. Nytt trä skall vara likt 
befintligt till kvalité, mått och sort. Alla järndetaljer återanvänds i möjligaste mån. 
Nytillverkade järn skall ha originalet som förlaga. Fästning utförs likt befintligt.  

Panel  
Fasaderna och gavelröstena på boningshuset utgörs av slamfärgsstruken locklist-
panel av varierande ålder. Panelen på övriga byggnader är obehandlad och endast 
till vissa delar försedd med locklister. Vedbodens panel har varit struken med 
slamfärg, vilken till största delen vittrat bort. Reparation/byte av panel görs likt 
befintlig modell samt fästs med blankspik. Vid uppsättande av ny panel vänds 
kärnsidan inåt, med fiberriktningen nedåt. Rötskadade delar av panel/locklister 
kan med fördel skarvas (snedskarv). Dessutom kan utbytta, längre panelbrädor 
kapas för att passa in som ersättningsmaterial under t.ex. fönster. 

Tak  
Samtliga takfall bör regelbundet inspekteras och nedkasade takpannor läggs till-
rätta så fort de upptäcks. Trasiga pannor ersätts med nya eller begagnade likt be-
fintliga.  
     Eternitskivor och betongpannor hålls rena genom borttagning av mossa. 
Detta bör i första hand utföras med handredskap. I studiesyfte kan provytor på 
jordkällarens västra takfall behandlas med naturvänligt mossborttagningsmedel.  

Skorsten och bakugn 
Skorstenens och bakugnens befintliga karaktärer skall bibehållas. Omputsnings-
arbeten utförs med hydrauliskt kalkbruk samt avfärgas i vitt med kalkfärg. Ut-
stockningen – i de fall detta är nödvändigt – skall ha grövre fraktion än slutput-
sen. Ommurnings/putsningsarbeten får ej utsättas för direkt solljus. Eftervatt-
ning sker i minst två omgångar. 
     Skorstenen får ej täppas igen – något som på sikt skapar fuktproblem ef-
tersom fukten i den stigande, varma inneluften avsätts i murstocken. Om mur-
stocken invändigt blir onormalt fuktig kan väta tränga ut på vinden och orsakar 
uppluckring av lerbruk/lersten, frostsprängning och i värsta fall rötskador.  
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Färg  
Till snickeridetaljer in- och utvändigt, som är målade sedan tidigare, används end-
ast linoljefärg av god kvalitet. Kulör beslutas på plats i samråd med antikvarisk 
kontrollant. 
     Målning av nytt trä skall ske med tunna strykningar i tre omgångar; grund-, 
mellan- och slutstrykning. Färgen skall vara helt torr mellan strykningarna. Inget 
hindrar att grund- och mellanstrykning utförs ena säsongen medan slutstrykning 
görs säsongen därefter. Grund- och mellanstrykningsfärgen späds med balsam-
terpentin efter tillverkarens rekommendationer. Grundregel är att nästa lager 
stryks på ett magrare lager. Innan målning skall kvistlackning utföras, lämpligtvis 
med schellack. 
     Ommålning av tidigare målade ytor görs med ett lager slutstrykningsfärg, efter 
att ytorna noga rengjorts med målartvätt. I vissa fall kan det räcka med att olja in 
den äldre färgen med en tunn strykning av kokt, kallpressad linolja. 
     Vid målning på fönster skall färgen täcka fönsterkittet samt gå en millimeter ut 
på glaset (gäller samtliga strykningar).  
     Vid påföring av all slags täckande linoljefärg kan rund anstrykare nyttjas. Där-
emot skall den våta färgen fördrivas i ådringsriktningen med en platt anstrykare. 
Inga fåror i färgen får förekomma.  

     Trätjära 
I de fall bytta timmerdelar eller dörrar och portar visar sig ha varit trätjärade bör 
detta även utföras på nya ersättningsdelar.  
     Trätjäran skall vara av dalbränd typ – ju ljusare desto bättre kvalité. Pigmente-
ring får endast utföras med pigmentet kimrök. Bästa resultat uppnås om pigmen-
tet först rörs ut i lite balsamterpentin, till en pasta. Därefter rörs pastan ner i tjä-
ran. Notera att arbetet lämpligast utförs på sommaren med solvarm tjära.  

     Kalkfärg  
Vid kalkfärgning skall s.k. kalkmjölk användas. Detta erhålls genom att kalkpulver 
noga rörs ut i rent vatten. Kalkfärgen påförs med kalkborste i minst två om-
gångar eller tills underlaget efter torkning ej syns.  
     När kalkfärgen har torkat kalkvattnas ytorna för att öka beständigheten och 
minska smetning. Kalkvatten blandas som ovan, därefter låter man behållaren stå 
över natten. Det kristallklara, hydratiska, vatten som samlats ovanpå den sjunkna 
kalken slevas upp och användas. En blomspruta med handpump kan med fördel 
användas. Minst två duschningar utförs. 

Spik och bultar  
Vid all ny- eller kompletteringsspikning används blankspik. I de fall handsmidda 
spik ersätts skall detta göras med likvärdiga, funktionsdugliga handsmidda (nya 
eller begagnade). Vad bultar och muttrar beträffar gäller samma sak. 
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Lister 
Vid byte eller lagning av skadade lister och foder används förlagan som mall. 
Samtliga profiler handhyvlas enligt originalet. 

Stengärden 

Stengärden är skyddade enligt lag och åtgärder som kan skada naturmiljön får 
inte komma till stånd. Årligt underhåll och restaurering av stengärden ses inte 
som en fara för naturmiljön om åtgärderna genomförs med största hänsyn. Re-
staurering bör därför ske under en period på året då det är minst risk för störning 
på arter som är knutna till stengärdet. Då både insekter och grod- och kräldjur 
kan övervintra i frostfria lägen inuti stengärden bör restaurering inte ske under 
vinterhalvåret. Övervintringen hos grod- och kräldjur pågår från september - ok-
tober till och med april – maj beroende på när värme och ljus kommer på våren 
och när samma faktorer klingar av på hösten. Samtliga grod- och kräldjur i landet 
är fridlysta.  
     De månader som kvarstår som möjliga för restaurering är juni till och med 
augusti. Eftersom det finns fågelarter (främst stenskvätta, sädesärla och rödstjärt) 
som ibland sätter bo inuti och intill stengärden under denna period måste man 
starta restaureringsarbetet med en noggrann observation av stengärdet. Detta 
görs för att se om det finns fåglar som håller till i närheten av den skada som ska 
åtgärdas. Observationen, som genomförs på tillräckligt avstånd för att eventuella 
häckande fåglar skall känna sig ohotade och våga sig fram, bör pågå under 15-30 
minuter. Om det finns en risk att fåglar som håller till i eller vid stengärdet störs 
så måste restaureringsarbetet vänta till häckningen är över, vilket kan innebära en 
väntetid på upp till 1 ½ månad.  
     Innan restaureringsarbetet påbörjas bör stengärdet dokumenteras genom fo-
tografering. Detta för att stenar i möjligaste mån ska kunna placeras tillbaka på 
ursprunglig plats. Restaureringen inleds därefter med att skadan friläggs. Stenar 
med lav- och mossbeklädnad läggs åt sidan för att återanvändas med lavsidan 
utåt. Därefter sorteras den bortplockade stenen i ytsten och fyllnadssten. Målet är 
att den nakna fyllnadsstenen skall gömmas inne i muren även efter restaurering-
en. Man använder endast sten som kommer från området vid skadan. Nya stenar 
från annan plats i muren eller från omgivningen ska inte tillföras. Stenar som haft 
en plats i gärdet, men trillat ner kan givetvis användas.  
     När ett hål tas upp kan stenar från sidorna lätt falla ner och orsaka skador på 
omgivande stenläggning. Därför bör nedmonteringen av muren vid restaurering-
en inte göras för sparsamt. 
     Stengärdet restaureras sten för sten så att muren slutligen är återställd. Even-
tuella grundskador rättas till eftersom det inte går att bygga hållbart på en 
grundsten som fått fel lutning. Stenarna läggs som individuella pusselbitar och 
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varje bit skall vara väl förankrad med hjälp av omkringliggande stenar. Stenarna 
läggs skarv på skarv över underliggande stenar för att öka stabiliteten och håll-
barheten. Stora och tunga stenar läggs med fördel långt ner i konstruktionen. 
Undvik små och runda stenar i lägen där det är risk att de kan röra på sig i fram-
tiden och kila ut andra stenar. Avlånga stenar kan användas för att förankra inåt i 
muren. Ta då och då ett steg tillbaka för att avgöra om lutning och utseende 
stämmer överens med orörda delar av stengärdet. 
     När restaureringen är klar skall lagningen inte vara tydlig, vilket brukar lösa sig 
genom att de lav- och mossbeklädda stenarna återplaceras i sitt ursprungliga läge. 

