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Materialet i denna skrift har hämtats ur Regionmuseets kurs- och rådgivningsverksamhet inom 
landsbygdsprogrammet. 

Våra kurser om stengärden är ett samarbete mellan Regionmuseet och Simontorp Konsult AB och  
omfattar en genomgång av historik, naturvärden och aktuell lagstiftning tillsammans med praktiska övningar  
i fält. Under fältdagen visar Anders Blidberg, Simontorp Konsult AB, som har lärt sig hantverket av Ernst  
Karlsson från Hultet i Glimåkra socken, hur stengärden är byggda och hur de kan lagas. Sedan 1996 har  
över 40 stengärdeskurser genomförts i Skåne och med fler än 500 deltagare. 

Ny kunskap om stengärden i skogen har tillkommit genom projektet Skog- och historia som är ett  
samarbetsprojekt mellan Skogsstyrelsen, Arbetsmarknadsverket och den regionala kulturmiljövården.  
Regionmuseet har inventerat och registrerat mängder av stengärden och komplexa hägnadssystem i Skåne.  
All information om dessa finns i Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.

Framsida: Stengärdet vid Ballingstorp, nordväst om Kristianstad. Foto: Evelyn Thomasson

Baksida: Stengärdet vid torpet Månsas i Skärsnäs rasar ibland. 
Alla skador lagas inte då de är en del av tidens förlopp, men här behövs det, 
eftersom vägen intill muren används då och då.
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Det är en konst att laga stengärden så att det inte syns, vilket är ett 
mål vid restaurering. Den här lagningen är synlig fast fotografen stått 
på en bra bits avstånd. Östaröd i Glimåkra.

Stengärden intresserar både människor och djur. De är levande fornminnen. Örkelljunga.
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Ett levande arv 

Sten är ett material som har använts av människan 
för att markera gränser och bygga hägnader under år-
hundraden. De stengärden vi ser idag är rester av ett 
odlingslandskap från en helt annan tid än vår egen. 
Trots det är de flesta av dem inte så gamla.

Människans stengärdesbyggen har påverkat både 
landskap och djur- och växtarter. Stenar som läggs i 
en hög lockar snabbt till sig intressenter. Här finns till 
exempel gott om skrymslen som kan ge skydd mot 
rovdjur och en värmereservoar som är en utmärkt 
livsmiljö för växelvarma djur och insekter. Många 
stengärden tillsammans skapar dessutom permanenta 
spridningsvägar i det odlade landskapet där markerna 
förändras flera gånger om året. Allt detta och mer därtill 
gör att vi kan kalla stengärdet för ett kulturarv med 
höga naturvärden. Eller helt enkelt ett levande arv efter 
våra förfäder.

Genom årens lopp har många stengärden utsatts för 
påfrestningar som då och då orsakat ras. Skadorna är 
ofta tydliga och många markägare vill göra något för 
att förhindra fler ras, ja kanske till och med laga och 
återställa stengärdet. Det viktigaste är då att först ta 
reda på om det är möjligt eftersom stengärden berörs 

av en eller flera lagar. Vad innebär det om stengärdet 
är ett biotopskyddsområde? Kanske är stengärdet en 
fornlämning och vad gäller då? Dessa frågor måste klar-
göras innan en restaurering sätts igång. Samråd med 
Länsstyrelsen för att reda ut vad som gäller.

Att laga ett stengärde är inte helt enkelt. Att lägga 
stengärden och att restaurera dem är ett hantverk som 
lärs ut genom att se på när någon annan arbetar och 
sedan pröva själv. Att förklara i text hur arbetet ska 
göras är svårt när det handlar om att förmedla handens 
kunskap. Ögat och kroppen ska samarbeta med rätt 
redskap vid rätt tillfälle och med rätt sten i rätt vinkel 
på rätt plats. Det är först när du sätter igång och känner 
på stenarna som du får en känsla för hur materialet 
fungerar när det används. Så småningom kommer du 
att märka att du får stenen att jobba tillsammans med 
dig. Lycka till!
Denna skrift koncentreras till kallmurade stengärden, 
det vill säga en konstruktion av stenar som låser fast 
varandra så att de bildar en mur av sten utan murbruk. 
Skriften tar upp förhållanden i det skånska landskapet  
och här används ordet stengärde när det talas om kall-
murar. 

På vissa platser var byborna verkligen stenrika! Landskapet i  
Stora Källstorp, Örkelljunga, är ett bra exempel på det. 

Markeringen med en heldragen linje och två streck berättar 
att det fanns någon slags hägnad för att hålla djuren på rätt sida. 
Gränsen mellan inägor och utmark är tydlig på den geometriska 
avmätning över Äspenäs 1715, Ängelholm.
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Stengärdets bakgrund

De två viktigaste beståndsdelarna i den odlingsstruk-
tur som rådde före skiftenas inträde, under 1700- och 
1800-talen var inägor och utmark. Inägorna låg närmast 
bebyggelsen och de bestod av åkrar och ängar som bru-
kades för att få fram mat och vinterfoder till människor 
och husdjur. På utmarken gick huvuddelen av tam-
boskapen på bete framförallt under sommarhalvåret. 
Stängslet, eller hägnaden, i gränsen mellan inägor och 
utmark var mycket betydelsefull, eftersom den skulle 
hindra boskapen från att förstöra de odlade grödorna, 
och den sköttes noga. Under förskiftestiden var häg-
naderna i huvudsak gjorda av organiskt material som 
till exempel ris och klenare virke medan stengärden var 
mindre vanliga. Ibland förekom en jordvall, som var 
förstärkt med sten, i byarnas inägogränser. 

Skåne har sedan länge delats in i tre bygder, så kallade 
etnografiska områden, beroende på landskapets na-
turgivna tillgångar. Skogsbygden, med centrum i de 
norra delarna av Skåne, var rik på skog jämfört mot 
slättbygden i söder som istället hade gott om odlings-
bar mark. Mellan skogsbygd och slättbygd låg ris- och 
mellanbygden som innehöll både skog och mark men 
framförallt stora ytor med risvegetation. Landskapets 
förutsättningar avspeglades i byarnas odlingssystem och 
hägnader. Detta beskrevs av etnologen Åke Campbell 
1928 i avhandlingen Skånska bygder under förra hälften 
av 1700-talet. I slättbygden byggdes hägnadsvallar av 
tång, grästorv och jord. I ris- och mellanbygden an-
vändes också grästorv till hägnader men framförallt 
röjningsris från ängarna och ibland från utmarken. I 
skogsbygden fanns gott om material till ris- och trä-
hägnader av olika slag. Stenbottnade risgärden, gjorda 
av taggiga buskar av slån, en och hagtorn ovantill och 
sten i botten, fanns i både ris- och skogsbygderna. I de 
bygder där stenhägnader fanns låg de nära bebyggelsen. 
Campbell skrev följande meningar om stengärden i 
skogsbygden: 

Stengärden ha av gammalt förekommit. De ha gynnats 
av dels markens stenbundenhet, dels av ensädet, båda 
företeelserna vanligt i skogsbygden. Vid tomter och mot 
bygatan torde stengärdet varit relativt omsorgsfullt lagt 
men annars vid ensädesvången eller hagen hopkastat 
närmast som en stenbotten, varpå röjningsriset lagts.      

