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Förord 
Riksantikvarieämbetet uppdrog hösten 1998 Länsstyrelsen att ta fram en 
ansökan som skulle ligga till grund för nominering av Södra Ölands 
odlingslandskap till Unescos världsarvslista. 

I Sverige ansvarar Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket för att nominera 
lämpliga byggnader och platser inom vårt lands gränser. I mitten på 1990-talet 
föreslog Naturvårdsverket bland annat Stora alvaret som ett tänkbart 
naturområde för nominering till världsarvslistan. Efter besök av representanter 
från Unesco 1998 stod det klart att hela södra Ölands odlingslandskap är ett 
kulturarv. 

En förutsättning för att Sveriges regering ska lämna en ansökan om världsarvs-
nominering är att de som berörs är positiva till förslaget. Särskilt viktiga i detta 
sammanhang är de öländska lantbrukarna. Under vårvintern 1999 fördes 
diskussioner om innebörd och konsekvenser av ett eventuellt världsarv på södra 
Öland. Länsstyrelsen har tagit fram ansökan i samarbete med Lantbrukarnas 
Riksförbund (LRF) och Mörbylånga kommun. 

I juni 1999 fattade svenska regeringen beslut om att sända nomineringen av 
södra Ölands odlingslandskap till Unesco. Vid Världsarvskommitt&ls möte i 
december 2000 i  Cairns,  Australien, fattade Unesco beslut om att skriva in Södra 
Ölands odlingslandskap på listan över världsarv. 

Arbetet med att ta fram ansökan har varit ett lagarbete där många bidragit. 
Riksantikvarieämbetets internationella sekreterare, Birgitta Hoberg, har genom 
sin kunskap och erfarenhet varit ett stort stöd. 

Den ursprungliga världsarvsansökan är skriven på engelska. Som ett led i 
länsstyrelsens informationsarbete har denna svenska version tagits fram. 



Läsanvisningar 
Världsarvsansökan följer den mall som är framtagen av Unesco. Numrering av kapitlen följer 
denna mall. I de fall kapitel utelämnats betyder det att de inte varit relevanta för södra Öland. 
I ansökan ingick en fotokatalog med 103 bilder som illustrerade området. I denna version tas 
endast några av dessa foton med. I originalversionen av ansökan ingick även kompletta 
lagtexter för Lagen om kulturminnen m.m. (SFS 1988:950) och Plan- och bygglagen (SFS 
1987:210) samt en sammanfattning av Miljöbalken (SFS 1998:808 och SFS 1998:811) vilka 
vi valt att utesluta i detta meddelande. I kapitel 8, som vi utelämnat, har riksantikvarien Erik 
Wegreaus och Naturvårdsverkets generaldirektör Rolf Armerberg undertecknat ansökan. 

Kapitel 1 Identifikation av området 
Ansökan inleds med administrativa uppgifter om området. Här ingår också en förteckning 
över de kartor som ingår i ansökans bilaga 1. 

Kapitel 2 Motivering 
Detta kapitel består av tre delar. Den första delen redogör kortfattat för områdets natur- och 
kulturhistoriska värden. Del två relaterar södra Ölands odlingslandskap med övriga 
jämförbara delar av världen. Den sista delen innehåller de av Unescos fastställda kriterier som 
passar för ett levande odlingslandskap. 

Kapitel 3 Beskrivning 
Beskrivningen av området är ansökans huvudkapitel. Här beskrivs områdets natur- och 
kulturhistoria ingående, både dagens landskap (3a) och hur landskapet växt fram historiskt 
(3b). Detta innebär att de två delarna överlappar något. Dokumentationsläget är en 
genomgång av aktuellt referensmaterial som behandlar natur och kultur på södra Öland. De 
instrument som används för att bevara områdets särart beskrivs under bevarandestatus. 
Slutligen redovisas den utåtriktade verksamhet som bedrivs inom området. 

Kapitel 4 Förvaltning 
Delen beskriver hur området förvaltas idag. Här behandlas bl. a. ägandeförhållanden, 
lagskydd samt myndigheternas ansvar. 

Kapitel 5 Faktorer som påverkar området 
Eventuella hot mot natur- och kulturvärdena tas upp här. Exempel på faktorer som behandlas 
är jordbrukspolitik och miljöföroreningar. Dessutom diskuteras turismen. 

Kapitel 6 Vad går att mäta 
Statistikuppgifter som kan användas för att följa förändringar inom området. 

Kapitel 7 Dokumentation 
Omfattande förteckning av litteratur om Ölands natur och kultur samt adresser till arkiv där 
register, inventeringar m.m. finns. 

BILAGOR 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
Bilaga 4 

Kartor 
Ett urval foton ur fotokatalogen 
Stora Alvarets vegetationstyper med typiska växtarter 
Arter som är endemiska, i kanten av sin utbredning eller har disjunkt utbredning 
på Öland 



I Identifikation av området 

la. Land 
Sverige 

lb.  Län 
Kalmar län  

lc.  Namn på området. 
Södra Ölands odlingslandskap 

Id. Lokalisering 
56° 13' - 56° 36'N 
15° 25' - 16°45'E 
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le. Kartförteckning 
Se bilaga 1. 

Områdesavgränsning 	 Karta A 

Jordarter på södra Öland 	 Karta B 

Markanvändning på södra Öland 	Karta C 

Södra Ölands byar 1683 i förhållande 
till dagens markanvändning 	Karta D 

Markanvändning, tidigt 1800-tal 	Karta E 

Fornlämningar på södra Öland 	Karta F 

Bytyper på södra Öland 	 Karta G 

Väderkvarnar på södra Öland 	Karta H 

Skyddade områden på södra Öland 	Karta I 

Riksintresseområden på södra Öland Karta K 

If. Områdets yta 
56 323 ha varav 6 069 ha utgör vattenområde i Östersjön. 



2 Motivering 

2a. Redogörelse för betydelsen av området 
På södra Öland är samspelet mellan människan och naturmiljön av ett enastående 
universellt värde. Kontinuiteten i markanvändningen  går tillbaka till stenåldern då 
människan som jordbrukare började nyttja detta område. Sedan dess har 
markanvändningen inte ändrats nämnvärt utan åkerbruk och boskapsskötsel är 
fortfarande den dominerande näringen på södra Öland. 

De naturgeografiska förhållanden har givit ramarna för hur ölänningarna nyttjat 
sitt landskap. Markindelningen  är lättläst och man uppfattar tydligt indelningen 
mellan inägojord och utmark, en indelning som varit konstant sedan medeltiden då 
all tillgänglig odlingsmark var tagen i anspråk. Utmarken nyttjas fortfarande som 
betesmark. Tillsammans utgör radbyarna, inägoj orden, sjömarkerna och 
alvarmarkerna ett unikt odlingslandskap med exceptionellt höga kultur- och 
naturvärden med en mer än tusenårig kontinuitet. 

Det öländska odlingslandskapet är ett organiskt utvecklat landskap, som tillåter 
och förutsätter en pågående traditionell markanvändning. I denna levande 
jordbruksbygd finns också ett relikt järnålderslandskap, samt rikliga spår från 
bronsåldern och stenåldern. På Öland kan man därför förstå människans historia 
som jordbrukare inom en väl definierad geo-kulturell region. 

Stora alvaret, som har en remarkabel användning som gemensam utmark, är ett 
framstående exempel på ett stäppartat ekosystem där signifikanta ekologiska 
processer pågår. Talrika anpassningar till bl. a. klimat, froströrelser och bete 
vittnar om detta. Alvaret har trots sina magra resurser utvecklats till ett 
kulturlandskap. Här finns på grund av mycket speciella geologiska, 
klimatologiska och kulturhistoriska faktorer en mosaikartad miljö som innehåller 
många av de viktigaste habitaten för bevarandet av biologisk mångfald in  situ  (på 
plats). Här samsas endemiska växt- och djurarter, relikter, arter på kanten av sin 
utbredning och arter på utpostlokaler. En förutsättning för att dessa arter överlevt 
är att alvaret förblivit öppet vilket skett genom hävd under tusentals år. Trots att 
denna miljö nyttjats av människan under flera tusen år saknas inslag av 
främmande arter. På grund av människans närvaro är ekosystemen stabila, 
förutsatt att de fortsätter att hävdas. Störningsregimen är en förutsättning för 
bevarandet av den biologiska mångfalden. Detta gör att Stora alvaret är av 
framstående universellt värde både ur forsknings- och bevarandesynpunkt. Utöver 
detta är det unika, vidsträckta, flacka och öppna alvaret en exceptionell miljö med 
den småskaliga habitatvariationen och de enastående vyerna. 

Sjömarkerna och sjöängarna har en unik kontinuitet av hävd. I årtusenden har de 
nyttjats som betesmark eller slåtteräng, vilket tydligt ayspeglas i både flora och 
fauna. Sjömarkerna omfattar flera mycket speciella växtsamhällen och är en 
betydande livsmiljö för en mängd sällsynta och hänsynskrävande fågelarter. 

Stenålderns gånggrifter, monumentala rösen från bronsåldern, fornborgar, 
husgrunder, komplexa stensträngssystem med fossil åkermark och stora gravfält 
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från järnåldern vittnar om en rik och betydelsefull förhistoria. Den nuvarande 
åkerbygden har en kontinuitet som till viss del går tillbaka till järnåldern. Från 
medeltiden är dagens markindelning med radbyar i laga läge och uppdelningen på 
inägojord och utmark. Gårdarna och övrig bebyggelse är gjord av material från 
Öland, där den götiska gården och väderkvarnar utgör karaktäristiska inslag. 
Kyrkorna är från medeltiden och byggdes om under 1800-talet när befolkningen 
och jordbruket expanderade. Det var samtidigt som man delade upp jorden och 
marken mellan de enskilda brukarna, en indelning som fortfarande är tydlig. 

Dagens jordbrukslandskap präglas av flera distinkta och historiskt signifikanta 
tidsskikt, som tillsammans speglar ett betydande tidsdjup: 1. det fossila men i viss 
utsträckning ännu genom betning hävdade järnålderslandskapet, 2. medeltidens 
välutvecklade indelning i inägor och utmarker, med bebyggelse i byar, 3. 
skiftesreformerna under 1700- och 1800-talen medförde ägarmässig omarron-
dering med stenmurar i gränserna. De funktionella sambanden i odlingslandskapet 
på södra Öland är mycket tydliga, ytterst välbevarade och har stor autenticitet. 

2b. Jämförande analys 
"Ölands strand hade vi knappt rört, förrän vi märkte, att detta land var helt 
annorledes än de andre Sveriges provincier; satte oss därföre i sinnet att desto 
nogare uppteckna allt vad på denna ö föreföll" så skrev Carl von Linné 1 juni 
1741 vid sitt besök på ön. 

Försommaren 1741 besökte Linné Öland.  Linn,  som inte hade gjort några längre 
resor i Europa, jämför Öland med andra områden i Sverige och finner ön 
märkvärdig. Det Öland som Linné såg 1741 skiljer sig inte i markanvändning och 
markindelning från de förhållanden som råder här idag. 

Inte någonstans i Europa är det medeltida landskapet med fördelningen mellan 
inägojord och utmark så tydlig och lättläst som på södra Öland. Det är unikt med 
ett landskap där exceptionellt höga kultur- och naturvärden med flertusenårig 
kontinuitet, förenas med ett levande jordbrukslandskap, där dagens lantbrukare 
nyttjar markerna på ett modernt och effektivt sätt. 

I det medeltida landskapets indelning ingår också radbytomten, som på Öland 
ligger i "laga läge". Ingenstans i Europa finns radbyar som har så strikt och 
geometrisk planlösning som de öländska. De öländska radbyarna är utlagda enligt 
den medeltida lagstiftningen och i enlighet med skandinavisk rättsskipning. De 
övriga radbyarna som finns i norra Europa, i ett bälte från England till Litauen, är 
ett resultat av spontan kolonisation eller annan icke judiciell reglering. De 
öländska radbyarna ger därför tillsammans med inägorna och utmarken en unik 
vittnesbörd om medeltidens indelningen av markerna. 

Ängen är det markslag som minskat mest under 1900-talet, på Öland liksom i 
övriga Nordeuropa. Idag finns bara en spillra av de tidigare stora arealerna kvar. 
En av Nordeuropas största traditionellt skötta äng är den 60 ha stora 
Schäferiängen på sydligaste Öland. Här förekommer flera exklusiva och mycket 
sällsynta slåttergynnade växter som är starkt beroende av kontinuerlig slåtter. 
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Som stort, sammanhängande och mångformigt alvarlandskap (250 km2) är Stora 
alvaret unikt. Mosaiken av de ogödslade naturtyper som finns på flack 
kalkberggrund med eller utan tunna jordar i torrt klimat (hällmarksalvar, karst, 
vät, alvarsjö, solvändelavhed och fårsvingelhed) och de som dessutom är betes-
präglade sedan årtusenden (alvartorräng, kalkfuktäng) återfinns ingen annanstans i 
denna storleksordning. På dessa marker har handelsgödsel aldrig använts. 

Mindre alvarområden  firms  på norra Öland (totalt 60 km2), Gotland (totalt 150 
km2), i Västergötland på fastlandet i Sverige (totalt 0.5 km2) och i Estlands 
nordvästra kustområde, Dagö, Ösel m fl. (totalt 10 km2). Områden med liknande 
vegetation återfinns bl. a. i Rumänien, Ungern, Italien, Balkan halvön, södra 
England (Salisbury  plain,  kalkgräsmarker) och på Irland (karstområdet the Burren, 
300 km2). Dessa områden har dock ett annat klimat och har inte samma 
traditionella beteshävd. I Nordamerika finns alvarområden runt de stora sjöarna 
som påminner om de nordiska alvaren, men här förekommer huvudsaldigen andra 
arter. Inget alvarområde i övriga världen i denna storleksordning har en så lång 
och obruten beteskontinuitet som Stora alvaret. 

I de östra sjömarkerna finns rester av ett järnålderslandskap i form av kompletta 
system av husgrunder och stensträngar. Få andra ställen i Europa har så stora och 
sammanhängande arealer av kontinuerligt hävdade sjömarker som just här. Stora 
delar av sydöstra Ölands sjömarker håller internationell klass och är utpekade som 
Ramsarområde. I årtusenden har sjömarkerna nyttjats för boplatser samt utgjort 
betesmark eller slåtteräng, vilket tydligt ayspeglas i både flora och fauna. Betes-
markerna har inte gödslats med handelsgödsel, varför den biologiska mångfalden 
är mycket hög. Sjömarkerna är en av norra Europas viktigaste rastlokal för 
arktiska vadare och är häckplats för ett stort antal sjöfåglar och vadare som är 
beroende av kontinuerligt hävdade miljöer. 

2d. Kriterier 
Södra Ölands odlingslandskap är ett område som har utvecklats genom 
kombinationen av och samspelet mellan människans arbete och de givna naturliga 
förhållandena som rått på platsen. Området är av framstående universellt värde 
från såväl historisk, arkeologisk, geografisk som etnologisk synpunkt. 

iii _ 
Södra Ölands odlingslandskap har en unik kulturell tradition som fortfarande 
existerar i markanvändning, markindelning, ortnamn, bebyggelse och biologisk 
mångfald. 

iv _ 
Södra Ölands odlingslandskap är ett enastående exempel på ett landskap som 
illustrerar viktiga stadier i människans historia. Den ännu existerande medeltida 
markindelningen visar på ett unikt sätt hur naturförutsättningarna tidigt befäst den 
odlingsbara jordens utsträckning. De rikliga spåren från järnåldern ger en 
enastående förståelse för en relikt kultur och ett landskapsutnyttjande som inte är 
avläsbart någon annanstans. 
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Kulturlandskapet 
• Området har ett enastående universellt värde genom en flertusenårig kontinuitet 

i markanvändningen och en tusenårig markindelning. Betesmarkerna på Stora 
alvaret och i sjömarkerna har inte gödslats och främmande växter har inte införts 
av människan, vilket är unikt i Europa för ett så stort och sammanhängande 
område. 

• Området representerar en väl definierad geo-kulturell region med specifika 
geologiska och klimatologiska förutsättningar och den kulturella identitet som 
utvecklats genom öns historia och läge i Östersjön. 

• Området förmår att på ett utomordentligt sätt illustrera värden och de tydliga 
kulturella element som är knutna till odlingslandskapet. 

• Inom området har odlingslandskapets traditionella form genom mark-
användning och markindelning främjat den hävdbetingade biologiska mång-
falden. Den traditionella hävden utgör en förutsättning for bevarandet av 
hävdberoende växt- och djursamhällen med flera hotade arter. 

• Området utgör ett organiskt utvecklat landskap med en pågående mark-
användning i form av ett modernt jordbruk. Markanvändningen har utvecklats 
efter naturförutsättningarna, varvid unika, ursprungliga ekosystem och arter 
bibehållits på alvarmarkerna. 

• Det unika, vidsträckta, flacka och öppna odlingslandskapet ger enastående vyer 
och uppvisar exceptionell skönhet. 
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3 Beskrivning 

3a. Beskrivning av området 
Öland, Sveriges minsta landskap, är till ytan Östersjöns fjärde största ö. Det 
föreslagna världsarvsområdet är beläget på södra Öland och utgör en dryg 
tredjedel av ön. Av Ölands 25.000 invånare bor 1/4  inom området. Antalet 
lantbruksföretag på södra Öland är 428 stycken vilket för svenska förhållanden är 
mycket högt. 

Terrängformer och berggrund 
Öland är uppbyggt av bergarter som bildats i havet genom sedimentation under de 
geologiska perioderna kambrium och ordovicium för 570 — 440 miljoner år sedan. 
Berggrunden stupar svagt (1 — 2 grader) mot öster. Galgbacken 57 m ö h ligger på 
Västra landborgen ca 5 km sydost om Mörbylånga och är Ölands högsta punkt. 
Öns sedimentära berggrund vilar på en flack urbergsyta. De äldsta sandstenarna 
från äldre kambrium (ca 570 — 536 miljoner år gamla) som vilar på urberget är 
inte synliga någonstans på ön. Över sandstenen ligger ett mäktigt lager av moiga 
eller mjäliga lerskifferbergarter. Dessa skiffrar delas in i tre olika lager. Det undre 
lagret är rikt på fossil av trilobiter och kallas oelandicuslager (efter trilobiten 
Eccaparadoxides oelandicus). En annan trilobit (Paradoxides paradoxissimus) har 
namngivit det mellersta lagret som kallas paradoxissimuslagret eller tessinilagret. 
Det yngre (övre) lagret utgörs av svart alunskiffer som förekommer rikligt i 
markytan. Ovanpå skifferskikten ligger de lager av ordovicisk kalksten som bildar 
öns övre yta. Kalkstensskikten sammanfattas ofta med namnet ortocerkalksten. 
Denna kalksten är grå- eller rödfärgad och bryts i talrika stenbrott. 

+40 m 
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11i3 kalksten 
   alunskiffer 

tessinilager 
öla ndicuslager 

	 underkambrisk sandsten 
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Figur 1. Geologisk profil från mellersta Öland. Efter Pousette & Möller 1972. 
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Den mest framträdande landformen är västra landborgen, en klint som är 20 —40 
m hög och som kan följas utmed hela västra sidan. Vågornas erosion har här 
skapat en klint vars nedre del ligger i alunskiffer med orstenslinser från yngre 
kambrium (ca 520 miljoner år gammal). Skiffern minskar i tjocklek från 13 m vid 
Ottenby i söder till 7 m vid Mörbylånga. 

Utmed östkusten finns ett komplex av strandvallar, som utgör östra landborgen. 
Dessa har bildats i samband med öns höjning över vattenytan. Ancylusvallen 
sträcker sig från strax norr om Borgholm i norr till Hulterstad i söder. Den 
bildades av Ancylussjön (8000 — 7000 år sedan) och når ca 13 m ö h vid 
Hulterstad. Littorinavallen, som bildades av det efterföljande Littorinahavet, kan 
följas från Hulterstad på sydöstra Öland till Ottenby i söder. Littorinavallen är 
mindre markerad i landskapet än Ancylusvallen och når bara några meter över 
havet. 

Nordeuropa har varit täckt av inlandsis vid flera tillfållen under kvartärperioden. 
Den senaste inlandsisen och efterföljande ishav lämnade Öland för ca 11 000 år 
sedan. Spår av isen kan bl. a. ses i form av ändmoräner, dvs anhopningar av morän 
som avlastats parallellt med den forna inlandisens front, t. ex. i Näsby på södra 
Öland. Talrika isräfflor på södra Öland visar att isen huvudsakligen rört sig mot 
S S V. 

Ett flertal geologiska formationer kan ses på Stora alvaret, bl. a. 
• doliner. Stora hålrum har öppnats i berggrunden genom att kolsyrehaltigt vatten 

löst upp kalkstenen under markytan. Kalkstenen har sedan rasat samman 
ovanför hålrummen och bildat kraterliknande doliner. 

• karst som förekommer i kalkområden och innebär att dräneringen är 
underjordisk. Kemisk vittring genom vatten, särskilt regnvatten, underminerar 
berggrunden och bildar breda karstsprickor. 

• svinryggar eller bergåsar som är särskilt vanliga på södra delen av Alvaret. De 
uppkommer genom att den underliggande alunskiffern tryckt upp kalkstenen i 
ryggliknande strängar. 

Jordarter 
Kalksten är den vanligaste bergarten i Ölands moränavlagringar. Nedanför 
landborgen i väster utgörs dock berggrunden av skiffer och underlagrande 
sandstenar. Här har moränen hög lerhalt och är grunden för den bördiga 
Mörbylångaslätten. 

Isälvsavlagringar på södra Öland består främst av glaciallera. Detta är det 
sediment som längst hållit sig svävande i vattnet när isälvarna mynnade i Baltiska 
issjön. Glaciallera finns t. ex. i trakten söder om Färjestaden. Vid Eckelsudde i 
sydväst har en 1,5 meter mäktig glaciallera påträffats. 

Klimat 
Södra Öland har ett torrt klimat med kyliga vårar och milda höstar och vintrar. 
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Sommaren är mycket solrik med en medeltemperatur av 17 °C, medan februari är 
kallast med -1 °C. Ölands läge i regnskugga av det sydsvenska höglandet ger en 
låg årsnederbörd på ca 400 mm. Klimatet på Öland kan vara mycket fluktuerande. 
Under vår och höst är stora delar av de tunna jordarna översvämmade med 
regnvatten. Under sommaren kan det höga antalet dagar med vind, det höga 
antalet soltimmar och den låga nederbörden leda till extrema torkperioder (Rosen 
1995). Under någon period varje vinter är Öland snötäckt. Fåk kallas en kraftig 
och återkommande snöstorm som huvudsakligen kommer från nordost. 

Kulturlandskapet 
Fornlämningarna utgör en integrerad del av dagens odlingslandskap, dels genom 
att ge det nutida landskapet ett tydligt tidsdjup, dels genom att vara beroende av 
fortsatt hävd för att bestå. De viktigaste bosättningsområdena under yngre 
stenålder är Vickleby och Resmo. I Resmo finns en liten grupp av g'ånggrifter som 
fordrat stora arbetsinsatser för att uppföras. Bakom dem måste ligga ett 
organiserat samhälle med sociala skiktningar. Flera stora rösen hänförs till 
bronsålder. I östra sjömarkerna finns järnålderns bosättningar med hus, fägator, 
mjölkningsfållor och hägnadssystem. I det kortbetade gräset avtecknar sig hela 
detta brukningssystem . Husen har varit avlånga hallhus med stenväggar, vilket 
gör dem synliga ovan mark än idag. Områdets fem fornborgar kan mer betraktas 
som befästa byar än egentliga borganläggningar. 

