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Förord
Föreliggande forskningsprojekt inleddes med en FoU-ansökan om forsknings-
medel från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Medverkande var 
även Grimsö forskningsstation under Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 
Ansökan lämnades till Vägverket år 1998. Ansökan benämndes Metodik för 
bedömning och utveckling av natur- och kulturlandskapets värden och funktioner
för tillämpning i vägplaneringen (VTI dnr 259/98-5). Vägverket intresserade sig
för projektet, men hade samtidigt fått in andra FoU-ansökningar som ur vissa 
aspekter kunde anses tangera varandra. Även Banverket hade tagit emot ett flertal 
FoU-ansökningar med snarlikt innehåll. Vägverket beviljade ansökan 2001 (dnr 
SA80 A 2001:17562) med kravet på att projektet skulle inrymmas som en del i ett 
större projekt. Det övergripande projektet kom att kallas EKLIPS (Ekologisk 
infrastrukturplanering med fjärranalys). Projektet startade år 2000 med en dialog 
mellan VTI och Grimsö å ena sidan och Vägverket och Banverket å andra sidan. 

Inom EKLIPS har delprojekt bedrivits av följande personer: 
¶ fil.dr. Karl-Olof Bergman från Linköpings universitet tillsammans med John 

Askling från Calluna AB 
¶ fil.dr. Görgen Göransson från Kalmar högskola 
¶ docent Lennart Folkeson från VTI 
¶ fil.dr. Grzegorz Mikusinski och fil.dr. Andreas Seiler från Grimsö

forskningsstation
¶ Anders Lundgren och fil.dr. Kerstin Nordström från Satellus. 

Sen starten har vissa förändringar skett. Fil.dr. Hans Antonson från VTI 
engagerades vid tiden då projektmedel beviljades. Ungefär ett år senare anslöt
fil.dr. Mats Gustafsson till VTI:s del. Janet Jakoub, VTI, har hjälpt till med
digitalisering av geografiska data. Formell projektledare har varit Lennart 
Folkeson, VTI. Anders Lundgren har slutat och projektet har helt tagits över av 
Kerstin Nordström, nu vid Metria miljöanalys. Grzegorz Mikusinski har slutat vid
Grimsö forskningsstation och deltar fortsättningsvis i arbetet från Örebro 
universitet. Kerstin Nordström har fått i uppdrag att skriva slutrapporten för 
EKLIPS-projektet. En rapport som bygger på de olika forskarnas arbeten.

Linköping oktober 2004 

Lennart Folkeson 
Projektledare
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Sammanfattning
Eklips är ett samarbetsprojekt med många inblandade parter. VTI:s del har varit 
att undersöka vissa samband i landskapet utifrån ordinära fält och kartstudier. 
Därefter har forskare vid Metria Miljöanalys försökt identifiera dessa samband
automatiskt.

De studerade sambanden är kända sedan länge inom kulturgeografisk och 
agrarhistorisk forskning. Det är samband mellan olika företeelser i landskap, 
exempelvis mellan olika bebyggelsekategorier såsom mellan herrgård respektive 
bondgård och dess underlydande torp. Därefter har simulering och analys av hur 
vägar bryter sambanden genomförts. Att försöka visualisera sambanden har också 
varit viktigt i arbetet samt att försöka förstå hur sambanden uppfattas när man
lyfter blicken från kartan till det faktiska landskapet. 

Vi har kommit fram till slutsatsen att sambanden måste vara konkreta för att 
kunna uppfattas, dvs. om man skall kunna förstå måste man också kunna se. Det 
räcker således inte med att sambanden går att grafiskt visualisera på en karta. De 
måste kunna upplevas i landskapet för att kunna pekas ut som exempelvis
bevarandevärda eller hänsynsvärda. 
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1 EKLIPS-Uppdraget
EKLIPS kan kännetecknas som ett pilotprojekt, där det har rått en viss osäkerhet
bland såväl beställare som forskare huruvida de uppställda målen skulle kunna 
nås. Beställarnas vision är att det i en framtid skall vara möjligt att automatiskt,
via geografiska informationssystem (GIS) och fjärranalys, kunna söka efter olika 
typer av naturgivna, ekologiska och kulturhistoriska strukturer och samband i 
landskapet. Detta för att redan i ett mycket tidigt skede av väg- eller 
järnvägsplanering kunna beakta olika typer av natur- och kulturvärden och 
dessutom kunna styra de ekonomiska resurserna för inventering av vissa, från det
automatiserade systemet, utpekade områden istället för en fullskalig inventering
av värden. EKLIPS-deltagarna har vid en rad planeringsmöten enats om en 
arbetsmodell, se figur 1. 

Identifiering av samband och funktioner i landskapet är ett område, som inom
infrastrukturplaneringssammanhang är eftersatt. Ser man till den kulturhistoriska
dimensionen uppfattas den inte sällan som svårgreppbar, för att inte säga
humanistiskt flummig. Detta eftersom de kulturhistoriska sambanden ofta inte är
synliga för blotta ögat, eller kan tyckas vara betydelselösa idag, eftersom de 
behandlar gången tid, exempelvis sambandet mellan ett vikingatida gravfält och 
en by av idag. När det däremot gäller ekologiska samband är förståelsen oftast 
större, eftersom sambanden där är tydligare. En groda lever större delen av sitt liv 
på en plats men parar sig på en annan. Två platser med ett tydligt samband som, 
om det bryts av en väg eller järnväg, kan få stora konsekvenser för ett lokalt 
djursamhälle eller för den totala populationen som sådan. Tanken med
föreliggande forskningsprojekt var att på ett tydligare sätt försöka uppmärksamma
landskapets samband och funktioner. 

2 Genomförande och planläggning 
I VTI:s FoU-ansökan var syftet att ”utveckla praktiskt användbar metodik dels för 
identifiering, karaktärisering och bedömning av (främst storskaliga) funktionella 
strukturer i natur- och kulturlandskapet, dels för ökad miljöanpassning av
vägtransportsystemet så att natur- och kulturlandskapets värden, strukturer och 
funktioner bevaras och tillvaratas och utvecklas”.

Inriktningen på VTI:s forskningsansökan kom att ändras en aning i samband
med att projektet kom att ingå som en del i EKLIPS. Inledningsvis fördelades
arbetet på så sätt att SLU tog hand om ekologiska samband medan VTI stod för de 
kulturhistoriska sambanden och sedermera även de naturgeografiska sambanden. 
En gemensam arbetsmodell utarbetades (se nedan) som utgick från olika 
nationella miljömål.

Efter ungefär ett år stod det dock klart att SLU stod inför vissa tidsproblem där 
lösningen dels var nyrekrytering av forskare, dels en uppdelning av 
slutredovisningen i en VTI-del och en SLU-del. Tanken har dock hela tiden varit
att utgå från den gemensamma arbetsmodellen. 

Efter att VTI och SLU delat upp arbetsuppgifterna sinsemellan påbörjades 
arbetet med att, dels upprätta en arbetsmodell (se figur 2), dels välja ut ett 
geografiskt område där arbetet kunde utföras. Det viktiga var att området skulle 
omfatta stora agrara bygder som där det fanns ett småskaligt historiskt 
kartmaterial samtidigt som området skulle uppfylla kravet på att innehålla stora 

VTI notat 51-2004 7



skogsområden med mycket vilt och med tillgång till källmaterialet
Sverigeklassningen (ett provområde för tillskapandet av vektoriserad vegetations-
karta). Valet föll på trakten kring Örebro stad. 

3 Forskningsuppgiften
Syftet med föreliggande studie är att utveckla en praktiskt användbar metodik för 
bedömning av landskapets värden, samband och strukturer (främst i fråga om
kultur).

4 Undersökningsområdet 
Centralt inom undersökningsområdet ligger Örebro stad. Gränsen för området har 
dragits i en cirkel med 25 kilometers radie från denna centrumpunkt, se figur 3. 
Inom detta landområde genomfördes en detaljstudie av områdets sydöstra del. 
Huvuddelen av området kan beskrivas som fullåkersbygd med vissa inslag av 
moränkullar. I områdets nordvästra del tar Kilsbergen vid genom en tydlig 
förkastningsbrant. Kilsbergen kan beskrivas som ett barrskogsbevuxet 
moränområde med många sjöar. 

4.1 Det naturgivna landskapet 
Undersökningsområdets geologi utgörs huvudsakligen av graniter, gnejser och 
sandsten, med betydande inslag av urkalksten (marmor) och ordovicisk kalksten. 
Malmrika områden finns på ett flertal platser inom undersökningsområdet,
företrädesvis vid Kilsbergen kring Garphyttan, söder om Nora (Pershyttan). 

Landskapet har en tydlig glacial prägel, med drumliner och andra moränhöjder
som höjer sig över fullåkersbygdens lerslätter. Drumliner är avlånga moränhöjder
avsatta och formade av inlandsisen och därför genomgående orienterade i nord-
sydlig riktning, vilket var inlandsisens rörelseriktning i trakten. Genom 
åkerbygden löper även en stor mängd rullstensåsar. Dessa åsar är lokaliserade i 
samma riktning som drumlinerna. Jordtäcket består alltså huvudsakligen av morän
eller lera med inslag av grus och sand i bl.a. rullstensåsarna.

Ett flertal större vattendrag rinner genom landskapet, ofta i väst-östlig riktning. 
Exempelvis Arbogaån (även kallad Oppbogaån), Åssingån (även kallad 
Sverkestaån), Dyltaån, Järleån, Frösvidalsån, Lillån, Svartån och Täljeån.