I varje fall har det röjningskaraktär och förekommer i 
skogsbygden aldrig, om dess uppsättande ej samtidigt 
innebär, att marken i odlingens intresse befrias från en 
del sten. 
Under tidigt 1700-tal började de styrande i landet att 
förorda åtgärder i hägnads- och skogsvårdskampanjer 
för att spara på material från skogen, som hade blivit 
kraftigt utnyttjad under en lång tid. Skogen behövdes 
främst till ”byggnadstimmer, gagnvirke och bränneved” 
och insamlandet av så kallat ”täpperis” till hägnader 
slösade på resurserna. En åtgärd var att istället använda 
sten som hägnadsmaterial. Folket brydde sig inte om 
att förändra sina vanor och därför gjordes kraftigare 
påtryckningar under 1730-talet. Landshövdingen i 
Kristianstads län förbjöd jordbrukarna att bygga vissa 
typer av trähägnader och de fick nu även utpekat vilka 
slags hägnader som skulle byggas och var. Kampanjerna 
fortsatte men först under mitten av 1700-talet började 
antalet stengärden att öka. 

I samband med att enskiftet startade under slutet 
av 1700-talet och laga skifte genomfördes i by efter 
by under 1800-talet slog användandet av stengärden 
igenom på allvar. Vid laga skifte konstruerade lantmä-
tarna nya fastigheter med raka gränser där varje gård 
hade sina marker samlade. Omfördelningen av ägorna 
innebar bland annat uppodling av jordar som inte hade 
brukats som åker tidigare och stora mängder av sten 
kom i dagen. Stengärden byggdes med en rasande fart 
för att hägna in gårdarnas nya marker. Ibland återupp-
togs områden som inte odlats på århundraden. Stenarna 
i äldre röjningsrösen användes och många av de äldsta 
rösena försvann därför under 1700- och 1800-talen. 

Hägnadsvallar finns i vissa byar och de är gjorda av jord och ibland 
sten. Stenarna är ofta lagda som en stödmur. Tåssjö, Munka Ljungby.

Så här kan ett riktigt gammalt röjningsröse se ut. Inte så lätt att upp-
täcka! Röset finns med i Riksantikvariens fornminnesregister Fornsök. 
Rya, Örkelljunga.
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Kartan är en förenkling av Campbells indelning av Skåne i 15 olika etnografiska områden. Grön färg 
visar skogsbygd, brun färg markerar ris- och mellanbygd och gul färg är slättbygd. Campbell, 1928.

Campbells karta över olika hägnadsslag i Skåne. Färgmarkeringen visar var Campbell beskrev att det 
fanns stengärden under 1700-talets senare del. Campbell, 1928.
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Från hägnad till odlingshinder

Äldre tiders sätt att odla krävde inte att marken var fri 
från sten. Det var till och med en fördel med steniga 
odlingar eftersom stenarna bidrog med värme som 
skapade ett perfekt mikroklimat och minskade risken 
för frostskador på grödorna. När de gamla redska-
pen byttes ut mot en plog med vändskiva av järn var 
det däremot viktigt att få undan så mycket sten som 
möjligt. 

Från första början byggdes stengärden bara med 
handkraft. Därför är grundstenarna i de äldsta murarna 
små, liksom stenarna ovanpå. Sen började enkla häv-
stänger att användas för att rubba tyngre stenar. Den 
äldsta sortens hävstång var troligen en lång och rak 
del av ett senväxt träd och sådana tätvuxna trästörar 
förseddes så småningom med en förstärkning av järn 
i änden. Spett av järn fanns att använda sedan länge. 
När stenbrytningen utvecklades förändrades även sten-
gärdenas utseende. I trakter med stenindustrier kunde 
man dela stora block med kilar och slägga. När dyna-
miten hade uppfunnits och blivit tillgänglig sprängdes 
stora stenbumlingar i bitar vilka drogs bort från åker-
marken till stengärdesbygget. Stengärden som lagt av 
jämnstora kantiga stenar från kilning och sprängning 
har sitt speciella utseende.

Under slutet av 1800-talet byggdes många stengär-
den med stora stenar längst ner och därefter vanligen 
minskande storlekar i lagren uppåt. För detta arbete 
användes en ny uppfinning med tre ben, en så kallad 
”jätte” eller trefot. Stenarna lyftes upp ur jorden på 
hösten men själva förflyttningen gjordes ofta senare då 
det var ett bra vinterarbete för gårdens drängar. 

På 1950-talet kom stenbilen, som var en ombyggd 
lastbil försedd med lyftkran. En kätting med krok för-
ankrades i en dubb som slagits in i ett förborrat hål 
i den sten man ville flytta. Sen var det inte svårt att 
ta bort stenar som legat stilla sedan istiden. De stora 
bjässarna lades ibland ovanpå äldre gärden som senare 
rasade av tyngden. 

Under den fortsatta rationaliseringen grävdes hela 
stengärden upp och forslades bort. En enorm mängd 
stengärden försvann när små åkermarker slogs samman 
till stora fält. Stenarna lades ned i marken igen, framfö-
rallt som fyllningsmaterial i nya och bredare landsvägar. 
Sten till vägbyggen var eftertraktat redan under första 

halvan av 1900-talet och stenkrossningsmaskiner trans-
porterades till byarna för att omvandla ihopsamlad sten 
till makadam. Stenmaterial från både murar och rösen 
samlades in. På vissa platser finns det kvar mäktiga 
stenupplag som aldrig blev bortforslade.

En enkel hävstång, som här förstärkts med en hästsko i ena änden, 
var ett utmärkt hjälpmedel vid upptagning av stenar ur åkern. 
Bild från okänd plats i Skåne.

Nästa uppslag
s.10. Många stengärden hukar sig och ger efter under de 
stenbjässar som lagts ovanpå med stenbilskran under andra halvan 
av 1900-talet. Skäpperöd, Önnestad.

Den här stensamlingen är ett spår från tiden då mängder av stenar 
krossades och placerades vid en väg för att senare hämtas och  
användas till vägmaterial. Köinge, Hörby.

s.11. Med hjälp av en ombyggd traktor var stora stenar inte längre 
omöjliga att flytta. Ture Olssons stenbrytare, Värestorp, Kristianstad.
Foto: Bröderna Persson.

Mannen borrar ett hål i stenen, som ska tas bort med hjälp av en stenbil 
med kran. I hålet fästes en dubb. Stenbrytning på åkern bredvid  
Råbelövsbanan, Kristianstad. Foto: Polyfoto.
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Ett dubbelgärde har två sidor som lutar svagt inåt med fyllnadssten 
mellan. Grunden måste ligga på frostfritt djup annars är rasrisken stor. 
Stora Källstorp, Örkelljunga.

Nästa uppslag
s.14. I stenfattiga områden kan en gränsmarkering se ut såhär. För att 
hindra betesdjur att passera behövdes trä och ris användas ovanpå 
som förstärkning. Med tiden förmultnar det och bara stenen finns kvar. 
Maglehem, Degeberga.

I stenrika trakter blev stengärdena ibland väldigt breda.  
Det enorma stengärdet i Kvesarum, Hörby är mycket vällagt mot åkern 
så att jordbruksredskapen kunde användas precis intill.  

s.15. Man byggde med det man hade: På den här marken i Sösdala-
trakten var det rester av vulkanisk aktivitet som fanns att tillgå för att 
bygga stengärden.