Den naturgeografiska miljön är av grundläggande betydelse för förståelsen av de 
förutsättningar som stått människan till buds. På södra Öland är de naturliga 
förutsättningarna för jordbruk tydligare än någon annanstans. Den gamla 
indelningen i inägojord och utmark, som uppkom under medeltiden, existerar 
ännu och tydligt avläsbar i landskapet. 

Den västra landborgen har på sin västra sida en 3 km bred kustslätt, 
Mörbylångadalen, där Ölands bördigaste åkerjord finns. Här har byarna utvecklat 
ett omfattande åkerlandskap där en lerhaltig morän utgör den främsta 
odlingsjorden. Bebyggelsen har lokaliserats till släntläge i landborgsbranten. 

En typisk by på sydöstra Öland har Stora alvaret i väster och på den andra sidan 
sjömarkerna utmed Östersjön. I en sträng däremellan finns odlingsjorden. Här har 
bebyggelsen lokaliserats till torra lägen utefter ancylusvallen. Till skillnad från 
den västra sidan, som är en utpräglad spannmålsbygd, har den östra delen främst 
en omfattande djurhållning. Här finns flest kvardröjande strukturer i landskapet 
som odlingsrösen, stenmurar och fägator. Trots olika förutsättningar är 
markanvändningen densamma på den västra och östra sidan. 

Under medeltiden odlades en mängd läkeväxter. Läkeväxterna har på Öland levt 
kvar invid gårdarna. De är ofta konkurrenssvaga och beroende av tramp från 
kreaturen för att få nya ytor att kolonisera. Exempel på sällsynta gårdsväxter som 
fortfarande finns på Öland är hjärtstilla, kransborre och kattmynta. Redan med de 
tidigaste odlingarna för omkring 5000 år sedan följde åkerogräs. Flera ogräs som 
för bara några decennier sedan var vanliga håller nu på att försvinna. På Öland 
finns många av de arter kvar som är starkt hotade eller utrotade i övriga Norden. 
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Starkt hotade åkerogräs som råglosta, åkerranunkel och nålkörvel kan ses i flera 
av Ölands rågåkrar. På Öland är vägkanterna mycket artrika och lyser praktfullt i 
många färger. Arter som finns i denna miljö är bl. a. cikoria, blåeld och färgkulla. 
Vägkanten är i många fall en refug för starkt hävdgynnade ängs- och 
hagmarksväxter. Miljön är också viktig för växelvarma djur som insekter, ormar 
och ödlor. 

Stora alvaret 
Med "alvar" menas de flacka hällmarker som förekommer på hård kalkbergrund 
på några ställen i världen. Stora alvaret, som är världens största hävdade 
alvarmark, är 250 km2  stort och upptar en stor del av södra Öland. Drygt hälften 
av Stora alvarets yta är bar eller täckt av tunna kalkjordar, en fjärdedel av 
strandvallar och en femtedel av svackor med finare sediment som ibland är 
överlagrade av kärrtorvsjordar. 

Några kända lämningar från stenåldern finns inte i alvarmarkerna men 
pollenanalyser visar att gräsväxten ökat under den yngre stenåldern. Genom 
boskapsskötsel blev Stora alvaret nu en ekonomisk faktor. Från bronsåldern finns 
de första daterade lämningarna efter mänsklig aktivitet. Det rör sig om stora 
gravrösen, anlagda i ett nord-sydligt stråk längs höjdryggar på alvarets mitt. Under 
äldre järnåldern framträder ett kulturlandskap som vi kan ta del av genom de väl 
synliga lämningarna i form av husgrunder och små gravfält. 

Hela Stora alvaret genomkorsas av äldre vägsträckningar av s.k. hålvägar, dvs. 
vägar som genom nötning och erosion är belägna på en lägre nivå än den naturliga 
markytan. Uppskattningsvis uppgår detta vägnät till 380 kilometers längd. På 
Stora alvaret finns vaktarkojor vilka är de enda kvarvarande lämningarna efter den 
herdekultur som funnits på Öland. Kojorna användes av de personer som vallade 
byarnas fårhjordar ute på alvaret. De sista byherdarna försvann i början av 1900-
talet. Kummel är små upplagda rösen, eller bara en upprest flisa. Deras funktion är 
för närvarande inte känd. Vissa av rösena står längs äldre vägsträckningar, vars 
funktion är obekant. Kanske utgör de en slags avståndsmarkering eller riktmärke. 
En tolkning är att de skulle kunna ha ett samband med ett ägogränssystem som är 
okänt för oss. 

De skriftliga dokument från historisk tid som berör Stora alvaret är mycket 
knapphändiga. Carl von Linné skrev vid sitt besök på ön 1741 att "Alvarets växter 
förtjäna uppmärksamhet såsom de trivas på de allra torraste och skarpaste 
hällarna". 

Alvarets växtlighet är en unik mosaik av olika växtsamhällen med varierande 
jorddjup och pH. På grund av alvarets speciella vegetation återfinns en mer 
ingående beskrivning av växtsamhällena i bilaga 3. Alvartorrängen  förekommer 
på höjdryggar med något djupare jordtäcke och har en neutral — svagt sur 
markreaktion. Kalkfuktäng  finns i sänkor med finjord och god vattenhållande 
förmåga. Både kalkfuktängarna och alvartorrängarna har av hävd varit betade. 
Hägnadsretster antyder att områden med högre produktion periodvis har slagits 
(fuktängar). I brist på hävd kan tok bli dominerande i fuktängarna och en kan 
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dominera torrängarna. Tok och en har fått större spridning på Stora alvaret idag på 
grund av den upphörda vedtäkten och att tokkvastar inte görs längre. 

Fårsvingelhed  förekommer i miljöer med mycket tunna och kalkhaltiga 
vittringsjordar. Vittringsjorden blir under sommaren starkt uttorkad och under höst 
och vår blir den genomdränkt av regnvatten. Detta gör att det är en mycket 
ogynnsam miljö för de flesta växter. Som växtmiljö liknar alvarets vittringsjordar 
den tundra som bredde ut sig över Nordeuropa efter inlandsisen. Hällmarksalvaret 
saknar helt, eller har ett mycket tunt, jordtäcke. De rena hällytorna koloniseras 
från början av skorplavar och sedan av kuddformiga mossor. På mosskuddarna 
kan i sin tur småväxter (främst anueller och fetknoppar) rota sig. 

Karstalvaret  är en extrem miljö med djupa, öppna sprickor och jordfria kalkhällar. 
I sprickans botten samlas jord som håller sig fuktig och miljön är skyddad mot 
vind, stark solstrålning och bete. I sprickornas gynnsamma och jämna mikroklimat 
finns flera lövskogsväxter som annars inte skulle överleva på det torra alvaret. 
Snäckor (Balea perversa, Chondrina clienta) äter upp algerna och lavar runt 
sprickorna så att kalkberggrunden ligger bar. 

Vätar  är de periodvis vattenfyllda sänkor som finns här och var på alvaret. 
Växttäcket är glest och vätarna är vanligtvis helt uttorkade på sommaren. Vätarna 
omges ofta av kalkfuktängar. Alvarsj öar  bildas i större sänkor där det finns vatten 
året om. Sjöarna är sällan mer än en meter djupa och kallas lokalt för mosse eller 
träsk. Alvarsj öarna har ofta en rik förekomst av vattenväxter. Ett flertal vadare 
häckar i kalkfuktängarna i anslutning till alvarsjöarna) 

Sjömarker och sjöängar 
Öland sluttar som tidigare nämnts svagt mot öster. Därigenom har breda, flacka 
sjömarker bildats mellan landsvägen och Östersjön. Marken är nästan opåverkad 
av sentida ingrepp och här finns ett välbevarat bestånd av fornlämningar som 
belyser bygdens utveckling under mellersta järnåldern. Fornlämningarna består 
främst av husgrunder och hägnadsrester. Husgrunderna är av så kallad 
kämpagravstyp och namnet kommer från en mytisk uppfattning att det skulle vara 
gravar för jättar. 

Sjömarkerna och sjöängarna har en unik kontinuitet av hävd. I årtusenden har de 
nyttjats som betesmark eller slåtteräng, vilket tydligt ayspeglas i både flora och 
fauna, se bilaga 1, karta D.  Mest utpräglade är de på östra sidan av Öland. Ytterst 
mot havet ligger vattenstranden som oftast är dränkt av havet. Här lever främst 
alger, men även natearter, havssäv och blåsäv. Längre inåt land tar landstranden 
vid som karakteriseras av salttåliga växter, t.ex. strandkrypa, krypven och salttåg. 
Ovanför högvattennivån ligger de strandnära områdena. Även här kan 
vegetationen påverkas av haysvattnet genom stänk och stormvågor. 
Karakteristiska växter för denna miljö är kustarun, gåsört, trift och smultron-
klöver. Inslag av tunnare jordar med alvarvegetation finns också i sjömarkerna. 
Här växer strandväxter och alvarväxter sida vid sida. I vissa sjömarker 
förekommer vegetationsfattiga fördjupningar, s.k. skonor.  De bildas genom en 
kombination av erosion, betesdjurens tramp och tångsjok som kväver den täta 
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vegetationen. Skonorna är oftast dåligt dränerade och det vatten som rinner ner i 
dem kan bli stående länge. Miljön blir genom vattenavdunstningen med tiden 
mycket salt. Endast mycket salttåliga växter som glasört och saltnarv kan överleva 
i skonorna. Sjömarkerna har en utomordentligt stor betydelse som rastlokal för 
arktiska vadare och är även viktiga refuger för häckande sjöfåglar och vadare. 

I de sjömarker som betats under lång tid förekommer distinkta tuvor med 
frodigare växtlighet än på marken runt omkring. Detta beror på den gula tuvmyran 
som bygger underjordiska samhällen, där de håller bladlöss som boskap och livnär 
sig på deras utsöndringar. Ytterligare ett husdjur kan finnas i boet, nämligen den 
blinda klubbhomsbaggen. Myrorna äter av en vätska som skalbaggen utsöndrar 
och i gengäld matar de den. 

Bebyggelse 
Den öländska jordbruksbebyggelsen är i hög grad ännu präglad av den 
regelbundenhet som en gång kännetecknade hela östra Mellansverige och som går 
tillbaka på bebyggelsens reglering under medeltiden (1300-talet). Till regel-
bundenheten bidrar också att byarna på östra sidan ligger grupperade längs 
landsborgen där också vägen går. Här finns flera byar som för svenska för-
hållanden är stora. Utmed den västra sidan ligger bybebyggelsen i landborgs-
slänten. 

Merparten av de öländska byarna är så kallade radbyar,  som ligger i "laga läge". 
Med "laga läge" menas att byn vid ett och samma tillfälle har lagts ut i enlighet 
med de medeltida lagarnas bestämmelser och tomtens storlek skulle motsvara 
gårdens fördelning i åkern och i ängen. Tomtens uppgift var att bilda ett rättesnöre 
för jordens delning. 

I radbyn ligger tomterna utlagda i avlånga rektanglar. Bytomten är rätvinklig och 
sluten. Tomterna är utlagda så att varje tomt gränsar mot bygatan. Bebyggelsen 
ligger högt på tomten, så att husen står på fast grund, och den lägre delen upptas 
av åkerstycken så kallade tomtåkrar. I vilket väderstreck som tomterna lades ut 
bestämdes av topografiska förhållanden. Några av de bäst bevarade radbyarna är 
Lilla Frö, Södra Sandby, Slagerstad, Södra Kvinneby, Triberga, Hulterstad och 
Gösslunda. 

I radbyn ligger gårdarna tätt och bebyggelsen går ofta ända ut till bygatan. I några 
byar ligger mangårdsbyggnaden mot vägen och ekonomibyggnaderna innanför. I 
andra är det tvärtom; ladugårdar och lador ligger mot vägen och de kan bilda en 
mur som gör att man inte ser mangårdarna. Gårdstomten når man genom ett 
portskjul. 

På många gårdar har man kvar den gamla indelningen med en mangård och en 
fägård som skiljs åt av en mur eller ett staket: den så kallade götiska gården  som 
har varit typisk i hela östra Sverige. Mangården består av mangårdsbyggnaden 
som flankeras av två sidobyggnader, som kunde vara undantagsstuga, sommar-
bostad och bryggstuga. Fägården består av ladugård, loge och lada. På många 
gårdar har dessa ekonomibyggnader tappat sin funktion och är så kallade 
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överloppshus. I flera gårdar har man byggt nya ekonomibyggnader bakom de 
äldre byggnaderna eller uppfört nya djurstallar utanför den gamla bytomten. På 
några ställen har man genom att bygga om befintliga ekonomibyggnader kunnat 
fortsätta nyttja de gamla byggnaderna i dagens jordbruksföretag. Andra gårdar har 
helt slutat som jordbruksföretag och ekonomibyggnaderna står då oftast helt utan 
användning, men har stor betydelse för hur vi uppfattar byn och landskapet. 

Bebyggelsen på Öland har formats av landskapets villkor och tillgångar och den 
präglas fortfarande av att man använt lokala byggnadsmaterial. Bostadshusen är 
uppförda av trä och har panel. De är antingen målade med Falu rödfärg eller ljusa 
linoljefårger. Mangårdsbyggnaderna blev från 1800-talets mitt allt större, högre 
och bredare. Dessa så kallade salsbyggnader hämtade sina förebilder från 
prästgårdarna och från fastlandets herrgårdar. Dörrpartierna är ofta vackert 
smyckade med rikt utformade pilaster- och kolonnomfattningar. I ekonomi-
byggnaderna har man i huvudsak använt kalksten eller trä i den virkesbesparande 
skiftesverkstekniken, oftast i ek eller fur. Takmaterialen är idag huvudsak tegel, 
eternit eller plåt. Medeltida byggnadssätt har använts långt fram i tiden och 
skiftesverkslador med mesulekonstruktion med mittstolpe finns fortfarande kvar. 

Till många gårdar hörde en väderkvarn  och i dag finns det 62 väderkvarnar kvar i 
området. Den vanligaste typen av väderkvarn är stubbkvarnen, det vill säga hela 
kvarnhuset är vridbart kring en jordfast stubbe. Kvarnkonstruktionen är i princip 
den samma som man hade på medeltiden. Väderkvarnarna står strax utanför byn 
och är ofta högt placerade på landborgkanten i exponerade lägen för vinden. 

Vid Östersjön ligger sjöbodplanen  där lantbrukarnas fiskelägen ligger. Utmed 
västra landborgslcrönet har man grävt in potatiskällare.  De är utförda i kalksten. 

Till byn hör också malmbebyggelsen,  där de som inte ägde någon jord bodde. 
Malmbebyggelsen ligger ayskild från bytomten och består av mindre bostadshus 
och små uthus. Finns det ekonomibyggnader är de oftast mindre än de på 
bytomten. Idag utnyttjas många malmstugor som fritidsbostäder. 

Förutom de vanliga bondbyarna där jorden brukades av bönder fanns det längst 
ner på södra Öland en kungsladugård som brukades direkt under kronan. Ottenby 
kungsladugård instiftades av Gustav Vasa på 1500-talet, och den nuvarande 
bebyggelsen stammar från 1700-talets andra hälft och 1800-talets början. 
Huvudbyggnaden är uppförd 1804 efter ritningar av C.F. Sundvall. Kungsgården 
var tänkt att fungera som ett mönsterjordbruk, men blev också arkitektoniskt 
stilbildande. Ottenby kungsgård  ägs fortfarande av staten och brukas av en 
arrendator. 

Centralpunkten i var och en av de 13 socknar som ligger inom området var 
kyrkan.  Här träffades församlingsborna varje söndag och här utspelade sig många 
andra viktiga händelser i socknen. Dagens kyrkor har oftast medeltida 
tornbyggnader från 1100- och 1200-talet. Långhusen revs i samband med den 
stora befolkningsökningen under 1800-talets första hälft och ersattes med stora 
enskeppiga kyrkorum. 
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Folkkultur / Dialekter 
Inom området existerar fortfarande den sedan flera hundra år tillbaka uppkomna 
byordningen. Varje by utgör ett byalag som minst en gång om året, oftast mellan 
jul och nyår, håller bystämma. På bystämmorna dryftas bybornas gemensamma 
angelägenheter som t.ex. väghållning, samfällda beten i utmarken m.m. 
Byordningsman utses för ett år i taget, ett uppdrag som roterar mellan by-
delägarna. I många byar finns byskrinen bevarade där man förvarar de viktiga 
handlingar som rör byn. De flesta byskrin är från 1800-talet. 

På södra Öland talas ett sydsvenskt götamål med ålderdomliga språkdrag 
bevarade. Olika dialekter kan urskiljas mellan de olika socknarna. 

Ortnamn 
Ortnamnen utgör tillsammans med markanvändningen det äldsta levande 
kulturary vi har idag. Landskapsnamnet Öland 'ö-landet' skrevs in Olandia 1178 
men redan under 800-talet nämns Öland i Wulfstans reseberättelse. Den 
uppsvenska samhörigheten speglas i ortnamn som Gammalsby, Ottenby, och 
Seberneby, med de svealändska mansnamnen Gammal, Otami och Sigbjörn i 
förleden. Däremot har Öland bara ett namn på -löv, Skärlöv, en yttersta utpost av 
danaväldets folkvandringstida lev-namn, vari lev är ett med verbet lämna besläktat 
ord med innebörden årvegods'. Från tiden före 800 e.Kr., vikingatiden, är namnen 
på -lösa, Kastlösa med innebörden 'äng, betesmark', och även de på -stad 'ställe, 
plats' som Hulterstad och Segerstad. Namnen på -by ' gård' ; 'samling av gårdar' är 
yngre men utgör drygt 50% av efterleden hos bynamnen på södra Öland. Några 
exempel är Gårdby, Vickleby, Kvinneby, Näsby. Förkristna kultnamn på -lunda 
'helig lund' och -vi 'helig plats' är Frösslunda och Karlevi. Det öländska ordet 
alvar är troligen en avdelning till alv 'av kalksten, krossgrus, sand och lera 
bestående lager under matjorden'. 

Näringsliv 
Jordbruket är fortfarande den dominerande näringen på södra Öland och svarar 
tillsammans med livsmedelsindustrin för ca en tredjedel av arbetstillfällena i 
Mörbylånga kommun. Inom det föreslagna världsarvsområdet är andelen 
sysselsatta i denna sektor ännu högre. 

År 1998 fanns 428 lantbruksföretag i Mörbylånga kommun. Den odlade 
åkerarealen är drygt 21 000 ha och betesmarken uppgår till ca 37 000 ha, varav 26 
000 ha utgörs av Stora alvaret. Det finns olika typer av lantbruksföretag med 
varierande inriktning och produktion representerade på södra Öland. Mörbylånga-
dalen är en fullåkersbygd till skillnad från det mer småskaliga jordbruket på 
övriga södra Öland. Jordbrukets strukturer har en lång historisk kontinuitet som 
återspeglas i odlingslandskapet, lantbrukets byggnader och i ägandeförhållandena. 
Djurproduktionen domineras av nötkreatur, men även svinproduktion och 
kycklinguppfödning förekommer. Antalet mjölkkor uppgick 1995 till 5595, 
antalet dikor till 1059 och ungdjur och kalvar till 13 057. Inom kommunen har 
få'rproduktionen minskat och uppgår för närvarande till 3514 får. Under senare år 
har djurantalet på Öland ökat, framförallt antalet nötkretaur. En av anledningarna 
till detta är miljöstöden som lantbrukarna erhåller. 
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I Degerhamn finns en av Sveriges tre cementindustrier där man framställer 
anläggningscement av hög kvalitet. Den lokala kalkberggrunden är råvaran. Det 
finns också en lång tradition av stenhuggeri inom området. 

Turismen har sedan 1800-talets slut varit en av Ölands viktigaste näringar, som 
efter ölandsbrons färdigställande 1972 ökat kraftigt. Öland erbjuder idag Sveriges 
bredaste utbud av rekreation. Den norra delen av ön har av tradition attraherat 
badturister medan södra Ölands natur- och kulturmiljöer utvecklats i ett lugnare 
tempo. Idag finns ca 450 företag, de flesta små, som helt eller delvis försörjer sig 
på intäkter från öns besökare. 

Ölandsbron har också skapat möjligheter för arbetspendling till Kalmar vilket 
inneburit att öns negativa befolkningsutveckling brutits. 

Vindkraft för el-produktion är utbyggt på några ställen. Vinden har av tradition 
använts som kraftkälla på Öland. 

Konst 
Intresset för Öland som konstlandskap är mycket stort, inte bara bland konstnärer 
utan även bland fotografer, filmskapare, författare och poeter. Det öländska 
landskapet upptäcktes av konstnärerna kring 1870. Tidpunkten sammanfaller med 
friluftsmåleriets genombrott i Sverige. Här fanns luften, ljuset och atmosfärens 
skiftningar som intresserade konstnärerna. Under andra världskriget tilltog 
strömmen av konstnärer till ön. Man upptäckte att här fanns ett ljus som påminde 
om det man möter i Sydeuropa. 

Natur 
Växt/iv 
Växtlivet på Öland präglas av det torra, varma klimatet, den stora kalkrikedomen 
och den flukturerande vattenhalten. Djurens kontinuerliga betande under tusentals 
år och forna tiders vedfångst har bidragit till det öppna landskapet. På 
alvarmarkerna där kalkstenen går i dagen dominerar mossor och lavar, men där 
det finns ett jordtäcke på hällarna och i sprickbildningarna påträffas en rik örtflora. 
Alvarmarkernas vegetationstyper beskrivs närmare i bilaga 3. Artrika ängs- och 
sjömarker med orkidéer och många andra kalkgynnade och kalkkrävande växter 
finns i stora delar av området. Gårdsmiljöer och särskilt vägkanterna har ett rikt 
växtliv. De talrika stenmurarna hyser en rik lavflora. Ett femtiotal lavarter kan 
finnas på en enda mur. 

Djurliv 
Djurlivet skiljer sig i många drag från djurlivet i övriga Nordeuropa; mest 
påtagligt är det i småkrypsfaunan, men även fågellivet är säreget och rikt. Totalt 
har det observerats mer än 380 fågelarter, varav åtminstone 150 häckar 
regelbundet. Under vår och höst passerar exceptionellt stora mängder flyttfåglar, 
varvid även många rariteter observeras: Östra Ölands betade sjömarker är viktiga 
knutpunkter som födosöks- och rastplatser för de stora flyttfågelstråken. Ölands 
södra udde med Ottenby fågelstation är klassisk fågelmark och en koncentrerad 
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rastplats för en art- och individrik fågelfauna. Ottenbylund fungerar som en stor 
uppsamlingsplats, men även uddens fåtaliga träd och buskar drar till sig stora 
skaror av flyttande småfåglar. Under hösten kommer stora mängder vadare och 
gäss från den ryska taigan. Längs östra Ölands breda och flacka kust hittar de gott 
om rastplatser och samlas så småningom vid Ottenbys sjömarker och grunda 
kustvatten. Vid fågelstationen bedrivs sedan 1946 en omfattande flyttfågel-
forskning. 

