Glimtar av Portugals fantastiska
kulturlandskap
Fabian Mebus, januari 2020
Allt fler rika européer från bl.a. Tyskland, Holland, Storbritannien och Schweiz söker sig

Visst gillar vi svenska försommartemperaturer i december, att kunna odla sallad, spenat

ner till Algarve, den allra sydligaste delen av

och en mängd krispiga grönsaker mitt i vin-

Portugal. Många kommer hit för att semestra,
men ett stort antal stannar för gott. De flesta

tern samt att kunna plocka granatäpplen, avokado och apelsiner under morgonpromena-

lockas av det varma klimatet, närheten till havet, långa sandstränder och fortfarande rela-

den. Men det vi kanske allra mest har fångats
av är det enkla livet på landsbygden, levande

tivt låga priser jämfört med hemländerna.
Även jag och min sambo har i år valt att till-

små samhällen och ett fantastiskt, småskaligt
odlingslandskap som för länge sedan för-

bringa hösten och vintern här nere, men

svunnit från merparten av Europa.

kanske av andra anledningar än många andra.

Ett lapptäcke av odlingslotter
Området vi vistas i ligger cirka en mil från kusten

sade av stenmurar. Det flesta skiftena är plante-

och 3 mil nordväst om Faro, Algarves största
stad. Terrängen är kuperad och småbruten. Den

rade med glesa bestånd av karob-, oliv-, mandeloch fikonträd och marken harvas med jämna

traditionella bebyggelsestrukturen utgörs av små
gårdar som ligger relativt tätt utspridda i land-

mellanrum för att hålla buskvegetation i schack.
I de bördigare delarna av landskapet dominerar

skapet. Det är aldrig särskilt långt mellan de små

citrusodlingar som kräver bättre jord och bevatt-

byarna där det alltid finns åtminstone en bar och
en lanthandel, men ofta också skola, frisör och

ning.

bageri. Byarna känns fortfarande levande, även
om merparten av bargästerna utgörs av äldre
farbröder som timme efter timme sitter med utsikt över bygatan och småpratar, röker och
dricker.

Trots att de flesta bönder verkar ha satsat på liknande träd och grödor så finns det tydliga skillnader mellan fastigheterna. Även när det inte
finns uppenbara gränser i form av murar så brukar de olika ägarna ha satt sin personliga prägel
genom blandningen av trädslag, hur träden be-

Fastighetsstrukturen är väldigt småskalig, vilket
syns tydligt på flygbilder. Skiftena är ofta bara

skurits och hur man bearbetar jorden. Detta
skapar en intressant variation.

några tiotal meter breda, för det mesta avgrän-
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Den småskaliga fastighetsstrukturen framträder tydligt på satellitbilder (Google Maps), här över närområdet
där vi bor (blå prick i kartans mitt).

Stenriket
Det som är kanske mest påfallande för denna del
av Algarve är stenrikedomen. För att kunna

skapa större, mer lättbrukade enheter. I likhet
med andra svårbrukade trakter i Europa och

bruka jorden, om så bara med träd, krävs det
omfattande stenröjning. Generationer av bönder

världen är det här man fortfarande kan hitta rester av ett uråldrigt kulturlandskap, eftersom det

har lagt upp stenarna i oändligt många murar,
ofta av ansenlig höjd och bredd. Där terrängen

egentligen bara finns två alternativ: att stanna
kvar och fortsätta med den småskaliga odlingen

är kuperad har stenarna använts för att skapa

eller att flytta därifrån och låta landskapet växa

terrasser för att underlätta odlingen. På planare
mark har stenarna främst lagts i fastighetsgrän-

igen.

serna men också som höga murar mitt i skiftena,
bara för att bli av med stenmassorna. Stenarna
har också använts för att uppföra gårdar och hus
– all äldre bebyggelse är undantagslöst gjord av
sten.

I ett kulturhistoriskt perspektiv är stenen en stor
tillgång. Även om få murar underhålls så är konstruktionerna ändå relativt varaktiga och ger en
tydlig bild av var man har odlat, hur människorna
och djur har rört sig och var gårdarna var placerade. Det gör att det är lätt att läsa och förstå

Stenrikedomen har säkert varit en bidragande
orsak till att området tillhör de mer enkla, för att

landskapet, trots att allt fler gårdar lämnas och
många marker börjar växa igen.

inte säga jämförelsevis fattiga, delarna av Portugal. Det gick helt enkelt inte att rationalisera och
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En typisk stenröjd mark i lätt kuperad terräng med ett glest bestånd av yngre karobträd. Marken har tidigare
odlats men hålls nu öppen genom harvning och tillfälligt bete (vallning).