Trähägnader 

Slanor som byts ut spikas omlott på ekstolparna liksom tidigare. Gran eller tall 
används vanligtvis till slanor då de är hållbara trädslag. En idé är att använda 
material som redan finns på tomten när tillgång finns, till exempel i form av raka 
grenar från avenbokbestånd inom inägan. Avenbok är ett hårt trädslag och håll-
barheten bör därför vara godtagbar. Raka grenar av mindre dimensioner från det 
som fälls kan användas till rekonstruktion av staket till bihave och odlingshage. 
De raka grenarna kan fällas på plats och någon klyvning eller avbarkning behöver 
inte göras. Rätt tid att beskära avenbok är under juli, augusti och september. Öv-
riga månader på året blöder trädet och kan ta stor skada av beskärning.  

Slåtter 

Slåtter genomförs med skärande eller klippande redskap såsom lie eller motor-
manuell slåtterbalk. Lämplig tidpunkt för slåtter är vanligtvis i juli-augusti, när 
blommor hunnit sätta frö. Det avslagna gräset får torka några dagar för att däref-
ter samlas ihop och tas bort.  

Naturvårdsbränning  

Bränning genomförs med omsorgsfull planering och god bemanning en torr vår-
dag. Antalet optimala dagar att bränna är ofta inte fler än ett femtontal per vår. 
Brandprognos och eventuella eldningsförbud ska kontrolleras via Räddningstjänst 
och Kristianstads kommun. Samtidigt kan man passa på att meddela att bränning 
ska ske. Närboende ska också informeras så arbetet är känt och man undviker 
obefogade samtal till SOS. En plan, för olika scenarier, ska finnas klar före brän-
ningen så att alla inblandade vet vad som skall göras om något inträffar. Se detal-
jerad anvisning i Bilaga 1. 

Beskärning 

Beskärning av fruktträd görs varsamt, gärna som en etappvis gallring. Detta är 
särskilt viktigt när det gäller gamla fruktträd som inte beskurits på länge. Den 
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mest lämpliga tiden för beskärning är under månaderna juli-september, den så 
kallade jas-perioden då träden lättare kan skydda sig mot röta och läka beskär-
ningssår. I de fall man vill stimulera tillväxt kan beskärning göras under tidig vår.  
     I första hand tas döda grenar bort, i andra hand glesas kronan försiktigt. Seka-
tör eller såg med ordentligt vassa skär ska användas. Snittet läggs omedelbart ut-
anför grenkragen eller strax utanför en vegetativ knopp som är riktad åt det håll 
man vill att grenen ska växa.  
     Stenfrukter såsom körsbär och krikon gallras endast lätt enstaka år, i första 
hand döda grenar. Detta genomförs under juli-september månad.  

Ympning 

Ympris tas från fruktträdets tillväxtved under december-januari. Ympriset ska 
vara årsskott från den yttre delen av trädet, toppen eller södersidan. Undvik vat-
tenskott som har glest mellan bladknopparna och ta inte heller fruktved för då 
blir det ingen tillväxt. Ympriset förvaras kallt i t.ex. fuktig torv eller tidningspap-
per tills det är dags att ympa. Detta görs bäst i mars-april månad efter vinterkylan, 
men före den egentliga savningen.  
     Ympning kan göras på flera sätt, men här föreslås skarvymp som är lämplig 
metod då grundstammen och ympen har ungefär samma dimension. Skär ett 
plant, snett snitt ca 2 cm långt över en utåtgående knopp på ympen som totalt ska 
ha 3-4 knoppar. Gör ett likadant snedsnitt på grundstammen. Ta inte på snitty-
torna! De snedskurna ytorna sammanfogas noggrant och lindas hårt och lufttätt 
med vulktejp eller med bindgarn och ympvax. Om vulktejp används måste denna 
försiktigt tas bort på hösten för att undvika röta. På ympens spets stryks sårbal-
sam för att motverka torkning men skydda gärna med en plastpåse tills ympen 
tagit sig. Större plantor kan ympas på plats, medan mindre plantor med fördel 
planteras i krukor. När de ympade plantorna har nått 80-100 cm kan de planteras 
skyddade med gnagskydd på lämpliga platser i nära anslutning till större jordfasta 
stenar eller odlingsrösen.  
     Grundstammar med lokal förankring tas fram enligt något av följande alterna-
tiv.  

• Unga frösådda plantor inom området tas omhand och flyttas till 
lämplig plats med gnagskydd alternativt skolas i krukor eller dylikt. 

• Frön från befintliga äpplen i området sås i kruka och skolas till 
grundstammar. Detta för att skapa ”vilda” grundstammar med hi-
storisk förankring på platsen.  
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Karta tillhörande byggnadsminnesförklaringen. 
 

Bebyggelse 
Generellt ska nämnas att vid en skadebesiktning av byggnaderna i augusti 2010 
uppvisade det sammanlagda byggnadsbeståndet en förhållandevis liten skadebild, 
vilket tyder på ett väl skött underhållsarbete.  

Boningshus 

Beskrivning 

Boningshuset (nummer 1 i kartan ovan) är en knuttimrad ryggåsstuga vilande på 
en kallmurad stensockel. Alla fasader är klädda med stående locklistpanel som 
sedan ca 1920 är rödmålad med falurött. Knutlådor, vindskivor, fönster, delar av 
förstukvist och skärmtak över ingångar samt bakugnsmuren på husets baksida är 
vitmålade. Taket är täckt med röda cementpannor (sedan 1956). Taket har tidigare 
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täckts med spån men var ursprungligen stråtäckt. En takkupa med tvådelat föns-
ter finns i det södra takfallet. Takkupan är av allt att döma sekundär och har för-
modligen tillkommit efter tillbyggnaden av boningshuset kring sekelskiftet 1800-
1900. 
     Skorstenen är murad av fältsten, putsad och vitkalkad.  
     Södra fasaden har två ingångar. Den västra är byggnadens huvudentré. Ovan-
för de två blåmålade spegeldörrarna finns årtalet 1818 inristat. Förstukvisten med 
vitmålat ramverk i stolpkonstruktion och blåmålade fyllningar byggdes ca 1920. 
Förstukvistens tak är täckt med cementpannor. 
     Den östra ingången skyddas av ett litet plåtklätt skärmtak som bärs upp av vit- 
och grönmålad stolpkonstruktion. Spegeldörren är försedd med glasad, sexluftig 
överdel. Dörren är grönmålad.  
     En likadan ingång med skärmtak och grönmålad dörr finns även på bonings-
husets norra sida.  
     Boningshusets västra del, väster om huvudentrén, är tillbyggd omkring sekel-
skiftet 1800-1900. Denna tillbyggda sal är drygt fem meter lång. Fönsteromfatt-
ningarna i denna del av huset skiljer sig från de äldre genom att de är försedda 
med vattbräda ovanför fönstren. En likartad vattbräda finns även ovanför fönst-
ret till spiskammaren på den södra fasadens östra del.  