På Stora alvaret och kring dess fuktiga marker häckar bl. a. ängshök, höksångare, 
ljungpipare, rödspov, strandskata, svarttärna och tofsvipa. Till lundarnas 
karaktärsfåglar hör näktergal, sommargylling, halsbandsflugsnappare och mindre 
flugsnappare. Östra sjömarkerna är fågelrika även under häckningstid. Där och i 
synnerhet på vallarna innanför hörs under försommarnätterna den alltmer sällsynta 
kornknarrens raspande läte. Övriga fåglar som häckar i anslutning till sjömarkerna 
är främst vadare som sydlig kärrsnäppa, skärfläcka och rödbena, men även arter 
som småtärna, kentsk tärna, vitkindad gås och gravand. Rapphöna är en 
karaktärsfågel för det öländska kulturlandskapet. 

Däggdjursfaunan liknar det intilliggande fastlandet. Några av de arter som 
påträffas allmänt är skogshare, räv, småvessla, älg, rådjur, igelkott, grävling och 
röd ekorre. Längs kusterna finns de två säl-arterna gråsäl och knubbsäl sparsamt. 

På Öland finns vissa kalk- och värmegynnade insekter och andra småkryp som 
inte förekommer någon annanstans i Nordvästeuropa (bilaga 4). Många av dessa 
insekter är direkt knutna till specifika värdväxter som finns på Stora alvaret. 
Tydliga värdväxtsamband har påvisats framförallt inom grupperna fjärilar, 
skinnbaggar och gallmyggor. Några av de vanligare insekterna på alvaret är 
fjärilar som sandgräsfjäril och liten borstspirmare, skinnbaggar som riddar-
skinnbagge och Aradus frigidus samt gräshoppor som liten klubbgräshoppa och 
alvargräshoppa. Rosenvingad gräshoppa är en spektakulär karaktärsart för Stora 
alvaret och har liksom alvargräshoppan sin huvudutbredning på Sibiriens stäpper. 

Åkergroda, långbensgroda, vanlig padda samt större och mindre vattensalamander 
är de groddjur som förekommer på södra Öland. Långbensgrodan har sin talrikaste 
reliktförekomst på ön och har annars sin huvudutbredning i Syd- och Mellan-
europa. De kräldjur som är representerade är skogsödla, snok, huggorm och 
hasselsnok. Hasselsnokens glesa förekomster i Norden är reliktpopulationer som 
är isolerade från det huvudsakliga utbredningsområdet i centrala Europa. 

Unik flora och fauna 
Floristiskt och faunistiskt har Öland många arter av speciellt intresse. Exempelvis 
förekommer nordeuropeiska arter (glacialrelikter) liksom sydliga arter som klarat 
sig kvar på gynnsamma lokaler (värmetidsrelikter). En stor grupp av arter befinner 
sig i den yttre kanten av sitt utbredningsområde eller har blivit aysnörda från det 
(disjunkt utbredning). Flera arter är endemiska, t. ex. kärlväxterna alvarmalört, 
ölandssolvända och ölandsmåra, se vidare bilaga 4.  Naturbetesmarkerna är viktiga 
lokaler för många sällsynta svampar. Exempel på grupper som är väl-
representerade är jordstjärnor, stjälkröksvampar, diskröksvampar och ängs- 
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svampar (vaxskivlingar, fingersvampar, jordtungor, rödskivlingar). Fatsvampen 
Porinia punctata är beroende av kontinuerligt hästbete och på Stora alvaret finns 
Nordeuropas viktigaste populationer. 

Det är bland insekter och andra ryggradslösa djur som man finner de  fir  Öland 
unika och mest särpräglade faunaelementen. Flera arter, särskilt bland småfjärilar 
och skinnbaggar, har sina i världen enda kända förekomster här, se bilaga 4.  Flera 
fjärilsarter har varieteter som är speciella för Öland. Detta gäller t. ex. sandgräs-
fjärilen Satyrus semele var. tristis och hedmätaren Selidosema plumaria var. 
oelandica. Ön har med sin kalkhaltiga berggrund en rik förekomst av land-
mollusker. Flera snäckor har sina viktigaste Europeiska förekomster på Öland och 
Gotland, t. ex. rödskalig bärnstenssnäcka och alvarsnäcka. 

Ölands södra udde, Ottenby, är internationellt ryktbar som fågellokal. Ottenby och 
stora arealer öppen sjömark är upptagna på den internationella våtmarks-
konventionens lista över särskilt värdefulla områden (Ramsar). En av 
Nordeuropas största traditionellt skötta ängar är den 60 ha stora Schäferiängen på 
sydligaste Öland. Här förekommer ett flertal exklusiva och mycket sällsynta 
växter som är starkt beroende av ålderdomliga och kontinuerligt brukade ängar. 

Fossiler 
På Öland finns talrika fossiler bevarade i kalkstenen och i skifferlagren. Några av 
dessa är: 
• ortoceratiter, ett slags bläckfisk med yttre skal som levde under ordovicium. 

De förekommer i kalksten, ser ut som långa, raka horn och kan vara upp till 2 
meter långa på Öland. 

• trilobiter, återfinns i kalksten och var ett leddjur som fanns från äldre 
kambrium fram till perm-perioden. 

• cystoidår (kristalläpplen) finns också bevarade i kalksten. De var tagghudingar 
och är släkt med våra dagars sjöborrar. Fossilerna av dessa djur är klotformiga, 
3 — 4 cm i diameter och hålrummet är oftast fyllt av vackra kalcitkristaller. 

• brachiopoder (armfotingar) har funnits sedan kambrium och finns fortfarande i 
marina miljöer. Dessa djur liknar musslor, men en sugarm håller fast djuret på 
haysbottnen. Fossil från armfotingar hittar man främst i skifferlagren som är 
blottade längs västra landborgen. 

3b. Historia och utveckling 

Förhistoria 
Fångstmännen och de tidiga jordbrukarna( —1.800 f.Kr.) 
För cirka 8.000 år sedan kom de första människorna till det nuvarande Öland. Det 
var fangstmän som livnärde sig på jakt, fiske och på att samla in naturens 
nyttigheter som rötter, vildfrön och nötter. Albyboplatsen är ett exempel på en 
kustbosättning. Möjligtvis användes sådana lokaler endast under jaktsäsongen när 
tillgången på jaktbart vilt och fiske var optimal. Arkeologerna har dokumenterat 
spår efter runda hyddbottnar i form av 2,5 — 3,5 meter stora kretsar med stolphål. 
Endast tre hyddor har haft härdar, vilket utgrävarna tolkat som att hyddorna har 
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haft olika funktion, som sovhus, matberedningshus och verkstad. Dateringar har 
visat att boplatsen utnyttjats i cirka tvåtusen år från 6.000 till 4.000 f.Kr. 

Under denna tid började man att bruka jorden. I små svedjor odlade man enkornigt 
vete. Genom skördarna blev man mindre beroende av det dagliga näringssöket. 
Flera av våra nu vanliga husdjur, som nöt, svin, far och get tillkommer under 
bondestenåldern. Förutsättningarna blev bättre för att barnen skulle överleva och 
familjegrupperna växte. Stora barnkullar krävde tillsyn. Arbetet delades upp, 
kvinnorna blev hemma och skötte barnen och de små odlingslotterna. Gångrifterna 
i Resmo, vid västra landborgskrönet vittnar om bofasthet under den yngre delen 
av stenåldern. 

Herdefolken (1.800 f.Kr. — 500 f.Kr.) 
Under bronsåldern utvecklades boskapsskötseln, sädesodlingen samt jakt och 
fiske mot mer specialiserade former. Jordbruket förbättrades genom tekniska 
innovationer. Årdret gjorde det möjligt att bearbeta större åkrar, som kunde ge 
större skördar och som gav ett överskott. Boskapsskötsel och fåravel utvecklades 
mot stora hjordar som drevs ut till bete i alvarets lövskogsdungar, övervakade av 
herdar som skyddade dem mot rovdjur. Klimatet var varmt och tillät att djuren 
gick ute året runt. Liksom hos nutida herdefolk var det hjordens storlek som 
rangordnade klanens ställning i samhället. Hästar förekom som prestigegivande 
djur. 

De jordägande bönderna (500 f.Kr — 1050 e.Kr.) 
Århundradena före Kristi födelse innebar en förändring av jordbruket. Man 
övergick till permanenta åkrar och mjölkproduktion vilket medförde att djuren 
måste stallas över vintern. Antalet djur som en bonde kunde hålla begränsades till 
hur många djur som kunde hållas vid liv över vintern. Höskörd och lövtäkt ökade i 
betydelse. Det krävdes vidsträckta betesmarker och små härdiga djur. Klan-
samhället som grundat sin ställning på de stora hjordarna förändrades genom de 
yttre förhållandena mot en organisation som var mer bunden till ägandet av 
marken för odling och höbärgning. Under hela järnåldern bör grunden till öns 
rikedomar ha varit boskapsskötsel. Fynden av sadelmakarredskap i gravarna 
antyder att hudar och lädervaror varit en viktig exportartikel. Utvecklingen skedde 
ryckvis. Torrår och missväxt innebar hungersnöd för de flesta människor. 
Spannmålsodling skedde i blygsam skala. 

Under denna tid lärde man sig utvinna järn ur myrmalm och att smida det till 
effektiva verktyg. Import av ämnesjärn skedde från smålandssidan. Först när 
järnet blev tillgängligt för var man försvann stenyxan definitivt ur 
redskapsförrådet. En viss yrkesuppdelning kan skönjas. Till exempel skapade 
efterfrågan på guldprydnader skickliga klensmeder. Hantverk som kamtill-
verkning, metallhantverk och stenslipning är också dokumenterade. 

En betydelsefull del av religionen var seden att offra i mossar. Offergåvorna 
utgjordes av värdeföremål och djur. Man har även funnit belägg för 
människooffer. 

18 



Vikingatidens handels- och plundringsfärder kunde skapa nya rikedomar. Flera 
större silverskatter har påträffats. Kyrkhamn på södra udden var en av landets 
viktigaste fiskeplatser för sill från 800-talet och in i medeltidens första 
århundraden. Varuhandeln reglerades genom bestämda marknadslagar och 
etablering av handelsplatser. 

Bland södra Ölands drygt 20 runstenar märks Karlevistenen, med en unik 
skaldedikt på versmåttet dröttkvxtt, rest över en man kallad "Sibbe den vise". 

Fem fornborgar är kända i Sandby, Bårby, Triberga, Träby och Eketorp. Borgarna 
har man velat betrakta som befåsta byar snarare än som egentliga 
borganläggningar. Ölands utsatta läge, kanske också inre motsättningar, har 
medfört att de friliggande gårdarna har slutit sig samman och uppfört väldiga 
borgar. Dessa har i vissa områden blivit permanent bebodda. I Eketorps borg har 
man gjort fynd av romerska guldmynt: ca 350 solidusmynt och flera mindre 
myntskatter har påträffats i anslutning till husgrunder. 

Vid tinget behandlades frågor som var angelägna för befolkningen. Lagmannen 
valdes av tingsmenigheten, som enbart bestod av ättens män. Vid medeltidens 
början skapade landskapslagarna regler för rättsskipningen. En tingsplats låg bl. a. 
vid Tingstad flisor i nuvarande Kastlösa socken. Vid tingsplatsen sammanstrålar 
ett nätverk av äldre färdvägar. Centralistiska krav på överblick och ordning ledde 
till en administrativ uppdelning i länder eller lagsagor, härader och byar. 
Indelningen är dokumenterad från medeltid men går säkert långt tillbaka i tiden. 

Till försvar mot yttre fiender organiserades en krigsorganisation, ledungen. Denna 
kunde vid behov uppbåda folk och skepp. Hela Öland var inlemmat i 
Svealandskapens ledung. 

Medeltid (1050 — 1523) 
Redan i Wulfstans berömda reseberättelse från sent 800-tal uppges ön ha tillhört 
svearnas välde. Under tidig medeltid framtonar Öland som en egen lagsaga med 
egen lagman. Någon kodifierad ölandslag finns inte bevarad. Det var östgöta-
lagens bestämmelser som gällde långt fram i tiden. Sedan det kristnats blev Öland 
en del av det stora Linköpingsstiftet. Öns betydelse under tidig medeltid var inte 
minst betingad av västsidans läge utmed den då internationellt viktiga seglations-
leden genom Kalmar sund. De betydande stenkyrkor med tydlig försvarskaraktär 
som under 1100-talet och tidigt 1200-tal uppfördes i öns alla socknar pekar klart 
på ett fortsatt ekonomiskt välstånd och ett stort behov av skydd för människor och 
hopbragta rikedomar. Eketorps borg har under medeltid tagits i bruk för 
kommersiella aktiviteter och försetts med tillbyggnader. 

Öländska bondeköpmän fortsatte att bedriva en omfattande handelsverksatnhet 
medeltiden igenom i konflikt med Kalmars borgare, vilka efter hand fick Kronans 
helhjärtade stöd. Öns egna produkter — hästar, oxar, fisk, kalksten och skiffer — 
utfördes storskaligt till främst norra Tyskland, men handeln kom efterhand att 
domineras av danska och tyska frakter. Enligt Liibecks tulltaxa på 1220-talet var 
bl.a. öningar `ölänningar' befriade från tull. 
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Territoriell indelning 
Häradet är en territoriell enhet av värdslig natur. Häradet var grundenheten i det 
medeltida judiciella systemet och likaså vad gällde beskattningen. Varje härad 
bildade ett tingslag och hade fast tingsplats. Vid början av 1500-talet fanns fyra 
härader på södra Öland; Algutsrums, Möcklebys, Hulterstads och Gräsgårds 
härader. Häraderna har ingen funktion idag. 

Socknar och kyrkor 
De äldsta stenkyrkorna på Öland är från 1100-talet och ersatte träkyrkor från 
1000-talet. Hulterstad och Resmo kyrkor räknas till de äldsta. Flera av 
stenkyrkorna hade tidigt torn och försågs på 1200-talet med ytterligare ett torn. 
Bakgrunden till detta var att Öland under denna tid utsattes för upprepade anfall 
från hedniska folk söder och öster om Östersjön och kyrkorna förvandlade därför 
till sockenfåstningar. Dessa så kallade klövsadelskyrkor var typiska för Öland 
fram till 1700-talets slut och 1800-talets början. Klövsadelskyrkorna har sin 
bakgrund som försvarskyrkor, men under senare år har det framhållits att ett av 
tornen kan ha fungerat som förråd där viktiga förnödenheter och föremål till 
socknen kunde förvaras. När klövsadelskyrkorna revs för att nya och större kyrkor 
skulle uppföras behöll man vanligen västtornet, som försågs med en lanternin. 
Den stora enskeppiga tunnvalvskyrkan, den så kallade salkyrkan, var en 
konsekvens av att befolkningen ökade kraftigt under första hälften av 1800-talet. 
Kyrkorna inom området är enhetliga: De är putsade stenkyrkor, uppförda i 
kalksten, med kraftiga västtorn och stora enskeppiga kyrkorum i nyklassisk stil. 

Socknarna är kompakt formade områden, inom vilka kyrkorna i regel är centralt 
belägna, så att ytterst sällan någon by har närmare till någon annan kyrka än sin 
egen sockenkyrka. Hur sockenbildningsprocessen gått till och när den varit 
fullbordad är inte känt. Den kyrkliga indelningen var antagligen färdig vid mitten 
av 1100-talet. Sockennamnen är lånade från de byar vid vilka kyrkorna uppförts 
med undantag för Ås som är ett kyrkplatsnamn. 

Vid medeltidens slut dominerades södra Öland av självägande bönder. Ås, öns 
sydligaste socken, var av intresse för kronan, här låg Kyrkhamns fiskeläge. Ås 
socken har även en hög andel klostergårdar, och det är framförallt fisket som är 
anledningen till klostrens intresse för Öland. Frälsets gårdsinnehav koncentreras 
till den sydvästliga delen av ön. Den bördiga jordmånen kan ha varit en anledning 
som lockade stormännen till jordinnehav utmed Kalmarsundskusten. Man kan 
också tänka sig att en viss kontroll av Kalmarsund låg i frälsemännens intresse. 

1500-tal 
De svenska bönderna har i historisk tid haft en unik ställning i samhället om man 
jämför dem med andra europeiska länders bönder. Ingen stormannagrupp kunde 
vinna kampen om makten utan att få stöd från allmogen. Detta var bland andra 
Gustav Vasa väl medveten om. Gustav Vasa anlade fem s.k. kungsgårdar på 
Öland varav Ottenby är en. Syftet med kungsgårdarna var att de dels skulle tjäna 
som mönstergårdar för traktens bönder, dels drivas som avelsgårdar för hovets 
räkning. Kungen ägnade stort intresse åt de s.k. ladugårdarna och ingrep 
synnerligen personligt i deras skötsel och höll noggrann uppsikt över förvaltarna. 
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Djurgårdsinrättningen 
Under medeltiden intog jakten en rangplats bland de ridderliga idrotterna. Detta 
var anledningen till att regalrätten för jakt infördes på hela Öland 1569 av Johan 
III. Kungens aysikt var att göra Öland till en kunglig jaktpark, som med ayseende 
på storlek och tillgång på villebråd inte skulle stå tillbaka för kontinentens 
furstliga jaktparker. Under slutet av 1600-talet utvidgades anspråken till att även 
gälla all skog och trädväxt, ekar och bärande träd på hela ön. Det var inte tillåtet 
att ens bryta grenar eller bedriva lövtäkt. Bönderna kunde inte freda sina åkrar för 
högviltet eftersom de var förbjudna att bära vapen. Visserligen skrämde man bort 
hjortdjuren från åkrarna när säden spirade, men den stora plågan var alla vildsvin 
som trampade ned och betade säden. De ursprungligen mycket hårda straffen för 
förseelser mildrades med tiden men anspråken upphävdes inte förrän 1801. 
Djurgårdsinrättningen innebar dock ingen inskränkning i böndernas rätt att hålla 
betesdjur i markerna. Kronans hårda restriktioner under denna långa period lever 
fortfarande kvar i ölänningarnas medvetande. 

1600-tal 
Den allra äldsta kartläggningen av södra Öland utfördes av lantmätaren Ambjörn 
Larsson 1641 — 42. Kartorna är välritade och innehåller uppgifter för varje by om 
gårdarnas storlek och ägare, antal tunnor utsäde samt ängens avkastning i lass. 

Under hösten 1675 förklarade Kristian V av Danmark krig med Sverige. Danmark 
med bundsförvanten Holland drabbade 1676 samman med den svenska flottan i 
ett sjöslag vid Ölands södra udde. Det var här regalskeppet Kronan exploderade 
och sjönk. Under sommaren 1677 gjordes flera landstigningar på Öland och 
många gårdar plundrades och brändes. Den svenske kungen Karl XI, beordrade att 
en rannsakning skulle verkställas för att utröna hur många hemman som blivit 
ödelagda. En mätning, kartläggning och skattläggning av ön, den s.k. 
"lantrevisionen" verkställdes 1682 — 83. 

1700-tal 
Krigen fortsatte under 1700-talets två första decennier. Förutom krigen plågades 
Öland även av svåra epidemier. Under våren 1710 dog större delen av spädbarnen 
i en mässlingepidemi och under hösten samma år nådde den asiatiska pesten ön. 
Abraham Ahlqvist skriver i sin beskrivning av Öland "...man antager icke för 
mycket om man anser Ölands folkstock af denna smitta, blifwit förminskad till 
nära hälften." Genom folkminskningen kom en stor mängd hemman att ligga öde 
och riksdagen beslutade 1727 att en ny skattläggning skulle göras. Under en dryg 
tioårsperiod kartlades alla byar på hela Öland. 

Storskifte 
Den första moderna skiftesreformen, med förebilder från kontinenten och brittiska 
öarna, var storskiftet som främst genomfördes under andra halvan av 1700-talet. 
Tanken var att varje bondes stora antal tegar skulle brytas ur det gamla medeltida 
bykollektivet och samlas till ett fåtal, högst fyra större ägofigurer. Med större 
tegar skulle individen få bättre kontroll över den egna jorden. Från statligt håll 
hoppades man även på att nyodlingen skulle öka och jordbruket förbättras, en 
förhoppning som dock inte infriades. Ett stort antal byar har storskiftats på södra 
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Öland, de flesta under 1770 — 90-tal och detaljerade kartor har upprättats för 
byarnas inägoj ord. 

1800-tal 
Sedan 1634 hade Öland hört till Kalmars landshövdingedöme då det 1817 blev 
eget län, ett tillstånd som endast varade till 1824. Öland var då inne i en period av 
stark nyodling, sedan stora utmarksområden delats upp på öns hemman. 

Utmarksdelningen 
Efter att djurgårdsinrättningen hade upphört 1801 beslutade Kungl. Maj:t året 
därpå att utmarkerna skulle fördelas mellan de öländska socknarna. En kommitté  
tillsattes för att utföra uppgiften. Några gränser i utmarkerna hade aldrig tidigare 
blivit bestämda i laglig ordning. För varje socken undersöktes hur mycket 
delningsmark som fanns och för varje gård tilldelades socknen minst 4 tunnland 
av utmarken. Sedan socknens område bestämts delades utmarken vidare för varje 
by. Hänsyn togs då bl. a. till tillfälle för vattning av kreaturen. Sedan byn fått sin 
andel mark var det upp till byamännen i varje by att bestämma hur utmarken 
skulle fördelas mellan varje gård inom byn. Ofta nyttjades utmarkslotterna 
gemensamt och gör så än idag. Efter att utmarksdelningen faställts 1819 togs 
många nyodlingar, "horvor", upp och alla de stenmurar som ger utmarkerna dess 
karaktär idag, är resultatet av denna delning. 

Enskifte och laga skifte 
Enskifte och laga skifte var en mer radikal skiftesform än storskiftet. De flesta av 
Sveriges alla byar har blivit enskiftade eller laga skiftade och därmed har ett stort 
antal gårdar fått flytta från den gamla byn. På Öland genomfördes enskifte och 
laga skifte inom en relativt snäv tidsperiod mellan 1810-50. På grund av 
topografiska förhållanden skiftades här endast jorden och radbyarna fick ligga 
orörda. Alla gårdar fick likvärdiga jordlotter omfattande åker, äng, alvarmark och 
sjömark. Svårigheterna att finna vattentäkter, motverkade en utflyttning av 
gårdarna som istället fick ligga kvar på bytomterna. Som en följd av bl.a. 
skiftesreformerna uppodlades en mycket stor del av den öländska åkerjorden 
under 1800-talet, åkerarealen mer än tredubblades. 

