
 

 

Vad kan historien berätta om framtiden? 
Under en stor del av historien har backland-

skapet varit en marginalbygd till slätterna och 

från medeltiden även städerna där många män-

niskor  bosatte  sig.  Men  backlandskapet  var 

ingen obetydlig marginalbygd då den försörjde 

kringliggande  slättlandskap  och  städer  med 

virke,  ved  och  andra  produkter  från  skogen. 

Överskottsproduktion från bl a boskapsdrift sål-

des  till  städerna  och  då  främst  Malmö  och 

Trelleborg.  Under  medeltiden  fick  backland-

skapet allt större politisk betydelse genom att 

många av den tidens inflytelserika och förmögna 

familjer bosatte sig här eller förvärvade fastig-

heter. Även staten hade stort intresse i området 

vilket bl a visar sig i de kungliga jaktmarkerna 

och Lindholmens borg. Efter reformationen blev 

inflytandet allt mer koncentrerat till adeln och 

denna maktsituation fortsatte fram till 1900-talet.  

 

10.1. Brottet med markens 

försörjning 
Med industrialiseringen, användningen av fossil-

bränslen och internationell handel har utveck-

lingen förlorat sin koppling till marken och dess 

avkastning. Efter mitten av 1900-talet bryts od-

lingen och djurhållningen som förutsättning för 

befolkningsunderlag. Med fossila bränslen och 

import av råvaror och livsmedel är det främst 

efterfrågan på marknaden som avgör hur land-

skapet utvecklas. Vilka varor eller tjänster som 

kan produceras och hur samhället i form av kom-

mun, stat och EU blandar sig i spelet har stor 

betydelse. Från ett produktionslandskap utveck-

las ett tjänste och upplevelselandskap. 
 

Makten över landskapet 
De senaste 100 åren har makten över landskapet 

förändras och många fler aktörer är idag inblan-

dade  i  beslut  som rör  landskapets  påverkan.  

10 Framtidslandskapet 
Hur kommer landskapet se ut i framtiden? Ja, det kan vi bara gissa men vissa antaganden 
är mer troliga än andra. Med erfarenhet av vad historien har medfört kan vi kanske se några 
mönster som upprepas. Vi kan också se trender idag som verkar fortsätta ett tag framöver 
och därmed får konsekvenser för framtidslandskapet. Sen kan man ju också göra egna 
funderingar och värderingar av vad framtiden kan medföra. Jag tänke avsluta med det, men 
först lite funderingar och tillbakablickar i backlandskapets historia. 
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Uppåtgående flygplan från Sturup. Skall flygtrafiken fortsätta att expandera som det gjort de senaste 30 åren? 

Finns det någon möjlighet att få uppleva tystnaden i framtiden? Klarar skogen och växtligheten den ökande 

belastningen av luftföroreningar? 



 

 

Redan  på  1500-talet  var  nästan  hela  back-

landskapet  ägt  av  några  få  stora  privata 

markägare. För att finansiera rationaliseringar i 

jordbruksdriften  på  1800-talet  såldes  en  del 

gårdar av och självaägande bönder fick allt större 

inflytande  över  landskapet.  Genom industria-

liseringen och framväxten av stationssamhällena 

växte  en  arbetar-,  handels  och  hantverks-

befolkning fram. Demokratiseringen av maktut-

övningen gav fler möjlighet att delta i besluten 

och genom flera reformer under 1900-talet växte 

det kommunala inflytandet. Staten har sedan den 

bildades både under danskt och sedan svenskt 

utövande tillvaratagit nationella och senare all-

mängemensamma  intressen.  Det  var  troligen 

staten som tog intitiativ till bybildningen i början 

av medeltiden och det var staten som beslutade 

om skiftena även om jordägarna var intitiativ-

tagare i backlandskapet för genomförandet. Idag 

är det markägare, politiker, tjänstemän, närings-

liv, opinionsbildare och internationella organ och 

överenskommelser  som  tillsammans  påverkar 

framtidens landskap. För markägarna har detta 

medfört en hel del problem och irritation men 

det är en förändring som blivit allt mer tydlig 

och som troligen kommer att fortsätta. 
 