Skadebild 

• Fönster: partiellt spruckna glasrutor, flagande färg och utmattat trä.  
• Förstukvist: starkt flagade partier på dörr.  
• Skorsten: putssläpp. 

Åtgärdsförslag 
Åtgärder snarast 

• Skorsten: omputsas. 
Åtgärder inom 1-3 år 

• Fönster: trasigt glas byts; kittning och ommålning. Spröjs på östra gavel-
röstets glugg byts. 

• Förstukvist: ommålning av förstukvist och dörr i kulörer likt befintligt. 
• Bakugnsmur: putsskadelagas. 

Åtgärder inom 4-12 år 
• Fasader: ommålning med faluröd slamfärg. 
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Boningshuset, vy mot N. 

Ladugård 

Beskrivning 

Ladugården (2) nordost om boningshuset inrymmer ett fähus och en loge. Bygg-
naden är knuttimrad och står på en kallmurad stensockel. Fasader mot gårdspla-
nen i väst samt i gavlarna är klädda med ofärgad locklistspanel. Den östra fasaden 
är dels oklädd och har synlig timra, dels klädd med stående, obehandlad panel. 
Sadeltaket är täckt med sinuskorrugerade eternitskivor.  
     På byggnadens västra sida, mot gårdsplanen, finns en brädlucka i ca en meters 
höjd från marken. Denna leder till logen. En tvådelad dörr i byggnadens södra 
del leder till fähuset. Luckan och dörren är ofodrade och omålade. På fähusdör-
rens ömse sidor finns fönsteröppningar: på dörrens södra sida ett kvadratiskt, 
fyrdelat fönster; på dörrens norra sida ett liggande fyrkantigt, åttadelat fönster. 
Fönstren är vitmålade med vita foder. Färgen har flagat och är endast fragmenta-
riskt synlig idag.  
     En hängränna skyddar ingången och fönstret norr om fähusdörren.  
     På ladugårdens östra sida, baksidan, finns en dörr som leder genom timmer-
väggen. Dörrbladet är konstruerat med stående brädor. En lucka, ca två meter 
ovanför marknivån, finns på fasadens norra del som är klädd med stående brädor. 
Luckan är en enkel konstruktion av stående brädor.  

Skadebild 

• Dörr (entré i SV): upphängning bristfällig, fuktskador. 
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• Fönster (västra fasad): färgen flagad nästan helt, kittning uttorkad. 

Åtgärdsförslag 
Åtgärder snarast 

• Dörr: omfästning av lösa brädor mot nedre naren. Liggande stänkskydd 
på utsidan nertill som fästs genomgående i nedre naren. 

Åtgärder inom 1-3 år 
• Fönster: omkittning, oljning eller målning av båge. 

 

  
Ladugården, vy mot Ö.                                Snickarboden, vy mot N. 

Snickarbod 

Beskrivning 
Snickarboden (4) – tidigare fårhuset – är en skiftesverkskonstruktion som står på 
en låg stensockel. Byggnaden är kläd med obehandlad locklistpanel på lång-
sidorna och stående, obehandlade brädor i gavlarna. Den södra fasaden, mot 
gårdsplanen, har en lucka mot öster och en tvådelad dörr mot väster. Byggnaden 
saknar fönster. 

Skadebild 

• Dörr (mot gårdsplanen) hänger löst.  
• Tappning i bindbjälkar partiellt trasig. 

Åtgärdsförslag 
Åtgärder snarast 

• Översyn av bindbjälkarnas knutskallar, vilka uppvisar skador i form av 
knäckta dubb och deformation. 

• Sannolikt måste två bindbjälkar skarvas vid norra långsidan. Knäckta dubb 
ersätts med nytillverkade i material likt befintligt. 

• Östra dörrens övre dörrblad omfästs i västra stolpen. Befintliga järndetal-
jer återanvänds.  
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Vedboden, vy mot N. 

Vedbod 

Beskrivning 
Vedboden (5) – redskapsboden – är en enkel stolpkonstruktion som står på en 
låg stensockel. Byggnaden är klädd med enkel, stående och rödslammad bräd-
panel. Byggnaden är täckt med tvåkupiga taktegel. De två ingångarna – en på 
byggnadens södra sida, en längst norr på den östra fasaden – har samma panel 
som fasaderna i övrigt och saknar foder. Byggnaden saknar fönster.  

Åtgärdsförslag 
Åtgärder 1-3 år 

• Fasader: Ommålning med faluröd slamfärg. 

Utedass 

Beskrivning 
Utedasset (3) är byggd som stolpkonstruktion i resvirke på en stensockel och är 
klädd med obehandlad brädpanel. Dörren, mot söder, är byggd av likadan bräd-
panel och saknar foder. Taket täcks av sinuskorrugerade eternitskivor.  

Skadebild 

• Dörr har bristfällig upphängning. 
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Åtgärdsförslag 
Åtgärder snarast 

• Dörr: omfästning. 

Jordkällare 

Beskrivning  
Jordkällaren (6) står ca 30 meter nordväst om gårdsplanen. Väggarna är kallmu-
rade stenmurar ingrävda i en backe. Den södra sidan är dock i sin helhet ovanför 
marknivån. Gavelrösten är klädda med rödslammad locklistpanel. Byggnaden 
täcks av sadeltak täckt med sinuskorrugerade eternitskivor. 
     På den södra sidan av jordkällaren finns ingången. Två dörrar – ytter- och 
innerdörrar – leder till källaren. Den yttre dörren är konstruerad med stående, 
obehandlade brädor; den inre med liggande brädor. En lucka på byggnadens 
norra gavelröst leder till loftet ovanför jordkällaren. 

Skadebild  

• Bortfallen lucka på norra gavelröstet. 
• Dörrar har sättningar i karm vid både ytter- och innerdörren. 
• Förhöjd marknivå vid södra ingången hindrar fri öppning av ytterdörr. 

Åtgärdsförslag 
Åtgärder snarast 

• Avslägsnande av mossa på taket, särskilt på västra takfallet. 
• Ny lucka till norra gavelröstet tillverkas och stryks med faluröd slamfärg. 
• Södra ingången: dörrkarmen ses över och återställs i funktionsdugligt 

skick. Nivellera markytan så att yttre dörrbladet löper fritt. 
 

   
Utedasset, vy mot NÖ.                                Jordkällaren, vy mot N. 
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Flygfoto över Månsas, troligen taget på 1940-50-talet (bilden är handkolorerad). 