Den starka folkökningen 1820-80 tvingade särskilt den manliga befolkningen till 
årliga arbetsvandringar. Dessa gick förutom till fastlandet även till Danmark och 
norra Tyskland. Arbetsvandringarna förebådade den massemigration till 
Nordamerika som utlöstes av 1880-talets jordbrukskris. Fram till 1930 utvandrade 
över 18 000 personer, och befolkningen sjönk 1880— 1930 från 38 000 till 27 000. 	 = 

1900-talet - 

Från att ha varit en del i självhushållet blev mjölkproduktionen, tack vare 
mejerirörelsen som startade omkring sekelskiftet 1900, allt viktigare. Trädgårds- 	- 

produkter, sockerbetor och oljeväxter började odlas under tidigt 1900-tal och 
nådde en stor omfattning vid tiden för andra världskriget. Sverige deltog inte i 
första världskriget och de stängda gränserna mot omvärlden medförde ett 
uppsving för det inhemska jordbruket. 1930-talets depression försämrade 
villkoren för lantbruket och många fick gå ifrån sina gårdar. 
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Efter andra världskriget har det öländska jordbruket, liksom jordbruk i övriga 
Sverige, genomgått en kraftig rationalisering med bl. a. mekanisering och en 
markant minskning av antalet jordbrukare. Landsbygden har avfolkats och antalet 
brukningsenheter har minskat påtagligt. I byar som i slutet av 1940-talet hade fem 
till åtta lantbrukare finns idag bara en eller två kvar. Antalet brukningsenheter har 
minskat dels genom sammanslagning, dels genom tilläggsarrenden. Denna 
utveckling har inte aystannat och sammanslagning kommer att ske även i 
framtiden. I motsats till fastlandet har inte åkermark tagits ur produktion på Öland. 

Avfolkningen av landsbygden har inneburit att antalet skolor, butiker och övrig 
näringsverksamhet har minskat. Stagnation av öns näringsliv bidrog starkt till 
beslutet att bygga Ölandsbron som invigdes 1972. Öns befolkningsminskning 
bromsades men inte landsbygdens. 

Kulturlandskapets historia 

Inägojorden 
Redan under järnåldern fanns det byar på Öland. Från tiden 200 till 600 e.Kr. finns 
lämningar från ett intensivt utnyttjat landskap. Idag utgör det stora antalet 
husgrunder med tillhörande hägnadssystem ett vittnesbörd från denna tid. 
Hägnaderna skilde inägorna med åker och äng från utmarken. Inom inägoj orden 
utgjorde ängen den större delen. Åkrarna var små och gödslades regelbundet. 
Utifrån det stora antalet hägnader som förekommer finns det anledning att tro att 
man bedrivit en typ av specialiserad boskapsskötsel, där fårfållor, kalvhagar och 
kohagar skilts från det magrare betet för ungdjuren. 

Bebyggelselägena har inte varit statiska utan har skiftat ett flertal gånger under 
förhistorisk tid. En möjlig orsak till flyttningen under medeltiden till dagens 
byläge kan vara införandet av tegskifte. I samband med tegskiftet har en flyttning 
från ett centralt läge i inägoj orden till ett randläge mellan inägor och utmark synts 
fördelaktig. De nya bebyggelselägena är ofta valda i en hög och torr terräng. I och 
med detta fick byns odlingsbara jord nu sin maximala utbredning. Den mark som 
återstod var alvarmarker och sjömarker. Den inägojord som redovisas i 
kartmaterialet, alltifrån 1600-talet och framåt, visar på att hela den odlingsbara 
jorden har varit ianspråkstagen sedan medeltiden. 
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Fig. 2. Bebyggelsens lägesförändringar i en Ölandsby. (Göransson 1984) 

Till den medeltida byn hörde ett enda stort gärde där åkern brukades gemensamt, 
dvs varje gård hade andel i varje åker. Åkerarealen var under medeltiden ca 12 
tunnland/gård och gärdet bestod huvudsakligen av äng. Ängsarealen var fem till 
sex gånger större än åkern och boskapsskötseln dominerade. Inägoj orden behövde 
skyddas från den betande tamboskapen och de vilda djuren. Inägojorden hägnades 
därför in med stenmurar som fortfarande finns kvar i dagens landskap. 

På detta sätt såg de öländska byarna ut ända fram till 1800-talets första hälft då 
enskifte och laga skifte genomfördes. Den stora förändringen blev att all jord 
fördelades på byns olika gårdar. Bönderna var inte längre beroende av varandra 
utan brukade jorden var för sig. Däremot låg bebyggelsen kvar på samma tomter 
som tidigare. Tanken med skiftet var att alla skulle få del i byns olika markslag. 
För de flesta byarna innebar det att varje gård fick en del av åkern och ängen i 
gärdet, liksom en del av alvarmarkerna och sjömarkerna. 

Stora alvaret 
Utmarken var byarnas allmänning fram till 1569, då Johan III förklarade hela 
Öland för kunglig jaktpark. Fram till 1801 då denna djurgårdsinrättning 
ayskaffades, hade bönderna enbart rätt till bete i utmarkerna. Efter utmarks-
delningen blev hävden ofta en gemensam angelägenhet för byn. 

Det största utmarksområdet är Stora alvaret som breder ut sig mellan landborgarna 
och utgörs av en sedan förhistorisk tid betespräglad öppen mark. Under yngre 
stenåldern började människorna utnyttja Stora alvarets möjligheter. Det var i 
första hand för att bereda bete åt boskapen som man röjde och antagligen också 
brände här. I Resmo vid randen av Stora alvaret finns de östligast belägna 
gånggrifterna i Europa, varav den bäst bevarade, undersökt 1908, innehöll 30 — 40 
människoskelett, flint- och benredskap samt bärnstenspärlor. Gånggrifterna vittnar 
om bofasthet under denna tid och den folkstam som byggde dessa storstensgravar 
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var de som förändrade det naturliga Stora alvaret till kulturlandskap. 

En fortsatt betesdrift under bronsåldern öppnar landskapet än mer. Stora 
gravrösen, anlagda i nord-sydlig riktning längs höjdryggar på alvarets mitt, talar 
för att alvarmarken fått en stor betydelse. Genom de monumentala gravarna, 
aysedda att synas på långt håll, ville man markera att man tagit området i 
besittning. 

Ett hårt markutnyttjande drabbade Stora alvaret under äldre järnålder. En 
övergiven bygd med grupper av sammanlagt ett femtiotal husgrunder från de 
perioder under järnåldern som kallas för romersk järnålder och folkvandringstid, 
dvs perioden ca år 0 till 600 e Kr finns här ute. Det har framförallt rört sig om små 
gårdar som varit i bruk under en sannolikt kort tid. De har etablerats i dessa lägen 
som ett resultat av pressen på de tillgängliga markerna. Man kan uttrycka det så att 
dessa gårdar är resultatet av en "fullkolonisation" av de bättre odlingsbygderna 
längs landborgama. Grunderna efter husen ligger där källflöden finns eller där 
uppdämning av ytvatten skapat bra betesmarker och erbjudit vatten. Hela system 
av stensträngar, dvs rester efter stenmurar, inramar större sammanhängande 
fuktstråk på många håll. Här har det rört sig om specialiserade bebyggelseenheter 
där betesdriften varit den centrala delen av ekonomin. Väster om Möckelmossen 
finns tre husgrundsgrupper vilka grävts ut under 1970-talet. Här har man bl. a. 
funnit benrester från nötkreatur, häst, får/get och svin. 

Mellan äldre och yngre järnålder övergavs alvarbygden och genom pollenanalyser 
kan man se en viss stagnation av kulturpåverkan på Stora alvaret. Förändringen 
verkar dock inte ha varit så dramatisk, att man kan tala om en kraftig minskning 
av betestrycket under någon längre period. Under vikingatiden och tidig medeltid 
ökade användning av alvarmarkerna på nytt. Ytterligare nya bosättningar och till 
och med ett par byar anlades så sent som på 1700-talet. 

På 1800-talet blev utnyttjandegraden den högsta någonsin. Allt togs till vara för 
den alltför stora sydöländska befolkningens överlevnad. Här vallades byarnas 
fårhjordar och här strövade flockar av halvvilda utegångshästar. Jakten på vilt var 
intensiv. Mot slutet av århundradet förändrades bilden. En stor del av 
befolkningen flyttade till städerna eller utvandrade till Amerika. Alvarbyar 
övergavs och alvarhorvor lades för ffifot. Under epoker då alvarbyarna övergavs 
och betet upphörde kom delar av alvaret att växa igen. De tunna alvarjordarna, t. 
ex. grus- och hällmarksalvar, har dock förblivit öppna ända sedan isen drog sig 
tillbaka för ca 11 000 år sedan. 

Det var först med djurgårdsinrättningens upphörande 1801, som det blev möjligt 
att genomföra en uppdelning av alvaret och under åren 1816 till 1819 skiftades 
alvarmarkerna mellan socknar och byar. Som ett resultat av denna utmarksdelning 
tillkom huvuddelen av de stenmurar som idag ger karaktär åt alvaret. Arbetet med 
att lägga stenmurar var som mest intensivt under det sena 1800-talet och ett stycke 
in på 1900-talet. Uppgifter finns att man byggde stenmurar på alvaret ända fram 
till åren före andra världskriget. Materialet till dessa murar togs på platsen ur 
alvarberget och det finns ett mycket stort antal små och grunda, idag knappt 
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skönjbara, stenbrott ute på alvaret. Enkelmuren är den vanligaste typen av stenmur 
på Öland. Den är upplagd av en enkel rad stenar på varandra. Ibland ligger det 
dubbla stenrader i botten. För att muren ska bli stabil skall stenarna ligga i 
förband. Enkelmuren har dålig hållbarhet då den är ranglig och stenarna lätt 
ramlar ner vid beröring. Detta förhållande kan dock ha en ayskräckande effekt på 
betesdjuren. 

Sjömarker 
Sjömarkerna är de marker som tar vid öster om inägoj orden längs Ölands östra 
kust och väster om inägoj orden på den västra sidan. I dessa flacka, strandnära 
marker ligger stora stensträngssystem med tillhörande husgrunder och gravar. 
Graden av bortodling är låg och bilden av järnåldersbygdens utbredning torde 
därför vara riktig. Här har ölänningarna hållit betesdjur sedan åtminstone äldre 
järnålder. Efter utmarksdelningen var nyttjandet av de produktiva sjömarkerna 
reglerade efter gårdarnas storlek till skillnad från alvaren som stod mera fritt till 
förfogande. Ända in på 1950-talet betade mjölkkorna i sjömarkerna och mjölkades 
på plats i stället för att drivas hem till ladugården. 

Sjöängar 
Sjöängar är de strandnära områden där jordmånen varit så god att man har kunnat 
bärga hö för vinterfoder. Dessa sjöängar var även de tvungna att hägnas in för 
betande djur och kom på det sättet att vara en del av inägojorden, trots att de var 
belägna en bit ifrån det stora gärdet. 

Bebyggelse 
Den öländska jordbruksbebyggelsen är i hög grad ännu präglad av den 
regelbundenhet som en gång kännetecknade hela östra Mellansverige och som går 
tillbaka på bebyggelsens reglering under medeltiden (1300-talet). Till regel-
bundenheten bidrar att byarna ligger grupperade längs den östra och västra 
landborgen där också vägarna går. Längs den östra landborgen finns flera 
sammanbyggda byar som för svenska förhållanden är stora. 

Merparten av de öländska byarna är så kallade radbyar,  som ligger i "laga läge". 
Med laga läge menas att byn har lagts ut i enlighet med de medeltida lagarnas 
bestämmelser. Tomtens bredd mot bygatan skulle bestämma tegens bredd i gärdet, 
vara rättesnöret för jordens delning inom byn. "Tomt är tegs moder" hette det. Att 
de koncentrerade byarna inte i större utsträckning påverkades av enskifte och laga 
skifte under 1800-talets berodde på bristande tillgång på vatten utanför 
landborgarna och byarnas praktiska placering mellan inägor och utägor längs 
vägarna. 

I radbyn ligger tomterna utlagda i en planläggning bestående av avlånga 
rektanglar. Bytomten är rätvinldig och sluten. Tomterna är utlagda så att varje 
tomt gränsar mot bygatan. Bebyggelsen ligger högt på tomten, så att husen skulle 
stå på fast grund, och den lägre delen upptas av åkerstycken så kallade tomtåkrar. I 
vilket vädersträck som tomterna lades ut bestämdes av topografiska förhållanden. 
Några av de bäst bevarade radbyarna är Lilla Frö, Södra Sandby, Slagerstad, 
Södra Kvinneby, Triberga, Hulterstad och Gösslunda. 
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I radbyn ligger gårdarna tätt, ibland sammanbyggda och bebyggelsen går ofta 
ända ut till bygatan. I några byar ligger mangårdsbyggnaden mot vägen och 
ekonomibyggnaderna innanför. I andra är det tvärtom; lador och ladugårdar ligger 
mot vägen och de kan bilda en mur som gör att man inte ser mangårdarna. 
Gårdstomten nås genom ett portskjul. 

I den götiska gården  skiljer man mangården från fågården med ett staket eller en 
mur. Redan i de medeltida lagarna reglerades vilka byggnader som skulle finnas 
på en gård. I 1734-års lag, byggningabalken II kapitel, står att en tomt skall ha 
både mangård och ladugård. Till mangården hörde bland annat stuga med förstuga 
och kammare, en gäststuga om gården var stor och man skulle också ha källare 
visthus och sädesbod. Ladugården skulle ligga skild från mangården och skulle 
innehålla stall, fåhus, fårhus och svinhus med nödvändiga foderrum samt lador 
och loge. Uppdelning av mangård- och fågård, skilda åt av ett staket är medeltida. 
På Öland är denna uppdelning belagd sedan 1600-talet, men går troligen längre 
tillbaks. I en rapport efter de danska härjningarna på ön omtalas att en bonde i 
Sandby 1677 hade 12 hus till mangården och 10 till fägården. Man hade en 
byggnad för varje funktion och detta så kallade månghussystem har varit 
utmärkande för de äldre gårdarna. Mangård och fågård bildar på Öland ofta en 
sluten enhet och man har bara nått gården genom ett portskjul i fåhusdelen eller 
genom en smal passage mellan bostadshuset och flygelbyggnaden. 

Husen har ända in på 1900-talet byggts av material från Öland. Bostadshusen är 
av trä, företrädesvis uppförda i den virkesbesparande skiftesverkstekniken. Dessa 
hus täcktes med panel under 1800-talets senare del. Den stora virkesbristen ledde 
också till att man forslade över hela timrade bostadshus från fastladet. 
Ekonomibyggnader som lador och logar uppfördes också med skiftesverks-
tekniken, medan många ladugårdar uppfördes i kalksten. I äldre ladugårdar 
nyttjades kalkstenen även som båsindelning till djuren. Ladugårdarna kunde 
putsas med kalkbruk från ön. Kalkstenen användes också till beläggning på 
gårdsplanen. I äldre tider var tory och sten vanliga takbeklädnader på bostadshus. 
Idag dominerar tegel och plåt, men stentak finns bevarade på flera sjöbodar och på 
potatiskällare som ligger utanför gårdstomten. Ekonomibyggnaderna hade tidigare 
halmtak, men har idag oftast eternit eller plåt. Stråtak förekommer dock 
fortfarande på många ställen, men idag används på grund av förändringar inom 
tröskningen, istället vass. 

I de så kallade högsuleladorna finns ålderdomliga former som erinrar om 
järnålderns hus. Takkonstruktionen kännetecknas av en mittås buren av lodräta 
stolpar i byggnadens mittlinje. Den så kallade mesulan är ett ålderdomligt drag 
och byggnadstypen är idag sällsynt. Inom området finns 11 högsulelador. 

Under 1900-talet har månghussystemet på de aktiva jordbruksföretagen övergivits 
och man har uppfört större ekonomibyggnader med fler funktioner. Efter 1970 har 
flera av de större lantbrukarna expanderat med nya ekonomibyggnader utanför den 
gamla bytomten, medan många har kunnat nyttja de långsmala gårdstomterna för 
nya ekonomibyggnader och andra har fått in nya funktioner i de gamla 
byggnaderna. I och med jordbrukets strukturomvandling och det minskande 
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antalet lantbrukare står dock merparten av de äldre ekonomibyggnaderna i byarna 
idag utan användning. 

Vindkraften har nyttjats sedan medeltiden i Sverige, i äldre tid framför allt för 
väderkvarnar.  De medeltida kvarnarna var så kallade stubbkvarnar, det vill säga 
hela kvarnhuset var vridbart kring en jordfast stubbe. Det är idag den 
kvarnkonstruktion som är vanligast på Öland, men det förekommer också 
"holländare". Det äldsta belägget för väderkvarn på ön är från 1546, men det 
troliga är att enstaka fanns redan på medeltiden. En kärnbygd av väderkvarnar var 
socknarna mittemot Kalmar och ner mot Kastlösa socken. Linné skriver i sin 
öländska resa "att väderkvarnar finns på hela denna västra sida i stor myckenhet, 
ställda på landborgen". Antalet väderkvarnar per by var betydligt lägre på den 
östra sidan vid denna tid. Från mitten av 1700-talet ökade kvarnbyggandet kraftigt 
och 1820 fanns det så många som 1 713 kvarnar, av vilka 34 var tullkvarnar och 
resten husbehovskvarnar. När kvarnantalet var som störst fanns det 2 000 kvarnar. 
Den livliga kvarnbyggnationen var ett resultat av den ökade uppodlingen och det 
förbättrade välståndet under 1700-talets senare hälft. Det medförde att varje 
hemmansägare ansåg sig vilja äga sin egen kvarn. Det var vid denna tid som 
landborgarna intill byarna fick sina kvarnrader. Kvarnarna har under 1900-talet 
tappat sin ursprungliga betydelse, men utgör fortfarande ett påfallande och 
karaktäristiskt inslag i landskapet. 

Vanligtvis var ölänningen både bonde och fiskare. Rätten till strandfiske allmän 
och till gårdens byggnader hörde nästan alltid en sjöbod. Bodarna byggdes på en 
gemensam sjöbodplan.  Bodarna byggdes av trä eller sten och användes som 
övernattningsplats och till förvaring av redskap. Utmed den östra kusten ger 
ålgårdar, varav några medeltida, kusten en särskild prägel. De byggdes genom att 
åkersten kördes ut på vinterisen för att på vårkanten sjunka ned och bli en del i ett 
fast fångstsystem. 

Utmed västra landborgslcrönet har man grävt in potatiskällare. Potatis började 
odlas i större omfattning i början av 1800-talet och källarna uppfördes av kalksten. 

Till byn hörde också malmbebyggelsen,  där de som inte ägde någon jord bodde. 
Det var soldater, skräddare och andra hantverkare som bodde på ofri grund. 

3c. Dokumentationsläget 

Historiska kartor 
För södra Öland är de tidigaste historiska kartorna från 1641, nästa kartläggning 
gjordes 1682-83. Från 1700-talet finns två serier med kartor, dels areal-
avmätningskartor från 1730-40-talen, dels storskifteskartor från tiden omkring 
1770. Under första hälften av 1800-talet upprättades enskiftes- och lagaskiftes-
kartor samt utmarksdelningskartor. Från 1930-40-talen är den första allmänna 
ekonomiska kartan, på 1970-talet gjordes en ny version av denna karta. 
Kartläggningen av de öländska byarna innebär att det finns en unik möjlighet att i 
kartorna följa markanvändningen och markindelningen inom området från mitten 
av 1600-talet fram till idag. 
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Ölands Stora Alvar (ÖSA) 
Länsstyrelsens kulturmiljöfunIction bedriver sedan 1989 ett projekt för att ta fram 
kunskap i fråga om södra Ölands odlingslandskap. Projektet har hitintills 
resulterat i fyra rapporter: 
1. Tyngdpunkten i den första rapporten ligger på en kartläggning av 

agrarlandskapets omfattning och inriktning. Ett omfattande arbete har lagts ned 
på att överföra det äldre kartmaterialets information till dagens moderna kartor. 
Kartläggningen innebär att vi fått en detaljerad och heltäckande bild av 
markanvändningen under 1800-talets första hälft, se karta E. (IKOS rapport 
1993:5) 

2. Den andra rapporten rör djurhållningen under 1800- och 1900-talen. Syftet med 
utredningen är att belysa relationen mellan olika betesdjur och betets inriktning 
och omfattning på Stora alvaret. (IKOS rapport 1994:1) 

3. Den tredje rapporten är en fältinventering med ayseende på kulturhistoriska 
lämningar för tre byar med marker från kust till kust. Målet har varit att 
inventera och beskriva kulturhistoriska lämningar från historisk tid som ej finns 
redovisade i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister. (IKOS rapport 
1994) 

4. Den senaste kulturhistoriska inventeringen är densamma som 3. ovan och berör 
13 naturvårdsområden på Stora alvaret. (Nilsson, Nilsson 1998) 

Bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturvärden 
De natur- och kulturvärden som finns i Mörbylånga kommun har sammanställts i 
en rapport. Särskilda bevarandeområden för odlingslandskapet har tagits fram och 
delats in i tre klasser där klass 1 har de högsta värdena. (Länsstyrelsen i Kalmar 
län. 1995:20). 

Fornlämningsregistret 
Riksantikvarieämbetets (RAÄ) fornminnesinventering för den ekonomiska kartan 
påbörjades 1938 efter riksdagsbeslut. Beslutet innebar att RAÄ tillsammans med 
Rikets Allmänna Kartverk (nu Lantmäteriet) skulle svara för fornminnes-
inventeringen. Alla kända fasta fornlämningar med synligt märke ovan jord skulle 
redovisas på den ekonomiska kartan i skala 1:10 000. Inför revideringsarbetet med 
den ekonomiska kartan 1974 påbörjades en ny fornminnesinventering. I RAÄ:s 
fornlämningsregister (FMR) finns beskrivningar och lägesangivelser av samtliga 
lämningar som fornminnesinventeringen har registrerat. På södra Öland finns ca 
3.000 fornlämningslokaler registrerade. Siffran inkluderar fasta fornlämningar, 
kulturlämningar och förhistoriska fynd. En analys och utvärdering har gjorts av ett 
urval fornlämningsområden. 

Bebyggelseinventeringen 
Under åren 1973 — 1979 genomfördes en omfattande bebyggelseinventering av 
hela Ölands samtliga byggnader. En analys och utvärdering gjordes med tanke på 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och enskilda byggnader och sammanställdes 
i rapportform. (von  Reis  1979) 
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Ölands kulturary i kunskapsbank (ÖKA) 
ÖKA är ett projekt som syftar till att förmedla något av all den kunskap som finns 
i olika databaser. Kalmar läns museum är initiativtagare till projektet och deras 
ambition är att samla kunskapen om Ölands kulturary i en databas samt att göra 
kunskapen tillgänglig för lokalbefolkningen och turister. 

Det medeltida Sverige (DMS) 
DMS är en sammanställning och analys av äldsta skriftliga svenska källor för att 
beskriva ägarförhållanden och beskattning av mark och vatten under medeltid. 
(Axelsson m.fl. 1995) 

Vegetationskartan 
Under 1998 har en vegetationskarta upprättas över Öland. Kartläggningen 
redovisar landskapet i vegetationstyper enligt ett klassificeringssystem baserat på 
tolkningsbarhet i infrarödkänsliga bilder. På södra Öland finns ett 80-tal 
vegetationsklasser redovisade. 

Vegetationen på Stora alvaret 
Sjögren (1988) är en samlingsvolym som behandlar vegetationen på Stora alvaret. 
Ämnen som tas upp är klassindelning av alvarets vegetationstyper, produktion av 
biomassa i relation till betestryck, igenväxning av en- och tokbuskar samt 
kalkkrävande lavars ekologi. 