Inom undersökningsområdet finns ett stort antal större och mindre sjöar. Den 
största är Hjälmaren följd av Väringen, Tysslingen, Lången och Östra Kvismaren.

4.2 Det kulturpräglade landskapet 
Området karaktäriseras idag i huvudsak av fullåkersbygd med spannmåls-
produktion. Särskilt tydligt är detta sydöst om Örebro, i området runt Kvismaren
och Hjälmare kanal. Att spannmålsproduktion har fått en så dominerande ställning 
i denna del av undersökningsområdet beror bl.a. på lerjordarna, men även på att 
flera av sjöarna genomgått stora sänkningsföretag såsom Hjälmaren, Östra och 
Västra Kvismaren (den senare helt utdikad), Mosjön (utdikad) och Rastasjön även 
kallad Tjärnsjön (utdikad). Även andra sjöar inom undersökningsområdet har gått 
samma öde till mötes, bl.a. Nedergårdasjön, (utdikad), Husbysjön (utdikad) och 
Tysslingen. Sjösänkningarna och avtappningarna skedde mot slutet av 1800-talet. 
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Historiskt sett har dock de nuvarande stora åkerområdena många gånger varit för 
fuktiga för att läggas under plogen. De användes då som ängsmarker och det var 
inte förrän ny jordbruksteknik introducerades som de kunde övergå till att bli
åkermark. De stora jordbrukstekniska innovationerna brukar gå under 
benämningen den agrara revolutionen, då bl.a. dikningsteknik och järnredskap 
såsom järnskodd spade och järnplog introducerades. 

Inom de stora åkerområdena finns drumliner varpå ofta bebyggelse och vägar 
har lokaliserats. Detsamma gäller för rullstensåsarna.

Området har utöver agrar produktion karaktäriserats av industriell produktion. 
Det är framförallt malmfyndigheterna, kalk- och alunskifferförekomsterna samt
de stora skogsområdena som givit upphov till industrier. Framförallt är det 
gruvbrytning i en eller annan form. Malmen har i sin tur gett upphov till 
anrikningsplatser med både masugnar och stångjärnshammare. Skogen har 
bidragit med råvara till järnindustrin i form av kol, men även till sågverk och 
pappersbruk. Många gånger hämtades energi ur vattendragen. 

Inom undersökningsområdet finns två städer, Kumla och Örebro. En mängd
mindre tätbebyggda samhällsbildningar har växt upp kring kyrkor, äldre 
stationssamhällen och industrier. Exempel på sådana samhällen är Stora Mellösa, 
Odensbacken, Hovsta, Garphyttan, Latorpsbruk, Marieberg, Mosås, Hallsberg,
Hällabrottet, Sköllersta, Almby, Glanshammar och Frövi. 

5 Metodik 
5.1 Samband 
Samband har betydelsen ”något som anknyter eller förbinder vissa företeelser.
Vanligen tämligen abstrakt om förbindelser som kan vara svårupptäckta”.1
Tidigare har man inom natur- och kulturmiljövården uppmärksammat och skyddat 
objekt av olika typer, såsom byggnader, fornlämningar, arter etc. Sällan har man
uppmärksammat det sammanhang eller den miljö vari objekten finns och har sitt 
ursprung. Betydelsen av ordet miljö är omgivning och omgivande förhållanden.2
Miljöbegreppet används framförallt om samspelet mellan omgivningens enskilda
delar. Miljön beskriver ett förhållande mellan olika företeelser, men man skulle 
lika gärna kunna beskriva detta förhållande som ett samband.

Samband är ett komplex av olika typer. Dels finns geografiska samband, dvs. 
det finns ett förhållande mellan två platser, områden, punkter etc. Exempelvis kan 
vi nämna sambandet mellan gruvområdet och masugnen eller mellan fågelholken 
och födosökområdet. Dels finns historiska samband. Detta gäller framförallt
kontinuitet i utnyttjande, exempelvis kan en plats ha utnyttjats för åkerbruk på 
1700-talet och utnyttjas fortfarande idag som åker eller ett hamlat träd som utgör 
boplats för mustaschfladdermusen. Dels finns det funktionella samband,
exempelvis kan motell och kanske t.o.m. McDonald’s-restaurangerna utmed våra 
stora allfartsvägar ses som ett modernt uttryck för äldre gästgiverier och krogar?
Kopplingen blir naturligtvis ännu tydligare om det är samma eller nästan samma
plats som avses. Men det kan även vara en koppling mellan de naturgivna 
förutsättningarna och den kulturella påverkan, exempelvis förhållandet mellan
moränlera och åkerbruk. Det finns även ekonomiska samband och sociala

1 Nationalencyklopedins ordbok, 1996, s. 67.
2 Nationalencyklopedin, 1994.
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samband. Ett ekonomiskt och socialt samband kan exempelvis utgöras av 
förhållandet mellan herrgården och arbetarbostäderna, som avspeglar sig i 
hustyper (slott, kollektiva bostadslängor) med olika ideologisk utformning och 
innebörd.

5.2 Landskap
Landskap idag är ett mångskiftande begrepp. 1900-talets forskning om landskap 
kretsar till stor del runt de tankar som formulerades av Carl Ortwin Sauer i hans
artikel The Morphology of Landscape från 1925 fick ett oerhört genomslag.3
Sauer skrev om landytans form eller land shape4 och gick emot den då rådande 
naturdeterministiska skolan som menade att människan helt och hållet var styrd av 
naturmiljön och att olika kulturer på jorden också återspeglade naturgivna
skillnader. Sauer menade att landskapet inte endast kan förstås utifrån den fysiska
landytan (naturlandskap), utan även utifrån människan (kulturlandskap). 
Människan påverkar naturen och påverkas av naturen i ett ständigt pågående 
växelspel enligt Sauer. Hans forskningsinriktning hör till det man kallar för 
Berkeleyskolan.

John Fraser Hart är en forskare i Sauers anda. Han menar att landskapet 
innehåller tre huvudsakliga delar (komponenter): 1) landformerna eller de 
naturgivna förutsättningarna, 2) vegetation och 3) de strukturer som människan 
bidragit med. Dessa kan i sin tur delas in i fyra undergrupper 3a) markindelningar,
3b) ekonomiska strukturer, 3c) byggnadstyper och 3d) bebyggelse-
agglomerationer. Former och hur formerna bygger upp strukturer avspeglar deras 
funktioner.5 Landskapet har huvudsakligen formats utifrån människans
möjligheter att kunna försörja sig genom att producera mat och fibrer. Hart lyfter 
fram de kulturella skillnadernas möjlighet att påverka former och deras
strukturer.6 I denna landskapssyn ses marken som en resurs för att i vardagen
skaffa föda och alstra rikedom. Hart som har varit en mycket central gestalt inom
amerikansk forskning citeras alltmer sällan. 

Kenneth Olwig har studerat landskapsbegreppets historia och innebörd. Han 
menar att landscape internationellt kommit att betyda sceneri genom det engelska 
språkets ökade roll, men att denna betydelse är sekundär till det germanska
landskapsbegreppet Landschaft. Ordet måste förstås i såväl geografiska som
historiska termer. En viktig del i begreppet är rättslig dvs. den hör ihop med en 
lag, de medeltida landskapslagarna som var en produkt av erfarenheter i ständig 
förändring. I denna bemärkelse är landskap inte endast något fysiskt utan en 
kulturell produkt. Man kan säga att termen då avsåg ett avgränsat markområde
som förknippades med ett folk och dess sedvänjor och regler: a nexus of law and 
cultural identity.7 Denna betydelse lever idag kvar i de större territoriella
enheterna som benämns landskap, Småland, Jämtland osv. Men samma begrepp 
kunde även användas för ännu större områden, nationen, där ordet land idag ingår 
i många länders namn såsom England, Finland etc. Termen betyder såväl nation 
som odlad landsbygd i de germanska språken. När man inom de germanska
språken avbildade naturen kallades det för natursceneri eller landskapssceneri och 

3 Sauer, 1925.
4 Sauer, 1925, s. 25.
5 Hart, 1998, s. 2–3.
6 Hart, 1998, s. 3–4.
7 Olwig, 1996, s. 633.
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konstnärerna gjorde ingen skillnad mellan stad och land.8 När landskapsmåleriet
inledningsvis (tidigt 1600-tal) importerades till England hade landskap samma 
innebörd på båda sidorna kanalen. När det engelska hovet investerade i konst
satsade det dock på landskapsmåleri från Italien, där den nordeuropeiska 
betydelsen av landskap inte fanns.