Markanvändning 

Åkermark 

Enligt 1900 års karta fanns i söder en liten och väl avgränsad åker, medan den 
oregelbundet formade åkermarken i norr var betydligt större och flikigare med 
insprängda odlingsrösen. Ett flygfoto från 1940-50-talet ger en bra bild över det 
då brukade landskapet omkring torpet. Även om fotot är färglagt och redigerat 
framgår det att olika grödor odlades på olika delar av åkermarken. Förutom gräs-
beväxta delar kan man ana åtminstone två olika sorters spannmål i norr medan en 
frodigare gröda med blad, kanske potatis, odlades på åkern i söder.  
     Den centrala delen av markerna söder om torpet är idag öppen med träd i 
huvudsak längs kanterna. Den f.d. åkerns utsträckning enligt 1900 års karta kan 
delvis anas i terrängen. Även om markytan är tydligt stenröjd med stenar lagda i 
odlingsrösen längs kanten, ligger större jordfasta stenar kvar. Vegetationen är 
kvävepåverkad med dominans av bredbladigt gräs, t.ex. hundäxing och arter 
såsom hundkäx och nässlor. Närmare gården brer ett bestånd av lupiner ut sig.  
     Även åkermarken i norr har en förhållandevis öppen karaktär med träd i 
större stråk längs kanterna. De gräsbeväxta åkerytorna är tydligt stenröjda med 
odlingsrösen i kanten men även insprängda som små åkerholmar. Under 1970–
1980-talen använde Thorsten Andersson och Våga Lindell-Andersson delar av 
åkern rakt norr om gården som trädgårdsland. Närmast öster om fähuset, där 
gödselstacken en gång i tiden låg, är marken kraftigt kvävepåverkad. Nässlor do-
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minerar, men här finns även ett större bestånd av backlök, som möjligen kan ha 
använts i hushållet. I den östligaste delen av området finns ett kraftigt bestånd av 
örnbräken, en art som gynnas av utebliven hävd.  
     Som en långsiktig målsättning kan åkermarken i söder plöjas upp enligt den 
äldre avgränsningen och traditionella grödor med inslag av åkerogräs kan odlas. 
Endast små och lätta redskap används, gärna med häst som dragare, för att mi-
nimera negativ påverkan på markstrukturen. Genom ett återupptaget åkerbruk 
stärks den historiska kontinuiteten, miljön levandegörs och ny kunskap byggs 
upp.  
     Småskalig naturvårdsbränning ska användas som en alternativ skötselmetod 
på en liten yta åkermark nordost om bebyggelsen där örnbräken dominerar (se 
karta nedan). Metoden är intressant både för att öka den biologiska mångfalden 
och ur forskningssynvinkel. Förloppet studeras både före och efter bränning lik-
som förändringar med tiden, och kan bidra med mer kunskap till Månsas historia. 
Som exempel kan arter vi inte visste fanns dyka upp.  

 
De grå ytorna visar de områden som planeras att brännas i ängs- och åkermarker. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder snarast 
• Inventering av förekommande växtarter inom utvalt område för natur-

vårdsbränning.  
• Årlig slåtter. 

Åtgärder inom 1-3 år 
• Årlig inventering av förekommande växtarter görs inom det utvalda om-

rådet för naturvårdsbränning samt den södra åkermarken. 
• Årlig naturvårdsbränning inom utvalt område.  
• Årlig slåtter. 

Åtgärder inom 4-12 år 
• Årlig naturvårdsbränning. Eventuellt utökas området fram till den norra 

fastighetsgränsen efterhand som erfarenheterna stärks.  
• Årlig inventering av förekommande arter för att kunna följa och doku-

mentera eventuella förändringar.  
• Årlig slåtter. 
• Efterforskningar görs för att ta ställning till vilken eller vilka grödor som 

är lämpliga att så in när åkern tas i bruk.  
• Upplöjning av åkermarken, gärna med häst, enligt den äldre avgränsning-

en som är utritad på 1900 års karta. Endast mindre, lätta redskap används 
så att ingen plöjning på djupare nivå sker. Traktor ska inte användas då det 
inte har skett tidigare. Hänsyn tas till ev fruktträd som står i åkermarken.  

• På åkern sås lämplig gröda av traditionell sort.  
• Uppföljande inventering och dokumentation av åkermarkens växtarter 

görs efter plöjning/odling.  

Ängsmark 

I direkt anslutning till den forna åkermarken ligger den tidigare ängsmarken. 
Marken är generellt sett betydligt stenigare och vegetationen har överlag en 
ganska mager karaktär. I den skuggigare delen i sydväst förekommer bl a skogs-
kovall, blåbär och kruståtel, arter som trivs i halvöppna skogsmiljöer. Längs 
stengärdet i väster växer rikligt med vintergröna som kan ha spridit sig från rabat-
ten. Den nordvästra delen, kring jordkällaren och stengrunden, utgörs av en höjd 
som troligen aldrig varit uppodlad utan har lång kontinuitet som ängsmark. Mar-
ken är delvis ganska mager med inslag av t.ex. blåklocka, ärenpris, gökärt, blod-
rot, rölleka, gråfibbla och stenmåra. Tills för ett knappt tiotal år sedan var områ-
det tätt bevuxet med träd.  
     Småskalig naturvårdsbränning ska användas som en alternativ skötselmetod 
på två ytor av ängsmarken; ett område i norr och ett i söder (se karta ovan). Me-
toden har visat sig gynna biologisk mångfald genom att arter som för en tynande 
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tillvaro i ett tjockt och ofullständigt nedbrutet förnatäcke kan få nytt liv samtidigt 
som hävdgynnade arter sannolikt ökar medan konkurrenskraftiga ohävdsarter 
hålls tillbaka. Det är inte bara kärlväxter som gynnas utan även insekter som är 
knutna till växterna eller gynnas i allmänhet av den brända markens egenskaper.  
     Målsättningen med skötseln är att markslaget äng ska framträda tydligt inom 
området. Genom den kontinuerliga hävden stärks den historiska kontinuiteten 
och ny kunskap byggs upp samtidigt som antalet hävdgynnade växtarter förvän-
tas att öka. 

Åtgärdsförslag 

Åtgärder snarast 
• Slåtter 

Åtgärder inom 1-3 år 
• Årlig inventering av befintliga växtarter inom utvalda områden för natur-

vårdsbränning.  
• Urval av ett par mindre områden för årlig naturvårdsbränning, förslagsvis 

det öppna och torra området vid jordkällaren samt det mer skuggiga om-
rådet i sydväst.  

• Årlig slåtter. 
Åtgärder inom 4-12 år 

• Årlig naturvårdsbränning av utvalda områden. 
• Årlig inventering av befintliga arter för att dokumentera eventuella föränd-

ringar.  
• Årlig slåtter. 

Gårdsplan 

Mellan torpet och uthusen ligger en yta som kallas för gårdsplan. Gårdsplanen är 
bevuxen med gräs, mossa och olika kärlväxter. Några få kulturväxter finns att 
finna, främst längs de olika byggnadernas väggar. Träjon växer till exempel längs 
med mangårdsbyggnadens norra långsida. Under Thorsten Anderssons tid på 
Månsas slogs ytan med lie. Sedan Regionmuseet tog över fastigheten har vegetat-
ionen slagits av några gånger per år.  

Åtgärdsförslag 
Åtgärder snarast 

• Fortsatt kontinuerlig avslagning av vegetationen på gårdsplanen mellan 
byggnaderna, några gånger per år, samma gäller vegetationen längs in-
gången till gårdsplanen från entrén till Månsas. Hävden görs helst med 
skärande eller klippande redskap.  

• Slaget eller klippt gräs räfsas samman och tas bort för att undvika gröng-
ödslings- eller kvävningseffekter på övrig vegetation.  
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• Om trädplantor får fäste bör dessa dras upp med roten så snart som möj-
ligt. 

Bihave 

Längs boningshusets södra långsida finns rester av en bihave, ibland även kallad 
mullbänk. Traditionellt sett placerades växter man hade till prydnad, och i viss 
mån även sådana som var till nytta, i bihaven. Hade man bikupor placerades de 
här, innanför staketet som skyddade växtligheten, därav namnet bihave. Månsas 
bihave låg mellan husets båda ytterdörrar på södersidan och idag kan man bara 
ana hur den en gång sett ut. På ett foto där Sissa, Albin och Bengta står framför 
huset, troligen taget strax före 1920, kan man se att bihaven var inhägnad med ett 
enkelt staket av stående, ganska tätt ställda smala ribbor spikade på liggande sla-
nor. Staketet nådde strax över den nedre delen av fönsterfodret. Eftersom bilden 
är taget på vinterhalvåret framträder dessvärre inga växter. Foton som tagit senare 
visar att ribbstaketet ersatts med ett nätstaket. På ett flygfoto, troligen från 1940-
talet, framträder ett par bestånd av ljust blommande växter. Det är svårt att av-
göra vilken eller vilka sorter det var men flox eller dahlia är möjliga kandidater. 
     I den östra delen finns ett kraftigt bestånd av rabarber och enstaka plantor av 
björnrot. Vintergröna täcker stora delar av marken. Lupin förekommer också, 
men har troligen tillkommit i senare tid. I övrigt är odlingshaven överväxt av gräs.  
     Utanför bihaven, men längs väggen väster om förstukvisten förekommer en-
staka pingstliljor och snödroppar samt en ros nära västra hörnet. Det finns upp-
gifter att det funnits gammaldags pingstliljor längs väggen, som försvunnit i och 
med att taket lades om i slutet av 1950-talet. Det verkar som att pingstliljorna 
tagit sig och sannolikt är det dessa som finns där än idag. Högt och frodigt gräs 
hotar däremot deras nuvarande existens (Bilaga 2).                                                                  

Skadebild 

Gräset riskerar att helt ta överhanden och så småningom konkurrera ut kultur-
växterna. Likaså kan vintergröna och lupin breda ut sig och ta överhanden.  

