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Inledning landskapet och stenmuren 

Stenmuren är en del av en helhet. Om stenmuren analyseras enbart som ett en-
skilt objekt kan man inte förstå helheten i landskapet. Samtidigt råder det om-
vända. Om man inte förstår helheten kan inte de enskilda objekten, stenmurarna, 
förstås. Liksom att förståelsen av en pusselbit till stora delar går förlorad när den 
tas bort från pusslet för att analyseras, sker samma sak med en stenmur.  

Samtidigt kan konstateras att vissa pusselbitar är viktigare för förståelsen än 
andra. Ett pussel som visar en människa blir betydligt svårare att tolka om pus-
selbiten som visar ansiktet tas bort. Om pusselbiten med vänsterhand tas bort är 
skadan mindre påtaglig, men dock en skada. Detsamma råder för landskapet och 
stenmurarna. En stor påverkan, skada, på kulturarvet ger effekt direkt men 
många mindre skador ger effekt på sikt. Detta skall man vara medveten om. 

Stengärden - ett kulturarv med höga naturvärden 

Stengärden har under lång tid använts som hägnader och gränsmarkeringar. De 
utgör därmed tydliga spår av det äldre odlingslandskapet och berättar om hur 
markanvändningen och markfördelningen såg ut förr. Mängden tillgänglig sten på 
plats varierade mycket i landskapet och har därför varit en avgörande faktor för 
stenmurars utseende. En annan faktor som påverkat utseendet är under vilken tid 
som stengärdena har byggts. Gärden som i grunden består av mindre stenar är 
ofta av äldre datum och ju närmare vi kommer vår egen tid desto större och kan-
tigare kan stenarna vara.  

Stenar lagrar värme och det gör att de värms upp tidigt på våren och kan hålla 
kvar värme länge under hösten. Det gör att marker omgärdade av stenmurar kan 
klara sig bättre från nattfrost än de som är utan. Den värmehållande förmågan 
gör också att stengärden är bra livsmiljöer för många värmegynnade växter och 
djur. Stengärden är dessutom permanenta spridningsvägar i det odlade landskapet 
där den övriga miljön ständigt förändras. 

Hur byggde man stengärden? 

För att en mur av sten skall bestå under lång tid lades mycket möda på att gräva 
ut en bra grund ned till frostfritt djup. Under mark fylldes detta dike med sten. 
Strax under marknivå placerades grundstenarna. Dessa placerades så att deras 
ovansida blev lämplig att bygga vidare på.  

När grunden var lagd fortsatte man att bygga varv efter varv uppåt.  Stenen i ti-
diga murar plockades ofta från äldre odlingsrösen och många odlingsrösen gick åt 
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när skiftesmurarna byggdes, de flesta under 1800-talet. Andra typer av rösen, till 
exempel gravar, har sällan använts men undantag finns. Varje sten lades med en 
fin visesida utåt. Målet var att lägga en sten över varje skarv. Sidorna på muren 
skulle luta svagt inåt för att ge muren ökad styrka.  

Högst upp byggdes ett krön där man försökte få ytan så slät som möjligt. Ibland 
användes flata stenar och ibland småsten. Syftet med att göra muren tät var att 
hindra löv och liknande att komma in i muren. Detta förmultnar med tiden till 
jord som suger åt sig fukt och då kan bidra till frostsprängning av muren. 

I en äldre mur är grundstenarna relativt små och gjorda av mindre och hanterliga 
stenstorlekar eftersom de flyttades för hand. Med tiden utvecklades stenbrytning-
en och tekniken. I en mur från sent 1800-tal är grundstenarna ofta rejäla och 
noga placerade med stenkran eller trefot, en så kallad jätte, så att de lutar svagt 
inåt.  