Insekter och spindlar på Ölands Stora alvar 
En omfattande inventering av insekter och spindlar på Ölands Stora alvar 
sammanställdes 1983 i ett specialnummer av Entomologisk tidskrift. Här 
behandlas förutom inventeringsresultaten också Stora alvarets särart ur 
entomologisk synpunkt och särskild naturvårdshänsyn som bör tas för insektslivet. 

Sjömarkernas fågelliv 
De havsnära sjömarkernas fågelliv inventerades på hela Öland under vår och 
sommar 1988. De fågelgrupper som inventerades var andfåglar, vadare, måsar, 
trutar och tärnor. Resultaten har sammanställts i en rapport som utkom 1995 
(Pettersson m fl 1995). 

Fågellivet på Stora alvaret 
Sommaren 1997 utfördes en inventering av Stora alvarets fågelliv. 
Undersökningen utfördes i nio naturvårdsområden och omfattade doppingar, and-
och måsfåglar, vadare samt tättingarna törnskata, den sydliga rasen av gulärla 
samt höksångare. (Alind 1997) 

Våtmarksinventering på Öland 
Som en del i en riksomfattande inventering har Ölands våtmarker större än 2 ha 
inventerats. Våtmarkerna har klassificerats i fyra klasser, från särskilt höga 
naturvärden (klass 1) till låga mätbara naturvärden (klass 4). (Länsstyrelsen i 
Kalmar län 1994) 

30 



Karaktärslavarna på Stora alvaret 
Karaktärslavarna på Stora alvaret har inventerats vid flera tillfållen, bl. a. under 
sommaren 1998. Syftet med denna inventering var att öka kunskapen om lavarnas 
krav på livsmiljö för att kunna ta ökad hänsyn vid restaureringsåtgärder. De 
substrat som valts ut för inventering var grusalvar, hällar, karstsprickor och 
aysatser. (Fröberg 1989, 1993, 1999) 

Ängs- och hagmarker 
Ölands ängs- och hagmarker utanför Stora alvaret inventerades i samband med 
den landsomfattande ängs- och hagmarksinventeringen 1987-1990 Totalt 
inventerades 5000 ha naturbetesmarker som klassades i 4 klasser från högsta 
naturvärde (klass 1) till övriga objekt av visst värde (klass 4). (Länsstyrelsen i 
Kalmar län 1991). 1995 utfördes en uppföljning av ängs- och hagmarks-
inventeringen. (Länsstyrelsen i Kalmar 1997) 

Ekologiska forskningsstationen 
Ekologiska forskningsstationen som drivs av Uppsala universitet tar emot forskare 
både från Sverige och andra länder i Europa. Här bedrivs främst forskning om 
alvarets växter och djur men också om doftkommunikation hos insekter, 
pollinationsbiologi, bevarandebiologi, genetisk variation m.m. Forskning vid 
forskningsstationen har resulterat i en mängd avhandlingar och vetenskapliga 
artiklar om Ölands växter och djur. (t. ex. Nilsson 1981, Rosén 1982, Baur 1991, 
Bengtsson 1993, Rusch 1993,  Prentice  m. fl. 1995, Runyeon 1997, Zamfir 1999) 

Databas över rödlistade växter på Öland 
Ölands botaniska förening (ÖBF) inventerar de rödlistade arterna på Öland varje 
år. Resultaten från dessa inventeringar är samlade i en databas som Länsstyrelsen 
har tillgång till i sitt arbete. 

3d Bevarandestatus  

Dagens jordbrukspolitik 
Sverige är medlem i EU och följer därför samma jordbrukspolitik som övriga 
Europa. Syftet med politiken är att subventionera jordbruket genom ett direktstöd 
till lantbrukarna. Eftersom stödet inte knyts till produkterna, motverkas 
överproduktion av varor. 

De två dominerande stödformerna är arealbidrag och djurbidrag. Dessa finansieras 
av EU och reglerna för dessa bidrag är gemensamma inom hela unionen. För 
animalieprodulctionen har man infört kvoter för varje land. Syftet är att hålla nere 
produktionen av kött och mjölk. Regionala stöd finns för de svaga jordbruks-
regionerna där Öland ingår. Miljöstöd finns för att stimulera till en mer 
miljövänlig produktion. Dessa stöd finansieras till viss del av EU men även av den 
enskilda staten. För närvarande diskuteras EU:s jordbrukspolitik på ministernivå. 
Planer för hur jordbrukspolitiken skall se ut för de närmaste fem åren, perioden år 
2001 — 2006, diskuteras, och beslut väntas under våren 1999. Intentionerna är att 
minska bidragen till jordbruket. 
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Redan 1986 införde staten ett stöd till lantbrukare som hade värdefulla slåtterängar 
och naturbetesmarker. Detta stöd utökades 1990 till att omfatta hela odlings-
landskap. Efter EU-inträdet (år 1995) ersattes detta stöd av fem olika miliöstöd,  
vilka delfinansieras av EU. Syftet med miljöstöd är att uppmuntra jordbrukare till 
en produktion som leder till att biologisk mångfald och kulturmiljövärden bevaras 
och förstärks och att milj ovanliga produktionsformer i jordbruket ökar i 
omfattning. De stödformer som har betydelse för natur- och kulturmiljövården är: 

• stöd för bevarande av natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet, 
• stöd för bevarande av biologisk mångfald och kulturmiljövärden i betesmarker, 
• stöd för bevarande av biologisk mångfald och kulturmiljövärden i slåtterängar, 
• stöd för återskapande av slåtterängar, 
• stöd för anläggning och återställande av våtmarker och småvatten. 

Den största delen av lantbrukarna på Öland har sökt något av ovanstående stöd. 
Utvecklingen har visat att den ekonomiska ersättning som utbetalas till lantbruket 
för skötsel av odlingslandskapet har givit en positiv effekt. Detta visar sig 
tydligast på antalet djur som betar de magra alvarmarkerna eftersom dessa marker 
inte har någon större ekonomisk betydelse. De flesta lantbrukare har möjlighet att 
föda upp sina djur på annat sätt till en lägre kostnad. 1994 utgick inget stöd till 
dessa marker. Efter stödens införande har arealen betad alvarmark ökat med 21 %. 
Samtidigt har det totala antalet djur inom området ökat eftersom ersättning även 
utbetalas för skötsel av övriga naturbetesmarker. 

Natur- och kulturmiljöprogram for Öland 
Ett gemensamt natur- och kulturmiljöprogram för Öland har påbörjats av 
länsstyrelsen. Förutom en redovisning av natur- och kulturvärdena kommer en 
åtgärdsplan för bevarande att ingå. Resultatet kommer att redovisas i bokform och 
vara rikligt illustrerad med fotografier och kartor. 

Fornvårdsprogram 
Länsstyrelsens fomvårdsprogram har till syfte att vårda ett antal fornlämningar så 
att de blir tillgängliga, begripliga och intressanta för allmänheten. På södra Öland 
ingår 18 lokaler i programmet, bl.a. fornborgar, gravfält och husgrunder. 

Naturreservat 
Naturreservat har till syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara 
värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. På 
södra Öland har 9 naturreservat aysatts. De omfattar tillsammans 1384 ha. 

Naturvårdsområden 
Områden där särskilda åtgärder, som ej aysevärt försvårar markanvändningen, 
behövs för att skydda eller vårda naturmiljön kunde t.o.m. 1998 förklaras som 
naturvårdsområde. Från och med 1 januari 1999 kommer denna typ av områden 
att ingå i begreppet naturreservat. Omfattande medel har satsats på restaurering, 
stängsling m.m. och hela 17 naturvårdsområden har aysatts på Stora alvaret. Det 
innebär att ca 36 % (9100 ha) av Stora alvaret är naturvårdsområde eller 
naturreservat. 
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Landskapsbildsskydd 
I början på 1960-talet bedömde länsmyndigheterna att det fanns behov av 
reglering av ny bebyggelse och andra arbetsföretag inom de ur miljösynpunkt 
känsligaste områdena på Öland. Efter en omfattande utredningsverksamhet 
resulterade detta 1966 i beslut om förordnande till skydd för landskapsbilden  för 
bl.a. stora områden på södra Öland. Exempel på arbetsföretag som är 
tillståndspliktiga är uppförande av byggnad, torrläggning, anläggning av väg och 
inrättande av upplag. 

Djurskyddsområden 
Om det behövs särskilt skydd för en djurart inom ett visst område aysätts 
djurskyddsområden. Tre djurskyddsområden finns inom det föreslagna 
världsarvsområdet. Ett av dessa är ett sälskyddsområde på 310 ha medan de övriga 
är fågelskyddsområden och omfattar tillsammans 208 ha. 

Biotopskydd 
Mindre mark- eller vattenområden som är särskilt viktiga för hotade arter eller 
skyddsvärda i övrigt kan aysättas som biotopskyddsområde. I ett sådant område 
får ingen verksamhet som skadar naturmiljön bedrivas. Inom det föreslagna 
området är 4,4 ha skyddat i ett biotopskyddsområde (gammal hassellund). 

Habitat- och fågeldirektiven (Natura 2000) 
Dessa direktiv är en gemensam naturvårdslagstiftning för EU-länderna. Direktiven 
skapar en gemensam ram för skyddet av djur, växter och naturtyper och 
föreskriver att det inrättas ett nätverk med särskilda bevarandeområden, s.k. 
Natura 2000-områden. Områdena ska bevaras med syfte att "upprätthålla eller 
restaurera en gynnsam bevarandestatus hos naturtyper och vilda växt- och 
djurarter av gemenskapsintresse". På södra Öland har ca 13 900 ha föreslagits ingå 
i Natura 2000. Av dessa är 1 806 ha skyddade enligt fågeldirektivet och 12 477 ha 
har föreslagits ingå i habitatdirektivet. 55 av de arter som finns med i bilagorna till 
habitat- och fågeldirektivet finns på södra Öland, t. ex. ängshök, alvarmalört och 
kalkkras sing. 

Våtmarkskonventionen 
Våtmarkskonventionen  (Convention  of  Wetlands)  eller Ramsarkonventionen är en 
internationell överenskommelse med ursprunglig målsättning av säkra biotoper för 
våtmarksfåglar som varit speciellt utsatta för förföljelse genom jakt och 
biotopexploatering. Sverige, som undertecknade konventionen 1974, har aysatt 30 
områden. 2 av dessa områden ligger på Öland och omfattar 9800 ha, varav 6400 
ha ligger i det föreslagna världsarvsområdet. 

Fridlysta arter 
Ett fridlyst djur får inte skadas, fångas eller dödas och för fridlysta växter gäller att 
de inte får skadas eller tas bort och inga delar från växten får samlas in. 
Länsstyrelsen beslutar om vilka arter som ska fridlysas. Exempel på fridlysta arter 
i Kalmar län är våradonis, gulkronill och samtliga orkidéarter. 
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3e. Hur visar man på områdets betydelse? 
Carl von Linné var den förste besökaren som dokumenterade Ölands särdrag i 
berättelsen om sin öländska resa 1741. Sedan dess har många vittnat om den 
fascination man upplever när man fårdas genom det öländska landskapet. 
Konstnärer har uttryckt sin starka upplevelse av landskapet med det speciella 
ljuset i sitt måleri. Via besökares uttalade entusiasm har ölänningen förstått att 
deras vardagliga tillvaro är av unik kvalitet. 

Markernas Mångfald 
Markernas Mångfald är en informationskampanj som har till syfte att bevara och 
förstärka den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena i odlingslandskapet. 
Hävd och skötsel står i centrum. Kampanjen som pågår till år 2000, behandlar 
odlingslandskapet som helhet och tar upp landskapets kulturvärden, flora och 
fauna. Markernas Mångfald delfinansieras av EU. Verksamheten har bedrivits 
under tre år och rönt stor uppskattning. Det är viktigt att kunna identifiera 
odlingslandskapets natur- och kulturvärden för att rätt kunna sköta och bevara 
dem. Lantbrukarna har haft möjlighet att delta i ett flertal kurser. De har även 
erbjudits ett besök av en rådgivare som upprättat en skötselplan för gården 
tillsammans med brukaren. 150 lantbrukare i Mörbylånga kommun har efterfrågat 
och erhållit denna tjänst. Målgruppen är lantbrukarna med familjer och anställda. 
Dessa är de självklara nyckelpersonerna när det gäller natur- och kulturvärdena i 
odlingslandskapet. Kampanjen vänder sig till alla lantbrukare i Sverige, inte bara 
till dem som har mycket höga natur- och kulturvärden eller som får miljöstöd. All 
information och rådgivning är frivillig och kostnadsfri. 

Markernas Mångfald engagerar många olika personer och organisationer. För att 
få en bra rådgivning samarbetar länsstyrelsens kulturmiljö-, naturvårds- och 
lantbruksfunktion i detta arbete. Länsstyrelsen samarbetar i sin tur med externa 
organisationer, t. ex. Kalmar läns museum, Lantbrukarnas Riksförbund, hem-
bygdsföreningar, naturskyddsföreningar, studieförbund, kommuner m. fl. 

Träffpunkt Öland 
Träffpunkten är en stor och välbesökt turistbyrå. Antalet besökare per år uppgår 
till ca 150 000. Här finns möjligheter att se ett bildspel om Ölands historia och 
göra en tidsresa i uppbyggda historiska ölandsmiljöer. Här finns ett naturum som 
ger en insikt i Ölands naturvärden. 

Eketorps Fornborg 
Fornborgen Eketorp har grävts ut, rekonstruerats och återfått något av sitt 
ursprungliga utseende. Syftet har varit att levandegöra den förhistoriska och 
tidigmedeltida bosättningen. I borgen finns ett museum som förklarar de 
kunskaper utgrävningarna har givit och man har rekonstruerat hus där man visar 
hur man levde i borgen. Rekonstruktioner finns både av hus från folkvandringstid 
och tidig medeltid. Eketorp skall stimulera intresset för arkeologi och kultur-
historisk forskning. Det är det största projektet av sitt slag i Sverige. 
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Ottenby 
Ölands södra udde är aysatt som naturreservat och lätt tillgängligt. Inom reservatet 
finns flera anordningar för besökare. Såväl flora som fauna är unik, till följd av det 
maritima läget, den mångtusenåriga kulturpåverkan samt det geografiska läget 
mitt i stråket för arktiska flyttfåglar. Ottenby Naturtun, som uppfördes 1996, 
presenterar områdets kulturhistoria samt inviger besökaren i fågelflyttningens 
mysterier. Det gamla fyrsamhället, med den 42 meter höga fyren Långe Jan, är i 
sig en sevärdhet. I fyrträdgården bedriver Sveriges Ornitologiska Förening en över 
hela världen välkänd och framgångsrik forskning kring fåglar och deras 
flyttningsbeteende. Vår och höst dokumenteras flyttfågelsträcket varje dag. 
Omkring 20 000 fåglar ringmärks årligen.  

LIFE-projekt "Stora alvaret" 
EU:s  LIFE-fond är en fond som har till syfte att samfinansiera miljö- och 
naturvårdsprojekt som medlemsländerna vill genomföra. Framförallt är medlen 
tänkta att gå till praktisk och resultatinriktad miljö- och naturvård. Sedan maj 
1996 driver Länsstyrelsen i Kalmar län ett projekt "Skydd och restaurering av 
Stora alvaret". Projektets budget är på 15 miljoner  SKr  och är till 50 % finansierat 
av EU. Det löper i fyra år och ayslutas i december 1999. Inom projektet har ett 
antal naturvårdsområden bildats och informationen om alvarets natur- och 
kulturvärden har varit omfattande. Restaureringsarbeten som större röjnings-
arbeten, hägn för djurhållning, restaurering av stenmurar och uppsättning av 
grindar och stättor har utgjort största delen av projektets budget. 

Säkerställandearbete 
Säkerställande av områden med höga natur- och/eller kulturvärden pågår 
fortlöpande i Länsstyrelsens regi i den mån det behövs. Länsstyrelsen är förvaltare 
av naturreservaten och har ett årligt anslag som bl. a. går till skötsel av markerna 
och avtal med markägare och brukare. För alla skyddade områden upprättas en 
detaljerad skötselplan. Skötselplanen fastställs efter samråd med markägare och 
brukare. 

Natur- och kulturturism 
Medvetenheten om att Öland är "ett särdeles landskap" är stor bland allmänheten 
och det har resulterat i att de båda kommunerna på Öland har arbetat fram en 
strategi för utveckling av natur- och kulturturism. Turismen är ett område man 
från kommunernas sida vill utveckla och det är natur- och kulturvärdena som man 
i första hand ser som resurser i det arbetet. Denna strategi vill stimulera 
lokalbefolkningens engagemang i sin egen historia, förmedla kunskap om 
kulturarvet och utveckla vandrings-, cykel- och ridleder över hela ön. 

Fågelvägen 
Fågelvägen är ett pågående utvecklingsprojekt som initierats av lokalbefolkningen 
och delfinansierats av EU-medel. Syftet med projektet är att bibehålla en levande 
bygd genom att på olika sätt lyfta fram natur- och kulturvärdena längs öns 
sydöstra väg. 
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4. Förvaltning 

4a Ägare 
Området ägs till största delen av ett stort antal privatpersoner. I hela Mörbylånga 
kommun finns det för närvarande 428 lantbruksföretag. Övriga fastighetsägare 
utgörs av stat, kommun och företag. 

• Statens Fastighetsverk, Box 2263, S-103 16 Stockholm. 
• Staten genom Naturvårdsverket, S-106 48 Stockholm. 
• Mörbylånga kommun, Trollhättevägen 4, S-386 00 Mörbylånga. 
• Företag, föreningar och stiftelser. 

4b. Lagskydd 
Sammanställning av de lagar som berör mark- och vattenanvändning på södra 
Öland (januari 1999). 

KlVIL Kulturminneslagen 
1 kap 1 § 
2 kap 1 § 	Fasta fornminnen 

2 § 	Område till fasta fornminnen 
3 kap 1 § 	Byggnadsminnen: 

Ottenby kungsladugård 
Långe Jan 
Flyttfågelmuseet i Ottenby 

4 kap 	Kyrkor m.m. 

PBL Plan- och bygglagen 
4 kap 	Översiktsplan.  OP  är ej formellt styrande utan fungerar 

som en vägledning, ett underlag för beslut. 
5 kap 	Detaljplan. I  DP  är det formellt bestämt vad man får göra. 

Kommunen beslutar. 
5 kap 	Områdesbestämmelser. Processen är densamma som i  DP  

och grundar sig på vad som sägs i  OP.  Områdes-
bestämmelser används för att säkerställa att syftet med  OP  
uppnås. Man kan höja bygglovplikten, reservera ett område 
för ett visst ändamål, exempelvis förbjuda fritidshus i ett 
vindkraftsområde. 
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MB 	Milj öbalken 
4 kap 1-2§§ Hela Öland riksintresse med hänsyn till natur- och 

	

3 § 	kulturvärden 
förbud mot stora milj östörande anläggningar. 

	

3 kap 6 § 	Särskilt angivna delområden är av riksintresse för 
kulturmiljövård, naturvård respektive friluftsliv. 

	

7 kap 4 § 	Naturreservat; naturvårdsområden (f d 19 §) 

	

9 § 	Kulturreservat 
Landskapsbildsskydd (tillkomst före 1975). 
Tillståndsplikt för ny bebyggelse m.m. (Gröna områden på 
beslutskarta. Gäller ej jordbrukets ekonomibyggnader utom 
för området mellan vägarna, se 15 §). 

11 § Biotopskydd 
12 § Djur- och växtskyddsområde 
14 § Strandskydd 300 meter. Gäller hela Öland. Undantag: 

område detaljplanelagt före 1975 och fastigheter under 3000 
kvm bebyggda med bostadshus. 

21 § Vattenskyddsområde 
28 § Särskilt skydds- eller bevarandeområde/Natura 2000 

8 kap 1-3 	Fridlysningsbestämmelser för växter och djur 
§§ 

	

11 kap 9 § 	Tillståndsplikt för vattenverksamhet, däribland 
markavvattning vilket kräver tillstånd enligt särskild §.  
MB  11:13. 

11 kap 14 § Markavvattningsförbud gäller hela Kalmar län. 

	

12 kap 1 § 	Tillståndsplikt för täkter. Undantag husbehovstäkt, som 
dock skall samrådas enl  MB  12:6. 

	

12 kap 6 § 	Allmän samrådsskyldighet  (MB  12:6). Verksamheter och 
åtgärder som kan skada naturen skall samrådas. 
Länsstyrelsen kan säga nej men även ge råd. Ersättning kan 
krävas. 

LGS Lagen med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltar 

	

6 § 	Skyltförbud. Tillstånd krävs från Vägverket (50 m från väg) 
eller länsstyrelsen i övriga fall. 

TKL Terrängkörningslagen 
Körning i terräng med motordrivet fordon för annat 
ändamål än jord- och skogsbruk är med vissa undantag 
förbjudet. 

37 



Kulturminneslagen 
Att genom lag skydda fornlämningar har en lång tradition i Sverige. 1666 
utfårdade Kungl. Majt. ett "Placat och Påbudh Om  Gamble  Monumenter och 
Antiquiteter" som innebar att fornlämningarna skulle skyddas från åverkan. 

I lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. slås det fast att det är en nationell 
angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö samt att ansvaret härför delas 
av alla. I lagen finns även bestämmelser om fornminnen, byggnadsminnen och 
kyrkliga kulturminnen. I lagen fastslås att länsstyrelsen har tillsyn över 
kulturminnesvården i länet och att Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har överinseende 
över kulturminnesvården i landet. 

I Miljöbalken 1 kap 2§ och 3 och 4 kap uttalas att kulturmiljön är en resurs att 
hushålla med och att områden som är av riksintresse för kulturminnesvården skall 
skyddas. 

Bestämmelserna om skydd för kulturmiljön finns även i plan- och bygglagen 
(1987:10), PBL. Enligt PBL skall varje kommun ha en aktuell översiktsplan, som 
omfattar hela kommunen. Översiktsplanen skall ge vägledning för beslut om 
användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön skall 
utvecklas och bevaras (1 kap. 3 §). I översiktsplanen skall riksintressen enligt 
Miljöbalken anges särskilt (4 kap. 1§). 

I PBL finns även regler om att ändringar av en byggand skall utföras varsamt så 
att byggnadens kulturhistoriska värden tas till vara (3 kap. 10§). Vidare får 
byggnder som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 
eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna 
karaktär, inte förvanskas (3 kap. 12§). 

Även i skogsvårdslagen (1979:429) finns bestämmelser som ayser kulturmiljön. 

Under 1990-talet har en successiv förskjutning i roll- och ansvarsfördelningen 
inom kulturmiljövården ägt rum i Sverige. Arbetsuppgifter har förts från den 
centrala myndighetsnivån, RAÄ, till länsstyrelserna. 