När djur vill ta sig över ett enkelgärde kan resultatet bli såhär efter 
ett antal år. De understa stenarna är blottlagda och påminner om en 
stensträng. Östaröd, Sankt Olof.

Det går att se rakt igenom ett enkelgärde och det består oftast av en 
enda rad med stenar i flera lager som låser fast varandra. Dalby, Lund.
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Konstruktion och typ 

För att en mur av sten skall hålla under lång tid behöver 
den en bra grund på frostfritt djup som undkommer 
tjäle. Tjälens djup beror bland annat på hur lång tid 
marken är frusen och vilken slags mark det gäller. 
Grunden är avgörande för hållbarheten och slarv med 
underarbetet innebär ras inom en snar framtid. 

Det gäller att gräva rejält för att komma ner en 
bit och utforma ett slags dike. Under marknivå fylls 
diket med stenmaterial och sedan läggs grundstenarna 
ovanpå så att den sida som är bäst lämpad att bygga 
vidare på ligger uppåt. En bra byggsida är någorlunda 
platt, så att stenen som ska ligga ovanpå får ett stabilt 
underlag. Byggsidan kan gärna ha en svag lutning inåt 
för att undvika att ovanpåliggande stenar rör sig utåt. 
Den sida som ligger synlig utåt kallas för visesida och 
bör vara skaplig jämn och sakna utstickande kanter.

När grunden har lagts lavas lager efter lager uppåt. 
Sten för sten läggs över skarven mellan de två stenarna 
i det underliggande lagret samtidigt som de yttre ste-
narna placeras så de lutar svagt inåt för att öka murens 
hållbarhet. Alla stenar förankras noga för att motverka 
rörelser genom att mindre sten knackas in i alla hålrum 
som bildas.

Tunga stenar kan lyftas med hjälp av dragkraften i 
ett vajerspel med kraftig utväxling som finns monterad 
på en trefot. En kätting fästs först runt stenen och i 
lyftpunkten sätts kroken på vajern fast. Stenen ska ligga 
i trefotens ena hörn och när vajern spänns dras tyngden 
mot mitten. För att förflytta stenen åt sidorna ändras 
något av benen så att stenen åter hamnar i ett hörn och 
sedan kan proceduren upprepas.

På toppen av stengärdet är det en fördel att få ytan 
så slät och tät som möjligt för att hindra löv och annat 
från att komma in mellan stenarna. Om det finns flata 
stenar används de och ibland kan småstenar komma 
till användning. Syftet med att göra muren tät är att 
förhindra att organiskt material, som kan bidra till 
frostsprängning i konstruktionen, samlas i hålrummen.
Det finns många varianter av kallmurade stenkonstruk-
tioner i det skånska landskapet. En stor andel av dem 
är antingen enkelgärden eller dubbelgärden. 

Enkelgärdet har längst historia i landskapet och är ge-
nerellt sett bara en rad av stenar lagda i lager ovanpå 
varandra. En typisk karaktär hos enkelgärdet är att det 
går att titta rakt igenom det. Grundstenarna är i regel 
lagda direkt ovanpå marken och enkelgärdet har därför 
ingen grund på frostfritt djup. Detta var en fördel då 
hägnaden snabbt kunde läggas på vilket underlag som 
helst, till exempel över en berghäll. Nackdelen är att 
enkelgärdet lätt rasar och behöver ses över med jämna 
mellanrum. Konstruktionen kan ändå bli relativt stabil 
genom att varje sten ligger ovanpå skarven mellan de 
två underliggande stenarna så att tyngden ger stadga, 
samtidigt som stenarna bredvid varandra låser varan-
dra. Ibland byggdes enkelgärdet med dubbla rader i 
det understa lagret, vilket ökade både stabiliteten och 
hållfastheten. Många enkelgärden har rasat samman 
sedan deras funktion som hägnad upphört. De liknar 
istället ett långsträckt stenröse eller en stensträng (se 
bild på sid 15). En stensträng är ett begrepp som vanli-
gen syftar på en förhistorisk hägnad, men som har stora 
likheter med en raserad enkelmur. Hur de ursprungliga 
stensträngarna sett ut från början vet vi inte. 

Dubbelgärdet är en yngre konstruktion med sin 
storhetstid under 1800-tal och tidigt 1900-tal. Det är 
uppbyggt av två kallmurade väggar, som lutar svagt 
mot varandra, och med mindre stenar som förankrar 
och fyller ut däremellan. Lutningen håller stenarna på 
plats och förstärker konstruktionen. 

De vanligaste formerna av stengärden som beskrivs 
här har i verkligheten flera mellanformer. Det är också 
vanligt att ett stengärde ändrar konstruktion, karaktär 
och utseende längs sin sträckning. Ibland handlar det 
om att olika personer har lagt olika partier av stengärdet 
och kanske under skilda tider.
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Hur gammalt är stengärdet?

Stengärden väcker en nyfikenhet hos betraktaren. Hur 
gammalt kan det vara? Med kunskap om de metoder 
som användes vid stengärdesbyggen under olika perioder  
kan man leta efter spår som avslöjar hur stengärdet har 
kommit till. 

De första ledtrådarna är stenarnas storlek och form. 
Rent allmänt kan man räkna med att gärden som består 
av mindre stenar i botten är av äldre datum och de 
är noga lavade, särskilt nära marken. Ju närmare vi 
kommer vår egen tid desto större och kantigare är ste-
narna i stengärdena. I vissa trakter finns det bara kantiga 
stenar av naturliga skäl eller bara stora stenar och då kan 
det vara svårt med dateringen av stengärdet. Ett sten-
gärde med rejäla stenar i marknivå, som inte kan flyttas 
med enbart handkraft, är vanligtvis från sent 1800-tal 
eller senare. Undantag är stengärden vid kyrkor, slott 
och herresäten som kunde byggas med stora stenar 
längre tillbaka tack vare goda resurser. 

Nästa ledtråd är stengärdets sträckning i terrängen. 
De äldsta gärdena lades i naturliga gränser och ringlade 
sig fram i landskapet. Spikraka stengärden i regel alltid 
yngre. 

De metoder som använts för att dela stora stenar kan 
ge oss fler ledtrådar. Stenar som delats genom kilning 
spricker med flera skärvor som resultat, vilka gärna an-
vändes till stengärdesbygge. Med lite tur kan man hitta 
spår efter kilning men det kan behövas ett tränat öga 
för att se dem. Stenar som formats genom sprängning 
med dynamit är enklare att känna igen: Borrhålet där 
dynamitgubben placerades var ungefär 3 cm i diameter. 

Delade stenar användes i murar från tiden omkring 
1900. En annan typ av borrhål, med ungefär två fingrars 
bredd, är vanliga i stora stenblock, i, på eller bredvid 
stengärden. De avslöjar att en stenbil har använts för 
att flytta stenen under 1900-talets mitt. 

Äldre historiska kartor hos Lantmäteriet kan använ-
das som ett hjälpmedel vid forskning i hägnaders ålder 
och ursprung. Geometriska kartor, storskifteskartor, 
enskifteskartor och kartor från laga skifte kan ge intres-
santa ledtrådar. Yngre kartor, som Häradskartan från 
första hälften av 1900-talet eller Ekonomiska kartan 
från senare delen av 1900-talet, ger sällan någon hjälp 
eftersom hägnader inte ritades ut. 