De italienska landskapsmålarna intresserade sig istället för geometrin i det 
estetiska rummet. En av de stora konstnärerna i Italien var arkitekten Andrea 
Palladio som hade designat stora italienska gods. I England inspirerades man av 
dessa landskap och stora gods kom att designas efter italienskt manér.
Aristokratins gotiska bostäder fick ge vika åt palladiska villor omgivna av stora 
trädgårdar. När de belgiska och holländska landskapsmålningarna så småningom
importerades till England kom landskap att beteckna en viss typ av konstverk. 
Under 1700-talet fick landskapsbegreppet sin moderna innebörd, sceneri, kuliss 
och kom att bli synonymt med natur. De sceniska landskapen, så som de 
uppträder i de palladiska godsmiljöerna, innehöll värderingar och ideologier för 
folket i form av nyliberala demokratiska strävanden som vid denna tid såg 
Europas ljus.9

Från 1980-talet och framöver har en ny inriktning inom landskapsforskningen 
vuxit sig allt starkare. Det är en postmodern syn som har hämtat teoretisk 
inspiration från framförallt socialantropologisk forskning, exempelvis ur Clifford 
Geertz tankar om att läsa kulturer som text samt att finna en dold mening i
symboler. Denna antropologiska inspiration är viktig eftersom forskning om 
dagens landskap inte bara behandlar olika typer av former utan även människorna
som lever där. Meinig skriver att man för att förstå landskap måste förstå 
människors attityder och värderingar. Landskap är inte endast det som vi ser 
framför oss, även det som vi ser inom oss.10 Det är framförallt de tre engelska
forskarna Denis Cosgrove, Peter Jackson och Stephen Daniels som utmärker sig 
inom den nya inriktningen, idag kallad ”New Cultural Geography”.11

Cosgrove och Jackson kritiserade Berkeleyskolan för att vara för koncentrerad
på det agrara och det antikvariska såsom stängsel, hus, åkrar, gränser etc. Ett 
annat problem med Berkeleyskolan är att kultur ses som något homogent istället 
för en mångfald av ras, kön och identitet. Istället bör man använda sig av mer
förklarande än morfologiska metoder, som hämtades från språkvetenskap och 
symbolforskning.12 Cosgrove och Jackson anser vidare att landskap är en kulturell
konstruktion eller snarare en kulturell avbild, som i sig bygger en identitet. De ser 
därför landskapet som en teater eller som en text som kan läsas som ett socialt 
dokument. Detta har fått dem att i sin landskapsanalys intressera sig för bilder, 

8 Olwig, 1996, s. 635. Natur hade dock inte samma innebörd förr som idag. Natur är ett begrepp
som vi idag ofta förknippar med något naturligt, såsom berg, jord, växter, vatten samt väder, vind,
skred, vulkanism etc. (naturkrafter). I antiken såg man natur som ett utvecklingsförlopp, från 1 till
3 via 2 etc. Odlingens utveckling och tillväxt betraktades därför som natur. Upplysningstiden såg
odlingslandskap som natur eftersom dessa landskap bidrog med insikt om och representerade
naturens grundläggande potential (utveckling). De orörda markerna sågs tvärt om som onaturliga.
Under renässansen kom natur att avse en plats betraktad utifrån som en skådeplats (jämför med
termen natursceneri) (Olwig, 1997,s. 26–27).
9 Olwig, 1997, s. 28.
10 Meinig, 1979, s. 34.
11 Duncan, 2000a, s. 430. Benämningen är i vårt tycke ett positivistiskt uttryck för att det gamla är 
sämre än det nya, mer utvecklade konceptet. Hur nästa inriktning, som kritiserar det nya, skall
benämnas kommer bli intressant.
12 Cosgrove & Jackson, 1987, s. 97.
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exempelvis konst, i stället för verkliga landskap.13 Cosgrove menar att man kan 
avkoda ett avbildat landskap om man har kunskap om det särskilda kulturella 
sammanhanget. Men genom att acceptera att landskapet är en text som kan läsas 
så accepterar man även att landskapet kan tolkas på olika sätt av olika personer.

Christopher Tilley hör till de forskare som menar att landskap inte finns i en
materiell objektiv mening. En geografisk plats har under tidens gång sett olika ut 
och har uppfattats olika av olika personer. Han menar att landskap är en mental
skapelse (mind-scape) eller en pågående mental uttydning.14 Den nya 
postmoderna inriktningen anser att ett markområde förvisso är mer påtagligt, men
inte mer äkta eller mindre fiktivt än en landskapsmålning eller en dikt.15 Detta
ideologiska sätt att se på landskapet uttrycker hur olika samhällsklasser har valt
att representera16 sig och sin egendom och för postmodernisterna avses hur man i 
bild väljer att genom symboler uttrycka omgivningen. I vår vardag uttrycker vi 
genom olika former och strukturer olika ståndpunkter och ideologier. Formerna
och strukturerna tolkas kanske inte som symboler av individen själv, men kan 
mycket väl tolkas så av någon annan. Den bil vi kör säger ibland något om 
föraren.

Marie Price och Martin Lewis har reagerat mot den nya inriktningens på tok 
för ensidiga bild av Sauer och Berkeleyskolan. De menar denna syn vittnar om att 
kritikerna inte är tillräckligt pålästa. De geografer som följde i Sauers fotspår,
kom efterhand att arbeta med andra landskap än endast odlingslandskap och 
historiska landskap och vävde samtidigt in andra förklaringsmodeller än rent 
morfologiska, i det traditionella arbetssättet, exempelvis samhällsteori och politik.
Någon större skillnad fanns inte vid tiden då den nya inriktningens kritik 
formulerades.17 Exempelvis påpekar de att Sauer identifierade individens roll, så 
länge som denna roll inte överdrivet höjdes till skyarna.18 Enligt Hart finns det 
bara ett sätt att lära om och förstå landskap, och det är genom att leva i landskapet, 
titta på det, tänka om det, utforska det, ställa frågor om det, begrunda det och 
spekulera om det. Han menar att det är ett dåligt substitut att endast läsa om det. 
Den primära källan för att studera landskap är landskapet självt.19 Han är mycket 
kritisk till den nya postmoderna fokusering vid estetik. Naturligtvis påverkar 
estetiska överväganden formen och uppkomsten av människans olika strukturer. 
Men han menar att människan i första hand drivs av funktionella snarare än 
estetiska överväganden när hon uppför en struktur. Strukturerna är inte byggda för
att vara vackra, de är byggda utifrån ett behov. Han är även kritisk mot sökandet
efter symboler och mening i former och deras strukturer i landskapet. Strukturer 
kan vara symboliska, men Hart frågar sig för vem? Om formen är en symbol för
byggherren, är den då också en symbol för betraktaren? Hart menar att om

13 Cosgrove & Jackson, 1987, 96f.
14 Tilley, 1994, s. 13–14.
15 Cosgrove & Daniels, 1988, s. 1.
16 Representation är en samling sedvänjor som såväl skapar som sprider betydelser mellan
medlemmar inom en samhällsgrupp och dessa betydelser har definierats som kultur. Betydelserna
bygger på verkligheten men även medverkar till att bilda verkligheten. Representation kan även
betyda en beskrivning eller avbildning av vissa aspekter ur verkligheten. Det finns en debatt som
kallas för representationskrisen vilken innebär att en samhällsgrupp kan leva inom en
representation som skapats av en annan samhällsgrupp och är därför inte representerad (Duncan,
2000b).
17 Price & Lewis, 1993, särskilt s. 7–9.
18 Price & Lewis, 1993, s. 10.
19 Hart, 1998, s. 1.
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betraktaren trots allt ser en form som en symbol för något, säger det sannolikt mer
om betraktaren än om strukturen. Att ställa frågor om hur någon betraktar en 
struktur riskerar att föra över intervjuarens idéer, åsikter och värderingar till den
intervjuade. Svårigheterna med denna nya typ av angreppssätt, menar Hart, är att 
dechiffreringen av symboler kan vara mycket individuell vilket får honom att 
undra om symbolerna verkligen finns.20 Price och Lewis menar att angreppssättet 
med textläsning leder farligt nära en situation som kräver en särskild sorts
dechiffrerare, en elit, nämligen ”the new cultural geographer”.21 Detta får som
följd att det inte är den som lever i landskapet som hamnar i centrum för den
postmoderna uppfattningen, utan den som betraktar landskapet utifrån.

Gabriel Bladh sammanfattar den teoretiska landskapsdebatten och delar in den 
i tre grupper utifrån relationen mellan människa och landskap. De tre är 
betydelselandskap, institutionellt landskap och handlingslandskap. Utöver de tre 
behandlas det fysiska landskapet. Betydelselandskapet kännetecknas av ett sätt att
se, det vill säga hur människor (i grupp eller som individer) ger landskapet en 
betydelse genom sina handlingar samt sociala och kulturella förhållanden. Den
betydelse som människan ger landskapet kan således vara att det är fult eller
vackert beroende på vem som har skapat eller bor i landskapet men lika gärna att
landskapet är andligt beroende på vem som har bott där. Bladh påpekar att dessa 
betydelser som människan ger landskapet, sker i ett samspel med det fysiska 
landskapet. Det institutionella landskapet kännetecknas av hur människor på olika 
samhällsnivåer uppfattar sitt landskap utifrån olika regler, såväl skrivna som 
oskrivna. Dessa regler kan i historisk tid gälla kungens plakat om rätten till 
utmarkerna, eller i dagsläget avseende allemansrätten eller bestämmelsen om 
nationalparker. Handlingslandskapet slutligen hör ihop med människans vardag
och kännetecknas av hur människans praktiska handlingar (oavsett upprinnelsen 
av dessa) påverkar naturen.22

Mats Widgrens analys av de postmoderna landskapsströmningarna fokuserar
inte på problem utan ser snarare till de möjligheter som finns att koppla samman 
de olika landskapsuppfattningarna så att landskap skall kunna läsas 
tvärkulturellt.23 Han menar att landskap kan analyseras och läsas strukturerat och 
standardiserat trots de olika landskapsströmningarna. Widgren jämför med
vinprovning som blir en metafor för landskap och kommer (i motsättning till 
Edward Relph) fram till att vin kan bedömas utifrån våra sinnesorgan, något som 
till viss del kan göras vid ett laboratorium, medan andra bedömningar bygger på 
subjektiva och intuitiva värderingar.