Milj öbalken 
Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999 och ersätter 15 lagar som nu har upphört, 
bl. a. naturvårdslagen, miljöskyddslagen och vattenlagen. Miljöbalkens mål är att 
främja en hållbar utveckling och på så sätt tillförsäkra levande och kommande 
generationer en god livsmiljö. Av målet framgår att naturen inte bara är en 
livsmiljö för människor, utan dessutom har ett eget skyddsvärde. De fem 
grundstenarna i balken är: 
1. människans hälsa och miljö ska skyddas, 
2. natur- och kulturområden ska skyddas och vårdas, 
3. den biologiska mångfalden ska bevaras, 
4. en god hushållning av mark och vatten ska tryggas, 
5. återanvändning och återvinning ska främjas. 
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Kapitel 3 och 4. Bestämmelser för hushållning med mark och vatten 
Hela Öland har sådana natur- och kulturvärden att riksdagen har beslutat att det är 
av riksintresse  och ska skyddas mot påtaglig skada enligt lag (4:e kapitlet). Utöver 
detta är särskilda delområden på Öland utsedda som riksintresse för natur- och 
kulturvärden eller för friluftslivet  (3:e kapitlet, 6 §) (se karta K). Dessa 
delområden ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada 
natur- eller kulturmiljön. 

Kapitel 7. Skydd av områden 
Naturreservat  aysätts av länsstyrelsen eller kommunen och har till syfte att bevara 
biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose 
behov av områden för friluftslivet (4 §). Ett område som behövs för att skydda, 
återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda 
arter får också förklaras som naturreservat. I ett beslut om att bilda naturreservat 
finns vissa inskränkningar i rätten att använda området. Sådana inskränkningar 
kan vara förbud mot t ex bebyggelse, plantering, jakt och användning av 
bekämpningsmedel. 

Ett särpräglat naturföremål kan förklaras som naturminne  om det behöver särskilt 
skydd eller vård (10 §). Även för naturminnen gäller vissa inskränkningar. 

Mindre mark- eller vattenområden som är särskilt viktiga för hotade arter eller 
skyddsvärda i övrigt kan aysättas som biotopskyddsområde  (11 §). I ett sådant 
område får ingen verksamhet som skadar naturmiljön bedrivas. Vissa biotoper i 
jordbruksmark som t. ex. alléer, åkerholmar, stenmurar och småvatten (inklusive 
öppna diken), är sedan 1994 generellt skyddade i hela landet. 

Om det behövs särskilt skydd för en djur- eller växtart inom ett visst område kan 
länsstyrelse eller kommun aysätta djur- eller växtskyddsområden  (12 §). I dessa 
områden meddelas föreskrifter som inskränker rätten till jakt, fiske eller 
allmänhetens eller markägarens rätt att uppehålla sig i området. 

Strandskydd  råder vid havet och vid insjöar och vattendrag. På Öland omfattar 
strandskyddet land- och vattenområden intill 300 meter från strandlinjen vid 
normalt medelvattenstånd. Syftet med strandskyddet är att trygga förut-
sättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land 
och i vatten för djur- och växtlivet. Inom ett strandskyddsområde får inga nya 
byggnader uppföras eller ändras till annat ändamål, grävningsarbeten får ej ske, 
anordningar eller åtgärder som försämrar livsvillkoren för växter och djur får ej 
utföras. 

Ett mark- eller vattenområde kan förklaras som vattenskyddsområde  för att 
skydda en grund- eller ytvattentillgång (21 —22 §§). 

Habitat- och fågeldirektiven  är EU-ländernas gemensamhetslagstiftning inom 
naturvårdsområdet. Direktiven skapar en gemensam ram för skyddet av djur, 
växter och naturtyper och föreskriver att det inrättas ett nätverk av skyddade 
områden, kallat Natura 2000. Områdena ska bevaras med syfte att "upprätthålla 
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eller restaurera en gynnsam bevarandestatus hos naturtyper och vilda växt- och 
djurarter av gemenskapsintresse". Sveriges regering kan förklara ett område som 
särskilt skyddsområde enligt fågeldirektivet (28 — 29 §§). På samma sätt kan 
särskilda bevarandeområden pekas ut enligt habitatdirektivet. EU-kommissionen 
fastställer vilka dessa områden ska vara utifrån en lista med kandidater som 
Sveriges regering upprättar. 

Kapitel 8. Särskilda bestämmelser om skydd for djur- och växtarter 
Ett antal djur- och växtarter är fridlysta  (1 — 3 §§). Dessa djur får inte skadas, 
fångas eller dödas och för växterna gäller att de inte får skadas eller tas bort och 
inga delar från växten får samlas in. Exempel på fridlysta djur som finns på Öland 
är hasselsnok, långbensgroda och större ekbock. Fridlysta växter är t. ex. 
våradonis, gulkronill och samtliga orkidéarter. 

Kapitel 11. Vattenverksamhet 
Exempel på vattenverksamhet är markavvattning, uppförande eller ändringar av 
fördämningar och att leda bort grundvatten och utföra anordningar för detta. För 
all vattenverksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken (9 §). Inget arbete får 
påbörjas innan tillstånd har meddelats. Inom hela Kalmar län råder 
markavvattningsförbud för att våtmarkerna ska kunna bevaras (14 §). 

Kapitel 12. Täkter, jordbruk och annan verksamhet. 
För att få bedriva täkt av berg, sten, grus, sand eller andra jordarter krävs tillstånd 
från Länsstyrelsen (1 §). Med tillståndsansökan måste man bifoga en 
milj ökonsekvensbeskrivning.  Tillstånd ges inte om livsbetingelserna för någon 
hotad växt- eller djurart försämras vid täktverksamhet. 

Om en verksamhet som inte är tillståndspliktig kan komma att väsentligt ändra 
naturmiljön ska den anmälas för samråd  (6 §). Samrådet sker med länsstyrelsen 
eller skogsvårdsstyrelsen. Exempel på samrådspliktiga verksamheter är större 
schaktningar och dräneringar, anläggning av dammar och skyddsdikning. 

Plan- och bygglagen 
Översiktsplanen (ÖPL) i Mörbylånga kommun 
Översiktsplanen behandlar de långsiktiga frågorna för mark- och 
vattenanvändning och byggande. Gällande översiktsplan är antagen 1991 och är 
nu under omarbetning. Samrådsbehandling och utställning planeras till 1999. 
Översiktsplanen kommer att delas i två dokument: en visionsdel som är 
gemensam för de båda ölandskommunerna "Översiktsplan Öland" och en kartdel 
"Översiktsplan Mörbylånga" som är mer detaljerad för att kunna fungera vid den 
dagliga ärendehandläggningen. 

"Översiktsplan Öland" beaktar natur- och kulturvärden genom målformuleringar 
och strategier som markerar i vilken riktning ölandskommunerna ayser att arbeta. 
Dessa kommer att följas upp genom områdesbundna avvägningar och 
prioriteringar (t.ex. vad ayser natur- och kulturvärden, odlingslandskap och 
radbyar) i "Översiktsplan Mörbylånga" — arbetet ska genomföras under våren 
1999. 
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Exempel på mål för att värna om natur- och kulturvärdena i 
"Översiktsplan Öland" 
• Vid nyetableringar och utveckling av jordbruksföretag måste hänsyn tas till 

natur- och kulturvärden. 
• Ölands stora natur- och kulturvärden ska långsiktigt bevaras och utvecklas så 

långt detta kan ske med rimlig hänsyn även till utveckling av näringar som 
jordbruk, turism och energiproduktion. 

• Ingrepp som hotar natur- och kulturvärdena bör ej tillåtas. 
• Ölands öppna odlingslandskap ska bevaras, den traditionella mark-

användningen bibehållas och den biologiska mångfalden säkras. 

Exempel på strategier för att värna om natur- och kulturvärdena i 
"Översiktsplan Öland" 
• Värna om alvarmarker och sjömarker 
• Värna skyddsvärda biotoper 
• Ställa krav på hänsyn och anpassning till kulturmiljön vid om- och tillbyggnad 

samt vid underhåll. 
• Informera de boende om natur- och kulturvärdena och vid behov upprätta 

områdesbestämmelser med bevarandeinriktning för vissa byar. 
• Upprätta ett kulturmiljöprogram. 
• Beakta de stödformer som finns inom EU:s olika målområden. 

Detaljplan 
Genom detaljplan  (DP)  regleras närmare bl.a. ny sammanhållen bebyggelse och 
nya enstaka byggander som kan få betydande inverkan på omgivningen. 
Bebyggelse som skall förändras eller bevaras kan om så erfordras också regleras i 
detaljplan, t.ex. för kulturhistoriska miljöer. 

Områdesbestämmelser 
För begränsade områden som inte omfattas av detaljplan kan områdes-
bestämmelser antas för att säkerställa att syftet med ÖPL uppnås eller att ett 
riksintresse om hushållning med naturresurser m.m. tillgodoses. 

Samråd 
Genom samråd med kommunen i samband med utarbetande av översiktsplanen 
och granskning av planen har länsstyrelsen ansvar för att bevaka att planen 
tillgodoser bl. a. riksintressen enligt miljöbalken  (MB).  På samma sätt bevakar 
länsstyrelsen vid utarbetande av detaljplaner genom i plan och bygglagen (PBL) 
föreskrivet samråd bl. a. att natur- och kulturintressen beaktas. 

Allemansrätten 
Allemansrätten är inte en lag utan en hävdvunnen rätt som innebär att envar har 
rätt att fritt färdas över annans mark och vatten. Var och en som utnyttjar 
allemansrätten skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med naturen. 
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4d. Myndighetsansvar 

Kulturmiljäområdet 
Genom riksdagsbeslut är grunden för kulturmiljövården ytterst de nationella 
målen för kulturpolitiken. Av dessa är främst målet "att bevara och bruka 
kulturarvet" hänförbart till kulturmiljöområdet. Regeringen har fastställt att 
följande övergripande mål skall gälla för den statliga kulturmiljöorganisationen, 
nämligen att 
• bevara och förmedla kulturarvet, 
• stärka den lokala kulturella identiteten, 
• syfta till kontinuitet i utvecklingen av den yttre miljön, 
• möta hoten mot kulturmiljön samt 
• bidra till att öka medvetenheten om estetiska värden och historiska 

sammanhang. 

Riksantikvarieämbetet  (RAÄ) är central förvaltningsmyndighet för frågor om 
kulturmiljön och kulturarvet. På regional nivå ansvarar länsstyrelserna och de 
regionala museerna för att kulturarvet bevaras och brukas. Den centrala och 
regionala nivån samverkar sinsemellan. Arbetsuppgifterna inom kulturmiljö-
vården uppdelas på fyra verksamhetsgrenar: 
1. myndighetsarbete 
2. kunskapsuppbyggnad 
3. vård och 
4. publikarbete 

RAÄ  svarar för centrala myndighetsuppgifter, fördelar till länsstyrelserna statliga 
bidrag för vård av byggnader, kulturlandskap och fornlämningar, beslutar om 
statliga byggnadsminnen, samordnar kulturmiljösektorn med andra samhälls-
sektorer etc. 

Länsstyrelsernas  uppgifter inom kulturmiljöområdet är att svara för den statliga 
förvaltningen i länet, i den mån inte någon annan myndighet har ansvaret för 
särskilda förvaltningsuppgifter. Inom kulturmiljöområdet skall det finnas en 
länsexpert. När det gäller myndighetsansvaret har länsstyrelsen tillsyn över 
kulturmiljövården i länet och beslutar enligt de flesta av bestämmelserna i 
kulturminneslagen, nämligen i fråga om byggnadsminnen, fornminnen och 
kyrkliga kulturminnen. 

De regionala museerna  svarar för kunskapsuppbyggnad, vård och publikarbete. 
Regionala statsbidrag syftar till att stödja museerna i deras uppgift att samla in, 
bearbeta och förmedla kunskaper om regionens kulturarv, dess konstutveckling 
samt om samhället och miljön i övrigt. 

På lokal nivå utför kommunerna  en grundläggande insats inom kulturmiljö-
området. De har bl.a. ett stort ansvar för skyddet av kulturmiljön enligt 
bestämmelserna i PBL. 
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Naturvårds- och lantbruksområdet 
Naturvårdsverket  är den centrala myndigheten inom området miljövård, inklusive 
naturvård. Mill övårdsarbetet syftar till att 
• skydda människors hälsa, 
• bevara den biologiska mångfalden, 
• främja en långsiktigt god hushållning med naturresurser, 
• skydda natur- och kulturlandskap. 

Jordbruksverket  är central myndighet och fondkoordinator för EU:s jordbruksstöd. 
Verket har ansvar för och tillsyn av djurskydd, smittskydd och övriga 
j ordbruksfrågor. 

Naturvårdsverket  ska vara samlande och pådrivande inom miljöarbetet, både 
nationellt och internationellt. Arbetet ska syfta till att främja en ekologiskt hållbar 
utveckling. Verket ska i förhållande till sektorsmyndigheter samt länsstyrelser och 
kommuner arbeta med mål, vägledning, samordning och uppföljning som rör 
miljöarbetet. Naturvårdsverket fördelar särskilda medel till länsstyrelserna för 
bevarandet av den biologiska mångfalden inom skyddade områden. 

Länsstyrelsernas  uppgifter inom naturvårds- och lantbruksområdet är att svara för 
den statliga förvaltningen i länet, i den mån inte någon annan myndighet har 
ansvaret för särskilda förvaltningsuppgifter. En länsexpert skall finnas inom 
respektive sakområde. Länsstyrelsen har ansvar för prövning och tillsyn enligt 
gällande miljölagstiftning och skall prioritera insatser för att skydda områden med 
värdefulla natur- och kulturmiljövärden. Inom lantbruksområdet ansvarar 
länsstyrelsen för handläggning och kontroll av EU:s jordbruksstöd. 

Kommunerna  kan aysätta natur- eller kulturreservat enligt miljöbalken samt 
ansvarar för tillsynen av vissa delar av miljölagstiftningen. 

4f. Överenskommelser 
Angående det tänkta världsarvsområdet finns en överenskommelse mellan 
Länsstyrelsen i Kalmar län, Lantbrukarnas riksförbund och Mörbylånga kommun. 
Denna avsiktsförklaring är ett policydokument, där riktlinjer för framtida 
samarbete samt målen med området tas upp. 

4g. Källor och finansieringsnivåer 

Enligt Förordning (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård får statsbidrag 
lämnas till ombyggnad av kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse, vård av 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, vård av kulturlandskap och fornlämningar 
m.m. 

Stöd till lantbrukare, se Dagens jordbrukspolitik, kapitel 3d. Ett omarbetat 
miljöstödsprogram är under framtagande inför nästa 5-års period (2001 —2006). 
Det nya programmet ska innebära en förenkling och vara mer flexibelt, för att 
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gynna variationen i odlingslandskapet. EU:s miljöstöd är den överlägset största 
finansieringskällan för skötsel av odlingslandskapet. 

Finansiering av naturskydd, se kapitel 3e. Naturvårdsverket disponerar särskilt 
anslag — "Åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden" — vad gäller 
finansiering av åtgärder inom Naturvårdsverkets ansvarsområde. Medel ur 
anslaget får användas for finansiering av kostnader för bl a markförvärv, 
intrångsersättning, och skötsel av naturreservat och andra naturvårdsobjekt. 

4h. Experter, resurser, utbildning 

Lokal nivå 
På Öland finns ett flertal aktiva intresseföreningar inom botanik, ornitologi och 
entomologi samt livaktiga hembygdsföreningar. 

Regional nivå. 
Vid Länsstyrelsen i  Kalmar län finns experter inom flera samhällssektorer bl.a. 
inom kulturmiljövård och naturvård. Länsstyrelsens uppgifter är, dels att ha 
överinseende över gällande lagstiftning, dels att bidra till den regionalekonomiska 
utvecklingen inom Kalmar län, där kultur- och naturvärden är viktiga. 

Regionförbundet  som är en politisk sammansatt organisation, där samtliga 
kommuner i länet  firms  representerade, ansvarar för de medel som finns aysatta 
för regional utveckling. 

Vid Kalmar läns museum  finns experter på byggnadsvård, arkeologi och odlings-
landskapets historia. Museet arbetar med fri rådgivning inom byggnadsvården och 
med kunskapsuppbyggnad inom ovanstående områden. 

Central nivå 
Eketorps fornborg drivs av Riksantikvarieämbetet.  Utställningar och pedagogisk 
verksamhet om Ölands förhistoria förmedlas. 

Ottenby Naturum ägs av Naturvårdsverket.  Här finns främst ornitologisk expertis. 
Utställningar, bildspel och guidade turer är något av det som erbjuds. 

Naturbokhandeln eller Stenhusa bod  drivs och ägs av Sveriges Ornitologiska 
Förening (SOFAB). Här finns kursgård med bibliotek samt en butik med 
utställningar och försäljning av facklitteratur om djur- och växtliv, med betoning 
på fåglar. 

Uppsala Universitets Ekologiska forskningsstation  bedriver forskning och under-
visning om naturen inom området. 
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5 Faktorer som påverkar området 

5a. Utveckling 

Jordbruket 
Det föreslagna världsarvsområdets främsta kriterium är markanvändning och 
markindelning i ett levande odlingslandskap där ett modernt jordbruk pågår. Det 
måste även framledes finnas möjligheter för jordbruket att utvecklas i takt med 
tiden. Samtidigt måste en sådan utveckling gå hand i hand med ett bevarande av 
de unika natur- och kulturvärden som finns inom området. Det är mycket viktigt 
att landskapet inte stagnerar och övergår till att bli ett relikt odlingslandskap. För 
att odlingslandskapet på södra Öland skall bevaras och fortleva, krävs att det finns 
lantbrukare och en bärkraftig djurhållning. Öland är framför allt en mjölk-
producerande region och mycket beroende av lönsamheten inom denna 
produktion. Vid en kraftig lönsamhetsförsämring skulle hela det unika odlings-
landskapet hotas. 

Åkerbruket  skiljer sig inom området. Södra och östra Öland har ett åkerbruk som 
är anpassat till mjölkproduktion. I huvudsak odlas fodermedel för den egna 
gårdens bruk. En intensiv växtodling bedrivs i Mörbylångadalen. Specialgrödor 
som lök, potatis, jordgubbar, sockerbetor och bruna bönor odlas för aysalu. Även 
spannmålsproduktionen är betydelsefull. De arealbidrag som idag utbetalas har 
stor betydelse för lönsamheten. Upphör detta hotas i första hand spannmåls-
odlingen. Vidare kan delar av åkerbruket hotas om möjligheterna att rationalisera 
skiftenas storlek upphör. 

Andelen g har minskat kraftigt under 1900-talet. I Sverige finns idag, enligt 
ängs- och hagmarksinventeringen, inte mer än ca 3000 ha som har höga värden för 
naturvården, varav Öland står för hela 200 ha. Den flora och fauna som är knuten 
till ängen är hotad. För att bevara de ängar som återstår är det nödvändigt att 
ersättning utgår för det merarbete som skötsel av dessa ängar kräver. För 
närvarande betalas miljöstöd. Upphör denna ersättning kommer stora arealer äng 
att försvinna. 

I grunden är lönsamheten inom djurproduktionen av avgörande betydelse för att 
såväl sjömarkerna som Stora alvaret ska betas. Utmarkerna,  och då framförallt 
Stora alvaret, är i dagsläget helt beroende av att skötselstöd utgår. Skulle dessa 
minska föreligger ett uppenbart hot mot områdena. Från mitten av 1980-talet 
minskade antalet betande djur kraftigt på Stora alvaret. Sedan stöden infördes har 
antalet betesdjur ökat, men trots detta råder fortfarande en brist på betande djur. 
För att djuren skall finnas kvar i dessa marker krävs någon form av långsiktigt 
stöd. De nuvarande stöden gäller fem år i taget vilket är en kort planeringstid för 
ett lantbruksföretag. 

På Öland finns rikligt med stenmurar.  Av de som ligger i åkermark är flertalet ett 
resultat av skiftena på 1800-talet då stenmurar lades i de nya ägogränserna. 
Genom att åkern var uppdelad på många brukare kom stenmurarna att ligga tätt 
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och gör så fortfarande på många platser. Sedan 1994 omfattas alla stenmurar av 
biotopskydd. I dagens effektiva och konkurrensutsatta åkerbruk utgör stenmurarna 
ofta odlingshinder, som gör att arbetet går långsammare och därmed blir dyrare. 
Att dagens redskap är stora gör också att små stenomgärdade åkrar är svåra att 
bruka. Samhällets önskemål om att bevara stenmurar för deras biologiska och 
kulturhistoriska värde står ofta i konflikt till lantbrukarens behov av 
rationalisering av jordbruksföretagen. En inventering av stenmurarna planeras av 
länsstyrelsen för att fokusera på problemen. 

Jordbrukets strukturrationalisering har gjort att många ekonomibyggnader  idag 
står utan användning. Byggnader betyder mycket för byarnas karaktär, men de är 
på sikt hotade. Genom nya användningsområden eller upprustningsinsatser som 
kommunen och staten har möjlighet att stödja, kan man arbeta för att de skall 
behållas. Exempel på sådana insatser är upprustning av väderkvarnar och 
jordkällare. 

5b. Miljö 

Miljöfarlig verksamhet 
Ett fåtal industrier med miljöpåverkan finns på södra Öland. Kommunala 
avloppsreningsverk finns i Mörbylånga och ett antal mindre orter. En gummi-
fabrik, en cementfabrik och ett kycklingslakteri i Mörbylånga har obetydlig 
milj öpåverkan. 

Nedfall av luftföroreningar 
Regionalt spridda luftföroreningar belastar Öland. Kväveföreningar faller ner i en 
mängd av ca 1000 kg per km' och år enligt mätningar under 1990-talet. Det är 
betydligt mer än under förindustriella förhållanden och ger ett näringstillskott på 
ogödslade marker. Inom det europeiska samarbetet har svavelutsläppen reducerats 
kraftigt och även kväve kommer att minska. 

Oljeutsläpp 
Många fartyg passerar i vattnen öster om Öland. Årligen sker tiotals oljeutsläpp 
och ett eller flera brukar orsaka skada på Ölandskusten. Sjöfågel drabbas särskilt 
och badstränder skadas. Kustbevakning och räddningstjänst bekämpar och sanerar 
enligt i förväg uppgjorda planer. 

Kärnkraftverk 
Inom 600 km radie från Öland finns tretton kärnkraftverk, varav de flesta ligger i 
Västeuropa. Strålskyddsinstitutet mäter ständigt strålningen i Sverige och 
samarbetar med andra länder. En beredskapsorganisation börjar arbeta vid larm. 

Jordbruk och vindkraftverk 
Jordbruk med stor djurhållning samt vindkraftverk är tillståndspliktiga enligt 
miljöbalken. På södra Öland finns ett flertal anläggningar i båda kategorierna. 
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5d. Besökare och turism 
Turismen till Öland har av tradition koncentrerats till norra delen av ön. På södra 
Öland har turismen begränsats till ett fåtal besöksmål som Ottenby Naturum och 
Eketorps fornborg. Övrig turism i det aktuella området inskränker sig till 
individuell turism i form av vandring och cykelturer samt ett stort antal orkidé-
och blomstervandringar. Fågelskådningen är omfattande vår och höst. 

Positiv påverkan 
• Genom att södra Öland redan idag utgör ett känt besöksmål bibehålls med-

vetenheten om dess värden hos såväl besökare som bofasta 
• De bofastas kunskap om och insikt i områdets värden ökar förutsättningarna för 

en lokal självkänsla. 
• Lokala, regionala och nationella resurser samt EU-medel har i olika former 

kommit området till del. 
• Ett stort antal småföretagare livnär sig helt eller delvis på turismen. 
• Service, affärsutbud, kollektivtrafik, vägnät etc upprätthålls under hela eller 

delar av året genom den omfattande turismen. 