Stengärden från tre epoker på en fastighet i Slättaröd, Tjörnarp. 
Närmast en yngre sprängstensmur, i mitten ett stengärde från slutet av 
1800-talet och på höjden ett äldre stengärde av plockesten från tiden 
före skifteseran. 

Denna ledtråd, ett märke i en sten i understa lagret av ett stengärde 
i Skäpperöd, Önneköp, visar på ett misslyckat sprängningsförsök av 
stenen under 1800-talet.

Dubbhålet, som borrats för att förflytta denna koloss under mitten 
av 1900-talet, är en ledtråd för att bestämma ungefärlig ålder på ett 
stengärde. 
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De äldsta kartorna som nämns ovan, är gjorda med 
syfte att identifiera och värdera samt dela upp befint-
liga marker. Hägnader ritades i regel som heldragna 
linjer med två parallella streck tvärs över linjen med 
jämna mellanrum (se bild på sidan 4). Kartor från laga 
skifte är mindre tydliga då hägnader markerades med 
en heldragen linje utan streck. Linjerna är en markering 
att en hägnad fanns, men sällan vilken sorts hägnad 
det var. Enstaka kartor har symboler som betecknar 
just stengärden, men det är ovanligt. I sådana fall kan 
stengärden markeras som svartvita band eller som runda 
ringar på rad. 

Det är alltså svårt att bestämma stengärdens ålder 
även med kartornas hjälp. Men om ett stengärde eller 
annan hägnadstyp i landskapet motsvaras av en mar-
kering på en äldre karta kan man ändå misstänka att 
hägnaden är minst så gammal som tidpunkten för kart-
läggningen. Samtidigt kan man ha i tanken att den kan 
vara anlagd långt tidigare. Nutida hägnader i gränser 

mellan inägor och utmarker kan ha ett medeltida ur-
sprung. En tumregel är att alltid betrakta stengärden 
som lämningar som bör behandlas varsamt och sparas 
till kommande generationer. 

En annan intressant men osäker metod att datera 
stengärden är att leta efter en särskild lav, gråstenslav 
Aspicilia cinerea, och mäta dess diameter. Metoden 
kallas lavkronologi, eller lichenometri, och används 
både inom arkeologin och glaciologin för att datera 
fornlämningar och mäta glaciärers tillbakagång. Grå-
stenslav har en tillväxttakt om cirka 1 mm per år. Ett 
stengärde som har påväxt av gråstenslav med en dia-
meter på 10 cm skulle alltså vara 100 år gammalt. För 
att metoden ska vara pålitlig krävs det att laven haft 
en normal tillväxt utan påverkan från skugga och extra 
näringstillförsel och att stenen den växer på varit täckt 
av jord ända tills den placerades i stengärdet, vilket är 
omöjligt att veta. Om stenen till stengärdet tagits från 
ett röse så är laven antagligen äldre än stengärdet. 

På denna ägomätning från 1791 finns en ovanlig markering för att visa att hägnaden var gjord av sten. Det randiga bandet i svartvitt berättar 
att en stor del av inägomarken skyddades av stengärden. Gummastorp, Bjärlöv. 
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Växter och djur vid stengärden

Stengärdet är en idealisk livsmiljö för en lång rad arter. 
Värme, skydd, fukt, frostfria skrymslen och möjligheter 
att finna föda är några av de mest intressanta egen-
skaperna. De flesta arterna i och vid ett stengärde är 
nyttodjur som indirekt hjälper människan då en del av 
dem lever av skadedjur och andra är pollinerare. Om 
man tar sig tid att stanna upp och undersöka stengär-
det lite närmare, kommer man upptäcka en samling 
representativa arter. Vilka som visar sig beror förstås 
på slumpen men också på vädret och årstiden. Akti-
viteten kring stengärdet är som störst under vår- och 
sommarmånaderna. 

Stengärden som är solbelysta har fler arter knutna 
till sig än de i skuggiga lägen. Om mängden skugga 
ökar på grund av att buskar och sly växer upp eller om 
stengärdet ligger i skogsmark gynnas skuggtåliga arter. 
Stengärden som legat länge i skugga blir ofta täckta av 
en tjock fäll bestående av en enda eller några få arter 
mossor. 

Många arter vid stengärdet är där för att hitta föda. 
Spindeldjur och trollsländor hör hit och för dem är 
stengärdet en fin jaktmark som rymmer många små 
byten. En annan betydelsefull funktion hos stengärdet 
är att det är en trygg plats eftersom det inte förändras. 
Nattaktiva insekter, exempelvis skalbaggar, gömmer sig 
gärna i stengärden under dagen för att sedan patrullera 
sina jaktmarker på intilliggande åkrar och betesmarker 
under dygnets mörkare timmar. 

En boplats i stengärdets skrymslen och mellanrum 
är attraktiv för många arter. Vissa steklar söker sig in 
mellan stenarna liksom vissa fåglar. Sädesärla och röd-
stjärt är två fågelarter som då och då placerar sitt bo i 
stengärden. Stenskvätta och gärdsmyg ses också ofta i 
miljön och har fått sina namn efter det. 

I hålrummen mellan stenarna skapas speciella fukt-
förhållanden vilket lockar bland annat sniglar, spin-
deldjur och steklar. Flera djurslag övervintrar gärna i 
stengärden, några av dem är grod- och kräldjuren. I 
stengärdets grund på frostfritt djup finns goda möj-
ligheter att tillbringa vinterdvalan. Ormar och ödlor 
använder även stengärdet under fortplantningen på 
sommaren. 

Två insekter som kan övervintra i stengärden är på-
fågelöga och citronfjäril. Så snart solen börjar värma 
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stenarna om våren, väcks de ur dvalan och ger sig ut 
för att söka föda och en partner. Flera arter fjärilar syns 
ofta vid stengärden men dessa två är de som övervintrar 
som fullvuxna i Sverige. Till och med fladdermöss kan 
använda stengärden, som viloplats under dagen, men 
om några arter kan överleva vintern där är inte klarlagt. 
Deras vinterdvala måste ske på platser med en jämn och 
sval temperatur på 0-5 grader. 

Stenarna är en bra växtplats för alger, lavar och 
mossor, som delvis lever av mineraler som lösts ut i 
vatten på stenarnas yta. De mineral som stenen inne-
håller avgör delvis vilka arter som lever där. I jord-
bruksmark blir muren regelbundet täckt av damm 
som innehåller näring som gynnar vissa arter. Lavar är 
viktiga komponenter i många ekosystem. Förutom att 
bidra till mångfalden, fungerar de även som bomaterial 
och föda åt andra organismer. Färglav, kuddägglav och 
örnlav är några exempel på stenlevande arter. Av solgyn-
nade mossor är hättemossor och raggmossor två av de 
vanligare släktena på stengärden. De sistnämnda växer 
främst på kalkfattiga stenar. 