Jord- och skogsbruk 
Ur odlingssynpunkt är backlandskapet fortfaran-

de en marginalbygd på grund av sämre markf-

örhållanden. I ett nationellt perspektiv är dock 

odlingsförhållandena  över  genomsnittet.  Ändå 

har allt större delar planterats med skog eller 

övergått  till  bebyggelse,  infrastruktur  eller 

fritidsändamål.  För  skogsbruket  tillhör  back-

landskapets skogar några av de mest produktiva i 

landet.  

Fram till att användningen av fossila bränslen 

började  i  större  omfattning  var  människan  i 

huvudsak beroende av fotosyntesen för sitt uppe-

hälle. Via bete och hö kunde djurens krafter 

utnyttjas och det var från odling, fisk och hus-

djur människorna fick sin huvudsakliga energi. 

Detta satte  gränser  för  hur  landskapet  kunde 

utnyttjas. För att försörja en växande befolkning 

krävdes sparsamhet med resurserna och överut-

nyttjande drabbade direkt försörjningen. Idag är 

situationen en annan genom användningen av 

Rationell skogsodling med täta granplanteringar och kalhyggen. Här finns mycket lite plats för biologisk 

mångfald och frilutsliv. 

238 



 

 

fossila bränslen. Förr tvingades man att hushålla 

med näringsämnen men idag slösar man och 

detta ger stora problem genom näringsläckage 

och övergödning av sjöar och hav. Den mest 

effektiva odlingstekniken användes faktiskt un-

der 1800-talets senare del och i början av 1900-

talet. Då hade vi ett mycket litet läckage av 

näringsämnen samtidigt som produktionen var 

förhållandevis hög. Med ny odlingsteknik och 

nya grödor är utfallet ännu mer gynnsamt vilket 

bland annat utnyttjas i ekologisk- och KRAV-

märkt odling. 
 

Den biologiska mångfalden 
För de många växter och djur som lever och 

levde  i  backlandskapet  har  förutsättningarna 

försämrats.  Den  artrikaste  mångfalden  fanns 

troligen i  en period från järnåldern fram till 

renässansen.  Då  fanns  fortfarande  gamla  ur-

skogsliknande  skogspartier  och  många  gamla 

träd kvar som kunde hysa en rik skogsfauna och 

flora.  Dessutom hade  människans  betes-  och 

odlingsåtgärder resulterat i att ett stort antal nya 

arter kunnat vandra in och etablera sig. Sedan 

skiftena har förutsättningarna kraftigt försämrats 

och landskapet har blivit allt mer monotont och 

intensivt utnyttjat. Även tidigare var det intensivt 

brukat men på ett mer skonsamt och varierat sätt 

som passade mångfalden. Under de senaste 200 

åren har en hel del nya arter dykt upp genom 

människans omfattande resor och handel. Fler-

talet av dessa är dock opurtunister som etablerar 

sig i störda miljöer och är beroende av vissa 

typer av mänslig störning för att överleva. De 

finns också i stora delar av världen och tränger 

undan  arter  som  är  sällsynta  och  lokalt 

förekommande. Av de ca 1000 kärlväxter som 

noterats i backlandskapet under de senaste 100 

åren  har  150  försvunnit  och  ytterligare  250 

riskerar  att  försvinna  inom en  snar  framtid. 

Närmare 40% av kärlväxterna kan alltså vara 

försvunna om några decennier och trenden är 

densamma för andra organismgrupper. Är detta 

ett pris vi får acceptera för den väldfärd vi har 

uppnått? Eller är det i sig ett fattigdomstecken? 

Vad kommer framtidens generationer att säga 

om vår hantering av landskapet, dess produk-

tionsmöjligheter samt historiska och biologiska 

värden?  Vi  vet  inte  men  landskapets  upp-

levelsevärden får  en  allt  större  betydelse  för 

turism,  friluftsliv,  bosättning  och  företags-

etablering.  