Åtgärdsförslag 

Åtgärder snarast 
• Gräset rensas bort. Vintergröna och lupin hålls under kontroll.  

Åtgärder inom 1-3 år 
• Bihaven grävs delvis om och ny jord tillförs.  
• Den befintliga stenkanten synliggörs.  
• Befintliga kulturväxter ska bibehållas och förökas där det är möjligt. En 

försiktig gödsling med naturgödsel kan göras vid ett tillfälle. 
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• Äldre kulturväxter som spridit sig inom fastigheten flyttas till bihaven med 
frön, sticklingar eller del av planta med rotsystem. Frön från äldre kultur-
växter som spridit sig utanför fastigheten (t.ex. akleja) samlas in för odling 
och utplantering i bihaven. 

• Om möjligt görs en utredning om vilka arter som funnits före 1963 och 
vilka som tillkommit senare 

Åtgärder inom 4-12 år 
• Gräs och konkurrerande arter till kulturväxterna rensas bort årligen.  
• En sortbestämning genomförs av de äldsta kulturväxterna på Månsas, 

gärna i samarbete med Programmet för odlad mångfald (POM). 
• Rekonstruering av äldre trähägnad för att förstärka Månsas kulturhisto-

riska värde. 

Odlingshage 

Det finns även en odlingshage på Månsas, även den belägen på södersidan men 
några meter ut från huset. Troligen har den fungerat som en mindre köksträd-
gård, en så kallad kålgård där vanliga grödor var bönor, kålrötter, grönkål och 
vitkål. Hagen finns med på några foton från tidigt 1900-tal där det framgår att 
utsträckningen och placeringen var ungefär densamma som idag. En del av de 
odlade grödorna skymtar på bilderna men det är svårt att artbestämma. Runt ha-
gen fanns ett ribbstaket, liknande det som ingärdade bihaven. Staketet hade 
ganska tätt med smala stående ribbor och tre tvärgående slanor. Numera är od-
lingshagen inhägnad med trästolpar av ene och nätstaket.  
     När Regionmuseet övertog fastigheten var odlingshagen helt igenväxt ef-
tersom hävden upphört. En inventering av vegetationen 2003 avslöjade följande 
arter: kråkvicker, daglilja, akleja, rölleka, stenmåra, hundkäx, fyrkantig johannes-
ört, brunört, bergssyra, rödplister, viol, brännässla, hakmossa och kvastmossa. År  
2004 grävdes odlingshagen igenom och potatis sattes, därefter har inga skötselåt-
gärder genomförts.  
I den östra delen finns flera bestånd av kryddväxten björnrot, vilken även före-
kommer spridd utanför hagen. Enstaka plantor av daglilja förekommer också 
men inte längre akleja. Troligen är dessa arter rester från torpträdgården. Det 
finns också olika gräsarter, som ej är artbestämda. Hundkäx och brännässla är 
kvävegynnade växter och gräsdominansen kan indikera samma sak. Flera viktiga 
arter som trivs på ogödslade ängar finns här. Exempelvis brunört, johannesört, 
stenmåra och kråkvicker, vilken också kan trivas på igenväxningsmarker och i 
bryn.  
     Den tynande röda vinbärsbusken strax öster om odlingshagen är planterad av 
Thorsten Andersson och Våga Lindell-Andersson.  
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Sissa, Albin och Bengta framför boningshuset. 
 

Översiktsbild av den gräsöverväxta odlingshagen med nätstaket. 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder inom 1-3 år 
• Gräset rensas bort kring daglilja och björnrot det vill säga odlingshagens 

östra del 
Åtgärder inom 4-12 år 

• Gräset rensas bort kring daglilja och björnrot det vill säga odlingshagens 
östra del 

• Rekonstruering av äldre trähägnad för att förstärka Månsas kulturhisto-
riska värde 

• Odlingshagen grävs om, förslagsvis var tredje år 

Odlingsrösen 

Inom Månsas inäga finns ett tiotal odlingsrösen. Flera av dem har uppstått ge-
nom att mindre stenar har samlats ihop ovanpå jordfast sten eller större block 
som inte kunnat rubbas. Odlingsrösen finns även på Sveaskogs markområde. 
     I anslutning till rösena har ett antal trädarter lämnats kvar. Detta skedde även 
förr om dessa var till nytta. Det handlar bland annat om hassel, sälg, apel och ek. 
På tre platser växer avenboksbestånd intill rösena. Avenbok har använts till bl.a. 
tunnor, snickerier, vagnar, pålar och skaft.  
     Odlingsrösen är sällan lavade vilket minskar skaderisken jämfört med stengär-
den och därför finns det ingen skadebild gällande Månsas odlingsrösen. Igenväx-
ningsvegetation och överflödiga träd som tidigare har funnits i eller intill rösena 
har röjts bort. 

Åtgärdsförslag 
Årlig röjning så att igenväxningsvegetation inte får fäste i odlingsrösena. 

Stengärden 

Månsas inägomark är väl avgränsad av stengärden och trähägnader. Deras huvud-
sakliga funktion har varit att hålla betesdjur borta från åker, äng och andra 
odlingsytor inom inägan. Stengärdenas konstruktion är i huvudsak lavade stenar i 
lager på lager som bildar täta så kallade dubbelgärden. De är lagda efter de topo-
grafiska förutsättningarna i området och följer därför markens naturliga skillnader 
i höjd. Målsättningen för Månsas stengärden är att de hålls synliga och bevaras i 
gott skick i ursprungligt läge. 
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Södra delen 
Stengärdet som ramar in merparten av den södra delen är det första som möter 
besökare till torpet. Mot öster är höjdskillnaderna större mellan tomtens mark-
nivå och marken utanför. Den sträcka stengärde som ligger här har i viss mån 
funktion som en stödmur åt jordmassorna på inägan ovanför brunnsplatsen. Sö-
der om brunnen finns ytterligare en sträcka stengärde. Bitvis är detta mer sten-
tippsliknande och viker bort från inägan in i det område som anges som betes-
mark på kartan över Måns Svenssons torp från 1955. Efter stengärdets avslut 
finns rester av en stenbyggnad i en sluttning. 
 
Norra delen 
Den norra delen av Månsas marker kantas också av stengärden; ett längre i väster 
och ett kortare i öster. Stengärdet i öster är av yngre modell med gott om stora 
stenar som troligen lagts på i sen tid.  
 