5.3 Landskapsarbetet i offentlig förvaltning 
Nedan presenteras några spridda reflexioner om hur landskap hanteras inom
svensk offentlig förvaltning. Sauers landskapssyn började tillämpas som en effekt 
av att kulturminnesvården kom att omformas till kulturmiljövård under 1970-talet.
Helhetssynen är emellertid långt ifrån ett generellt betraktelsesätt, många gånger
behandlas naturlandskap och kulturlandskap var för sig. Men helhetssyn är mer än 
bara kopplingen mellan natur och kultur. Det är även hur formerna sätts in i ett 
kulturellt sammanhang. Under 1980-talet blev det allt vanligare att fornlämningar, 

20 Hart, 1998, s. 10–12.
21 Hart, 1998, s. 12.
22 Bladh, 1995, s. 41–44.
23 Widgren, manuskript; Widgren, 2002.
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byggnader och arter sattes in i ett sammanhang, i ekonomiska, funktionella och 
sociala processer. De enorma arealerna orkidérik alvarmark på Öland kan t.ex. 
bara förstås utifrån jordarter och den markanvändning som pågått där under 
hundratals år i form av domesticerad betesdrift. Fortfarande är det dock vanligast 
att landskap betraktas som det golv på vilket man producerar mat eller det man
bygger sin välfärd på. Dessutom ägnar man formerna mer uppmärksamhet än 
processerna, dvs. resultatet av historiska eller idag pågående förlopp, exempelvis
bebyggelsetillväxt, omvandling av åker till betesmark etc. 

Ibland förekommer det att man lyfter fram människans traditioner samt idé- 
och föreställningsvärld för att förstå landskapets utseende även om det inte är 
vanligt. Framförallt gäller det säteri- och herrgårdslandskap. För att kunna förstå
framväxten och förekomsten av eklandskapet i Östergötland måste man beakta 
ekonomiska och sociala skillnader (exempelvis hur storgodsen ägdes och 
förvärvades redan under medeltid samt hur vissa arkitektoniska stilideal med
underliggande värderingar influerade utformning av säterier under tidig modern
tid24) mellan områden där gods finns och områden där gods inte förekommer i lika
hög omfattning. Sällan beaktas varför vi själva värderar landskap på ett visst sätt. 
Norska studier har visat att den professionella planeraren (landskapsarkitekten, 
den historiske geografen, politikern) bidrar till att ändra på allmänhetens
uppfattning om vad som är fint och bevarandevärt.25 Följden av detta kan mycket 
väl bli att planeraren, forskaren och antikvarien i värsta fall skapar sina egna
landskap.

I den tillämpade landskapsvården har man ofta vurmat för gamla landskap. 
Ålderdomlighet anses fint även om det inte uttrycks explicit. Bakom argument om
bevarande utifrån sociala (friluftsliv) och vetenskapliga värden ligger vanligen 
inte hur det ser ut idag, utan hur det såg ut förr, trots att det är dagens landskap 
som vi står inför. Ofta är det påtagliga spår som uppmärksammas, exempelvis
hagmarksflora, stenmurar osv. Att skydda en gård för att den till stora delar 
fortfarande ser ut som den gjorde på den historiska kartan från 1700-talet är inte 
fel. Det är ett musealt angreppssätt. Men troligen är det förändring och processer
snarare än tidsskikt som ökar förståelsen av dagens landskap. Dagens landskap är 
resultatet av ständigt pågående förändringar som beskriver människans ändrade 
behov. Nyare inslag i landskapet, såsom exempelvis motorvägar, är ett uttryck för 
ändrade behov liksom spåren av infrastrukturutbyggnaden (såsom milstolpar)
under 1600-talets stormaktssverige eller bebyggelseexpansionen i Norrlands 
inland under 1800-talet osv. 

Idag har landskapsbegreppet många gånger kommit att beteckna sceneri, 
landskapsbild. Landskapet skall i första hand upplevas aktivt. Centralt i 
landskapsbegreppet sätts de personer som betraktar landskapet utifrån, inte de
som bor och verkar i landskapet. Landskapet bör enligt detta synsätt se vackert ut
och upplevas. Det skall innehålla vissa klassiska, näst intill arkitektoniska, värden. 
Därför händer det att landskapet idag omformas utifrån en rent estetisk 
utgångspunkt (jmf. med säterier och herrgårdars utformning under 1700-talet) inte 
som en effekt av ekonomiska, sociala eller funktionella omständigheter. En 
betoning på de estetiska aspekterna sker alltid på bekostnad av andra aspekter
såsom ekonomiska och funktionella.

24 Berg, 2003.
25 Daugstad & Jones, 1994.
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Landskapsbegreppet används olika inom olika forskningsdiscipliner. De olika 
synsätten måste integreras tydligare för att öka förståelsen av landskapet, så att det 
inte reduceras till vare sig former eller ett sätt att se.

5.3.1 Definition 
Utgångspunkten för hur landskap definieras är frågan: varför ser det ut som det 
gör? I föreliggande arbete har vi valt att betona en helhetssyn på natur och kultur 
samt det sammanhang i vilket natur- och kulturformerna samt deras funktioner
befinner sig. Landskap är också uttryck för förändring snarare än en bild av
statiska tidsskikt, dvs. resultatet av historiska eller nutida processer.
Landskapsstudierna i föreliggande arbete tar avstamp i dagsläget.

5.4 Arbetsmodell 
I föreliggande studie har en arbetsmodell utarbetats. Modellen utgår från relevanta 
miljökvalitetsmål samt mål från Vägverkets Mål & Mått-projekt.26 Målen hjälper 
till att peka ut de effekter som väg- och järnvägsbyggnation har på landskapet. 
Effekterna hjälper i sin tur till att identifiera problemområdet. Målen hjälper även
till att direkt identifiera problemområden.

I föreliggande studie har två av flera problem valts som utgångspunkt. Dessa 
är barriärer och buller. Valet grundas på att barriärer är en typ av problem som 
kan appliceras på såväl ekologiska som kulturella och sociala företeelser i 
landskapet. Buller är ett problemområde som är angeläget och som skiljer sig 
mycket åt från barriäreffekterna. Buller kan dock ses som en form av barriär som
också påverkar naturgivna som kulturgivna företeelser i landskapet. 

En indikator är en företeelse som påvisar förekomst eller tillstånd. Indikatorer
på barriäreffekter kan exempelvis utgöras av större vattensalamander, triviala arter
som exempelvis rådjur och grävling, men även kulturella inslag såsom alléer, 
tillfarter eller stigar för friluftslivet. Tanken är dock att finna vissa indikatorer som
har förmågan att identifiera vissa typer av landskap, se analys nedan. 

Efter att indikatorerna har identifierats skall de måttsättas för att kunna 
inarbetas i det verktyg som Vägverket och Banverket vill åstadkomma. Mått 
beskriver företeelsernas storhet (förekomst eller tillstånd), exempelvis antal, arter
av en viss sort, arealen landyta som innehåller viktiga kulturhistoriska samband,
längden alléer eller vattendrag etc. Måttsättning kan först ske efter antingen 
byråmässig inventering eller fältinventering.

När indikatorerna är framtagna och måttsatta skall en analys inledas av
indikatorernas förmåga att beskriva dagens landskap (natur- och kulturvärden). 
Exempelvis skulle måttsatta indikatorer på ett herrgårdspräglat landskap vara:
Allé, lövskog med XX% ekinslag, minst X antal torp, vissa former av ortnamn
etc.

När analysen är klar måste den i sin tur testas mot de uppställda målen, såväl 
transportverkens mål som miljökvalitetsmål.

26 Vägverket, 1999.
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Figur 1 Arbetsmodell för projektet. 

5.5 Genomförande 
Första steget i genomförandet av arbetsmodellen innebär en identifiering av
samband i det utvalda området. Det är viktigt att inte välja alla tänkbara samband
utan att fokusera på några väl utvalda. Sambanden skall studeras på olika 
geografisk skalnivå. Gruppen valde dels den intermediära skalan, dels det vägnära 
området (vägkorridor).

De företeelser varigenom det går att identifiera någon typ av samband,
registreras. Registreringen sker utifrån de historiska och moderna kartorna. Efter 
att företeelserna har identifierats i kartmaterialet infogas uppgifterna i ett vektor-
GIS. Genom GIS underlättas bearbetning av samband från olika tidsperioder och 
mellan olika typer av källmaterialgrupper, exempelvis mellan kulturmiljö och 
ekologi. Underlagskartan i informationssystemet utgörs av den digitala 
topografiska kartan. 

När väl sambanden har identifierats skall infrastrukturstråk simuleras för att 
studera hur dessa påverkar sambanden. Därefter väljs indikatorerna ut som sedan
blir föremål för måttsättning. Efter måttsättingen tar den automatiska
eftersökningen vid som utförs i samarbete med Metria miljöanalys (tidigare 
Satellus AB, se inledningskapitel). Genom vissa typer av måttsatta indikatorer
skall det vara möjligt att identifiera olika landskap. Den automatiska
eftersökningen sker genom att en dator programmeras att söka efter viss 
information ur digitala kartor i antingen raster- eller vektorformat.
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Figur 2 Principskiss för genomförande av projektet. 

Figur 3 Undersökningsområdets avgränsning.
Copyright Lantmäteriverket 1998. Ur röda kartan. Dnr: L1999/139. 

VTI notat 51-2004 17



5.5.1 Källmaterial 
Historiska samband har identifierats utifrån småskaliga kartor. Över 
undersökningsområdet finns, dels den s.k. stomkartan, ett underlag till 
generalstabskartan,27 dels häradskartan.