 

 

10.2 Vilka trender är tydliga idag? 
Rationaliseringen  med  allt  större  enheter  i 

jordbruk och  skogsbruk har  gjort  att  väldigt 

många  kulturhistoriska  och  biologiska  värden 

försvunnit i landskapet. Denna utveckling har 

dock helhjärtat stötts från både stat, näringsliv, 

en  stor  del  av  opinionen  och  de  större 

markägarna. Målet har varit billigare och bättre 

livsmedel  vilket  också  åstadkommits.  Men 

nackdelarna har också varit omfattande inte bara 

för  natur-  och  kulturvärden  utan  även  för 

småbrukare och arbetare i jord- och skogsbruk 

som blivit  arbetslösa. Minskningen av antalet 

sysselsatta i jordbruket och antalet jordbruks-

enheter har konstant minskat under lång tid och 

fortsätter att göra så även idag. Med de olika 

miljöstöd som finns för jordbrukslandskapet idag 

har den negativa trenden mattats något men inte 

avstannat.  
 

Kommunikationslandskapet 
Kommunikationslandskapet har vuxit fram under 

en mycket kort tid med vägar, kraftledningar, 

gasledningar, flygplats m.m. som idag genom-

korsar landskapet på kors och tvärs. Även om 

den snabba utvecklingen på 1960-70-talen av-

stannade  något  i  slutet  på  1900-talet  är  det 

fortfarande en lång rad nya projekt som planeras. 

Väg 108 planeras att breddas, motorvägen E65 

förlängas  ut  till  Börringe  och  anslutning  till 

Sturup, en helt ny järnvägssträckning planeras 

från  Svedala  (under  Sturup)  till  Skurup,  en 

sträcka på närmare 3 mil, en ny landningsbana 

på Sturup finns i planerna och medför en för-

dubbling av flygplatsområdet. Alla dessa projekt 

medför  exploateringar  av  natur-  och  kultur-

värden, barriärer i landskapet för växter, djur och 

människor, buller och föroreningar. Resultatet 

blir bra kommunikationer men också ett mindre 

attraktivt  landskap för  människor,  växter  och 

djur. 
 

Bebyggelselandskapet 
Liksom för kommunikationer och ledningar har 

bebyggelsen expanderat ordentliget under 1960-

70 talen för att mattas något i slutet av 1900-

talet. Det sker dock en fortsatt utbyggnad av 

tätorterna kontinuerligt och denna utveckling lär 

fortsätta. Med ökad rörlighet blir också trycket 

större  från  Malmö  och  Köpenhamnsområdet. 

Bristen  på  natur  och  rekreationsområden  i 

storstadsområdet  kommer  troligen  att  få  allt 

större betydelse och med detta ökat  intresse för 

bosättning i backlandskapet och dess tätorter.  
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Rekreationslandskapet 
Sedan lång tid tillbaka har backlandskapet haft 

betydelse som rekreationslandskap. Redan under 

medeltiden  var  områden  förbehållna  jakt  av 

nöjeskaraktär och under 1700-talet växte parker 

upp kring slotten och herrgårdarna för förnöjel-

se. Med ökad fritid har hela befolkningen fått 

möjlighet att bedriva friluftsliv i olika former. En 

tydlig trend är  att  aktiviteterna blir  allt  mer 

anläggningsanknutna, från att främst ha rört sig 

om  campingssemester  och  skogspromenader 

växer intresset idag kraftigt för golf, ridsport, 

mountainbike och turistanläggningar. Backland-

skapet har en av de högsta tätheterna på ridhästar 

i landet vilket delvis beror på närheten till stor-

stadsområdet och pendlingsmöjligheter. Antalet 

golfbanor är beskedligt med fem anlägg-ningar 

där fyra av dessa har tillkommit de senaste 15 

åren  och  ytterligare  två  är  långt  framme  i 

planeringen.  
 