Negativ påverkan 
• Försök att utveckla vandrings- och cykelleder har i vissa fall skapat konflikter 

med markägarna. 
• Begränsade besvär finns med besökare som stjäl fossiler, fågelägg, fridlysta 

blommor och delar av fornlämningar. 
• Den i Sverige urgamla sedvänjan Allemansrätten utgör ibland en källa till 

missuppfattningar hos utländska besökare. 

5e. Befolkningsantal inom området 
31 december 1997 var ca 5.700 personer bosatta inom området. Det finns 428 
lantbruksföretag på södra Öland. 
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6. Vad går att mäta? 

Jordbruk 
Lantbrukare/lantbruksföretag 1998 i Mörbylånga kommun 

Källa 
Antal lantbrukare/lantbruksföretag 428 

	
EU:s miljöstöd 1997 

Åldersstruktur* 
	

EU:s miljöstöd 1998 

Ålder 
(år) 

<25 
25 — 34 
35 — 44 
45 — 54 

Procent 
(%) 

3 
13 
23 
27  

	

55 — 64 	20 

	

>65 	14 
* 45 jordbruksfastigherer är inte medräknade eftersom de är ombildade till företag. 

Kulturmark i Mörbylånga kommun 

Markslag 	 Areal (ha) Källa 

Brukad åker 	 12 113 	Statistiska Centralbyrån 1995 
Hävdade ängar 	 222 	EU:s miljöstöd slåtteräng 1997 
Betesmarker, totalt 
	19 512 	EU:s miljöstöd betesmarker 1997 

Betesmarker (naturbete) 
	

18 586 	EU:s miljöstöd betesmarker 1997 

Antal betesdjur i Mörbylånga kommun 

Djurslag 1995 1)  1927 	1865  

	

5,595 	7,603 	4,985 

	

2,059 	information 	information 
saknas 	saknas 

	

0 	 269 	4,920 

	

6,354 	6,422 2) 	6,419 2)  

	

3,514 	3,454 	6,768 

information 	4,535 	4,227 
saknas 

	

9,638 	5,584 	information 
saknas 

Mjölkkor 
Di- och amkor 

Oxen and  bulls  
Kalvar <1 år 
Får (baggar, tackor, 
lamm) 
Hästar 

Grisar 

Nyare statistik än från 1995 finns inte eftersom jordbruksstatistiken endast sammanställs var 
femte år. 
2)  inklusive rekrytering 
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Kulturmiljövård 
Antal vårdade fornminnesområden 	18 

Antal objekt som erhållit byggnadsvård med 
statsbidrag 1993 —98 	 337 

Naturvård 

Områdesskydd Antal Areal 
(ha) 

Naturreservat 9 1 384 
Naturvårdsområden 17 9 100 
Djurskyddsområden 4 518 
Biotopskyddsområden 1 4 
Fågeldirektivet  (SPA)  4 1 806 
Föreslagna 	till 	habitatdirektivet 
(pSCI) 

25 12 477 

Totalt 60 25 289 

Inom Stora alvarets naturvårdsområden sker en regelbunden uppföljning av växt-
och djurliv. Bland annat finns flera hundra fasta provytor där vegetationens 
återhämtning studeras årligen efter olika typer av röjningar (manuell röjning, 
maskinell röjning, bränning samt olika kombinationer av dessa) och vid ökad 
betesbeläggning. Fågelfaunan på sjömarkerna och på alvaret inventeras med 
jämna mellanrum. 

Den detaljerade vegetationskartan över Öland ger möjligheter att följa upp 
vegetationsförändringar över tiden med hjälp av flygbilder. 

Turism 
För södra Öland finns tre mätbara punkter vad gäller tillresande besökare. 
• Öns största turistbyrå, Träffpunkten, belägen vid broffistet kan genom 

stickprovsundersökningar utgör en mätpunkt. 
• Vägverket mäter ständigt trafiken på två av tre vägar söderut. Mätningen 

omfattar då även pendling till och från fastlandet. 
• Antal betalande parkerade bilar vid Ottenby Naturum samt betalda inträden till 

Eketorps Fornborg utgör de enda mätbara besöksmålen. 

6b. Administrativa anordningar för uppföljning av området 
Uppföljning av jordbruket görs vart femte år av Statistiska Centralbyrån. 
Länsstyrelsen i Kalmar län ansvarar för årlig uppföljning av skyddade områden 
och kulturmiljövård. Jordbruksverket hanterar jordbrukarnas ansökningar om EU-
stöd. Med hjälp av ansökningarna görs årliga sammanställningar 
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6c. Resultat från tidigare undersökningar 
Ett stort antal inventeringar av natur, fornlärnningar, turism etc har utförts. Dessa 
inventeringar görs I de  fiesta  fall inte regelbundet och presenteras därför inte här. 
Rapporterna finns tillgängliga som publikationer och ett flertal av dem har 
inkluderats i Bibliografin (se t ex Axelsson m fl 1996, Beskow Sjöberg 1987, 
Boström 1966, Hagberg m fl 1991,  Linnaeus  1745, Meschke 1997, Nelson 1909,  
Raphael  1913, Schtick 1953, Wallinius 1943). 

För varje svensk socken finns unik statistik från 1620 — 1640 över medelantalet 
husdjur per hushåll. I socknarna Gårdby and Sandby (I nordöstra delen av det 
nominerade området)fanns t ex 2,3 oxar, 2,6 stutar, 4,5 kor, 2,6 kvigor och 9,0 får 
per hushåll (Riksarkivet, Utsädes- och boskapslängder). Se kapitel 6a för andra 
undersökningar av odlingslandskap och husdjur. 
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Bildbilaga — 
urval ur fotokatalogen 



Foto I Gösslunda, Hulterstads socken. Byn Gösslunda är ett 
exempel på den tydliga indelningen mellan inägojord och 
utmark. Tomten och åkrarna, inägojorden, omges av utmark. 
Jan Norrman RÅA. 

Foto 2 Gösslunda, Hulterstads socken. Radbyn i laga läge är 
ofta belägen på gränsen mellan den odlade jorden och 
betesmarken. Den götiska gården, med delad man- och 
fägård, är typisk för byarna. Jan Norrman RÅA. 

Foto 3 Hulterstad, Hulterstads socken. Kyrkan, byn och 
åkerjorden med gränsen mot de betade sjömarkerna har legat 
på samma plats sedan medeltiden. Jan Norrman RÅA. 



Foto 4 Gettlinge gravfält, Södra Möckleby socken. De stora 
by-gravfälten lades på landborgskrönet där också vägarna 
gick. Jan Norrman RAÄ. 

Foto 5 Resmo socken. Gånggrifterna utmed västra 
landborgen vittnar om bofasthet redan under bondestenålder 
Anders Johansson. 

Foto 6 Gösslunda, Hulterstad socken. Gösslunda rör är ett 
monumentalt röse från bronsåldern som tillsammans med 
andra stora rösen visar på revirmarkering. Anders Johansson. 



Foto 7 Hulterstad socken. Sockenkyrkan i Hulterstad har 
anor från 1100-talet. Anders Johansson. 

Foto 8 De öländska väderkvarnarna tillkom under 1700- och 
1800-talet når spannmålsodlingen expanderade. Ingemar 
Karlsson. 

oiw 

Foto 9 Dagens bönder brukar samma jord som medeltidens 
bönder men med moderna redskap och metoder Ingemar 
Karlsson. 



Foto 10 De tunna alvarjordarna har varit öppna sedan 
inlandsisen drog sig tillbaka för mer än 10 000 år sedan. Här 
har flera sällsynta växter och djur sin hemvist, bl a den 
endemiska ölandssolvändan. Eje Rosén. 

Foto 11 Segerstad, Segerstad socken. Östra Ölands 
sjömarker och sjöängar är artrika tack vare kontinuerligt 
bete. Dessa marker har aldrig gödslats. En av de växter som 
är karakteristisk för denna miljö är strandtrift. Länsstyrelsen i 
Kalmar län. 

Foto 12 Betesdjuren har en avgörande betydelse för 
landskapets öppenhet och den höga biologiska mångfalden. 
Anders Johansson. 



Foto 13 Den kalkrika jorden är en förutsättning för ett stort 
antal orkidéarter t ex Adam och Eva som blommar rikligt 
under våren. Anders Johansson. 

Foto 14 Vitkindade gäss rastar under vår och höst i stora 
mängder längs östra Ölands sjömarker Arten häckar främst i 
arktis, men även på Öland och Gotland.  Tommie Skoog.  

Foto 15 Ölands berggrund består av sedimentära 
berggrunder som bildats under kambrium och ordovicium för 
570 — 440 miljoner år sedan. Längs södra delen av Västra 
Landborgen blottas lerskifferlagren. Ingemar Karlsson. 



Foto 16 Karst bildas i kalkområden där underjordisk 
dränering underminerar berggrunden så att bl a öppna 
sprickor bildas. De ljusare partierna som omger sprickorna 
beror på att snäckor betar algerna i skorplavarna. Eje Rosén. 

Foto 17 Vid extrema torrperioder kan en stor del av 
vegetationen torka bort. Eje Rosår. 

Foto 18 Vid riklig nederbörd, särskilt vår och höst, kan de 
tunna jordarna på alvaret bli översvämmade. Ingemar 
Karlsson. 



Foto 19 Trots det maritima klimatet kan Ölands vintrar vara 
bistra. Ingemar Karlsson. 

Foto 20 Fåk kallas en kraftig snöstorm som drabbar Öland 
regelbundet. Det flacka landskapet gör att stora mängder snö 
samlas i vindskyddade lägen. Ingemar Karlsson. 

Foto 21 Frö sslunda, Hulterstads socken.Den gamla 
indelningen i inägojord och utmark, som uppkom under 
medeltiden, existerar ännu och är tydligt avläsbar i 
landskapet. Jan Norrman  RAJ.  
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Stora Alvarets vegetations- 
typer med typiska växtarter 



—friska miljöer: neutral — svagt 
50 cm. (Örtrik ängshavregräsm 

sur markreaktion, 
ark-typ, alvarvariant) 

a) Alvartorräng 
jorddjup: 15 — 

Bilaga 3 

Bilaga 3 

Stora Alvarets vegetationstyper med typiska växtarter 

Beskrivningarna är gjorda för att exemplifiera de arter som finns i alvarens 
olika vegetationstyper. De är inte att betrakta som en fullständig växtsocio-
logisk sammanställning. Dessa traditionella växtmiljöer på alvaret anknyts där 
så är möjligt till den indelning som gjorts av Nordiska Ministerrådet (Påhlsson 
1994, 1999). 

En mer vetenskaplig indelning återfinns i följande publikationer: Albertsson 
1950, Rosén 1982, Krahulec m fl 1986. Arters amplituder redovisas i 
Bengtsson m fl 1988. Nomenklaturen följer Karlsson 1997. 

Alvartorrängen (Alvar  dry grassland type)  förekommer på alvarets höjdryggar 
med ett djupare jordtäcke. Denna miljö är helt beroende av bete för att inte 
växa igen med enbuskar som lätt får fåste på de djupare jordarna. Höjdryggarna 
är vanligtvis strandbildningar av sand och grus men även svallade moränryggar 
med grusigt ytskikt kan förekomma. De har en svagt sur markreaktion och ett 
mörkfårgat mullskikt av stor betydelse för vegetationen. Miljön är mycket 
artrik och inom 10 x 10 cm provytor har upp till 27 växtarter noterats. Många 
av de arter som finns i denna miljö har sin huvudutbredning i södra eller 
sydöstra Europa (se Bilaga 4). Två grupper av alvartorrängar kan urskiljas: en 
som förekommer i frisk miljö och en i torr miljö. 

kattfot 
alvarmalört 
fårgmåra 
gullborste 
låsbräken 
darrgräs 
ljung 
stor blåklocka 
rödklint 
knägräs 
vitmåra 
solvända 
ängshavre 
luddhavre 
knippfryle 
fältvedel 
blodrot 
småfingerört 
praktbrunört 
älväxing 
backklöver 
axveronika  

Antennaria  dioica 
Artemisia oelandica 
Asperula tinctoria 
Aster linosyris 
Bottychium lunaria 
Briza media 
Calluna vulgaris 
Campanula persiciflora 
Centaurea jacea 
Danthonia decumbens 
Galium  boreale  
Helianthemum nummularium 
Helictotrichon (Avenula) pratense 
Helictotrichon (Avenula) pubescens 
Luzula campestris 
Oxytropis campestris 
Potentilla erecta 
Potentilla tabernaemontani 
Prunella grandiflora 
Sesleria caerulea 
Trifolium montanum 
Veronica spicata  

Asteraceae 
Asteraceae 
Rub iaceae 
Asteraceae 
Ophioglossaceae 
Poaceae 
Ericaceae 
Campanulaceae 
Asteraceae 
Poaceae 
Rub iaceae 
Cistaceae 
Poaceae 
Poaceae 
Juncaceae 
Fabaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Scrophulariaceae 
Poaceae 
Fabaceae 
Scrophulariaceae 
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lavar: 
strutlav 
spetsig renlav 
grå renlav 
mossor: 
gruskammossa 
kvastmossa 
husmossa 
bergklomossa 
franslevermossa 
rosmossa 
guldmossa 

Cetraria cucullata 
Cladonia ciliata 
Cladonia rangiferina 

Abietinella abietina 
Dicranum scoparium 
Hylocomium splendens 
Hypnum cupressiforme 
Ptilidium ciliare 
Rhodoluyum roseum 
Rhytidium rugosum 

b) Alvartorräng — torra miljöer: neutral — svagt sur markreaktion, 
jorddjup 15 —40 cm. (Örtrik ängshavregräsmark-typ, alvarvariant) 

Agrostis capillaris 
Agrostis vinealis 
Allium vineale 
Anemone pratensis 
Anthoxanthum odoratum 
Anthyllis vulneraria  
Bromus  hordeaceus 
Bupleurum tenuissimum 
Cerastium semidecandrum 
Dactylorhiza sambucina 
Dianthus deltoides 
Festuca ovina 
Filipendula vulgaris 
Galium  verum  
Helictotrichon (Avenula) pratense 
Lotus corniculatus 
Lychnis  alpina  ssp. oelandica 
Medicago lupulina 
Orchis mascula 
Orchis mono 
Phleum phleoides 
Plantago lanceolata 
Platanthera chlorantha 
Ranunculus bulb osus 
Ranunculus illyricus 
Satureja acinos 
Saxlfraga granulata 
Sedum rupestre 
Stellaria graminea 
Trifolium arvense 
Trifolium campestre 
Trifoliurn dubium 
Trifolium striatum 
Veronica arvensis 
Veronica spicata 
Vicia tetrasperma 

rödven 
bergven 
sandlök 
backsippa 
vårbrodd 
getväppling 
luddlosta 
strandnål 
vårarv 
adam och eva 
backnejlika 
fårsvingel 
brudbröd 
gulmåra 
ängshavre 
käringtand 
fjällnejlika 
humlelusern 
S:t Pers nycklar 
göknycklar 
flentimotej 
svartkämpar 
grönvit nattviol 
knölsmörblomma 
ullsmörblomma 
harmynta 
mandelblom 
stor fetknopp 
grässtjärnblomma 
harklöver 
jordklöver 
trådklöver 
strimklöver 
fältveronika 
axveronika 
sparvvicker 
lavar: 
islandslav 
spetsig renlav  

Poaceae 
Poaceae 
Liliaceae 
Ranunculaceae 
Poaceae 
Fabaceae 
Poaceae 
Apiaceae 
Caryophyllaceae 
Orchidaceae 
Caryophyllaceae 
Poaceae 
Rosaceae 
Rub iaceae 
Poaceae 
Fabaceae 
Caryophyllaceae 
Fabaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Poaceae 
Plantaginaceae 
Orchidaceae 
Ranunculaceae 
Ranunculaceae 
Lam iaceae 
Saxifragaceae 
Crassulaceae 
Caryophyllaceae 
Fabaceae 
Fabaceae 
Fabaceae 
Fabaceae 
Scrophulariaceae 
Scrophulariaceae 
Fabaceae 

Cetraria islandica 
Cladina ciliata 
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gulvit renlav 
rislav 
långhornslav 
trattlav 
krusig filtlav 
mossor: 
gruskammossa 
fyrflilcsmossa 
jordspärrmossa 
kvastmossa 
åkerkoppmossa 
lundfickmossa 
kalkbacicmossa 
huldlockmossa 
knoppmossa 
skogsstjärnmossa 
sylmossa 
sandraggmossa 
takmossa 

Cladonia arbuscula 
Cladonia furcata 
Cladonia macroceras 
Cladonia pyxidata 
Pelthigera rufescens 

Abietinella abietina 
Barbilophozia barbata 
Campylium chrysophyllum 
Dicranum scoparium 
Entosthodon fascicularis 
Fissidens cristatus 
Homalothesium lutescens 
Homalothesium sericeum 
Phascum cuspidatum 
Plagiomnium affine 
Pleuridium subulatum 
Racomitrium canescens 
Tortula ruralis 

Kalkfuktäng  (Calcareous moist grassland type rich  in  herbs)  
Kalkfuktäng finns i sänkor med finjord och god vattenhållande förmåga. Träd-
och buskkolonisationen i denna miljö försvåras av ett högt vattenstånd på 
vårvintern. På tunnare jordar kan älväxing bli helt dominerande. Kalk-
fuktängarna har av hävd varit betade. I brist på bete kan tok bli dominerande i 
denna miljö. Basisk markreaktion. (Örtrik fuktig gräsmarks-typ) 

slankstarr 
ängsstarr 
hirsstarr 
blodnycklar 
ängsnycklar 
vaxnycklar 
kärrknipprot 
gräsull 
sumpgentiana 
brudsporre 
praktsporre 
honungsblomster 
krissla 
blåtåtel 
flugblomster 
slåtterblomma 
tätört 
rosettjungfrulin 
blodrot 
tok 
maj viva 
axag 
älväxing 
ängsvädd 
dvärgviol 
Illossor 
jordspärrmossa 
kärrspärrmossa  

Carex flacca 
Carex hostiana 
Carex panicea 
Dactylorhiza cruenta 
Dactylorhiza incarnata 
Dactylorhiza ochroleuca 
Epipactis palustris 
Eriophorum latifolium 
Gentianella uliginosa 
Gymnadenia conopsea 
Gymnadenia conopsea var. densiflora 
Hertninium monorchis 
mula salicina 
Molinia caerulea 
Opinys insectifera 
Parnassia palustris 
Pinguicula vulgaris 
Polygala amarella 
Potentilla erecta 
Potentilla (Dasiphora)fruticosa 
Primula farinosa 
Schoenus ferrugineus 
Sesleria caerulea 
Succisa pratensis 
Viola pumila 

Campylium chtysophyllum 
Campylium elodes  

Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Cyperaceae 
Gentianaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Asteraceae 
Poaceae 
Orchidaceae 
Parnassiaceae 
Lentibulariaceae 
Polygalaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Prim ulaceae 
Cyperaceae 
Poaceae 
Dipsacaceae 
Violaceae 
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kalkkammossa 	Ctenidium molluscum 
fickmossa 	Fissidens adianthoides 
korvgulmossa 	Pseudocalligeron turgescens 
röd skorpionm. 	Scorpidiuni revolvens 
backtujamossa 	Thuidiwn philiberti 

Fårsvingelhed  (Sheep's fescue  alvar  type).  
Stora delar av hällmarkerna är täckta med vittringsjordar som har bildats av den 
underliggande kalkstenen genom främst frostvittring och kemisk vittring av 
den dåligt dränerade marken. Den tunna, finkorniga vittringsj orden blir under 
sommaren starkt uttorkad och är en mycket ogynnsam miljö för de flesta 
växter. Under sensommaren, hösten och våren blir den genomdränkt av regn-
och smältvatten. Under vintern växlar markvattnet mellan att frysa och tina och 
i jordlagret sker då kraftiga froströrelser. På detta sätt bildas rutmark — 
kvadratdecimeterstora polygoner med det finaste materialet i mitten och det 
grövre som en stenring i kanterna. Som växtmiljö liknar alvarets vittringsjordar 
den tundra som bredde ut sig över Nordeuropa efter inlandsisen. Grusiga 
fläckar helt utan vegetation bildar en mosaik med små grästuvor och växtarter 
med kraftiga pålrötter. (Fårsvingelalvar-typ) 

Fårsvingelheden är en komplex vegetationstyp som kan delas in i flera un-
dergrupper, t ex Globularia-grupp, solvändelavhed och Agrostis stoloniferal 
gigantea-grupp. Endast de två sistnämda grupperna redovisas med artlistor 
nedan. Globularia-grup pen är ett växtsamhälle med Globularia vulgaris som 
dominant art. Detta samhälle är ofta örtrikt med arter som gotlandssolvända 
(Fumana procumbens), purpurknipprot (Epipactis atrorubens), getväppling 
(Anthyllis vulneraria), kalktrav (Arabis hirsuta var. glaberrima), grådraba 
(Draba incana), liten sandlilja (Anthericum ramosum), såpört (Gypsophila 
fastigiata), grusslok (Melica ciliata), slåtterfibbla (Hypochoeris maculata), 
toppjungfrulin (Polygala comosa), jungfrulin (Polygala vulgaris), tulkört 
(Vincetoxicum hirundinaria) och backglim (Silene nutans). 

a) Fårsvingelhed av Agrostis stolonifera/gigantea-grupp: basisk 
markreaktion, jorddjup 5 — 10 cm, stark frostpåverkan. Denna hedtyp 
återfinns på den periodvis genomvåta, finkorniga vittringsj orden 
(alvarmo) och i odränerade svackor med starka froströrelser. Den 
består av ett glest, småtuvigt och relativt artfattigt växttäcke som lätt 
torkar ut under högsommaren. 

storven 	 Agrostis gigantea 	 Poaceae 
krypven 	 Agrostis stolonifera 	 Poaceae 
rödmire 	 Anagallis arvensis 	 Primulaceae 
småsporre 	Chaenorrhinzim minus 	 Scrophulariaceae 
alvarklofibbla 	Crepis tectorum ssp. pumila 	Asteraceae 
bågsvingel 	Festuca oelandica 	 Poaceae 
fårsvingel 	Festuca ovina 	 Poaceae 
ölandsmåra 	Galium oelandicum 	 Rub  iaceae 
blåfibbla 	Hieracium praealtum 	 Asteraceae 
höstfibbla 	Leontodon autumnalis 	 Asteraceae 
vildtimotej 	Phleum pratense ssp. bertolonii 	Poaceae 
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brunört 
knutnarv 
kalkkrassing 
lavar: 
fjällig svavellav 
mossor: 
kalkspärrmossa 
kärrspärrmossa 
kalkkammossa 
plyschgrusmossa 
krokmossor 
trindmossa 
korvgulmossa 
kortbl kalkmossa 
skör kalkmossa 
kallckrusmossa 
liten lancettmossa 
strållcransmossa  