Längs med gräsrenen utmed stengärden finns det 
ofta växter och svampar som hör hemma i ängs- och 
betesmarker. Växterna drar nytta av stenarnas lagrade 
värme och att miljön lockar till sig insekter. Vissa in-
sekter är knutna till specifika värdar för att överleva. 
Smultron, blodrot och käringtand är exempel på sådana 
värdväxter. Samma växt är ibland värd för flera arter 
men då är varje art knuten till en egen del av växten. 
Växtsäsongen är förlängd vid stengärden och som ett 
exempel kan nämnas att liten blåklocka kan fortsätta att 
blomma in i november tack vare värmen som lagras i 
stengärdet, vilket är ett par månader efter normal blom-
ningstid. Den sena blomningen hjälper insekter som 
kan hitta nektar och pollen sent på hösten. Exempel 
på blommande växter längs stengärdesrenen är back-
timjan, mandelblomma, tjärblomster, gökärt, gulmåra 
och fetbladsväxter. Här finns även trädgårdsrymlingar 
som fingerborgsblomma, akleja och vinbär. Av orm-
bunksväxter är stensötan karakteristisk på stengärden. 
Majbräken, skogsbräken och träjon växer gärna i när-
heten. Bärande buskar som fläder, druvfläder, benved, 
skogsolvon, slån, björnbär, hagtorn och nyponros trivs 
också vid stengärdet. Deras blommor och bär är en 
viktig födoresurs för många arter. Sist men inte minst 
ska stengärdets funktion som spridningsväg och sam-

manbindare av gröna områden i landskapet nämnas. 
Tillsammans med vägkanter, alléer och vattendrag är de 
otroligt viktiga för landskapets växter och djur. Fåglar, 
fladdermöss och andra däggdjur som rör sig längre 
sträckor använder dem även som navigeringsstråk.  

s. 18. En gräshoppa drar nytta av värmen som strålar ut från stenarna i 
stengärdet. Fornahässle, Killeberg.

Skugga och fukt lockar många sniglar till murar av sten. Där kan 
de hitta olika klimatförutsättningar på en liten yta och välja den 
lämpligaste för dagen. Skäpperöd, Önneköp

Den som har tur kan få skåda hur pantersnigelns parning går till. 
Här har ett stengärde blivit hängplats för två tätt omslingrade sniglar. 
Österslöv, Kristianstad.

s. 19. Raggmossor, mitt i bilden, är torktåliga och trivs på soliga och 
varma stengärden. 

Lavarna, på bilden bland annat kuddägglav och färglav, är värdefulla  
för en lång rad små organismer som föda, bostad eller bara en tillflykts-
plats. 
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Lagar för att skydda stengärdets värden

Stengärden har stora natur- och kulturvärden och är 
ett tilltalande inslag i landskapsbilden. Därför är det 
nödvändigt att bevara dem och till det finns stöd i den 
svenska lagstiftningen. 

Alla stenmurar och odlingsrösen i jordbruksmark i 
Sverige har haft ett skydd i Naturvårdslagen sedan 1964. 
Från 1999 är stengärden och stenrösen i jordbruks-
mark upptagna som generella biotopskyddsområden 
enligt Miljöbalken tillsammans med alléer, pilevallar, 
småvatten med flera små områden som fungerar som 
livsmiljöer för känsliga arter. Inom dessa får man inte 
bedriva en verksamhet eller utföra åtgärder som kan 
skada naturmiljön. 2012 gav Naturvårdsverket ut en 
handbok om biotopskyddsområden och 2014 förtyd-
ligades biotopskyddet ytterligare med beskrivningar av 
ett tjugotal biotoper som omfattas av biotopskydd. I 
beskrivningen om stenmurar finns tydliga exempel på 
vad som kan skada naturmiljön. Enkelt sammanfattat 
ska följande åtgärder undvikas:
- att ta bort hela eller delar av stengärdet eller att ge-
nomföra andra åtgärder som skadar konstruktionen 
eller dess karaktär. 
- att lägga röjningsmaterial eller annat avfall på sten-
gärdet. 
- att sprida gödsel, bekämpningsmedel eller andra fly-
tande vätskor som kan orsaka skada på stengärdet. 
- att genomföra en alltför kraftig röjning nära sten-
gärden
- att orsaka skada på muren med fordon. 
- att exploatera marken vid stengärdet eller att plantera 
träd intill som skapar skugga eller kan påverka kon-
struktionen med sina rötter.

All lagtext med aktuella uppdateringar och ändringar 
finns hos Naturvårdsverket eller Länsstyrelsen. 

Fridlysta arter som lever vid stengärden skyddas genom 
Artskyddsförordningen (2007:845). Förordningen om-
fattar dels arter som värnas enligt EU:s fågeldirektiv 
och habitatdirektiv, dels vissa andra vilt levande arter 
som är hotade i Sverige. Fladdermöss och grod– och 
kräldjur är exempel på hela djurgrupper som är frid-
lysta och hänsyn krävs alltid i deras livsmiljöer. Enligt 
artskyddsförordningen är alla vilda fåglar i landet också 
fredade vilket bland annat innebär att fåglarnas fort-
plantningsmiljöer inte får förstöras. 

Kulturmiljölagen och Skogsvårdslagen är två andra 
lagar som gäller stengärden. Dessa lagar fokuserar på 
det historiska värdet och gäller även stengärden i skogs-
marker. Kulturmiljölagen (KML 1988:950) ger skydd 
åt det som bedöms vara fornlämningar enligt följande 
kriterier: 
- Lämningar efter människors verksamhet under forna 
tider och sådana som bedöms vara tillkomna före 1850.
- Lämningar uppkomna genom äldre tiders bruk och 
som är varaktigt övergivna. 
Det betyder att många av de stengärden som vi har 
omkring oss faktiskt är fornlämningar, men att andra 
inte är det. Det är sannolikt att merparten av alla sten-
gärden är tillkomna före 1850, men många är ändå inte 
fornlämningar eftersom de ligger i befintliga gränser 
och då inte kan betraktas som övergivna. För fornläm-
ningar gäller att de inte får rubbas, tas bort, grävas ut, 
täckas, ändras eller skadas utan särskilt tillstånd från 
Länsstyrelsen. 

Skogsvårdslagen (1979:429) har en hänsynsparagraf 
som ger ett visst skydd även åt yngre kulturlämningar 
som inte bedöms vara fornlämningar. Där säger man att 
skador i och invid kulturmiljöer och kulturlämningar 
ska förhindras eller begränsas vid all skötsel av skog, 
utan att markanvändningen avsevärt försvåras.

I delar av Skåne har en inventering av forn- och 
kulturlämningar gjorts som även omfattar hägnader. 
Resultaten finns att se i Riksantikvarieämbetets digitala 
fornminnesregister Fornsök. Tusentals stengärden och 
hägnadsvallar har registrerats och ofta hänger de ihop 
i stora så kallade hägnadssystem. Tanken med att re-
gistrera hägnader är att lämningarna sannolikt skyddas 
bättre om man vet var de finns. 

Tusentals stengärden och hägnadsvallar har registrerats i Fornsök,
Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesregister,och ofta hänger 
de ihop i stora så kallade hägnadssystem. Här är ett utdrag över 
Måkabygget, Munka Ljungby. 

Grodor, paddor, ödlor och ormar söker sig gärna till stensamlingar. 
Värme och fukt är livsviktigt för dem och att kunna övervintra på 
frostfritt djup. Österslöv, Kristianstad.
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Riktlinjer inför lagning 

Stengärdet kan betraktas som en konstruktion som 
anpassar sig till en viss mängd rörelser i marken. Ett 
osymmetriskt utseende och lite skavanker hör till. Ras 
och skador måste inte lagas. De kan ses som en del 
av tidens förlopp och ger en slags patina som visar på 
ålder och förändringar i omgivande landskap. Undan-
tag finns och det gäller ras som utgör en risk att skada 
människor, djur eller egendom. Raserade stengärden 
som försvårar jordbruket bör också lagas. 