När dynamiten hade uppfunnits sprängdes stora stenbumlingar på plats och 
drogs bort från åkermarken till stengärdesbygget. På 1950-talet togs så kallade 
stenbilar i bruk, vilka ofta var ombyggda lastbilar försedd med en lyftkran som 
med kätting och krok förankrades i en dubb som slagits in i den sten man ville 
flytta. I senare tid har grävskopa och hjullastare med skopa och gaffel varit van-
liga hjälpmedel. 

Landskapet och Miljöbalken  

Enligt 7 kap. 11 § Miljöbalken är stenmurar och odlingsrösen i jordbruksmark 
generellt skyddade biotopskyddsområden. ”Inom ett biotopskyddsområde får 
man inte bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön”. 
Anläggande av väg, byggande eller annan exploatering hör till sådan verksamhet 
och sådana åtgärder. Förbudet gäller till exempel genombrott i stenmur eller 
andra ingrepp. Dispens från biotopskyddsbestämmelserna kan sökas hos Länssty-
relsen som är tillsynsmyndighet. Även restaurering av stengärden kan kräva dis-
pens. Ändrad markanvändning vid skyddade biotoper kan innebära att skyddet 
upphör. Naturvårdsverkets Handbok1 tar upp vad som gäller vid ändrad markan-
vändning.  

För vissa växter och djur som lever vid stengärden och stenrösen är Artskydds-
förordningen (2007:845) vägledande. Denna förordning innehåller bestämmelser 
kring arter som känsliga och löper risk att försvinna, till exempel fridlysta arter.  

                                              
1 Kapitel 6.2.3.2 i Naturvårdsverkets Handbok 2012:1 Utgåva 1 Biotopskyddsområden 
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Lag (1998:950) om kulturminnen 

2 kap. Fornminnen  

10 § Den som avser att uppföra en byggnad eller en anläggning eller genomföra 
ett annat arbetsföretag bör i god tid ta reda på om någon fast fornlämning kan 
beröras av företaget och i så fall snarast samråda med Länsstyrelsen.Om en forn-
lämning påträffas under grävning eller annat arbete, skall arbetet omedelbart av-
brytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet skall omedelbart 
anmäla förhållandet hos länsstyrelsen. 

12 § Den som vill rubba, ändra eller ta bort en fast fornlämning skall ansöka om 
tillstånd hos länsstyrelsen. 

I samband med ev. markexploatering är det viktigt att tänka på att det kan finnas 
rester av murar under marken. Dessa kan komplettera bilden av de murar som 
har bedömts i utredningen och kan vara värdefulla för förståelsen av hägnadssy-
stemen. Läget för dessa kan kompletteras med ex. en georadarundersökning. 

Romeleåsens skogsbygd, en kortfattad historisk introduktion 

Dalby ligger i det landskap Etnologen Åke Campbell benämner ”Romeleåsens 
skogsbygd”.2 Beskrivningar över landskapet gör gällande att fram till första hälf-
ten av 1700-talet fanns här mycket skog. I början på 1800-talet var denna skog 
nästan helt borta vid Dalby medan det fortfarande fanns kvar skog av ek, bok, 
björk, ask, lind, asp, lönn och hassel i Hällestad strax nordöst om Dalby.  

Av allt att döma har stenmurar i landskapet vid Dalby en mycket lång kontinuitet 
som stängsel, hägnad. Campbell menar att redan under första hälften av 1700-
talet dominerade stenmuren som hägnadsmaterial vid Dalby. Endast vid sanka 
ängar lades det annars så vanliga risgärdet, en gärdsgård beståendes av enbart ris. 
Denna information är värdefull eftersom ungefär 80 % dagens stenmurar är 
yngre än 1820. Siffran är en uppskattning och inte vetenskapligt belagd men ger 
ändå en uppfattning om att de flesta stenmurar är yngre än år 1800. Anledningen 
till detta är de olika skiftesreformerna, framförallt enskifte och laga skifte. I sam-
band med dessa lades stenmurar med syftet att markera de nya gränserna.  

Det analyserade områdets historia fram till idag.  