Sveaskogs markområde  
Stengärdet som följer Månsas inägomark finns även längs stora delar av området 
norr om torpet som ägs av Sveaskog. Det ”västra” stengärdet enligt stycket ovan 
fortsätter vidare norrut bakom jordkällaren. Strax norr om gränsen mellan Reg-
ionmuseets mark och Sveaskogs mark finns en öppning. Stengärdets avslut på 
båda sidor om öppningen är välgjorda så den har troligen funnits sedan länge. 
Fortsätter man norrut böjer gärdet snart i cirka 45 grader mot öster och bildar så 
småningom ett avslut på utbredningen av Månsas gamla marker mot norr i en 
krokliknande böj. Stengärdet har sin ände i en svag sluttning nära det vattendrag 
som passerar Månsas östra sida. En jättelik ek med två stammar växer på utsidan 
av stengärdet mot norr, strax innan avslutningen. Resterande sträcka fram till det 
korta stengärdet i öster på Regionmuseets fastighets norra del, är delvis bestående 
av stentippsliknande avgränsningar mot öster. Bitvis finns ingen avgränsning utan 
det är lätt att passera ”in och ut” från markområdet. 

Skadebild 
Ett behov av restaureringsåtgärder finns på vissa partier av Månsas stengärden. 
En del av problemen kan härledas till negativ påverkan från träd och buskar som 
vuxit intill stengärdena. Mycket vegetation har undanröjts som en del av tidigare 
skötselåtgärder och nu när förmultningen av rötter i marken har tagit fart och 
tomrum skapas så uppstår rörelser som har rubbat läget på vissa av de lavade 
stenarna. Rörelser vid tjällossning påverkar också liksom organiskt material som 
med åren rasar in i stenläggningen och bidrar till rörelser skapade genom frost-
sprängning. Lagning av äldre skador har skett under föregående skötselperiod. 
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Södra delen 
På avstånd ser gärdet längs vägen ut att vara i relativt gott skick, men vid närmare 
studier framträder flera bekymmer i form av ras eller risk för framtida ras på 
stengärdets västra samt sydligaste partier. Rasering av stengärdet i varierade grad 
har ägt rum på sex-sju platser och risk för ras finns på minst tre andra ställen ut-
efter muren.  
 
Norra delen 
Skicket på gärdena i norra delen är förhållandevis bra. Det västra gärdet startar 
dock i dagsläget med ett ras som skett vid den norra grinden mot vägen in till 
gårdsplanen. Norr om denna skada finns risk för framtida skador på stengärdet 
om den äldre lönnen som växer innanför Månsas ägor faller. Om och när detta 
sker är omöjligt att avgöra och eftersom lönnen är ett värdefullt tillskott för bio-
logisk mångfald i området så skall den stå kvar och inget göras åt saken. Stengär-
dets utseende dokumenteras noga så att det finns en bra vägledning inför restau-
reringen när sedan skadan har skett. Ett litet ras har också skett nordväst om 
jordkällaren, nära gränsen mot Sveaskogs markområde.  

Åtgärdsförslag 

Åtgärder snarast 
• Restaurering av rasade partier  
• Fotodokumentation av stengärdet under lönnen vid entrén 

Åtgärder inom 1-3 år 
• Restaurering av rasade partier 
• Gräs och annan vegetation som växer upp längs gärdenas bör slås av med 

klippande eller skärande redskap minst en gång per år, helst på senare de-
len av sommaren  

• Det avslagna samlas ihop och läggs på kompost.  
• De ställen där risk för ras har dokumenterats kontrolleras extra varje vår 

och om ras sker skall det åtgärdas så snart tillfälle ges.  
Åtgärder inom 4-12 år 

• Årligt underhåll i form av upplockning och ilagning av nedfallna stenar 
samt kontroll av partier med rasrisk. 

Trähägnader 

En viktig skillnad mellan trähägnad och stenhägnad är att trähägnaden lätt kan 
omformas. En öppning kan snabbt skapas i ett staket av trä och öppningens stor-
lek kan varieras efter behov. Livslängden och hållbarheten är mycket kort jämfört 
med stengärdet, men det krävs en mindre arbetsinsats att ersätta skadade delar.  
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     Trähägnaderna vid Månsas kompletterar stengärdena så att kringgärdningen 
runt inägan skapar en helhet. Samtliga hägnader är av en yngre modell konstrue-
rade av enkla lodräta stolpar av kluven ek uppsatta med cirka en till två meters 
mellanrum och sammanlänkade med tre vågräta parallella slanor. Dessa är i hu-
vudsak spikade omlott mitt för stolpen. Anordningen är av en typ som enligt ti-
digare skötselplan tros ha använts från 1930-talet och framåt. Målsättningen med 
Månsas trähägnader är att deras utseende och sträckning bibehålls.  
 
Södra delen 
Den södra delen har två sträckor med trähägnader; en längs passagen in mot 
gårdsplanen med början vid entrégrinden och en som tar vid där stengärdet av-
slutas mot sydost. Denna sträcka inleds med en grind och avslutas mot den 
stödmur som finns ovanför brunnen i sydost. 
     Vid den västra entrén till torpet löper hägnaderna in mot gårdsplanen och 
skapar en passage. Hägnaden hindrade förr betesdjur, som leddes eller vallades 
från fähuset, att komma in på de odlade områdena och kallas fägata i den tidigare 
skötselplanen.  
 
Norra delen 
Den norra delen har sammantaget en längre andel trähägnad än den södra och 
består av två sträckor. Den längre utgår från torpets sydöstra gavelknut och star-
tar med en grind. Därefter utgör hägnaden en avgränsning längs stigen mot bäck-
en för att sedan vika av mot norr längs inägomarken. Ett stycke finns både 
stengärde och trähägnad sida vid sida. En kort sträcka trähägnad finns också 
längs passagen in mot gårdsplanen. Hägnaden startar vid stengärdet och avslutas 
mot vedboden.  

Trähägnaderna i Månsas norra och södra del möts i den passage som leder in till gårdsplanen. 
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Trähägnaderna har en påväxt av lavar och utgör en betydelsefull livsmiljö för många arter. 
 
Den trähägnad som markerat gränsen mellan Regionmuseets fastighet och Sve-
askogs markområde har lämnats utan åtgärd då förhoppning är att det ursprung-
liga markområdet åter ska bli en helhet. De delar av trähägnaden som återstår 
utgör en fin resurs av död ved för de lavar, mossor och insekter som behöver 
sådant material. Därför ska hägnaden inte städas bort utan lämnas kvar på platsen 
tills den förmultnat.  
 
Sveaskogs markområde 
Trähägnader saknas idag.  

Skadebild 

Ett mindre antal slanor i trähägnaderna, färre än 10, har gett vika och behöver 
bytas ut. I den södra delen är en av stängerna i grinden skadad och bör bytas ut. 
Den norra delen har trasiga slanor på minst tre platser.  

Åtgärdsförslag 
Åtgärder snarast  

• Skadade störar byts ut. Om möjligt används virke från inägan. 
Åtgärder inom 1-3 år 

• Kontroll av skador och skick sker årligen liksom löpande underhåll. 
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Brunn 
På inägomarkens östra sida, sydost om bebyggelsen, har Månsas en stensatt 
brunn. Brunnen är belägen precis nedanför det östra stengärdets avslut.  

Åtgärdsförslag 
Åtgärder snarast  

• En liten lönn sydväst om brunnen tas bort snarast för att undvika fram-
tida påverkan på stensättningen från trädets rotsystem. 

Åtgärder inom 1-3 år 
• Brunnen och dess närmaste omgivning bör ses över årligen. Stensättning-

en synas översiktligt så att inga skador uppstått under vinterhalvåret. 
Brunnslocket ska vara helt och funktionellt.  

• Nyuppkommet sly hålls efter årligen. 
 

 
Brunnen ligger något dold nedanför hägnaderna utmed östra sidan av fastigheten. 