Ur en annan synvinkel (i ett kulturmiljövårdande 
syfte) kan ett skadat stengärde som lagas behålla sin 
funktion och samtidigt förstärks områdets historiska 
identitet. För att det ska vara lämpligt att laga skador 
bör det finnas långa sträckor som är oskadade. De kan 
användas som en referens under arbetet och fungerar 
som en mall för hur den restaurerade delen ska se ut 
när arbetet är klart. 

Saknas det oskadade sträckor som visar hur sten-
gärdet har sett ut är det sällan lämpligt att restaurera 
stengärdet. Istället bör det lämnas som det är för att 
fortsätta vara ett monument över äldre tiders arbete. Att 
laga ett stengärde utan att vara säker på hur det har sett 
ut, kan innebära att man förvanskar både stengärdet 
och den omgivning som det finns i. Avsnitt där sten-
gärdet är i gott skick behålls utan åtgärder eftersom det 
inte skall göras en ombyggnad av stengärdet. Arbetet 
som görs skall synas så lite som möjligt vilket det gör 
om det restaurerade avsnittet får samma utseende som 
oskadade partier

Årligt underhåll av stengärden och enklare lagningar 
kan göras utan risk för naturmiljön om åtgärderna ge-
nomförs på ett hänsynsfullt sätt. För mesta möjliga 
hänsyn genomförs en restaurering eller en lagning under 
den period på året då det är minst risk att störa arter 
som är knutna till stengärdet. Under vinterhalvåret är 
det inte lämpligt att göra något eftersom marken brukar 
vara frusen och det kan finnas övervintrande djur och 
insekter inuti stenkonstruktionen. Övervintringen hos 
grod- och kräldjur pågår från september - oktober till 
och med april – maj beroende på när värme och ljus 
klingar av på hösten och kommer på våren. De månader 
som kvarstår som mest lämpliga för restaurering är juni 
till och med augusti. Stor hänsyn krävs även under 
denna tid eftersom häckande fåglar och kräldjur under 
parningssäsong kan finnas i stengärdet. Risken att störa 
dessa undviks genom att hålla uppsikt över området vid 
skadan innan arbetet påbörjas. 

 Skador som finns vid gamla träd bör lämnas utan 
åtgärd tills vidare om det inte finns risker av sådant 
slag som nämnts tidigare. Träden prioriteras framför 
gärdet eftersom det är en stor brist på gamla och grova 
lövträd i naturen. Både trädet och stengärdet har sin 
plats i landskapet men medan ett stengärde kan lagas 
relativt enkelt tar det en betydligt längre tid att ersätta 
ett gammalt träd och dess naturvärden. Under tiden 
trädet får stå kvar är det ett livsrum för en stor mängd 
andra arter och en betydelsefull del av de ekologiska 
sambanden i närområdet. Skadan brukar inte förvärras 
förrän trädet dör och rötterna som flyttat på stenarna 
förmultnar. För de flesta trädslag tar detta lång tid. När 
trädet och stammen har sparats i det längsta kan man 
ta bort rester av trädet och laga stengärdet. 

Det finns ofta en oro för att träd som växer vid sten-
gärden, kyrkogårdsmurar och andra stenkonstruktioner 
ska orsaka skador. Men trädrötter växer inte in i murar 
utan anledning. Om det sker beror det vanligen på att 
rötterna söker sig till vatten eller näring som det inte 
hittar på annat håll och då finns det andra problem 
som kan behöva åtgärdas i första hand. Kanske beror 
oron på att kunskapen om hur man lagar ett stengärde 
saknas, kunskap som var och varannan markägare hade 
förr. Att se över och laga det som behövdes hörde då till 
vardagen och var inte ett stort eller kostsamt projekt.  

Stengärdesindelade åkrar vid Stora Källstorp, Örkelljunga.  
Närmast i bild syns raserade enkelgärden.

Fetbladsväxter trivs bra på stengärden. Östaröd, Sankt Olof.
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Att laga skador

Redskap och skyddsutrustning  

Att restaurera ett stengärde är en utmaning och ett 
tungt arbete, som kan mildras genom att arbetet plane-
ras och görs med rätt teknik och bra redskap (se sidan 
30). För att skydda fingrar och tår är arbetshandskar 
och skor med stålhätta ett måste. Tillgång till lämpliga 
verktyg och redskap är en nödvändighet för att spara 
på rygg, armar och ben. Slutligen kan tekniken vid 
hanteringen av tunga stenar vara helt avgörande för 
hur smidigt arbetet går. Låt en regel vara att stora stenar 
alltid flyttas minsta möjliga väg och bara om det är nöd-
vändigt. De kan ibland vridas och förflyttas långsamt 
ovanpå stengärdet, utan att behöva tas ner på marken. 
Undvik tunga lyft och om det ändå måste göras så 
tänk på att böja på knäna och att hålla ryggen rak. En 
genomgång av ergonomi för tunga lyft rekommenderas.  
Tänk på säkerheten för dig själv och andra som är i 
närheten av stengärdet under arbetets gång. Stenar kan 
plötsligt rasa ner och orsaka klämskador. Ta bort så 
många stenar som behövs för att förebygga risk för 
nedfallande stenar. Ju högre mur, desto fler stenar kan 
behöva flyttas undan. Tänk samtidigt på att göra minsta 
möjliga åverkan på stengärdets ursprungliga konstruk-
tion vilket innebär en balansgång. Det kan vara till 
nytta med en och annan stötta om de inte är i vägen 
för arbetet. Om restaureringen tar mer än en dag så kan 
arbetsplatsen behöva säkras och kanske även spärras av 
så att inte olyckor kan ske. Barn och husdjur är sällan 
långt borta från ett spännande stengärde. 

Förberedelser
 
Studera stengärdets konstruktion och utseende innan 
du sätter igång. Är stengärdet byggt av små stenar, 
stora eller en mix? Hur ser stenarna ut i form, färg och 
struktur och vad kan deras utseende bero på? Finns 
det variationer i stengärdets höjd eller bredd? Har det 
någon lutning inåt? Kan du se om det finns spår av äldre 
lagningar? Fundera över stengärdenas utseende i när-
området. Är gärdena låga, breda, höga, smala? Vad finns 
det för stenmaterial i byn? Natursten, sprängsten, vul-
kanisk sten, kalksten … är det en sorts sten i murarna 
eller flera olika? Det finns mycket att reflektera över 
och det är ett bra sätt att närma sig en restaurering på. 

Gör sedan en översyn av befintliga skador och dess 
omfattning. Försök att reda ut varför skadan har skett 
och åtgärda problemet för att undvika att ras sker på 
nytt. Det är inte alltid tydligt vad som har orsakat 
ras. Problemet kan få sin förklaring under tiden som 
stenarna kring skadan plockas bort. I de fall när en 
lagning redan i förväg kan beräknas bli omfattande 
och påverka en stor yta måste man tänka om eftersom 
åtgärder som kan skada naturmiljön vid stengärdet 
inte får genomföras. En omfattande lagning ändrar 
sannolikhet stengärdets karaktär och risken är stor att 
stengärdets naturvärden skadas. Börja därför med att 
kontakta Länsstyrelsen när en lagning i ett stengärde 
planeras eftersom biotopskyddsbestämmelserna eller 
kulturmiljölagen troligen gäller. 