Uppdraget har bestått i att tolka stenmurarna och därefter göra en värdering. Som 
nämnts ovan är detta ej möjligt utan att förstå hela landskapet, hela pusslet. Om-

                                              
2 Campbell, Åke, 1928, Skånska bygder under förra hälften av 1700-talet.  
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rådet är beläget öster om Dalby och enligt lantmäterikartan från 1786 bestod 
större delen av området av ”Skog-lös marck, stenig, backig med dels sidder och 
små kjärr”. Enklare sagt innebär detta att marken var fäladsmark, dvs gemensam 
betesmark till Dalby. Ingen uppdelning i fållor eller olika ägoenheter fanns på 
utmarken vilket innebär att området nästan helt saknade hägnader. En stenmur 
fanns och denna var gräns mellan fäladsmarken och Dalbys inägomark dvs åker 
och äng (se nr 1 på bifogad karta). Gränsen var även på den äldsta lantmäterikar-
tan från 1719 markerad som stenmur. Eftersom det är en gräns mellan inägomark 
och utmark kan den ha mycket lång kontinuitet, sannolikt 1600-tal, eventuellt 
ännu längre tillbaka. Marken direkt väster om gränsen var uppsatt under rubriken 
”Allmänning” och benämndes ”Galjebackarna” och brukades till bete trots att 
den var belägen på inägomarken. Området finns upptaget i fornlämningsregistret. 

 

Kartöverlägget visar gränsen mellan inägomarken och utmarken i öster. Nummer 129 på kartan markerar 
”Galjebackarna”. 
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Området var i beskrivningen till kartan från 1786 uppsatt under rubriken ”Plante-
ringshagar” vilket innebär att planer på att plantera området med skog fanns. 
1810 genomfördes enskiftet i Dalby. Enskifteskartan, som visar de nya linjeräta 
gränserna, är det första steget i en omfattande förändring av utmarken. Tidigare 
hade enbart tillfälliga intagor (inhägnade åkrar och ängar som brukades några få 
år) samt några mindre planteringshagar funnits här. Enskiftet 1810 följdes av ett 
flertal jordreformer och Häradsekonomiska kartan från 1910-15 visar ett i stora 
stycken helt uppodlat landskap. Utmarken är nu uppdelad i ett flertal skiften, 
samtliga markerade med stenmurar.  

Den analyserade området idag 

Vid besök i fält 2013-04-09 fanns flertalet av landskapets strukturer från Härads-
ekonomiska kartan 1910-15 fortfarande kvar. Uppskattningsvis ligger det stenmu-
rar längs en sammanlagd sträcka om cirka 2 kilometer. Utifrån det beställda upp-
draget låg fokus på stenmurar och samtliga murar studerades i hela dess längd. 

 

Bilden visar stenmurar i det analyserade området. 
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Konstruktion, ålder och kulturgeografisk betydelse 

Murarna är byggda av sten från den gamla stenbundna fäladsmarken. Kvalité och 
utseende ger intryck av att de är allt från enkelt hopkastade av röjningssten från 
åkerbearbetning till mer upplavade murar. Många har större stenar i botten och 
något mindre stenar högst upp. Murar yngre än 1850 har inslag av kluvna och 
sprängda stenar. På vissa avsnitt har stenmurarna mer karaktär av att vara lång-
sträckta stenrösen. Några stenmurar har använts som stenupplag in i våra dagar. 
Några sträckor i området är mer omrörda och mer eller mindre överväxta av gräs.  

Stenmurarna kan i huvudsak delas in i två varianter. Det är dels jämnt raserade 
dubbelmurar samt vallmurar. Dubbelmurarna har sannolikt raserats på grund av 
för dåligt anlagd grund eftersom de är jämnt raserade utmed hela sträckan. Vall-
murarna har jämnat ut och terasserat landskapet. Istället för jord- och sandflykt 
har vallmurarna bidragit till att man kunnat odla ända fram till stenmuren. Under 
åren har dock sten påförts på de flesta vallmurar, i flera fall ganska mycket sten.  