Stomkartan är ett slags kollage av äldre storskaliga lantmäteriförrättningar som
förminskats. Ibland har det vid sammanställningen av stomkartan funnits luckor i 
det storskaliga kartmaterialet varvid nykarteringar skett för att erhålla en 
heltäckande småskalig karta. Stomkartan finns inte tryckt utan existerar endast i 
form av ett originalkoncept vid lantmäteriverkets forskningsarkiv i Gävle. Åldern 
på underlagen till stomkartan, de äldre storskaliga kartorna, kan variera kraftigt, 
allt ifrån sena storskifteskarteringar från tidigt 1800-tal till tidiga laga 
skifteskarteringar från mitten av 1800-talet. Detta är en brist om man i en studie 
avser studera en tidsperiod, men har knappast någon avgörande betydelse i 
föreliggande undersökning som omfattar ett stort tidsspann.

Häradskartan är en tryckt karta och för Örebro län karterad år 1864–70. 
Häradskartan var vid dess tillkomst, till skillnad från generalstabskartan, en helt
egen och ny kartering av landytan. 

De moderna kartor som använts utgörs av i första hand den topografiska kartan 
(gröna kartan) i skala 1:50 000. Kartan är i digital version och tillkommen år 
2001. Kartan innehåller information om en rad företeelser såsom olika typer av 
bebyggelse, olika typer av markslag, vägar, järnvägar, vattendrag, sjöar och en 
mängd namn.

En berggrundskarta (serie Af) täcker hela undersökningsområdet och är tryckt 
1959–1960.

De geologiska kartorna över området är två. Dels den äldre tryckt 1872–1875, 
dels den yngre (serie Ae) tryckt 1970–1972. De båda kartorna är kombinerade 
berggrunds- och jordartskartor.

Utöver kartorna har litteratur i en eller annan form använts. Ett för denna studie 
viktigt källmaterial utgörs av landskapshistoriska regionindelningar. En detaljerad 
regionindelning har nyligen framtagits av Ulf Jansson.28 Andra regionindelningar
har för kulturmiljö och landskap genomförts av Ulf Sporrong och för naturmiljö
av Nordiska ministerrådet.

6 Undersökningen 
Inledningsvis har redan kända samband identifierats inom undersökningsområdet.
Utgångspunkten har i detta fall varit den regionindelning av landskapet i Örebro 
län som Ulf Jansson vid Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet,
genomförde 1998–1999. Han har delat in landskapet i 11 agrara huvudregioner 
med vardera flera underregioner, se figur 4. Grunden för denna indelning baseras 
på ett stort källmaterial, såväl egna studier som andras. Det är främst historiska 
kartor som utgör grunden där uppgifter om odlingssystem, markslag,
bebyggelseform etc. har excerperats. Men i studien ingår även uppgifter om olika 
typer av näringar, jordskiften, befolkningsstruktur etc. Utifrån denna indelning 
kan man identifiera en rad olika landskapstyper med gemensamma drag, även om

27 Jansson, 1993.
28 Jansson, 2004.
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de ligger geografiskt åtskilda, såsom landskap präglade av bergsbruk med
jordbruk som bisyssla eller slättlandskap med stora byar osv.
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Figur 4 Regionindelning av det agrara landskapet i Örebro Län (ur Jansson, U. 
2004, figur 25). Publicerade med tillstånd från författaren.

Undersökningsområdet sydöst om Örebro stad ligger inom region VIII, Södra 
Närkes slättbygd. Denna region är indelad i fem delregioner varav tre berörs i 
föreliggande studie.

Delregion 3 Bebyggelse: 
”I de lite högre liggande partierna runt Kvismardalens
slättbygd som tillkommit genom omfattande sjösänkningar
under 1800-talet finns bebyggelse bevarad på sina 
ursprungliga lägen. De långsmala drumlinerna som
tidigare utgjort den enda odlingsbara marken har haft 
relativt stora byar under 1800-talet. Karaktären hos dessa 
byar och agrarlandskapet runt dem har bevarats på flera 
platser inom detta område, exempelvis Fiskinge, Tybble 
och Led i Askers socken. Även vägsystemet med vägar 
som löper på drumlinerna är bevarat och endast ett fåtal 
vägar har sträckningar som avviker från de som fanns här 
redan på 1700-talet, vilket förhöjer intrycket av 
landskapet”.29

29 Jansson, 2004, s. 57.
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Delregion 4 Kvismardalen:
”Under 1800-talet fanns här stora arealer sanka ängar i 
anslutning till sjöarna Östra och Västra Kvismaren. Som 
öar i detta sanka område finns flera byar, Usta, Ytterby 
m.fl. med bebyggelse och åkermarker. Hela detta landskap 
förändrades drastiskt när Hjälmaren och Kvismarsjöarna
sänktes. Rent funktionellt hänger stora arealer av
delregionen Kvismardalen samman med delregionen 
Bebyggelse eftersom dessa byar hade andelar i dessa 
sankmarker. De flesta fastigheter sträcker sig från de 
högre liggande områdena ner mot dalgången. Att den här 
särskiljs beror på att den är ett område av stort nationellt 
intresse som ett område skapat av omfattande
utdikningar”.30

Delregion 5 Gods: 
”Invid Hjälmaren i Stora Mellösa och Lännäs socknar har 
sedan gammalt flera stora gårdar satt sin prägel på 
bebyggelse och markanvändning. Detta gäller särskilt 
Segersjö som i princip har förfogat över hela Lännäs 
socken. På 1800-talet fanns här små torp och 
underlydande gårdar och en relativt stor ängsareal. Nästan 
all bebyggelse i Lännäs måste förstås utifrån det 
perspektivet. Det har rört sig om underlydande gårdar eller 
gårdar som har skapats i samband med godsets 
uppsplittring. Göksholm har inte på samma sätt dominerat
över ett stort område men utgör i sig ett illustrativt
exempel på ett mellansvenskt gods med lång historisk 
kontinuitet”.31

Inom föreliggande projekt har några av de nämnda regionerna förenklats vad 
gäller vissa detaljer och slagits samman till en gemensam landskapstyp, trots att 
detta innebär att viss vital detaljkunskap som beskriver landskapet därmed går 
förlorad. Orsaken till detta är att se hur finmaskig en automatisk eftersökning 
behöver vara för att kunna fungera praktiskt utan att vital information går 
förlorad. I detta projekt har maskorna varit relativt stora. Samtidigt har de 
sammanslagna regionerna givits några mindre akademiskt präglade namn för att 
öka förståelsen för landskapet inom en sektor (t.ex. infrastruktur), där landskap är 
ett relativt nytt arbetsfält inom MKB-arbetet. Eftersom föreliggande projekt är en
pilotstudie har endast tre grupper av landskapstyper bearbetats. Dessa grupper 
utgörs av maktens landskap, bondens landskap och kommunikationernas
landskap. Det är således inte otänkbart att det finns fler grupper av samband som 
bör tas hänsyn till vid en utredning med tillhörande MKB. Det ligger dock utanför
denna studies omfattning. Till dessa tre landskapsregioner kan även det kvartära
landskapet läggas. Det kvartära landskapet är det landskap som präglas av den 
senaste nedisningens avsättningar av jordarter och morfologiska påverkan. 

30 Jansson, 2004, s. 57.
31 Jansson, 2004, s. 57–58.
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6.1 Maktens landskap
6.1.1 Kort bakgrund
Maktens landskap är den del av landskapet som huvudsakligen bär prägel av 
politisk, religiös och ekonomisk aktivitet. Den politiska makten låg, före
inrättandet av en tvåkammarriksdag år 1866, hos adelsmännen. Men i praktiken 
låg makten fortfarande kvar hos detta samhällsskikt en tid därefter, eftersom
personerna var välbärgade och hade erfarenhet av och god inblick i ekonomi och 
politik. Rikedomarna kom vanligtvis från agrar produktion vid slottet eller 
säteriet. Än idag står godsens jordbruksdrift i en klass för sig och omfattades inte 
av 1947 års socialistiska jordbrukspolitik. 

Adeln manifesterade sin makt och rikedom i byggnader och olika 
anläggningar. Många gånger var det ideologiska ställningstaganden som gav 
landskapet sin prägel, inte som för bönderna, ekonomiska ställningstaganden. 
Adeln hade råd att inte bruka all mark på ett för utkomsten så lönsamt sätt som 
möjligt. Byggnader för boende och jordbruksproduktion var, och är, stora. Inte 
sällan byggdes huvudbyggnaden, corps-de-logi, i sten. De ofta kringbyggda 
ladugårdarna låg på betryggande avstånd från corps-de-logi. Till bebyggelsen
hörde ofta en park, engelsk eller fransk. Från corps-de-logi löpte siktlinjer åt olika
väderstreck. Dessa skulle ge utsikt över ägorna och utgjordes av exempelvis 
vägar, stigar och uthuggningar i skog. Utmed vägarna var det inte ovanligt att det 
anlades trädrader, s.k. alléer. Även produktionsmarkerna genomgick stora 
förändringar. Godsen var tidigt ute med att införa nya jordbruksmetoder och att 
använda sig av ny teknik. Åkrar dikades ut, växtföljder infördes etc. I ängs- och 
betesmarkerna odlades ek vars placering följde vissa stilideal. Ek var en av de 
stora råvarorna inom skeppsindustrin. Innan ekarna vuxit till lämplig storlek hade 
varven övergått till att bygga av plåt. Utöver detta kunde hela byar flyttas eller 
avhysas för att ge plats åt godset, sänkor fyllas igen, kullar avlägsnas och vägar 
rätas ut. Inom ramen för vissa naturliga begränsningar kom landskapet att ges en 
arkitektonisk prägel.

Det har funnits olika sätt varpå adelsmannen löste driften av det stora 
jordbrukskomplexet. Antingen låg det under eget bruk där arbetskraften utgjordes 
av de obesuttna, torpare och backstugusittare, eller så arrenderades marken ut till 
bönder i form av arrendegårdar. Bönderna i sin tur tog arbetskraftshjälp av de
obesuttna. De obesuttna bodde på ofri grund och uppehället tjänade de genom sin 
arbetskraft. De sociala och ekonomiska skillnaderna var således mycket stora. 