Träd 
Inom fastigheten finns idag ett femtiotal träd av varierande trädslag med en do-
minans av apel och björk. När Regionmuseet övertog fastigheten år 2003 var 
trädskiktet betydligt tätare med inslag av gran, tall, bok och asp, trädslag som inte 
längre förekommer i markerna. Successiva avverkningar och gallringar har gjorts 
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under 2000-talet och skapat en öppen karaktär med träden samlade i större stråk. 
(se plan över samtliga träd inom fastigheten på s. 24). 
     Ungefär hälften av träden finns i den södra delen, varav flertalet är apel eller 
körsbär men med inslag av bl a björk, ek och avenbok. Träden växer i huvudsak 
invid jordfasta stenar eller odlingsrösen på den f.d. ängsmarken längs stengärdet, 
men ett fåtal träd står mitt i den tidigare åkermarken. I den norra delen av fastig-
heten dominerar björk, men med inslag av lönn och avenbok och enstaka hassel 
och rönn. Björkarna i nordost lär enligt Thorsten Andersson ha planterats på 
1960-talet i likhet med björkbeståndet på Sveaskogs marker. Strax öster om går-
den står en vidkronig sälg och några mindre aplar. Invid grindhålet finns ett av de 
äldsta och största träden vid Månsas, en högrest lönn som lutar mot väster över 
stengärdet.  
     Det är svårt att åldersbestämma träden inom fastigheten, men det är sannolikt 
få som är äldre än 50 år. Flygfotot från 1940–1950-talet visar att markerna då var 
öppna och till stor del uppodlade. Förutom den stora lönnen vid grinden, ett tro-
ligt äppelträd strax väster om boningshusets gavel och ett fruktträd strax nedan-
för jordkällaren, saknades högvuxna träd. Däremot fanns låga buskage vid sidan 
av åkermarken i anslutning till odlingsrösen och stenar. 

Fruktträd 

Tjugo av träden inom fastigheten är fruktträd av något slag. Femton av dessa an-
tas vara aplar, övriga är körsbär och något enstaka är förmodligen krikon. Av ap-
larna är en del troligen vildaplar eller frösådda individer, men några kan vara för-
ädlade sorter. Ett fåtal av träden bär frukt men inga är sortbestämda. Synliga 
ympställen har inte kunnat återfinnas på något av de nu levande träden inom fas-
tigheten, men det är inte alltid dessa är tydliga. På en nu nedfallen stam av ett 
äldre, dött äppelträd invid jordkällaren framträder däremot en tydlig svulst som 
visar att det har varit ympat. Strax utanför fastigheten, i den västra delen av Sve-
askogs område, finns också ett äldre äppelträd med synligt ympställe.   
     Målsättningen är att så långt det är möjligt förlänga livslängden hos de befint-
liga fruktträden och genom föryngringsåtgärder såsom beskärning, ympning och 
plantering bibehålla den historiska kontinuiteten hos fruktträd och -sorter.  

Skadebild 

Nästan samtliga fruktträd har synliga skador vid stambasen i form av att barken 
fläkts upp eller skavts av. Det är oklart hur skadorna uppkommit men kan bero 
på gnag av hare eller kanin alternativt ovarsamhet med trimmer/röjsåg i samband 
med att gräset slagits.  
     Fruktträdens kronor är mer eller mindre risiga med varierande mängd döda 
grenar. Överlag är tillväxten dålig men på enstaka träd har nya skott skjutit från 
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kronan eller som vattenskott från stammen. En stor andel av det äldre grenverket 
är ofta beväxt med lavar, i viss mån på grund av att träden står skuggigt men kan 
även bero på allmän dålig kondition (se plan över samtliga träd inom fastigheten 
på s. 24 samt tillhörande tabell i bilaga 3). 

Åtgärdsförslag 

Åtgärder snarast 
• Döda grenar tas bort.  

Åtgärder inom 1-3 år 
• Fruktträden sortbestäms så långt det är möjligt. Även äppelträdet inom 

Sveaskogs del sortbestäms eftersom det historiskt sett hört till Månsas.  
• Kronorna glesas ur genom en lätt beskärning.  
• Grundstammar med lokal förankring tas fram.  

Åtgärder inom 4-12 år 
• Lätt beskärning vart tredje år.  
• Ympris tas och ympas in på de framtagna grundstammarna.  
• Plantering av ympade plantor.  

Vildväxande träd 

Bland de vildväxande träden finns en variation bland trädslagen. I den norra de-
len syns en tydlig dominans av björk, varav merparten troligen är planterade på 
1960-talet. Knippen av flerstammiga avenbokar finns spridda i området. Dessa 
har i huvudsak vuxit upp i eller nära odlingsrösen.  
     Det är viktigt att sträva efter att bibehålla variationen bland lövträdslagen 
inom området och att genom lämpliga ersättningsträd bibehålla den historiska 
och biologiska kontinuiteten.  

Skadebild 

Träden längs den sydvästra sidan är förhållandevis höga med klena stammar vil-
ket kan bero på att de tidigare stått betydligt trängre. Bland annat har lönnen flera 
skador längs stammen varför livslängden anses begränsad. Även almen har en 
stor andel döda grenar, vilket kan tyda på angrepp av almsjuka. Den flerstammiga 
sälgen i öster har tydliga fläkskador och kronan lutar mot öster. Den stora lönnen 
vid ingången lutar kraftigt mot väster och har håligheter i stammen (se plan över 
samtliga träd inom fastigheten på s. 24 samt tillhörande tabell i bilaga 3). 
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Åtgärdsförslag 

Åtgärder inom 1-3 år 
• Utvalda knippen av avenbok (11, 13 och 24) gallras försiktigt för att 

minska beskuggningen av marken. Gallringen görs med hänsyn till befint-
lig karaktär.  

• I den södra delen avverkas de båda lönnarna (12 och 18) på grund av dålig 
kondition, liksom tre björkar (16, 17 och 26). Detta görs för att minska 
beskuggningen av markytan samt för att ta bort träd som står på f.d. 
åkermark, vilken ev kommer att plöjas upp igen.  

• Nya lövträdsplantor som uppkommit innan gräset slås av första gången på 
säsongen kollas av i fall det är någon som skall sparas. Plantor av sälg, ek, 
alm, ask, hassel och fruktträd är exempel på intressanta arter. Plantor som 
kan bli till lämpliga träd på Månsas, kan tillåtas på det som tidigare varit 
äng och i kanten av tidigare åkermark. Intressanta plantor som växer på fel 
plats kan grävas upp och flyttas. Därefter bör plantan märkas ut tydligt 
och skyddas från betande vilt med nät så länge det behövs. 

Åtgärder inom 4-12 år 
• Avenbokarna gallras varsamt vid behov.  
• Björkarna i nordost ersätts inte när de tas ner eftersom de är planterade på 

f.d. åkermark.  
• Nya lövträdsplantor kollas av i fall det är någon som skall sparas. Intres-

santa plantor kan grävas upp och flyttas. Plantan märks ut tydligt och 
skyddas från betande vilt med nät så länge det behövs. 
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I flera av odlingsrösena står knippen av avenbok. 