Ett av få exempel där man även i sen tid har fortsatt att stapla sten för att möjliggöra odling. Stensamlingarna
kan vara som på den här bilden - höga och breda.
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Trolska trädjättar
om beskärningen alltid varit så här hård i Portugal. Det är nog snarare med motorsågens intåg
man fick möjlighet att enkelt kapa tillbaka förvuxna träd. I äldre tider beskars träden med all
sannolikhet mer regelbundet, av teckningar att
döma främst med lövkniv, utan att skapa riktigt
stora snittytor. En mer försiktig och regelbunden
beskärning lär ge bättre skörd än större ingrepp
med längre intervall.
Men både karob och oliv är otroligt tåliga träd
som klarar i princip vilken behandling som helst.
Det går utan problem att gräva upp ett flera
hundra år gammalt olivträd, slita av det mesta av
rötterna, såga bort samtliga grenar och stoppa
ned den grova stympade stammen likt en stolpe
någon helt annanstans. Efter några år har trädet
utvecklat en ny fin krona och man kan inte tro
annat än att trädet alltid stått precis där på sin
Det mest fantastiska med södra Portugal är
kanske ändå träden. I den region vi vistas i är det
främst de gamla karob- och olivträden som fascinerar. Det finns gott om riktigt grova, knotiga,
ihåliga individer utspridda i landskapet. De äldsta
sägs vara mer än 2000 år gamla (forskare har
daterat Algarves äldsta olivträd till 2850 år). När
man passerar en sådan jätte kan man förundrat
stanna upp och bevittna denna personlighet som
varit med om så mycket. Trädkropparna bär spår
av väder och vind, av människornas händer, av
betesdjurens gnag, av svamparnas mycel och av
fåglar, skalbaggar och andra insekter som bott

plats. Det går att köpa upp till 500 åriga olivträd
på nätet (se t.ex. www.oldtree.info).
Det fantastiska beståndet av gamla träd verkar
turligt nog vara livskraftigt. Priset på karob och
oliv är tillräckligt högt så att det lönar sig att ta
hand om träden och att även plantera nya träd.
Det finns idag träd i alla åldersklasser och därmed goda förutsättningar för fortsatt trädkontinuitet. Detsamma gäller för övrigt även för kork vilket gör att också de fina korkeksbestånden i angränsande regioner, t.ex. Alentejo, är livskraftiga. Annat är det dock med mandelträden. Än så

och levt i trädet.

länge finns det gott om mandelträd, men priset i
förhållande till arbetsinsatsen är så lågt att mar-

Olivträd beskärs extremt hårt för att ge bra skörd
och för att hålla kronorna på en hanterlig höjd.

kägarna inte längre anser det värt att plocka
mandlarna. Träden står kvar men tas sällan om-

Även karobträd verkar ha beskurits, men mest
för att ge trädet en önskvärd form. Beskärnings-

hand och inga eller få nya träd planteras.

tekniken kan vid ett första ögonkast likna
hamling som vi är vana med från Sverige, där

det: torkan och elden. Det brinner regelbundet i

man med återkommande intervall kapar nästintill
samtliga av trädets grenar. Jag är dock tveksam

Det finns trots allt två stora hot mot trädbestånAlgarve och vid mer omfattande hårda bränder
är det inte många träd som överlever.
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Gamla ihåliga karobträd (övre bilden) och olivträd (nedre bilden) är vanligt förekommande i denna del av Algarve. Det syns tydligt att träden har kapats eller beskurits vid tidigare tillfällen.
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Biologiskt kulturarv – i ugglornas
rike
Utan att jag har närmare undersökt det är jag sä-

ugglor överallt. Jag har främst hört och sett

ker på att det uråldriga kulturlandskapet i Algarve
bär på ett rikt arv i form av växter, svampar och

kattuggla och minervauggla, men även den i
södra Europa allmänt förekommande dvärguven

djur som är knutna till markanvändningen. Det
stora antalet grova hålträd skapar utan tvekan

bör finnas (som dock flyttar söderut under vintern).

mycket goda förutsättningar för en rik biologisk
mångfald. Det finns gott om ihåliga gamla träd
med mulm i, vilket i Sverige är ett relativt säkert
tecken för förekomst av sällsynta skalbaggar och
andra insekter.