Skador som är tydligt avgränsade och har orsakats 
av stenar som kalvat ur, djur som forcerat muren eller 
påkörning av fordon brukar vara relativt enkla att laga.  
Stengärden som rasat som en följd av fel som gjorts i 
konstruktionen redan från start, till exempel en dålig 
grund, är betydligt svårare att åtgärda eftersom i stort 
sett all sten kring skadan måste plockas bort för att lösa 
problemet. Även ras som uppkommit genom markför-
ändringar, jordtryck och liknande kräver större ingrepp 
för att åtgärda. 

Fotografera stengärdet och de skador som finns. 
Bilderna kan vara en hjälp under arbetet för att få de 
synliga stenarna tillbaka på samma plats som tidigare. 
Markera gärna fotoplatsen så att du kan ta bilder från 
samma punkt vid ett senare tillfälle. Det är spännande 

Allen vid Torsebro krutbruk utanför Kristianatad kantas av enorma 
stengärden. Goda resurser var en förutsättning för att kunna bygga 
murar av detta slag. Goda resurser krävs även idag när det är dags att 
laga de ras som ägt rum. Före- och efterbilden talar för sig själv när 
det kommer till frågan om det var en lämplig plats att restaurera. Lag-
ningen saknar dock ett ytskikt av mossor och lavar och kommer 
att synas under en lång tid framöver.
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att använda foton för att jämföra muren före och efter 
arbetet och se hur väl restaureringen lyckades. Stengär-
dets utsida är som ett pussel med ett specifikt mönster 
som inte förändras nämnvärt med tiden vilket innebär 
att även äldre fotografier kan vara till hjälp.  

Avsätt tid för att titta efter fågelaktivitet och even-
tuella grod- och kräldjur i närheten av den skada som 
ska åtgärdas ungefär en vecka före start. Observationen, 
som genomförs på tillräckligt avstånd för att eventuella 
häckande fåglar eller kräldjur skall känna sig ohotade 
och våga sig fram, bör pågå under 15-30 minuter och 
gärna under flera tillfällen. Om det finns en risk att 
djurlivet vid stengärdet störs så måste restaureringsar-
betet vänta till häckning och fortplantning har avslu-
tats, vilket kan innebära en väntetid på upp till ett par 
månader. Om störning verkar uppstå under arbetets 
gång, skall restaureringen avbrytas. Lagningsarbetet 
måste vänta, ibland ända till året därpå.

Praktiskt arbete
Enkelgärden är relativt lätta att återställa. Se till att 
använda ”rätt” stenar vid restaureringen, det vill säga 
de stenar som legat i stengärdet före raset. I de flesta 
fall finns de i närheten av gärdet. Försök att göra kon-
struktionen stadig genom att varje sten ligger med fäste 
på två underliggande stenar, över deras skarv. Samtidigt 
ska de hållas på plats av ”grannarna” bredvid. Ta reda 
på vilken höjd som gärdet har genom att titta på ett 
oskadat parti innan du sätter igång. 

Dubbelgärden är mer komplicerade att laga då de 
innehåller en stor mängd stenar, långt fler än man kan 
tro. Utgå från det skadade området och plocka, lyft, 
rulla och baxa bort sten för sten tills det går att börja 
arbeta med restaureringen. Eftersom det gäller att 
behålla den ursprungliga konstruktionen ska så få stenar 
tas bort som möjligt. En erfaren stengärdesrestaurerare 
klarar att jobba i trånga utrymmen och med små mar-
ginaler genom att använda få men smidiga redskap. 
Detta sparar både tid och onödigt kroppsarbete. Med 
erfarenhet kommer en förmåga att bedöma risken för 
nedfallande stenar. Stengärdets höjd avgör hur många 
stenar som måste flyttas innan arbetsområdet kan ses 
som säkert. En bak- eller framsida som inte har berörts 
av raset kan många gånger lämnas orörd medan skadan 
intill lagas. När själva kärnan av skadan är frilagd kan 
det gå att flytta tillbaka stenar som bara rört sig liteg-

rand, till sitt ursprungliga läge med hjälp av ett spett 
och kilstenar om det behövs. 

De stenar som plockas bort för att frilägga en skada 
studeras och sorteras i olika högar enligt följande: 
Stenar som legat utåt i stengärdet läggs för sig så att 
de kan läggas tillbaka i samma läge. Ytsten har lavar 
och mossor växande på ytan och är enkla att känna 
igen. Alla andra stenar är fyllnadssten och läggs i hög 
nummer två. De saknar påväxt av lavar och ska placeras 
inuti stengärdet när skadan lagas. En tredje hög kan bli 
aktuell eftersom många stengärden har använts som en 
slags soptipp längre tillbaka. Tegelrester, metallskrot, 
glasflaskor och gamla skor är inte helt ovanliga fynd.

När mängden sten som behöver flyttas för att kunna 
åtgärda skadan är ur vägen är det dags att rätta till det 
som blivit fel. Utgå från de stenar som ligger där de ska 
i konstruktionen. Ofta måste en eller flera grundstenar 
justeras för att de har flyttats ur läge och lutar åt fel håll. 
Här kan man ha nytta av ett vanligt spett men ofta 
behövs även hjälpmedel som klarar större tyngder. En 
gammal trefot, stocklyftare eller annan kran som sköts 
med handkraft är till stor hjälp. Även en traktor kan 
göra nytta om den används med försiktighet.

Om det inte går att ändra läget på en stor sten, det 
kan till exempel vara ett fast block som ingår i stengär-
det, går det att rätta till en felaktig lutning med hjälp 
av andra stenar. Mindre stenar med lutning åt motsatt 
håll kan lösa problemet. Avlånga stenar är också an-
vändbara för att kompensera problem och hålla ihop 
konstruktionen genom sin långsträckta form. En sådan 
sten kallas för en ankarsten.

När orsaken till raset har åtgärdats plockas sten för 
sten tillbaka på sin plats så att kallmuren slutligen blir 
återställd till rätt form. Ta då och då ett steg tillbaka för 
att avgöra om lutning och utseende stämmer överens 
med resten av stengärdet. Som sagt tidigare är en bra 
byggsida platt, åtminstone på en del av ytan, så att 
stenen som ska ligga ovanpå får ett stabilt underlag. 
Stenarna läggs som individuella pusselbitar och varje 
bit skall vara väl förankrad med hjälp av omkringlig-
gande stenar. 

Målet är att varje sten läggs med fäste på två under-
liggande stenar över deras skarv i underliggande lager. 
Långa ankarstenar läggs in där de passar. Eftersträva att 
skapa en svag lutning inåt på byggsidan för att undvika 
att ovanpåliggande stenar rör sig utåt. Samtidigt ökar 
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murens hållbarhet. Stora och tunga stenar och andra 
som inte passar in utseendemässigt läggs med fördel 
långt ner. Större stenar som göms invändigt bidrar med 
stadga. Undvik små och runda stenar i lägen där det 
finns en risk att de kan röra på sig i framtiden och kila 
ut andra stenar. Använd ytstenar från den sorterade 
högen och leta fram den jämna och lavbeklädda ”vise-
sidan” för att återigen placera den utåt. Förankra varje 
sten noga genom att mindre sten knackas in i mellan-
rummen för att förebygga rörelser i konstruktionen. 
Vid en restaurering finns alla efterfrågade kvaliteter 
hos de befintliga stenarna, det gäller bara att hitta rätt 
pusselbit till rätt plats. Kom ihåg att titta på dina fo-
tografier och jämför stenarnas utseende på bild och i 
verkligheten som ett stöd i arbetet. 