Bevarandelandskapet 
I  takt  med  att  de  värdefulla  natur-  och 

kulturmiljöerna har utarmats har samhället och 

därmed stat och kommun tagit allt större ansvar 

för att bevara dessa. Större delen av backland-

skapet har utpekats som riksintresse för natur-, 

kulturmiljö och friluftsliv.  Trots  väldigt  höga 

värden  har  dock  få  formella  skyddsåtgärder 

vidtagits. En viktig orsak är de större jordägarnas 

ointresse och rädsla för samhällets inblandning i 

verksamheten och urholkning av ägarinflytandet. 

Man skall dock ha klart för sig att de höga vär-

den som finns i landskapet till största delen är en 

produkt av markägarnas intresse och bevarande. 

Men idag har verksamheten blivit,  av främst 

ekonomiska skäl, så storskalig och specialiserad 

att det finns små möjligheter att ta hänsyn till 

bevarandeintresssena  i  verksamheten.  Många 

gånger är enda möjligheten idag att samhället på 

något sätt ersätter markägaren för de ekonomiska 

åtagandet bevarandet medför.  Svårigheten har 

varit att hitta sätt för denna ersättning som både 

markägare  och  samhället  kan  enas  om.  I 

backlandskapet har det fram till år 2003 bara 

funnits fyra mindre naturreservat alla belägna i 

kanten mot  slättlandskapet,  förutom det  stora 

naturvårdsområdet i Häckeberga som har en lite 

annorlunda utform-ning. Genom EU:s regelverk 

och NATURA 2000 har trycket dock ökat för att 

Äldre gård i Lemmeströtorp som håller på att förfalla. Det är enklare att riva och bygga nytt än att bevara det 

gamla? 
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säkerställa större delar av de landskapsvärden 

som finns i backlandskapet. Under 2003 bildades 

tre nya naturreservat i backlandskapet och fler 

reservat  och  andra  former  för  avtal  med 

markägare lär följa framöver. Ofta kommer dock 

åtgärder från samhället när något är på väg att 

försvinna ofta i sista stund. Det är först när vi har 

mist något som vi upptäcker dess värde. Land-

skapets upplevelsevärden är svåra att prissätta 

och därför får de inte mycket uppmärksamhet. 
 

 

10.3 Har backlandskapet någon 

framtid? 

Jag tänkte avsluta med några mer personliga 

synpunkter på backlandskapets framtid. Under 

snart 25 års tid har jag mycket aktivt varit på 

upptäktsfärd i backlandskapet och glatts åt alla 

spännande upptäkter och möten med människor, 

växter och djur. Men det medför också många 

sorgsna  upplevelser  när  växter  och  djur  för-

svinner, vackra byggnader förstörs, ängs- och 

hag-marker  växer  igen,  stora  exploateringar 

genomförs och landskapet blir allt mer enformigt 

och  innehållslöst.  Så  länge  de  positiva  upp-

levelserna är uppväger de negativa är det roligt 

att gå på upptäktsfärd men det finns en gräns när 

sorgen blir större än glädjen. Detta är ett prob-

lem särskilt för den som har kunskap om vad 

som finns och som kan göra jämförelser med hur 

de sett ut i äldre tider. Men det mesta av det som 

försviner  skulle  kunna  ha  funnits  kvar  med 

ganska lite ansträngning och bara en något större 

förståelse och känsla för det vackra och fan-

tastiska i landskapet. 
 

Fornlämningar 
Trots flera århundraden av uppmärksamhet och 

lagstiftning behandlas våra fornlämningar ofta 

vårdslöst om inte bara med ointresse. Både i 

skogs- och jordbruket  medför  de tunga mas-

kinerna att många fornlämningar blir förstörda, 

stenvallar sönderkörda och bortschaktade. Det är 

också mycket få av fornlämningarna som är skyl

-tade eller har information för både markägare, 

brukare och besökare i landskapet. I många and-

ra bygder är både kommuner och hembygds-

föreningar  mycket  aktiva  för  att  vårda  och 

uppmärksamma andra om fornminnen och andra 

intressanta företeelser i landskapet. 
 