 

Vallmuren fungerar som en terrassering i det kuperade landskapet. Åkern ovan muren går i nivå med ovankan-
ten på stenmuren. Åkern nedan muren är belägen cirka två meter lägre ner.  
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Öppningar i stenmurarna finns på flera platser. Stigar som används dagligen av 
boende i Dalby passerar genom de skadade stenmurarna på dessa platser. Endast 
ett par öppningar verkar ursprungliga, dessa har tydliga avslut i stenmuren. Den 
övervägande delen av stenmurarna har buskar och träd samt igenväxningsvegetat-
ion omkring sig. Några sträckor är helt fria från vegetation.  

Den äldsta muren är gränsen mellan utmark och inägomark. Hela mursträckan 
finns dock inte kvar utan endast norra delen, se bild på sid 10. 

1810 genomgick Dalby ett enskifte och i det analyserade området planerades två 
nya fastigheter med linjeräta gränser. Spår från dessa gränser finns i form av 
stenmurar. Övriga stenmurar är yngre än 1810 och har sitt ursprung i fastighets-
delningar från 1800-talet.  

Biologisk mångfald 

Det analyserade området hör till en större sammanhängande trakt av biologiskt 
och kulturhistoriskt värdefulla marker. Samtidigt är området en stor tillgång för 
många boende i Dalby som använder det för vardagsrekreation. Studieområdet 
ingick till största delen i Naturvårdsprogrammet för Malmöhus län från 1996 med 
högsta naturvärdesklassningen. Det ingick även i utredningen om Sveriges finaste 
odlingslandskap 1997. I Grönstrultur- och naturvårdsprogram för Lunds kom-
mun – bevarande och utveckling 2006 ingår delar av området i trakten Dalby Fä-
lad, område 20 Pinnmöllan väst (klass 3 högt värde) samt område 21 Pinnmöllan, 
öst (klass 1 högsta värde). Stora delar omfattas av Genomförandeplan för Tä-
tortsnära naturskydd 2009-2013. Den norra delen av området är en betesmark 
med höga natur- och kulturvärden som inventerats i ängs- och betesmarksinven-
teringen (Id F98-ZLT). Riksintresse för kulturmiljö, tangerar området i sydost. 
Riksintresse för naturvård, tangerar i öster. Kulturmiljöprogram för Skåne tange-
rar området i nordväst och i söder. Naturreservatet Knivsås-Borelund som delvis 
även är Natura 2000-område ligger ett stenkast bort i öster. Öster om området 
Galgbacken finns det långt gångna planer på ett nytt kommunalt naturreservat 
kallat ”Dalby fälader”. Reservatsbeslut kan komma att tas under 2014. 

Stengärden och stenrösen i studieområdet är en del av helheten som länkar sam-
man de gröna ytorna i landskapet med varandra. De fungerar som stabila sprid-
ningsvägar och har framförallt en betydelsefull roll som livsmiljö för många arter. 
Marken i området är sandig vilket lockar specifika arter som annars kan vara 
ovanliga. De stengärden som nås av sol hela eller en stor del av dagen har en stor 
mångfald av ljusgynnade arter knutna till sig. Det är tydligt att fler arter finns där 
stenmuren ligger öppen, jämfört med där det är beskuggat. De sträckor där träd 
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och buskar står intill och i stenmurarna tar enstaka arter, som trivs i skuggiga mil-
jöer, överhanden. Samtidigt minskar värdet på biotopen.  