En annan del av makten utgjordes av kyrkans män. Till varje kyrksocken fanns
en prästgård. Prästgårdarna uppvisade inte sällan ett välstånd. Huvudbyggnaden 
var ofta stor och vissa tydliga herremansdrag, såsom exempelvis alléer, började 
anläggas under 1800-talet. 

Ytterligare en maktfaktor var industrin. Under 1600- och 1700-talen växte 
gruvindustrin i Sverige. Inom undersökningsområdet finns olika naturresurser av 
intresse för industrin, malm, kalk, vattenkraft och skog. Den tidiga industrin kom
att utövas av i huvudsak överklassen. Många gånger finns det en koppling mellan
säteri och en industrianläggning såsom såg, stångjärnshammare, pappersbruk och 
gruva.
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6.1.2 Genomförande 
I föreliggande studie har maktens landskap identifierats genom att undersöka 
förekomsten av vissa former såsom säterier och slott, deras tillhörande torp och
backstugor, alléer ekskog, gamla ekar, industriförekomst (gruvor, dammar,
bergtäkter, hammare), kyrkor och prästgårdar. Torp och alléer har identifierats
genom stomkartan samt genom Gröna kartan. Slott, säterier och herrgårdar samt
gruvor m.fl. har identifierats genom Gröna kartan.

Som exempel har ett område sydöst om Örebro valts ut. En stor mängd
indikatorer kopplade till maktens landskap har identifierats, se figur 5. Alléer, 
såväl befintliga som borttagna, har bundits samman med corps-de-logi. Torp har 
bundits samman med corps-de-logi. På så sätt bildas olika stjärnmönster på kartan 
där objekten är sammanbundna med varandra, se figur 6. Dessa stjärnmönster
visar den minsta utbredningen av ett identifierat samband. Ansamlingar av 
stjärnmönster och deras objekt kan ringas in för att visa på större områden där 
denna typ av samband är särskilt vanliga, se figur 7. 

Figur 5 Indikatorer i maktens landskap sydöst om Örebro stad. Alléer (röda 
linjer), corps-de-logier (röd fyrkant), torp (röd cirkel).
Copyright Lantmäteriverket 1998. Ur översiktskartan, Dnr: L1999/139. 
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Figur 6 Indikatorerna med en viss form av samband i maktens landskap har
bundits samman och bildar s.a.s. stjärnmönster (röda linjer). I områdets 
sydvästra del har några samband inte kunnat identifieras mellan indikatorerna. 
Copyright Lantmäteriverket 1998. Ur översiktskartan, Dnr: L1999/139. 
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Figur 7 Sambanden i maktens landskap har ringats in och indikerar känsliga 
regioner (röda områden). Inom det sydvästra området saknas tydliga samband, 
men mängden former tyder på ett visst samband som eventuellt kan indikera ett 
känsligt område (lila område).
Copyright Lantmäteriverket 1998. Ur översiktskartan, Dnr: L1999/139. 

6.2 Bondens landskap
6.2.1 Kort bakgrund
Bondens landskap utgör, sett till arealen, huvuddelen av undersökningsområdet.
Inom området har det historiskt sett funnits såväl byar som ensamgårdar. Byarna 
har haft olika form, såväl klungbyar som radbyar. Inom området gällde en 
medeltida lagstiftning som föreskrev att byarna skulle vara solskiftade och ligga i
s.k. laga läge. Lagen gällde fram till 1743. Laga läge innebar att gårdarna låg på 
rad inom varje by. Gårdens tomt var ett juridiskt dokument som berättade om hur 
stor andel av byns jord som hörde till gården. Ju större gårdstomt desto större
ägoinnehav. Detta innebar att byarna inom undersökningsområdet till stor del var 
radbyar av olika storlek. När byarna genomgick laga skifte under 1800-talet, kom 
gårdarna att skiftas ut ur bytomten och flyttas ut på åkrarna. Således kom många
radbyar att upphöra att existera. Dock finns det några relativt intakta radbyar kvar 
inom området runt Kvismaren.

Före de stora jordskiftenas tid låg åkerjorden starkt ägoblandad. Detta innebar 
att åkermarken till en gård inte låg sammanhållen i en eller ett par stora åkerblock
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utan var fördelad på en mängd små tegar, spridda över hela byns åkermark.
Storskifte (1749, 1757), enskifte (1802) som laga skifte (1827) hade alla till 
uppgift att minska antalet åkertegar och slå dem samman till större block. Vad 
gäller dagens ägogränser, är det ett resultat av laga skifte.

Innan den agrara revolutionen med dess utdikningar, moderna växtföljder och 
konstgödning, fanns en ekologisk balans inom jordbruket och gården. Det har 
kommit att kallas för; äng-är-åkers-moder jordbruket, och har bl.a. beskrivits av 
Schering Rosenhane 1609–1663. Denna jordbruksdrift kan enkelt beskrivas som 
att ängsarealen avgjorde hur stor åker som kunde odlas. Storleken på ängen gav en 
viss mängd vinterfoder som avgjorde hur många kreatur som kunde födas under 
den kalla säsongen. Kreaturen producerade en viss mängd gödsel som räckte till
en viss areal åkermark utan att den skulle bli utmagrad och oanvändbar. Systemet
kunde modifieras beroende på vilken del av landet man bodde i. Inom 
undersökningsområdet brukades i huvudsak ett tvåsädessystem under 1700-talet. 
Detta system innebar att hälften av åkermarken låg i träda årligen. På den åker 
som utgjorde trädesåkern kunde kreatur beta, men den kunde lika gärna ligga helt 
och hållet i vila. På det åkergärde som låg i säde kunde kreaturen beta efter det att 
skörden var bärgad. Genom ett odlingssystem med en regelbunden träda fanns det
en återkommande rytm då jorden vilade eller brukades på ett visst sätt. Således 
fanns det ett samband mellan de olika markslagen.

De regelbundna odlingssystemen tvåsäde och tresäde kom i och med den 
agrara revolutionen att överges till förmån för moderna växtföljder. Växtföljderna 
hade dock vunnit visst intåg i de regelbundna odlingssystemen redan före den 
agrara revolutionen. Delar av ängsmarkerna kunde odlas upp under några år för 
att därefter åter övergå till äng. Det kallades för att åkern låg i linda. I Dalarna 
kallades det för Koppelbruk. Men även på trädesgärdet kunde det förekomma
vissa mindre uppodlingar i form av ärtodling. Trots att de moderna växtföljderna 
ändrade på vissa av sambanden mellan markslagen fortsatte jorden att utnyttjas
enligt en viss regelbunden periodicitet.

Till skillnad från adelsmannen var bonden tvungen att utnyttja jorden på ett så 
utkomstbringande sätt som möjligt. All jord utnyttjades på ett eller annat sätt för
produktion av föda. Därför är bondens landskap präglat av ekonomiska
ställningstaganden, inte ideologiska. Sociala skillnader fanns dock inom byn. Till 
byarna hörde ofta en rad boställen för de människor som inte ägde jord. Dessa 
boställen utgjordes av torp och backstugor. Personerna gjorde dagsverken åt 
gårdarna inom byn. Torp i denna bemärkelse kom att växa fram under andra 
hälften av 1700-talet i samband med att det blev tillåtet år 1743. År 1681 infördes
indelningsverket. Det innebar att bönderna slapp krigsutskrivningar om de avsatte 
mark nog att försörja en soldat. Med denna bestämmelse introducerades en annan 
form av torp, nämligen soldattorpen.

6.2.2 Genomförande 
I föreliggande studie har bondens landskap identifierats genom att undersöka 
förekomsten av byar och torp, se figur 8. Byar före det att gårdarna flyttade ut 
genom laga skiftet samt torp har identifierats genom stomkartan. Dagens torp har 
identifierats genom Gröna kartan. Byar och torp har bundits ihop för att illustrera 
ekonomiska och sociala samband, se figur 9. En simulering av motorväg är gjord i 
ett vanligt lokaliseringsläge, nämligen gränsen mellan åkerbygd och skogsbygd, 
se figur 10. Sambanden bryts, se figur 11. Det är dock viktigt att påpeka att dessa 
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samband inte lätt kan betraktas eftersom sambanden är s.a.s. döda. Sambanden 
mellan byar och torp är rent historiska. De sammanhållna byarna finns inte kvar 
utan är splittrade. Gårdar har flyttat ut till sina respektive ägor och torpen är ofta 
friköpta samt avstyckade och hör således inte längre till bondgården som 
ekonomisk enhet betraktad. Vad som är viktigt att poängtera är, att även om dessa 
samband inte längre är tydliga, så bygger de historiska processerna och de spår 
processerna producerar upp dagens landskap. Genom att tydligt förmedla
landskapets former och processer förstår såväl den vägfarande som den boende
varför landskapet ser ut som det gör och om det är ett värde att undvika eller 
utveckla i infrastruktursammanhang. 

Figur 8 Indikatorer i bondens landskap sydöst om Örebro stad i gränsen mellan 
slättbygd och skogsbygd. Sammanhållna byar (blårutiga ytor), existerande torp 
(blå cirkel), ej längre existerande torp (blå punktcirkel).
Copyright Lantmäteriverket 1998. Ur översiktskartan, Dnr: L1999/139. 
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Figur 9 Indikatorerna med en viss form av samband i bondens landskap har 
bundits samman och bildar stjärnmönster (blå linjer).
Copyright Lantmäteriverket 1998. Ur översiktskartan, Dnr: L1999/139. 

