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– landskapsekologi i ett historiskt perspektiv

Skogen förr och nu

FAKTA

SKOG

• Skogshistoriska analyser av gamla dokument från 1800-talet visar att tallskogen i norra Sverige
var flerskiktad och innehöll gamla och grova tallöverståndare samt en stor mängd död ved.
Idag finns det mycket få flerskiktade skogsbestånd med dessa kvaliteter kvar.

• Skogsbranden ersattes av hyggesbränning, men de marker som brändes avsiktligt  var inte
samma som brann naturligt. Vilka skogar bör egentligen brinna i framtiden?

• Lövskogen har länge betraktats som en ointressant resurs och trängts tillbaka genom olika
skogsskötselåtgärder, t.ex. herbicidbesprutning. Idag återskapas lövsuccessioner på många håll.

• Genom att integrera historiskt källmaterial i ett geografiskt informationssystem (GIS) går det
att analysera skogshistoria på landskapsnivå.

Skogshistoriska forskare använder
sig ofta av historiska källor. Bilden
visar en skogsindelningskarta från
1891 över kronoparken Bjurbäcks-
landet i Lycksele kommun, Väster-
bottens län.



SKOG
FAKTA

I dagens skogsbruk är ett mycket
viktigt mål att efterlikna natu-
rens egen dynamik och återska-

pa en del av de strukturer och pro-
cesser som hör naturlandskapet till.
De frågor som vi ständigt återkom-
mer till är hur det naturliga skogs-
landskapet egentligen såg ut och hur
människan har förändrat det.

Hur såg flerskiktade naturskogar
egentligen ut? Hur stor del av skogs-
marken påverkades av brand regel-
bundet ? Vilken roll spelade lövträ-
den i olika skogstyper? Vid SLU i
Umeå finns det forskare som utnytt-
jar historiska källor för att besvara en
del av dessa frågor.

Historiskt källmaterial
Att arbeta med historiskt källmateri-
al är ovanligt inom naturvetenskap-
lig forskning. Normalt förlitar sig
historiskt inriktade ekologer på t.ex.
pollenanalys eller dendrokronologi
(årsringsstudier). Genom att utnytt-
ja äldre dokument går det dock att
analysera frågeställningar som inte
går att besvara på annat sätt. Ett ex-
empel är skogsutvecklingen under
de senaste 200 åren. Ett annat exem-
pel är analyser på landskapsnivå, där
andra metoder endera är för kost-
samma eller ger för dålig precision.

Det finns ett överflöd av skogshisto-
riskt källmaterial och hitttills har väl-
digt lite utnyttjats. Bolags- och bruks-
skogar samt de statligt ägda skogar-
na har ofta inventerats under en läng-
re tid. På dessa marker finns det
goda förutsättningar att hitta äldre
skogsindelningar och andra hand-
lingar av god kvalitet (fig. 1).

Flerskiktad blev enskiktad
Den flerskiktade, olikåldriga tallsko-
gen som Linneaus reste genom inne-
höll gamla och grova tallöverstånda-
re och en stor mängd död ved. Un-
dersökningar från olika delar av nor-
ra Sverige visar att såväl mängden
gamla, grova träd som döda träd
minskat drastiskt under 1900-talet.
År 1914, då den första heltäckande
skogstaxeringen genomfördes på
Kungliga Domänstyrelsens (nuvaran-
de AssiDomäns) skogsinnehav i Lyck-
sele, täcktes 83 procent av flerskik-
tad skog (fig. 3). Träd äldre än 150 år
fanns i 85 procent av alla bestånd.

På Linnés tid fanns det naturligtvis
ännu fler stora och grova träd men
strukturmässigt skilde sig förmodli-
gen inte skogen speciellt mycket från
den som taxerades år 1914. De stora
tallarna började huggas ut vid di-
mensionsavverkningar från mitten
av 1800-talet (fig. 2). År 1982 fanns
flerskiktade bestånd endast i vissa
områden (fig. 3). Huvuddelen av
den flerskiktade skogen har omförts
till likåldrig ung- eller medelålders
skog, nästan helt utan träd över 160
år. Om Linné hade kunnat göra om
sin resa idag skulle han säkert ha
svårt att känna igen sig.

Eld i skogen
Under slutet av 1800-talet började
bekämpningen av skogsbränder. Det
ansågs mycket viktigt att förhindra
bränder för att skydda skogen och
undvika att skogskapitalet förstördes.
I ”Jägmästarnas årsberättelser”, som
sammanställdes av dåvarande Kung-
liga domänstyrelsen, rapporterade
förvaltaren under rubriken ”Skogs-

”Stora skogarna av tall står öde och
fåfäng, ty ingen behöver timret, som fal-
ler omkull och ruttnar bort ”

”Jag såg här hela stora trakter av de
skönaste timmerstockar jag sett.”

”Skogarna bestodo mest av tall och björk.
Där tallskogen var bortbränd, växte björk
upp igen..”

Var det ett urskogslandskap som Lin-
neaus reste genom? Svaret på denna
fråga kan vara både ja och nej. Sko-
gen präglades framförallt av naturli-
ga processer. Stora skogsbränder ra-
sade ofta och det fanns mycket död
ved samt ett stort inslag av lövträd.

Lokalt hade människor dock påver-
kat landskapet genom betesbrän-
ningar och husbehovshuggningar
men i början av 1700-talet var Lyck-
sele socken fortfarande mycket glest
befolkat (0,08–0,1 personer/km2)
och människans påverkan på skogen
var ännu jämförelsevis liten (fig. 2).
Detta förhållande gällde vid denna
tid i stort sett hela Norrlands inland,
från norra Dalarna till norra Lapp-
land.

Historisk studie i Lycksele
Vi har valt att arbeta med historiska
analyser inom ett område i Lycksele
kommun där AssiDomän (tidigare
Domänverket) är en av de största
skogsägarna.

År 1732 besökte Carl Linneaus om-
rådet under sin lappländska resa.
Följande citat speglar den unge Lin-
neaus intryck av skogstillståndet i
Lycksele socken:

FIGUR 1. Utdrag ur beståndsbeskrivning från 1888 över kronoparken
Nordanås, Lycksele kommun, Västerbottens län.
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