Prune/la vulgaris 
Sagina nodosa 
Sisymbrium supinum 

Fulgensia bracteata 

Campylium calcareum 
Campylium elodes 
Ctenidium molluscum 
Ditrichum jlexicaule 
Drepanocladus spp. 
Myurella julacea 
Pseudocalligeron turgescens 
Tortella inclinata 
Tortella fragilis 
Tortella tortuosa 
Trichostomum crispulum 
Schistidium apocarpum 

Lam iaceae 
Caryophyllaceae 
Brassicaceae 

b) Solvändelavhed  (Dwarf-shrub  and  lichen heath):  basisk markreaktion, 
jorddjup 10 — 15 cm, stark frostpåverkan. På något torrare, grusig 
vittringsjord finns solvändelavheden. Här växer bl a de två endemiska 
arterna ölandssolvända och ölandsmåra. Snölav och masklav är två 
lavarter som förekommer rikligt i denna miljö men som armars bara 
återfinns i fjälltrakterna. (Fårsvingelalvar-typ, Ölandssolvända-alvar-
variant) 

Liliaceae 
Prim ulaceae 
Brassicaceae 
Rub iaceae 
Caryophyllaceae 
Caryophyllaceae 
Asteraceae 
Rub iaceae 
Cistaceae 
Brassicaceae 
Orobanchaceae 
Rosaceae 
Crassulaceae 
Caryophyllaceae 
Lam iaceae 

alvargräslök 
grusviva 
kalktrav 
fargmåra 
alvararv 
klibbarv 
jordtistel 
ölandsmåra 
ölandssolvända 
stenkrassing 
timjansnyltrot 
småfmgerört 
vit fetknopp 
alvarglim 
backtimjan 
lavar: 
hedlav 
islandslav 
snölav 
älghornslav 
rislav 
stängellav 
kalkbägarlav 
krusig filtlav 
masklav 

mossor: 
navelmossa 
silverbryum  

Allium schoenoprasum ssp. alvarense 
Androsace septentrionalis 
Arabis hirsuta var. glaberrima 
Asperula tinctoria 
Cerastium pumilum 
Cerastium glutinosum 
Circium acaule 
Galium oelandicum 
Helianthemum var. oelandicum 
Hornungia petraea 
Orobanche alba 
Potentilla tabernaemontani 
Sedum album 
Silene uniflora ssp. petraea 
Thymus serpyllum 

Cetraria aculeata 
Cetraria islandica 
Cetraria nivalis 
Cladonia foliacea 
Cladonia furcata 
Cladonia gracilis 
Cladonia pocillum 
Pelthigera rufescens 
Thamnolia vermicularis 
Vulpicida tubulosos 

Athalamia hyalina 
Blyum argenteum 
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slcruvbryum 	Bryum capillare 
lundfickmossa 	Fissidens cristatus 
rosettmossa 	Riccia sorocarpa 
kalkkrusmossa 	TorteIla tortuosa 

Hällmarksalvar  (limestone bedrock  alvar) basisk markreaktion, jorddjup 
0 — 5 cm. Hällmarksalvaret saknar helt, eller har ett mycket tunt, jordtäcke. 
Under de 11 000 år som gått sedan hällarna blottades ur havet har vittringen av 
kalkstenen varit så långsam att lösa avlagringar inte ansamlats. De rena 
hällytorna koloniseras från början av skorplavar och sedan av kuddformiga 
mossor. Mosskuddarna magasinerar en viss fuktighet vid regn och småväxter, 
främst anueller, kan rota sig. 

alvarlök 
alvarkösa 
sandnarv 
luddlosta 
klibbarv 
alvararv 
alvarklofibbla 
nagelört 
vitmåra 
stenkrassing 
fjällgröe 
knölgröe 
grusbräcka 
harmynta 
gul fetknopp 
vit fetknopp 
backtimjan 
lavar: 
hedlav 
snölav 
rislav 
kalkhedslav 
fjällig svavellav 
kalkkantlav 
brunfjällig skivlav 
tegellav 
masklav 
svartlav 
mossor: 
spärrlansmossa 
plyschgrusmossa 
röd klockmossa 
/slät klockmossa 
hårkuddmossa 
trindmossa 
kalkhättemossa 
trubbig dvärgbåg-
mossa 
alvarrosett 
kalkskapania 
strålblommossa 
kortbl kalkmossa  

Allium schoenoprasum var. alvarense 
Apera interrupta 
Arenaria serpyllifolia 
Bromus hordeaceus 
Cerastium glutinosum 
Cerastium pumilum 
Crepis tectorum ssp. pumila 
Erophila verna 
Galium boreale 
Horn ungia petraea 
Poa alpina 
Poa bulbosa 
Saxifraga tridactylites 
Satureja acinos 
Sedum  acre  
Sedum annuum 
Thymus serpyllum 

Cetraria aculeata 
Cetraria nivalis 
Cladonia furcata 
Cladonia symphycarpa 
Fulgensia bracteata 
Lecanora cakarea 
Lecidea lurida 
Psora decipiens 
Thamnolia vermicularis 
Verrucaria nigrescens 

Didymodon ferrugineus 
Ditrichum flexicaule 
Encalypta rhaptocarpa 
Encalypta vulgaris 
Grimmia pulvinata 
Myurella julacea 
Orthotrichum cupulatum 
Pseudoleskeella catenulata 

Riccia subifurca 
Scapania cakicola 
Scistidium apocarpum 
Tortella inclinata 

Liliaceae 
Poaceae 
Caryophyllaceae 
Poaceae 
Caryophyllaceae 
Caryophyllaceae 
Asteraceae 
Brassicaceae 
Rub iaceae 
Brass icaceae 
Poaceae 
Poaceae 
Saxifragaceae 
Lam iaceae 
Crassulaceae 
Crassulaceae 
Lam iaceae 
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kalk-krusmossa 	Tortella tortuosa 
takskruvmossa 	Tortula ruralis 

a) Sprickvegetation i jordftllda sprickor i hällmarksalvaret  (fissure  
vegetation in  limestone bedrock  alvar): basisk markreaktion, jorddjup 
2 — 20 cm. Ofta är hällarna genomdragna av sprickor som kan vara 
mycket gamla. De följer ofta svaghetszoner som har uppkommit 
genom rörelser i jordskorpan. 

Liliaceae 
Liliaceae 
Campanulaceae 
Cyperaceae 
Cistaceae 
Rub iaceae 
Globulariaceae 
Caryophyllaceae 
Cistaceae 
Cupressaceae 
Poaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Poaceae 
Catyophyllaceae 
Lam iaceae 
Asclepiadaceae 
Violaceae 
Violaceae 

stor sandlilja 
liten sandlilja 
liten blåklocka 
slankstarr 
gotlandssolvända 
ölandsmåra 
bergsskrabba 
såpört 
ölandssolvända 
en 
grusslok 
tok 
slån 
törnros 
älväxing 
alvarglim 
backtimjan 
tulkört 
buskviol 
sandviol 
lavar: 
hedlav 
snölav 
kalkhedslav 
krusig filtlav 
masklav 
mossor: 
kalkkammossa 
plyschgrusmossa 
lundfickmossa 
gafflar 
kalkkrusmossa  

Anthericum liliago 
Anthericum ramosum 
Campanula rotundifolia 
Carex jlacca 
Fumana procumbens 
Galium oelandicum 
Globularia vulgaris 
Gypsophila fastigiata 
Helianthemum oelandicum 
Juniperzis communis 
Melica ciliata 
Potentilla fruticosa 
Prunus spinosa 
Rosa canina 
Sesleria caerulea 
Si/ene uniflora ssp. petraea 
Thymus serpyllum 
Vincetoxicum hirundinaria 
Viola hirta 
Viola rupestris 

Cetraria aculeata 
Cetraria nivalis 
Cladonia symphycarpa 
Pelthigera rufescens 
Thamnolia vermicularis 

Ctenidium molluscum 
Ditrichum flexicaule 
Fissidens cristatus 
Riccia spp. 
Tortella tortuosa 

Kartstalvar (Karst alvar) 
Kartstalvaret är en extrem miljö med djupa, öppna sprickor och jordfria 
kalkhällar. I sprickans botten samlas jord som håller sig frisk till fuktig. Miljön 
är skyddad mot vind, stark solstrålning och bete. I sprickornas gynnsamma och 
jämna mikroklimat finns flera lövskogsväxter som annars inte skulle överleva 
på det torra alvaret. Snäckor (Balea perversa, Chondrina clienta) äter upp 
lavarna runt sprickorna så att kalkberggrunden ligger bar. Basisk markreaktion. 

klipplök 
	

Allium lineare 	 Liliaceae 
stor sandlilja 	Anthericum liliago 	 Liliaceae 
murruta 	 Asplenium ruta-muraria 	 Aspleniaceae 
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Aspleniaceae 
Rosaceae 
Ranunculaceae 
Fabaceae 
Asteraceae 
Rhamnaceae 
Rosaceae 

svartbräken 
oxbär 
blåsippa 
gulkronill 
skogssallat 
getapel 
törnros 
mossor: 
baronmossor 
maskfläta 
rutlungmossa 
kalkkammossa 
mjuk planmossa 
stor klockmossa 
kalksprötmossa 
leverfickmossa 
guldlockmossa 
trindmossa 
praktmossor 
trubbig dvärgbåg-
mossa 

Asplenium trichomanes 
Cotoneaster integerrimus 
Hepatica nobilis 
Hippocrepis emerus 
Mycelis  muralis  
Rhamnus catharticus 
Rosa canina 

Anomodon spp. 
Hypnum vaucheri 
Conocephalum con icum 
Ctenidium molluscum 
Distichum capillaceum 
Encalypta streptocarpa 
Eurhynchium striulatulum 
Fissidens taxifolius 
Homalothecium sericeum 
Myurella julacea 
Plagiomnium spp. 
Pseudoleskeella catenulata 

Vät (Alvar  temporary  pool) 
Vätar kallas de periodvis vattenfyllda sänkor som finns här och var på alvaret. 
Växttäcket är glest och vätarna är vanligtvis helt uttorkade på sommaren. I det 
torra, oftast tunna kalkslammet växer brunmossor och ett fåtal kärlväxter. 
Vätarna omges ofta av kalkfuktängar. Basisk markreaktion, jorddjup 0 — 20 cm. 

Poaceae 
Poaceae 
Ranunculaceae 
Cyperaceae 
Asteraceae 
Asteraceae 
Juncaceae 
Plantaginaceae 
Lam iaceae 
Ranunculaceae 
Plantaginaceae 
Calyophyllaceae 
Lam iaceae 

krypven 
kärrkavle 
flocksvalting 
alvaragnsäv 
luddkrissla 
krissla 
ryltåg 
strandpryl 
åkermynta 
råttsvans 
dvärgkämpar 
knutnarv 
lökgamander 
mossor: 
fet gräsmossa 
sumpbryum 
kärrbryum 
kärrspärrmossa 
guldspärrmossa 
kalkkrokmossa 
grov gulmossa 
korvgulmossa 
rännlik gaffel 
röd skorpionrn. 
kärrklomossa  

Agrostis stolonifera 
Alopecurus geniculatus 
Baldellia ranunculoides 
Eleocharis uniglumus ssp. sterneri 
mula britannica 
mula salicina 
Juncus articulatus 
Plantago (Littorella) uniflora 
Mentha arvensis 
Myosurus minimus 
Plantago tenuiflora 
Sagina nodosa 
Teucrium scordium 

Brachythecium turgidum 
Bryum neodamense 
Blyum pseudotriguetrum 
Campylium elodes 
Campylium stellatum 
Drepanocladus sendtneri 
Pseudocalligeron lycopodioides 
Pseudocalligeron turgescens 
Riccia canaliculata 
Scorpidium revolvens 
Scorpidium scorpoides 
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Alvarsjö (Alvar lake) 
Alvarsjöar bildas i större sänlcor där det finns vatten året om och är sällan mer 
än en meter djupa. Lokalt kallas de för mosse eller träsk. Ofta förekommer 
vass, sjöfräken, bunkestarr, vattenklöver och blåsäv i sjöns mitt. De omges av 
en fri vattenzon som är rik på vattenväxter. 

gotlandssvalting 
flocksvalting 
bunkestarr 
kransalger 
ag 
sjöfräken 
krypfloka 
spikblad 
strandpryl 
vattenmynta 
vattenklöver 
vass 
nate-arter 
vide-arter 
blåsäv 

Alisma lanceolatum 
Baldellia ranunculoides 
Carex elata 
Chara spp. 
Cladium mariscus 
Equisetum fluviatile 
Helosciadum inundatum 
Hydrocotyle vulgaris 
Plantago (Littorella) uniflora 
Mentha aquatica 
Menyanthes trifoliata 
Phragmites australis 
Potamogeton spp. 
Salix spp. 
Scirpus lacustris ssp. tabernaemontani  

Alismataceae 
Ranunculaceae 
Cyperaceae 

Cyperaceae 
Equisetaceae 
Apiaceae 
Apiaceae 
Plantaginaceae 
Lam iaceae 
Menyanthaceae 
Poaceae 
Potamogetonaceae 
Salicaceae 
Cyperaceae 
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Bilaga 4 

Arter som är endemiska, i kanten av sin 
utbredning eller har disjunkt utbredning på 
Öland 

Arter som är upptagna på den svenska rödlistan är markerade med 
* och arter som är upptagna i EUs art- och habitatdirektiv eller 
fågeldirektiv är markerade med Svenska namn har angivits i de 
fall de finns. 

Arter med arktisk/alpin utbredning 
kärlväxter: 
grönbräken 	 Asplenium viride 
grådraba 	 Draba incana 
fjällnejlika 	 Lychnis alpina 
fjällgröe 	 Poa alpina 
vårfingerört 	 Potentilla cranzii 
fjällhällebräken 	 Woodsia alpina 
lavar: 
matt orangelav 	 Caloplaca decipiens 
strutlav 	 Cetraria cucullata 
snölav 	 Cetraria nivalis 

Farnoldia hypocrita 
Megaspora verrucosa 

smalkantad säcklav 	Solorina spongiosa 
masklav 	 Thamnolia vermicularis 
mossor: 
trubbklockmossa 	Encalypta mutica* 
guldfläta 	 Hypnum bambergeri 
liten klotmossa 	 Mannia pilosa 
ruggmossa 	 Rhytidium rugosum 
korvgulmossa 	 Pseudocalligeron turgescens 
trumpetdvärgmossa 	Seligeria oelandica* 
svampar: 
arktisk röksvamp 	Calvatia cretacea 
alvartrattskivling 	Clitocybe bresadoliana* 
insekter: 
Coleoptera 	 Helophorus lapponicus 
fåglar: 
vitkindad gås 	 Branta leucopsis 
ljungpipare 	 Pluvialis apricaria 
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Arter med cirkumpolär utbredning 
kärlväxter: 
trubbstarr 
ölandstok 
insekter: 
Lepidoptera 
Lepidoptera 
Heteroptera 

Carex obtusata* 
Potentilla (Dasiphora) fruticosa 

Adens variegana 
Coleophora peni 
Ligyrocoris silvestris 

Arter med sydvästlig huvudutbredning 
kärlväxter: 
flocksvalting 
bergsskrabba 
strandpryl 
sandlcrassing 
lavar: 

mossor: 
strandsprötmossa 
nicldmoppmossa 
klotpottia 
insekter: 
Lepidoptera 
mollusker: 
hällsnäcka 

Baldellia ranunculoides 
Globularia vulgaris 
Plantago (Litorella) uniflora 
Teesdalia nudicaulis 

Caloplaca glomerata 

Eurhynchium speciosum* 
Phascum curvicolle* 
Pottia bryoides* 

Cnephasia genitalana 

Chondrina clienta 

Arter med sydlig huvudutbredning 
kärlväxter: 
stor sandlilj a 
liten sandlilja 
alvarkösa 
gotlandssolvända 
gulkronill 
stenlcrassing 
timjansnyltrot 
hylsnej lika 
kalkkrassing 
alvarveronika 
lavar: 
gyttrad kalkspricklav 

svavellav 
öländsk svavellav 
heppia 

Anthericum liliago* 
Anthericum ramosum* 
Apera interrupta* 
Fumana procumbens* 
Hippocrepis emerus* 
Hornungia petraea 
Orobanche  alba*  
Petrorhagia prolifera* 
Sisymbrium  supinum*  
Veronica praecox* 

Acarospora cervina* 
Aspicilia coronata 
Fulgensia fulgens 
Fulgensia schistidii* 
Heppia lutosa* 
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tegellav 
falsk guldskivlav 
öländsk tegellav 
smalkantad säcklav 
tjock kantlav 

mossor: 
kalkkoppmossa 
kalksprötmossa 
alvargrimmia 
doftklotmossa 
stäpprosett 
sydlig gaffel 
alvarrosett 
svampar: 
kalkrödskivling 
höstvaxskivling 
stäppröksvamp 
fatsvamp 
insekter: 
Lepidoptera 
blåvingad gräshoppa 
groddjur: 
långbensgroda 

Rinodina calcarea 
Psora decipiens 
Psora testacea* 
Psora vallesiaca* 
Solorina spongiosa 
Squamarina cartilaginea 
Staurothele caesia 
Verrucaria fuscula 

Entosthodon muehlenbergii* 
Eurhynchium striatulum* 
Grimmia tergestina* 
Mannia fragrans 
Riccia ciliifera* 
Riccia huebeneriana* 
Riccia subbifurca 

Entoloma exentricum* 
Hygrophourus arbustivus* 
Lycoperdon decipiens* 
Poronia punctata* 

Sparganothis pilleriana 
Sphingonotus coerulans*  

Rana dalmatina*  

Arter med sydöstlig huvudutbredning 
kärlväxter: 
klipplök 
fåltsippa 
fårgmåra 
såpört 
gullborste 
dvärgkämpar 
toppjungfrulin 
praktbrunört 
ullsmörblomma 
tulkört 
dvärgviol 
mossor: 
skör lansmossa 
insekter: 
Lepidoptera 
alvarlarvmördare 
såpörtsäckmal  

Allium lineare* 
Anemone pratensis 
Asperula tinctoria 
Gypsophila fastigiata 
Linosyris vulgaris* 
Plantago tenuiflora* 
Polygala comosa* 
Prunella grandiflora 
Ranunculus illyricus* 
Vincetoxicum hirundinaria 
Viola pumila 

Didymodon sinuosus* 

Apterona crenulella 
Calosoma reticulatum* 
Coleophora kyffhusana* 
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Gallmyggor (Diptera) 
såpörtmal 
Gallmyggor (Diptera) 
Lepidoptera 
ockragult nej likfly 
Heteroptera (Hemiptera) 
Lepidoptera 
Heteroptera (Hemiptera) 
mollusker 
alvarsnäcka 
fåglar 
halsbandsflugsnappare 
sommargylling 

Contarinia vincetoxici 
Carycolum petryi* 
Dasineura pulsatillae 
Fedalmia headleyella 
Hadena irregularis* 
Lygaeus equestris 
Setina roscida 
Xylocoris thomsoni 

Helicopsis striata* 

Ficedula albicollis 
Oriolus oriolus* 

Arter med östlig eller Sibirisk huvudutbredning 
kärlväxter: 
stenmalört 
fältvedel  
moss  or: 
baronmossor 
insekter: 
rosenvingad gräshoppa 
Heteroptera (Hemiptera) 
alvargräshoppa 
Heteroptera (Hemiptera) 
fåglar: 
rosenfink 
svarttärna 
ängshök 
mindre flugsnappare 
rödspov 
näktergal 
lundsångare 
hökså'ngare  

Artemisia rupestris* 
Oxytropis campestris 

Anomodon spp. 

Bryodema tuberculata* 
Coriomeris denticulatus 
Omocestus haemorrhoidalis 
Pinosomus trichopterus 

Carpodacus erythrinus 
Chlidonias  niger*  
Circus pygargus* 
Ficedula parva* 
Limosa limosa* 
Luscinia luscinia 
Phylloscopus trochiloides* 
Sylvia nisoria*  

Arter som bara finns på Öland i Norden 
kärlväxter: 
klipplök 
dvärgkämpar 
ullsmörblomma 
storviol 
insekter: 
Coleoptera 
Lepidoptera 
Lepidoptera  

Allium lineare* 
Plantago tenuiflora* 
Ranunculus illyricus* 
Viola elatior* 

Cryptocephalus elongatus 
Elachista festucicolella 
Margaritia manualis 
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Taxa som är endemiska för Öland 
kärlväxter: 
alvarmalört 
ölandsmåra 
ölandssolvända 
filtsolvända 
öländsk fjällnejlika 
insekter: 
alvarmalörtögonlappmal 
Lepidoptera 

Artemisia oelandica* 
Galium oelandicum 
Helianthemum var. oelandicum* 
Helianthemum var. canescens* 
Lychnis alpina var. oelandica 

Bucculatrix laciniatella* 
Coleophora peni 

Taxa som är endemiska för Öland och Gotland 
kärlväxter: 
alvarlök 
alvarklofibbla 
alvaragnsäv 
bågsvingel 
majviva 
(Ahlquist) 
gotlandsstånds 
alvarglim 
lavar: 

mossor: 
kalkrosett 
insekter: 
alvarstyltfluga 
Coleoptera  

Allium schoenoprasum var. alvarense 
Crepis tectorum ssp. pumila 
Eleocharis uniglumis ssp. sterneri 
Festuca rubra ssp. oelandica 
Primula farinosa var. acaulis 

Senecio jacobaea ssp. gotlandicus* 
Silene uniflora ssp. petraea* 

Lempholemma degelianum 

Riccia gothica* (även Västergötland) 

Scellus dolichocerus* 
Sibinia phalerata* 
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missbrukare  (RE)  

2000:17 Kalkningsplan för Kalmar län 2001-2006 
(ME) 

2000:18 Missbrukarvård — Rapport från tillsyn av 
missbrukarvården i två kommuner  (RE)  

2000:19 Mer eller mindre lika? Utvärdering av 
Kalmar läns jämställdhetsstrategi (SE) 

2001:01 Biotopkartering Loftaån 2000 (ME) 
2001:02 Biotopkartering Botorpsströmmen 2000 

(ME) 
2001:03 Biotopkartering Stångån 2000 (ME) 
2001:04 Biotopkartering Marströmmen 2000 

(ME) 
2001:05 Biotopkartering Virån 2000 (ME) 
2001:06 Biotopkartering Stora 

Hammarsjöområdet 2000 (ME) 
2001:07 Biotopkartering Alsterån 2000 (ME)  

2001:08 Socialtjänst i utveckling  (RE)  
2001:09 Elfiskeundersökningar i Kalmar län 2000 

( ME) 
2001:10 Nätprovfiske i Kalmar län 2000 ( ME) 
2001:11 Årsrapport 2000 Socialtjänsten i Kalmar 

län  (RE)  
2001:12 Fåglar på Ölands sjömarker 1988 och 

1998 (ME) 
2001:13 Lokala investeringsprogram i Kalmar län 

1998-2002 (SE) 
2001:14 Södra Ölands odlingslandskap, 

Världsarvsansökan (ME) 

Rapporterna beställes från Länsstyrelsen, 391 86 Kalmar, tel växel 0480-820 00, e-post: lansstyrelsen@h.lst.se  
Kontakta utgivande enhets expedition: AE=Administrativa enheten, LE=Lantbruksenheten, ME=Miljöenheten, 
RE=Rättsenheten, SE=Samhällsutvecklingsenheten 
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