Använd lyftkraften i de redskap du har tillhands 
när de tyngsta stenarna ska justeras eller återplaceras. 
Kroken på vajern fästs så nära lyftpunkten på kättingen 
kring stenen som möjligt. Det minskar onödigt arbete 
med veven. 

Om det fattas stenar i dubbelgärdet hittas de vanli-
gen på marken bredvid. Men ha i minnet att det inte är 
givet att stenar nedanför ett gärde har hört till konstruk-
tionen, det kan vara stenar som har lagts dit i senare 
tid. Tillför inte ny sten i stora mängder för att försöka 
uppnå en enhetlig höjd på gärdet. Ursprunglig höjd är 
svår att fastställa med säkerhet och den kan dessutom ha 
varierat på olika sträckor och förändrats med tiden. Om 
stenen inte räcker till vid lagningen beror det många 
gånger på att sidorna har blivit för raka. Raka murar 
kräver fler stenar än lutande murar. 

Extra byggmaterial kan ofta hämtas från åkermar-
ken på fastigheten om stenen där har samma form och 
struktur som de i gärdet. Undvik att använda stenar 
som legat under jorden till ytsten för det gör att lag-
ningen syns väldigt tydligt under många år framöver. 
Nakna stenar utmärker sig tydligt bland lavbeklädda 
stenar. Lägg därför ny sten i grunden eller inne i sten-
gärdet. Ibland finns det ett ”stenförråd” på den egna 
fastigheten men kontrollera att stenförrådet inte är ett 
biotopskyddsområde eller en fornlämning för i så fall 
får det inte användas. En ny stentipp som lagts på eller 
intill jordbruksmark räknas som ett odlingsröse och 
omfattas av biotopskydd efter ett års tid eftersom det 
snabbt koloniseras av olika växt- och djurarter.  

Änden av stengärdet har rasat. Eftersom stengärdet är i gott skick  
och vi ser hur konstruktionen sett ut från början är det ok att laga det.  
Lagningen gör en stor skillnad för funktion och utseende.

När sten för sten plockas bort kan vi se varför det har rasat. Här har en av 
grundstenarna ändrat läge och orsakat att några andra stenar har rört 
sig och kalvat ur stengärdet.

En smal stenhacka är smidig och går att arbeta med även i trånga lägen.
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En specialkonstruerad stocklyftare gör det tunga arbetet. De två  
ditmonterade benen placeras så att stenen hamnar i centrum. Kroken  
ska fästas så nära stenen som möjligt för att underlätta arbetet. 

Stenen har glidit ur sin position i stengärdespusslet och orsakat ras.  
En kätting träs kring stenen och när vajerkroken sitter fäst nära  
lyftpunkten går det att börja veva stenen tillbaka till sin plats.

Grundstenen ligger i rätt läge igen. Nu kan alla stenar läggas tillbaka, 
sten för sten på sin rätta plats i pusslet. De tyngsta stenarna rullas upp 
med hjälp av stenstegen. Därefter vrids de i rätt läge.
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Följande redskap används vid Regionmuseets kurser om restaurering av stengärden:

• Liten stege av trä, för att rulla stora stenar från marken upp i muren eller för att bära 
 tyngre stenar på. Stegen är specialkonstruerad med ett avstånd på max 20 cm mellan 
 ribborna så att stenarna inte kan trilla igenom, fastna eller kana nedåt.  
• Kofot där ett järnspett är för långt, eller för att skrapa bort jord i trånga utrymmen.
• Stenhacka, modell större, för att gräva bort jord och mindre sten.
• Stor slägga för att spräcka sten.
• Slägga, mindre modell, som används för att slå fast kilstenar.
• Spade för att gräva.
• Yxa för att hugga av rötter.
• Spett, för att bända upp, stötta och förflytta stenar. Gärna en mindre modell.
• Trefotskran, en så kallad Jätte eller en stubbabrytare för att lyfta stora grundstenar.
• Stocklyftaren av märket ”Gigant” som ursprungligen användes för att lasta timmerstockar.  
 Den har en backspärr som förebygger risker, vinsch, block, talja, vajer och en järnkrok. 
 I detta fall specialkonstruerad så att två ben kan fästas på den med sprintar. 
 Den blir då som en liten, lätthanterad Jätte. 
• Kättingar anpassade för respektive kran och som fästs kring den sten som ska förflyttas. 
 Gärna med en krok i änden som kan fästas i en ögla.

Orsaker till att stengärden rasar:

• Tippning av sten och jord på eller intill stengärdet
• En påförd tyngd; träd, stenblock eller annat
• Ändrade vattenförhållanden i marken
• Frostsprängning, tjälskador, är känsligast i marker med lera och silt
• Fordonsrelaterade skador, till exempel vid snöröjning, åkerbruk m.m
• Sättning i marken
• Grävarbete i direkt närhet
• Påverkan av grävande, klättrande djur
• Påverkan från växande eller förmultnande stammar och rötter
• Invasiva växter, ofta förvildade kulturväxter
• En dåligt lagd grund
• Rubbade grundstenar
• Stenar som rört sig ur läge, kalvar ur eller puttar ut andra stenar
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Bra att tänka på

Låt inte buskar och träd växa upp vid stengärden som finns 
i öppna marker för då blir miljön snabbt helt annorlunda. 
Skugga och organiskt material som tillförs av löv och 
grenar försämrar för stengärdets växter och djur. Gör som 
man gjorde förr och se över alla stengärden på fastigheten 
årligen och ta bort nytillkomna skott från träd och buskar.  
    Stengärden ska vara bra dränerade främst för att 
undvika rörelser i konstruktionen och för att förhin-
dra att rötter söker sig in mellan stenarna. Var obser-
vant på förändringar i omgivningen som kan leda om 
vattenflöden ovan eller under mark mot stengärdet.  
     Grässträngen närmast stengärdet är en värdefull livs-
miljö för allt levande på och intill gärdet. Om ditt sten-
gärde ligger intill åkermark ska hänsyn tas till växter och 
djur enligt rådande förordningar om växtskyddsmedel. 
Förordningarna finns på nätet hos Naturvårdsverket och 
Kemikalieinspektionen. 

Håll efter invasiva växter från trädgården och vägkanter så 
att de inte sprider sig till stengärdet. Exempel på sådana är 
snöbär och spirea som båda är svåra att bli av med. Deras 
bladmassa skuggar stengärdet och rötterna kan påverka 
stenarnas läge. Årligen återkommande uppdragning av 
växterna med roten är metoden som gäller för att hålla 
efter sådana arter.

Det finns goda möjligheter att lära sig mer om stengär-
den inom Landsbygdsprogrammet. Kompetensutveck-
ling genom rådgivning och kurser erbjuds inom det som 
kallas ett Rikt odlingslandskap. Utbudet går att hitta via 
Länsstyrelsens hemsida.



Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.