Äldre byggnader 
Det finns fortfarande några hundra gamla bygg-

nader från tiden kring skiftena och därinnan kvar 

i backlandskapet. Men under de senaste 25 åren 

har jag själv varit med om att ca 25 av dessa 

äldre byggnader rivits och givit plats åt något 

kataloghus  eller  lämnats  som  ödeträdgård.  I 

denna takt försvinner snart en viktig karaktär i 

backlandskapet, korsvirkeshusen blir en sällsynt-

het,  halmtaken  unika  och  den  gamla  haven 

ersätts med villaträdgård. I andra bygder tar man 

vara på äldre hus och restaurerar dem i större 

utsträckning.  Backlandskapet  ligger  så  nära 

storstadsområdet  att  villabyggandet  har  tagit 

över. Kunde man inte ha räddat några av de 

gamla fina korsvirkeshus som rivits de senaste 

25 åren och återuppfört dem i någon av våra 

äldre bymiljöer? Att berika våra medeltida byar 

och reparera de hål som blivit i rivningsivern? 

Slott och kyrkor skyddas och vårdas medan bon-

dens, hantverkarens, arbetarens och industriernas  

miljöer snart är ett minne blott. Det hade varit 

lättare att acceptera om de nya byggnaderna hade 

varit av stort arkitektoniskt värde och berikat 

landskapet. Flertalet av byggnaderna under de 

senaste  50  åren  har  varit  typhus  med  goda 

funktionella kvaliteter men bristfälliga estetiska. 

De välgestaltade äldre industribyggnaderna och 

ekonomi-byggnaderna i  jordbruket  har  ersatts 

med stora plåtslador utan större hänsyn till hur 

de upplevs i landskapet. De äldre täta och små-

skaliga  tätorterna  har  ersatts  av  glesa  och 

ogreppbara bilsamhällen med stora parkerings-

ytor och sterila parkstråk som buffertzoner för 

buller. Affärslokalerna har ersatts av några få 

stora snabbköp i  slutna tegellådor i  ett  plan. 

Varför inte öppna upp fasaderna mot gatorna och 

bygga på med fler våningar för att skapa trevliga 

gatumiljöer? Skall det vara meningen att vi snart 

bara har en livsmedelsaffär i varje större tätort 

och måste åka bil långa sträckor för att kunna 

köpa  det  nödvändigaste?  Ett  samhälle  som 

Klågerup har inte längre någon välsorterad affär 

trots över 1000 invånare! 
 

Biologisk mångfald 
Backlandskapet har en enastående mångfald av 

olika varelser där många blir vänner efter otaliga 

möten. Backsipporna på betesbacken bevisar 

varje år att våren har kommit och utan dem är 

det inte riktigt vår. Öringen i bäcken visar att 

vattenkvaliten fortfarande är någotsådär bra och 

att alla vattendrag inte är raka diken.  
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Ekoxen som svärmar en sen försommarkväll 

vittnar om livsmiljöer i gamla träd som också är 

viktiga för en lång rad andra kompisar. Varje år 

blir fågelkören något tystare, myllret något 

mindre och färgrikedommen något mindre 

intensiv. För mig är det oerhört sorgligt och ett 

stort misslyckande i strävan att skapa en god 

framtid. Det krävs i det stora hela små upp-

offringar och åtgärder för att få ha kvar mång-

falden liksom landskapets historiska årsringar. 

Det beror ytterst på intresse och engagemang. 

 

Och sedan... 
Mitt intresse och engagemang har lett fram till 

denna berättelse. En berättelse som jag hoppas 

fått  även  dig  intresserad  och  engagerad.  En 

förutsättning för att vi skall få ha ett rikt och 

varierat backlandskap även i framtiden. 
 

För egen del blir jag allt mer pessimistisk när det 

gäller  backlandskapets  framtid.  De  sorgsna 

upplevelserna blir snart fler än de glada och då 

slutar jag göra upptäcktsfärder i backlandskapet. 

Jag söker mig då till andra bygder där det inte är 

så  mycket  bil-,  tåg  och  flygplansbuller,  där 

byggnader och landskap fortfarande lever och 

mångfalden  frodas.  Bygder  där  dessa  värden 

delas av andra. 
 

Per Blomberg Tokyo April 2004 
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