Figur 10 En simulerad motorled/motorväg har lokaliserats till ett vanligt
terrängläge, övergången mellan åker och skog.
Copyright Lantmäteriverket 1998. Ur översiktskartan, Dnr: L1999/139. 
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Figur 11 Den simulerade vägen bryter de historiska sambanden mellan byar och 
torp. Copyright Lantmäteriverket 1998. Ur översiktskartan, Dnr: L1999/139. 

En annan form av samband är mellan bebyggelse och de naturgivna 
förutsättningarna. På slätten kring Askers kyrka, sydöst om Örebro stad, låg 
byarna lokaliserade till drumliner, en moränformation. Idag ligger bebyggelsen 
fortfarande lokaliserad till dessa formationer, trots att laga skifte har genomförts.
Förhållandet kan illustreras med figur 12. 

Figur 12 Samband mellan natur och kultur inom bondens landskap sydöst om
Örebro stad. Drumliner (lilaskrafferade områden), historiska byar (blå
fyrkanter), dagens bebyggelse (svarta små kvadrater samt ofyllda små kvadrater).
Copyright Lantmäteriverket 1998. Ur översiktskartan, Dnr: L1999/139. 
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6.3 Kommunikationernas landskap
6.3.1 Kort bakgrund
Inom det äldre historiska jordbruket har det alltid funnits behov av transporter av 
gods, foder och djur. Foder skulle transporteras från ängen till ladan, redskap 
skulle transporteras till och från åkern och djuren skulle transporteras från 
betesmarken till ladugården. Det mesta av dessa transporter skedde inte på vägar 
utan på stigar.

Regelrätta vägar (landsvägar) varuppå kärror och vagnar kunde köra blev allt 
vanligare först under 1600-talet i samband med införandet av det så kallade 
skjutsväsendet och gästgiveriförordningen. Kronans tjänstemän tenderade att vid 
olika tjänsteförrättningar ange en för lång resväg vid krav på ersättning 
(traktamente), varför man på central nivå beslutade sig för att mäta upp vägarna 
och sätta ut tydliga markeringar (milstolpar) vid var fjärde (gammal)svensk mil,
för att stävja fusket.32

Innan stat och kommun tog ansvar för vägunderhållet sköttes landsvägarna av 
de markägande bönderna. Längden på den vägsträcka man skulle sköta var 
avhängig storleken på den gård man ägde.

Före dynamitens tidevarv förlades vägar utmed sträckor med goda 
naturförutsättningar. God dränering var den främsta av förutsättningarna. Därför 
ligger de äldre vägsträckningarna ofta på berghällar och sand-, grus- eller 
moränavlagringar. Vägarna följer därmed terrängen vilket medför att de har fått 
en kurvig sträckning. I områden där marken dessutom hade ett stort ekonomiskt
värde, exempelvis i form av åkermark, låg vägen eller stigen i kanten av dessa 
jordar så att de inte tog i anspråk de dyrbara markslagen. Var vägen tvungen att 
passera genom ett större åkerområde följde vägen ofta ägogränser, vilket fick ett 
kurvigt utseende som följd. 

Vattendrag, kanaler och sjöar utgör alla transportleder i olika form. De stora
sjöarna har varit segelbara och genom att Hjälmare kanal byggdes fram till 
Arbogaån, förbands Hjälmaren med Mälaren. Kvismare kanal är en mindre kanal 
söder om Örebro med utlopp i Hjälmaren. En rad vattendrag har kunnat utnyttjas 
för timmertransport. Men framförallt har mindre sjöar och vattendrag, 
tillsammans med mossar kunnat utnyttjas som vintervägar för bl.a. träkols-
leveranser till järnindustrin.

Järnvägsepoken inleddes i Sverige vid 1800-talets mitt och järnvägen började
konkurrera ut kanalerna. Järnväg finns inom undersökningsområdet.

6.3.2 Genomförande 
I föreliggande studie har transporternas landskap identifierats genom att 
undersöka förekomsten av äldre landsvägar (stomkartan), rullstensåsar, isälvs-
avlagringar (sand, grus) samt morän. Ett samband är tydligt, det mellan
rullstensåsar och äldre vägar, se figur 13. 

32 Andersson & Riksantikvarieämbetet, 1997, s. 27ff.
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Figur 13 Samband mellan natur och kultur inom Kommunikationernas landskap. 
Äldre vägnät (blå linjer), rullstensåsar och isälvsavlagringar (lilaskrafferade
områden). Dagens vägnät är markerat med brunröda eller svarta linjer.
Copyright Lantmäteriverket 1998. Ur översiktskartan, Dnr: L1999/139. 

6.4 Det kvartära landskapet 
Landskapets geovetenskapliga egenskaper och former utgör, tillsammans med
klimatet, grundförutsättningen för ekologi och mänsklig verksamhet. Den 
underliggande geologin och de naturgeografiska processernas verkan under 
årmiljoner ligger till grund för landskapets former, material och dessas 
egenskaper. Inte minst har kvartärtidens nedisning och de jordartsavlagringar som 
blivit resultatet av dessa aktiviteter, varit avgörande för landskapets utveckling, 
såväl avseende naturlig flora och fauna, som avseende den agrara utvecklingen. 
På så vis kan sägas att det geovetenskapliga landskapet utgör den givna 
grundförutsättningen för såväl bondens som maktens och transporternas landskap. 

Landskapets geovetenskapliga former och egenskaper är värdefulla, dels
eftersom de ger landskapet dess karaktär och starkt bidrar till landskapsbilden och 
dels eftersom de ger en förståelse för landskapets utveckling. Spektakulära såväl 
som oansenliga former och avlagringar vittnar om stadier i utvecklingen och kan 
tillsammans ge oss förståelse för de processer som format det fysiska landskapet.

I en första analys av geovetenskapliga värden inom undersökningsområdet
utgår vi från SGU:s jordartskarta och beskrivningen av denna. Hänsyn har tagits 
till morfologisk och geologisk särprägel såväl som till avlagringarnas och
formernas betydelse för tolkningen av landskapets utveckling. Exempel på 
samband mellan typiska former baserade på t.ex. deras relation till den senaste 
istidens olika stadier i området har beaktats (ej i figur). Sådana samband finns
naturligtvis i hela landskapet, men de som här lyfts fram är sådana som enkelt kan 
identifieras genom tydliga ytformer. Exempelvis vittnar drumlinerna om isens 
tidiga framryckning över området, medan rullstensåsarna vittnar om avsmält-
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ningsstadier medan moränryggar tvärs rullstensåsarnas riktning vittnar om 
perioder då isfronten tillfälligt stått relativt still. Flygsandsdyner i områdets södra
delar berättar om kraftiga fallvindar från inlandsisen, som eroderat 
sandurområdena framför isfronten under avsmältningen.

Till det geovetenskapliga landskapet hör även landskapets hydrologi och de 
fluviala former som resulterat. Undersökningsområdet bär stark prägel av 
Hjälmarens sänkning och utdikningen av Kvismaren med kringliggande fuktiga 
marker, vilka numera utgörs av åkermark. Bäckarna från södra delens
skogsområden är, då de når slätten, dikade alternativt kulverterade, varför få helt 
naturliga lopp finns kvar.

Vissa geovetenskapliga värden är hotade genom täktverksamhet. Till exempel
är rullstensåsarna på många platser bortgrävda eller på väg att bli bortgrävda 
genom grustäkter. 

Många former och avsättningar utgör, som nämnts ovan, förutsättningar för 
mänsklig verksamhet. Till exempel utgör de nord-sydgående stråken av
isälvsavsättningar (rullstensåsar) grunden för det tidiga transportsystemet,
drumlinerna och moränkullarna på slätten kring Kvismaren grunden för tidiga 
bytomter och inte minst den postglaciala leran på de nedvittrade sediment-
bergarterna på slätten grunden för områdets agrara prägel. Förekomsten av 
kalksten, alunskiffer och marmor har även utgjort en grund för en relativt 
betydande täktverksamhet osv. 

Som synes finns flera dimensioner på det geovetenskapliga landskapet och dess 
värden; geologins och morfologins egenvärden och förutsättningarna för 
ekologiska, kulturella och ekonomiska värden som de utgör. Hur de olika värdena 
och sambanden mellan dem kan beskrivas i kartform återstår ännu i arbetet.
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7 Indikatorer 
Inför den automatiska eftersökningen i befintligt kartmaterial med tillhörande 
databaser har de olika indikatorerna, med uppgifter om den karta där 
informationen torde finnas tillgänglig, sammanställts i en tabell. Indikatorerna
byggs upp av en rad mått, som till skillnad från EKLIPS parallella ekologiska 
delundersökningar, inte har kunnat presenteras i siffror utan endast i enheter.

A) Maktens landskap 
Kultur A1

Indikatorer Sociala samt historiska samband.
Mått ¶ Alléer symbol, alt. träff i alléinventering

¶ Torp inom herrgårdens fastighet (bygräns eller traktgräns enligt
ekonomiska kartan)

¶ Torpen ligger ofta i brytningszonen mellan skog och åker, utgör
små fastigheter alternativt små boningshus, har ibland ett namn med
för- eller efterleden torp, stugan.