Också stenkonstruktionerna bör vara av stor betydelse för flora och fauna. Det är känt att stenkonstruktioner i landskapet har stora ekologiska
värden och södra Portugal är säkert inget undantag i det avseendet. Den staplade stenen kan

Även för den mindre kunniga biologen är det
stora antalet ugglor uppenbart. Om man har tur

fungera som livsmiljö för t.ex. lavar, mossor, reptiler och fåglar och skapa för många arter gynn-

kan man skrämma upp en uggla ur ett träd mitt

samma mikroklimat.

på dagen, men på kvällen och natten hör man

Kombinationen av äldre träd och stenkonstruktioner är viktiga för det biologiska kulturarvet.
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Ett landskap i snabb förändring
Tyvärr verkar utvecklingen i den denna del av

även där markerna fortfarande brukas ser man

Portugal gå åt samma håll som i resten av
Europa. Allt färre marker nyttjas, gårdarna över-

tydliga tecken på förändring. Stenmurarna hålls
inte efter vilket gör att många av dem sakta men

ges och landskapet växer igen. Först överges de
sämsta markerna uppe på de steniga kullarna,

säkert raserar, buskar röjs inte lika regelbundet
och träden vårdas inte lika omsorgsfullt som förr

vilket redan har skett i stor utsträckning. Men

i tiden.

Vänster: Många stenmurar raserar och blir inte återuppbyggda. Höger: När marken inte längre brukas växer
den snabbt igen med buskar. Den extensiva vallningen av får och getter räcker inte att hålla vegetationen tillbaka. Denna typ av mark utgör en stor brandrisk under torrperioden.

Grannarna här berättar att man ännu för 20-30
år sedan odlade spannmål och grönsaker mellan

De flesta gårdar har redan övergetts varför inte
heller betesdjuren finns kvar i landskapet i

alla träd. Nuförtiden hålls marken öppen genom
harvning, dels för att enklare kunna skörda karo-

samma utsträckning som förr. Visserligen ser vi
fortfarande herdar som vallar sina får och getter,

ben och oliverna men också på grund av brand-

men det är främst den äldre generationen som

risken. Enligt de boende i trakten har klimatförändringarna gjort att det blir allt torrare och ris-

håller fast vid detta brukande, vilket upphör när
de inte längre orkar. Hur betesdriften var organi-

ken för bränder allt större. Eftersom det är
buskvegetationen som är mest lättantänd är fas-

serad förr i tiden har jag inte undersökt närmare,
men säkert fick djuren gå överallt där det inte

tighetsägare enligt lag skyldiga att hålla mar-

fanns växande grödor. Enligt en granne fanns en

kerna öppna, vilket dock inte efterlevs av alla.

sed att uppföra små stenhögar som skulle visa
för herden om marken fick betas eller inte.
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Ett för området relativt stort och stenröjt skifte med yngre oliv- och karobträd som fortfarande brukas på traditionellt vis. Markägaren har sått spannmål under träden vilket nu spirar fint efter regnet som kom i december
(bilden är tagen den 30 december 2019).

Än så länge finns enstaka herdar som vallar sina djur bland träden.
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Enkla gårdar förvandlas till flotta residens
Den traditionella bebyggelsen har avsevärt för-

dörrar och fönster och har vackra, karakteristiska

ändrats över de senaste 10-20 åren och processen fortgår i ohejdad fart. Ett vanligt scenario är

skorstenar.

att den äldre lokalbefolkningen överger sina gårdar, varpå de börjar förfalla och blir ruiner. Eftersom det finns en stor utländsk efterfrågan på
byggklara tomter är fastighetspriserna förhållandevis höga, vilket gör att arvingar så småningom
brukar sälja ruinen med tillhörande tomt.

Det finns många fina exempel på renoveringar
där man sparat detaljer och hållit fast vid traditionella material, men den ursprungliga karaktären går sällan att bevara. Efter renoveringen
finns stora villor med pool, anlagda trädgårdar,
bevattnade gräsmattor, vackra stenläggningar,

Sedan börjar allt som oftast en nästan absurd

glaspartier, stora kök, osv. Det uppförs även helt
nya byggnader, vilket dock är komplicerat om det

förvandling från ruin till residens. De traditionella
byggnaderna är enkla, oisolerade och uppförda

inte funnits en byggnad på platsen sedan tidigare - lagstiftning kring nybyggnation är sträng

enbart av naturmaterial. Det har väggar av sten,
ett innertak av bambu och ett yttertak av lertegel.

och bygglovsprocessen krånglig. Det är därför
inte ovanligt att vissa struntar i lagstiftningen,

Enkelheten till trots är de flesta gårdarna för-

bygger nytt och istället betalar böter i efterhand.

sedda med fina utsmyckningar i putsen kring

En av många traditionella gårdar som övergetts av lokalbefolkningen.

Fabian Mebus är biolog och kulturmiljövårdare.
Han har i 20 år arbetat med naturvård och landskapsvård, senast på Riksantikvarieämbetet. Han
har ett särskilt intresse för sambandet mellan traditionell markanvändning och biologisk mångfald.
Tillsammans med forskare, myndigheter och brukare har han utvecklat ökad kunskap om biologiskt
kulturarv och skötsel av kulturlandskap.
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