Växt- och djurliv vid stengärdena:  

Träd och buskar: Antalet exemplar av körsbärsträd (fågelbär) längs stengärdena i 
området är stort. Man kan anta att träden har sparats och eventuellt gynnats på 
platsen av människan med ett syfte; troligen för att användas i den äldre tidens 
självhushållning. Försäljning av bär kan ha gett inkomster. Virket är bra att slöjda 
i. Många av träden har spår av beskärning, vilket kan ha gjorts i syfte att kunna nå 
bären i en krona som annars blir utan räckhåll. Trädslaget blir omkring 100 år 
och de äldsta träden i området Galgbacken är således från början av 1900-talet. 
Den beskärning som gjorts kan innebära att dessa individer är äldre. Det växer 
även gott om björnbär, ek, oxel, rönn och björk utmed stengärdena. Slån, fläder 
och salix finns samt enstaka exemplar av tall, gran, hassel och sälg. Dessutom 
trolig vildapel.  

 

Ljuslav är en av många lavar som trivs på stenmurar i solbelysta lägen. 
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Kärlväxter: Kärlväxter drar nytta av stenmurarnas värmelagrande förmåga och 
vissa arter kan få en längre vegetationsperiod då de växer nära stenmiljöer. Sten-
murarnas gräsrenar är ofta en skyddad växtplats för ängs- och betesmarksväxter 
som hör hemma i det äldre odlingslandskapet. Vid inventeringstillfället var växt-
säsongen knappt påbörjad och få observationer av kärlväxter noterades därför. 
Gråfibbla och stenmåra är dock två exempel på sådana arter i studieområdet.  

Lavar och mossor: Stengärden är underlag för många ljuskrävande lavar och mossor 
som trivs på sten i öppna miljöer, t.ex. bladlavar, olika skorplavar och raggmos-
sor. Lavfloran kan vara mycket artrik i synnerhet i den dammpåverkade miljön 
som uppstår vid åkerbruk. Exempel på arter av mossor och lavar i området 
Galgbacken är färglav, smalflikig sköldlav, svart sköldlav, glänsande sköldlav, 
kuddägglav, ljuslav, kartlav och olika arter raggmossa. 

Grod- och kräldjur: Inventeringen gjordes den 9 april efter en kall vår. Inga grod- 
och kräldjur påträffades. Det troliga är att de ännu inte hade kommit fram efter 
vinterdvalan. Dessa arter är dock starkt knutna till stenmiljöer såsom stengärden 
och stenrösen och finns utan tvekan i området Galgbacken. En extra känslig art 
som finns eller kan finnas i landskapet kring Dalby är sandödla.  

Insekter: Stengärden är en viktig miljö för insekter. De enda insekter som påträffa-
des denna dag var några exemplar av nässelfjäril. Denna övervintrar som full-
vuxen individ i stenmiljöer, såsom stenmurar. Därtill syntes ett mindre antal 
spindlar. En extra känslig insekt som finns eller kan finnas i landskapet kring 
Dalby är olika arter av majbagge. 
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Körsbärsträden i området har troligen gynnats av människan då bären var ett viktigt tillskott till hushållen i 
äldre tider. 

Diskussion kring frågeställningar från uppdragsgivaren 

Skötselåtgärder för att behålla befintliga värden: För att behålla och öka 
stengärdets betydelse för arter som är knutna till ett öppet landskap skall man 
regelbundet röja bort små träd och buskar i och intill stengärden. Enstaka bä-
rande träd det vill säga de som har frukter, nötter och bär, såsom ek, rönn, oxel, 
bör sparas. Rader av fågelbär bör också sparas, både äldre och yngre individer, 
eftersom de är både kulturhistoriskt och biologiskt värdefulla. Att hålla stenmurar 
synliga tydliggör de kulturgeografiska sambanden. Äldre lövträdsdungar med 
stenmurar och tätare vegetation, bör behållas liksom de ser ut idag. Dungarna 
fungerar som en grön oas i det omgivande öppna landskapet. En trädsamling i 
nordväst, vid inägogränsen markerad som A på kartan på sidan 10, innehåller 
ramslök i en yta mellan olika stengärden, gör inga större förändringar där. Ned-
tagning av enstaka träd som kan vara en risk för människor i området, kan vara 
lämpligt. Återupptagen betesdrift och återkommande röjning anges som förut-
sättningar för bevarande av befintliga värden i det område som berörs av Lunds 
kommuns Grönstruktur- och naturvårdsprogram.  
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Stenmurar som är täckta med jord och vegetation kan vara lämpliga att restaurera. 