 

 

Kristianstad, den 22 juni 2011 

Heikki Ranta, Åsa Jakobsson, Jimmy Juhlin Alftberg och Cissela Olsson  
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Bilaga 1 
Naturvårdsbränning 

En person är eldningsledare. Endast en och samma person får tända eld under 
hela arbetet. Denna är ansvarig för bränningen. Ytterligare en person är observa-
tör och deltar genom att övervaka arbetet. En person har som uppgift att hela 
tiden fylla på nytt vatten.  
     Starta med att se ut var brandavgränsningslinjer och brandgator ska prepare-
ras. Riklig tillgång till vatten under bränningen är A och O. Vatten kan hämtas 
från Månsas egen brunn och från den närliggande bäcken om behov finns. Ett 
tiotal kannor införskaffas för ändamålet och placeras ut längs brandgatan. Föru-
tom vattenkannorna ska stålkrattor, ruskor eller flamdämpare finnas som hjälp i 
att begränsa elden då det behövs. 
     Själva bränningen startar alltid med en skyddsavbränning i det hörn av ytan 
där det kan vara störst risk för antändning av värdefulla angränsande områden, 
byggnader eller dylikt. Bränningen sker i svag motvind, vilket ger en god kontroll 
över förloppet. Om vinden närmar sig måttlig (6-8 m/s) måste arbetet vänta till 
annat tillfälle. Håll extra koll på tallstubbar, komockor, mosskuddar och myr-
stackar eftersom elden kan gå på djupet i och under dessa och pyra länge efter det 
man tror att allt är släckt och utbrunnet. Vattna dessa extra i förväg.  
     Branden ska pågå tills den släcker sig själv. Det innebär att allt organiskt 
material på den planerade ytan ska brinna upp. När skyddsavbränningen är klar 
kan eldningen ske i bågar mot vinden så att små ytor brinner av mot det redan 
avbrända ytan. Elden bevakas till den är utbrunnen (eller släckt om så behövs). 
Noggrann efterkontroll av de brända områdena ingår i arbetet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bränningsschema som enkelt visar hur man metodiskt lägger upp bränningen. 



 

41 

Bilaga 2 
 

 

Månsas bihave sedd från trappan. Ett par flata kantstenar kan skönjas i gräset. 
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Bilaga 3 

Träden vid Månsas

Nr Art Beskrivning Skador Åtgärder snarast Åtgärder 1-3 år Åtgärder 4-12 år

1 Apel Fruktbärande Risig krona. Döda grenar tas bort. 
Sortbestämning. Lätt 
beskärning under tidig vår. 

Lätt beskärning vart 
3:e år. Ympris tas. 
Förökning/ersättning

2 Apel
Barken skadad vid 
stambasen.

Döda grenar tas bort. 
Sortbestämning. Lätt 
beskärning under tidig vår. 

Lätt beskärning vart 
3:e år. 
Förökning/ersättning

3 Körsbär Rel grovt
Barken skadad vid 
stambasen. Sprickor i 
barken.

Döda grenar tas bort. Förökning/ersättning

4 Körsbär Risig krona, mkt lavar Döda grenar tas bort. Förökning/ersättning

5 Apel
Nya skott har brutit fram. 
Trol förädlad sort, men 
inget synligt ympställe. 

Barken skadad vid 
stambasen, även hålighet. 

Döda grenar tas bort. 
Sortbestämning. Lätt 
beskärning under tidig vår. 

Ympris tas. 
Förökning/ersättning

6 Körsbär Högt träd Döda grenar tas bort. Förökning/ersättning

7 Apel Rel ung
Barken skadad vid 
stambasen.

Döda grenar tas bort. 
Sortbestämning. Lätt 
beskärning under tidig vår. 

8 Apel Rel ung
Barken skadad vid 
stambasen.

Döda grenar tas bort. 
Sortbestämning. Lätt 
beskärning under tidig vår. 

9 Ek

10 Alm Ev angripen av almsjuka. Döda grenar Avverkas?

11 Avenbok

Knippe bestående av ett 20-
tal stammar med olika 
grovlek. Flertalet är svagt 
buktande, ej raka. 

Gallras varsamt för minskad 
beskuggning. 
Olikåldrigheten bibehålls.

Upprepad gallring vid 
behov.

12 Lönn

Högrest träd med klen 
stam, troligen p g a det 
tidigare trängts bland fler 
träd. 

Mycket gles krona. Barken 
skadad både vid stambasen 
och högre upp. 

Avverkas?

13 Avenbok
Knippe bestående av ett 15-
tal likåldriga, raka 
stammar. 

Gallras varsamt för minskad 
beskuggning.

Upprepad gallring vid 
behov.

14 Ek

15 Apel
Lutar mot söder. Nya skott 
har brutit fram, även 
vattenskott på stammen.

Barken skadad vid 
stambasen. Stor hålighet ca 
30 cm fr marken. 

Döda grenar tas bort, 
glesas försiktigt. 

Sortbestämning. Lätt 
beskärning under tidig vår. 

Ympris tas. 
Förökning/ersättning

16 Björk Avverkas?

17 Björk Avverkas?

18 Lönn Rel ung Skadad stam. 
Avverkas p g a skada och 
för att gynna fruktträd 
istället.

19 Apel Förhållandevis vitalt.
Barken skadad vid 
stambasen. 

Döda grenar tas bort. 
Sortbestämning. Lätt 
beskärning under tidig vår. 

Ympris tas.  
Förökning.

20 Apel
Rel ungt träd med litet och 
knotigt växtsätt. Skuggas 
av björken intill.

Rejäl stamskada vid basen. 
Mkt lavar, vissna grenar. 
Dålig kondition. 

Avverkas Ersättning
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21 Körsbär Grovt träd Barken lossnar här och var.

22 Apel
Skuggas av avenboken. 
Står i den gamla 
åkerkanten.

Risig krona. Döda grenar tas bort. 

23 Sälg
Tre högresta, rel klena 
stammar

Fläkskada. Översyn

24 Avenbok

Knippe bestående av ett 
drygt 20-tal stammar med 
olika grovlek, vissa rel 
grova. 

Tät, vissa grenar tyngs ner 
och skapar en mycket vid 
krona. 

Glesa i kronans yttre sidor 
för ett bättre ljusinsläpp. 
Olikåldrigheten bibehålls.

Upprepad gallring vid 
behov.

25 Apel Nya skott har brutit fram. Döda grenar tas bort. 
Försiktig beskärning. 
Sortbestämning. 

Ympris tas. 
Förökning.

26 Björk
Välväxt krona som tyder på 
att trädet stått rel fritt.

Avverkas?

27 Krikon?
Risig krona. Barken skadad 
vid stambasen. 

Döda grenar tas bort. 
Artbestämning. Ta vara på 
ev uppkommande skott.

Förökning

28 Apel Högrest men klen stam.
Risig krona. Vildskott(?) har 
vuxit upp intill. 

Döda grenar tas bort. 
Ta vara på skotten som ev 
kan användas som 
grundstammar för ympning.

29 Sälg
Flerstammig som delar sig 
i 7-8 mindre stammar. 

Fläkskada, lutar ngt mot 
öster. 

Översyn för att undvika 
fler fläkskador. 

Ev avlastning av kronan. 

30 Apel
Risig krona, mkt döda 
grenar, mkt lavar. Skuggas 
av sälgen.

Döda grenar tas bort. 

31 Apel
Risig krona, mkt döda 
grenar. Barken skadad vid 
stambasen. 

Döda grenar tas bort. 

32 Björk Planterad björk Ersätts ej.

33 Björk Planterad björk Ersätts ej.

34 Björk
Planterad björk, rel klen 
stam.

Ersätts ej.

35 Björk Planterad björk Ersätts ej.

36 Björk Planterad björk Ersätts ej.

37 Björk Planterad björk Ersätts ej.

38 Hassel

39 Avenbok
Knippe bestående av ett 
drygt 20-tal stammar med 
olika grovlek.

Gallras försiktigt vid 
behov. 
Olikåldrigheten 
bibehålls. 

40 Lönn

Rel ung, men välväxt med 
vid krona, något gles mot 
norr p g a tidigare 
beskuggning. 

41 Björk

42 Björk Lutar mot öster.

43 Björk

44 Björk Lutar mot öster.

45 Björk

46 Lönn

47 Apel Risig krona. 

48 Avenbok 3-stammig från basen

49 Avenbok

50 Rönn Litet Risig krona

51 Lönn Grovt, högstammigt träd. 
Fläkskada och stora 
håligheter. Lutar kraftigt mot 
väster över muren. 

Ev avlastning av kronan för 
att förlänga livslängden. 

52 Apel
Litet träd som lutar över 
muren. Fruktbärande

Översyn. 
Sortbestämning. Lätt 
beskärning under tidig vår. 

Ympris tas. 
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