¶ Stora solitära ekar i betesmark eller åkermark.
¶ Herrgårds- eller slottssymbol på tryckt karta

Kultur A2
Indikatorer Historiska samband
Mått ¶ Alléer

¶ Herrgårds- eller slottssymbol på tryckt karta
¶ Symboler av gruvor och gruvhål (topografiska kartan)
¶ Vattenkraft i form av vattendrag förbundna med dammar (rita in

hela vattensystemet)
¶ Dammvallssymboler, (rita in hela sjön/dammen)
¶ Ortnamn med för- eller efterleden hammare, hyttan, dammen

B) Bondens landskap 
Kultur B1

Indikatorer Sociala historiska samband
Mått ¶ Torp inom herrgårdens fastighet (bygräns eller traktgräns enligt

ekonomiska kartan)
¶ Torpen ligger ofta i brytningszonen mellan skog och åker, utgör

små fastigheter alternativt små boningshus, har ibland ett namn
med för- eller efterleden torp, stugan.

Kultur B2
Indikatorer Historiska samband Natur/kultur
Mått ¶ Klunga om 5 boningshus inom 1–2 hektar stort område med högst

30 m. mellan husen (borde kunna hämtas från ekonomiska kartan)
¶ Drumliner (se nedan)

C) Kommunikationernas landskap 
Kultur C1

Indikatorer Historiska samband Natur/kultur
Mått ¶ Landsväg enligt topografiska kartan

¶ Rullstensåsar, isälvsavlagringar (grön markering på jordartskartan)
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D) Kvartära landskapet (Naturgivna landskapet) 
Natur D1

Indikatorer Rullstensåsar
Mått ¶ Grön markering på jordartskartan

¶ Förhållande bredd/längd < 0,1 (t.ex.)
¶ Positiv topografi (t.ex. minst 2 m över omgivning inom 50 m)

Natur D2
Indikatorer Drumliner
Mått ¶ Ljusblå markering på jordartskartan

¶ Förhållande bredd/längd < 0,5 (t.ex.)
¶ Positiv topografi
¶ Till minst 50 % omsluten av annan jordart

Natur D3
Indikatorer Flygsandsdyner
Mått ¶ Markering på jordartskartan

¶ Går att tolka på flygbilder. Ev. mönsterigenkänning?

Natur D4
Indikatorer Pedagogiskt värdefullt glacialt landskap
Mått ¶ < 5 km mellan rullstensås och drumlin

8 Resultat av automatisk eftersökning
Metria Miljöanalys har med hjälp av med olika GIS-verktyg genomfört några 
automatiska eftersökningar (så kallad automatiserad GIS-analys) utifrån den lista 
som är presenterad ovan.33 Den första är förekomst av alléer. Tillvägagångssättet 
kan mycket förenklat beskrivas att via digitala kartor identifiera symboler för 
ströskog inom ett visst avstånd från en väg. Enligt den automatiska eftersökningen 
överskattas förekomsten jämfört med den inventering som genomförts via 
moderna och historiska kartor i föreliggande studie, se figurerna 5 och 14.34 Det 
betyder att även resultatet är överskattat jämfört med dagens situation, eftersom 
många alléer har försvunnit från 1800-talets mitt fram till idag. Osäkerheten kring
detta är dock än så länge stor eftersom någon fältinventering inte är genomförd.
Dock kan sökningen förfinas på olika sätt bland annat genom att 
herrgårdsbyggnader och solitära träd (ekar) ingår i analysen. En automatiserad
GIS-analys har även genomförts för att identifiera husklungor av en viss storlek.35

Två metoder har använts, en rasterbaserad och en vektorbaserad. Båda verkar 
kunna fungera vilket betyder att samband i Bondens landskap, kultur B2 borde 
kunna genomföras. Även en automatiserad GIS-analys av rullstensåsar har 
genomförts med gott resultat.36

33 Metria miljöanalys, 2003, s. 45–55.
34 Metria miljöanalys, 2003, s. 47–49.
35 Metria miljöanalys, 2003, s. 49–53.
36 Metria miljöanalys, 2003, s. 54–55.
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Figur 14 Automatiskt eftersökta alléer. Jämför med figur 5. (Ur Metria
miljöanalys, 2003, s. 49). Publicerad med tillstånd från författaren. 

9 Slutsatser
Arbetet i föreliggande undersökning inleddes med att identifiera några samband
och funktioner i landskapet. Arbetet fortsatte med att en rad olika företeelser
eftersöktes i historiska och nutida kartor. Dessa lades in i ett digitalt
karthanteringsprogram.

De samband som till slut valdes ut för att tydligare visualiseras och i viss mån
verifieras är sociala och ekonomiska strukturer i samhället. Sambanden finns idag 
inte kvar, utan utgörs av historiska samband. Sambanden i sig syns därför inte 
alltid för det otränade ögat. De parametrar som användes för att illustrera dessa
samband i landskapet utgörs av olika bebyggelsekategorier; herrgårdar och torp 
samt gårdar och torp. Till herrgårdar hör även företeelsen alléer samt
ekhagmarker. De olika bebyggelsekategorierna bands samman (fågelvägen) med
linjer som kan sägas manifestera ett samband. I verkligheten manifesteras dock de
ekonomiska och sociala sambanden mellan en herrgård och dess underlydande 
torp av den väg torparen färdades för att ta sig från sin bostad till godset där
dagsverke utfördes. Ibland är denna väg kantad av ståndsmässiga alléer, även om 
ett flertal gamla alléer också har försvunnit. Ibland utgjordes färdvägen av en stig 
som nätt och jämnt är urskiljbar idag eller helt har försvunnit. Detsamma gäller 
för färdvägen mellan torpet och gården med undantag av att alléer inte var 
vanliga. En fiktiv väg lades ut i landskapet för att se på vilket sätt sambanden
bryts. Den planerade vägen drogs i ett relativt vanligt terrängläge, nämligen i 
övergångszonen mellan åker- och skogsmark.

Den intressanta frågan är emellertid inte huruvida sambanden bröts utan vilken 
antikvarisk betydelse det har. För den professionelle antikvarien eller kulturmiljö-
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vårdaren skulle sannolikt dylika samband ha ansetts brutna av vägen, något som
mycket väl skulle kunna ha lett till att man hade förordat en flyttning av den 
planerade vägsträckningen. Men antikvariska åtgärder är inte endast riktade till 
den egna yrkeskretsen, utan även till allmänheten.

Förståelsen av landskapet är beroende på hur det uppfattas. Kunskap är nyckeln 
till denna förståelse. De flesta personer äger dock inte en djupare kunskap och har 
därför svårt att läsa landskapet antikvariskt. Förståelsen ökar med förekomsten av 
tydliga landskapselement som är lätta att relatera till utan djupgående 
förkunskaper. Det får som följd att också förståelsen för antikvariska åtgärder 
ökar hos allmänheten om allmänheten kan relatera till föreslagna åtgärder.

I föreliggande undersökning har alltså två typer av samband identifierats, dels 
de som hör samman med bondebygden, dels de som hör samman med herrgårdar 
och slott. I det första fallet har förvisso samband identifierats, men de fysiskt
påtagliga spåren i form av äldre stigar och vägar är få vilket resulterar i att 
sambanden är för abstrakta till sin karaktär för att klassas som bevarandevärda, 
eftersom de riskerar att inte kunna uppfattas av någon annan än den professionelle 
antikvarien. Samma typ av samband finns också för det andra fallet. Men här är 
sambanden fysiskt påtagliga på ett helt annat sätt genom alléer. Dessutom finns
ofta andra utmärkande drag som drar till sig blicken såsom stora stenbyggnader 
(corps-de-logi) och betesmarker med stora ekar. Det kan ju tyckas symptomatiskt
att resultatet av föreliggande undersökningar i huvudsak lyfter fram sådana värden 
i landskapet som tidigare i hög grad har lyfts fram i antikvariska sammanhang.
Men vår grundinställning kvarstår, dvs. att om man skall kunna förstå måste man
också kunna se. 

Metria som utför de automatiska eftersökningarna har ännu inte eftersökt 
enklare samband genom ett geografiskt informationssystem (GIS). Endast enstaka 
parametrar som kan ingå som delar av ett samband har studerats. Flera tester
måste genomföras och sökinstrumenten förfinas innan det går att säga om det är 
möjligt att automatiskt eftersöka kulturhistoriska samband i landskapet. Däremot
går det att eftersöka vissa typer av landskap såsom herrgårdslandskap utifrån 
enstaka företeelser såsom alléer. För att emellertid denna eftersökning inte skall 
bli missvisande måste andra företeelser såsom herrgårdsbyggnader och slott samt
ekhagmarker också tas med så att inte sena alléer tillhörande ett bondehemman
kommer med i sökningen genom GIS. Svårigheterna med automatiska
eftersökningar av kulturhistoriska företeelser, landskapstyper eller samband torde 
vara att dessa är regionalt olika och att eftersökningsmetodiken därmed måste
designas olika för olika delar av landet trots att det är samma företeelse som
avses. Kostnaderna för att utveckla metodiken riskerar därför att öka. Men 
detsamma torde dock även gälla för ekologiska samband där exempelvis djurens 
rörelsemönster skiljer sig åt mellan exempelvis Norrland och södra Sverige. 
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10 Behov av framtida forskningsinsatser
Föreliggande projekt har endast snuddat vid möjligheten att automatiskt, genom 
GIS, eftersöka olika former av kulturpåverkan i landskapet. Inriktningen har inte 
varit formerna i sig utan sambanden mellan formerna.

Vi menar att arbetet behöver utvecklas vidare såväl vad gäller samband som de 
bevarandevärda objekten i sig. En utveckling av projektet är att använda 
fjärranalys. Fjärranalystekniken torde i en framtid med fördel även kunna 
användas för att studera miljöeffekter av vägar och järnvägar efter byggnation.
Här avses uppföljning och övervakning av miljöeffekter orsakade av
byggnationen i sig samt trafiken, genererade under lång respektive kort tid. 
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