Att ta upp öppningar för nya vägar: Stengärden i jordbruksmark fungerar som 
spridningsvägar för olika arter. En öppning innebär ett avbrott i denna väg och 
förbindelser mellan gröna områden bryts. Att ta upp öppningar i stengärdena kan 
också missgynna befintliga biologiska värden om det görs på de sträckor där ve-
getation saknas och solen når fram till stenarna.  Det är där flest arter finns. 
Stengärden med pålagda jordmassor som är beväxta med gräs har färre arter 
knutna till sig. På sådana sträckor kan det vara lämpligt att göra öppningar. Bes-
kuggade partier av stengärdena, som varit beskuggade en längre tid och är täckta 
av mossa, har ett lägre biologiskt värde. Eventuellt kan det vara lämpligt att göra 
öppningar på en sådan plats.  

Restaurering av stengärden: Stengärden som blivit täckta av jord, sten och gräs 
kan vara lämpliga att restaurera. För övrigt är det tveksamt om en restaurering av 
stengärden i området Galgbacken skulle gynna de biologiska värdena. Enstaka 
stenar som rasat från ursprunglig plats kan läggas tillbaka.  
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Enstaka stenar rasat kan läggas tillbaka på stenmuren. 

Värdering av stenmurar i det analyserade området. 

Nedan följer en värdering av stenmurarna i området. Värderingen baseras på en 
sammanvägning av konstruktion, estetik, ålder, kulturgeografisk betydelse, biolo-
gisk mångfald samt kulturhistorisk värde. Vi har valt att använda tre värderings-
klasser; vit linje =lågt värde, gul linje =medelvärde, orange linje =högt värde. 
Som tidigare framförts är landskapet med dess olika delar att jämföras med ett 
pussel. Detta innebär att alla bitar, alla delar, har ett visst värde = vit linje. Vissa 
delar är mer betydelsefulla = gul linje. Om någon av de mest värdefulla delarna 
försvinner förloras en större del av förståelsen av landskapet och/eller ett påtag-
ligt biologiskt värde= orange linje.  
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Bilden visar värderingen av stenmurarna i det analyserade området.  

Sträckor med högt värde = orange linje 

Sträckan A: Kvalar in med högt värde eftersom stenmuren är en rest av den 
stenmur som tidigare var gräns mellan inägomark och utmark i Dalby. Gränsen 
är markerad på den äldsta lantmäterikartan från 1719 och kan ha kontinuitet till 
medeltid eller t.om. järnålder.  

Sträckan B: Kvalar in med högt värde eftersom här stenmuren är solbelyst och 
har ett högt biologiskt värde. Gränsen mellan öppen mark och den skogbeväxta 
ytan är en intressant miljö. Platser där olika vegetationstyper och markslag möts 
har ofta en hög biologisk mångfald. 

Sträckan C: Kvalar in med högt värde eftersom här stenmuren är solbelyst och 
har ett högt biologiskt värde. Stenmuren anlades omkring år 1810 i samband med 
enskiftesreformen vilket också innebär ett högt värde. 

 

 



 
Inventering och värdering av stenmurar i området Galgbacken, Dalby 
  
 
 

18 

Sträckor med medelvärde = gul linje 

Vi kan se att stenmurarna med medelvärde 2 tillför området kvalitéter. Varje del-
sträcka har någon eller några kvalitéter och vi vill särskilt lyfta fram följande.  

• Vi ser det som viktigt att det finns en variation av stenmurar med olika 
konstruktion dvs dels vanlig dubbelmur dels vallmurar.  

• Vi ser det som viktigt att det finns sträckor som är helt solbelysta men 
även sträckor med de för området så karaktäristiska fågelbärsträden. 

 

 

 

Kristianstad 2013-06-19 
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