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Förord 

Sedan några år anordnar Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien kontinuerligt seminarier 
inom ämnesområdet skogs- och lantbrukshistoria. Hittills har seminarier på i första hand 
agrarhistoriska teman genomförts, medan några har berört skogshistoriska frågeställningar. 
Merparten av och tyngdpunkten i den skogshistoriska forskningen i Sverige bedrivs i 
Umeå, där bl a ekologer, historiker och samhällsvetare är verksamma. 

För att informera om pågående forskning och "avstämma forskningsfronten" samlades i 
april 1992 skogshistoriker till ett tvådagarsseminarium i Umeå, där elva forskare 
medverkade, och vilkas föredrag utgör underlaget för denna rapport. Totalt samlade 
seminariet ett hundratal deltagare. Arrangemanget genomfördes i samarbete mellan 
avåelningen för vegetationsekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet, institutionen för 
ekonomisk historia vid Umeå Universitet och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. 

Undertecknade redaktörer och huvudansvariga för seminariedagarna vill passa på att tacka 
alla inblandade. Det faktum att seminariedagarna kunde genomföras på ett framgångsrikt 
sätt beror främst på mycket engagerade insatser från föredragshållare och seminarieord
förande. 

Vi vill också rikta ett speciellt tack till Ingrid Englund, sekreterare vid avdelningen för 
vegetationsekologi, som på ett mycket förtjänstfullt sätt utfört seminariets planeringsarbete 
samt skrivit ut och redigerat flertalet rapporter. 

Jörgen Björklund 
Ekonomisk historia, UmU 

Lars Östlund 
Vegetationsekologi, SLU 
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EISTORISKT KÄLLMATERIAL I NATURVETENSKAPLIG FORSKNING 

Olle Zackrisson och Lars Östlund 
Avdelningen för skoglig vegetationsekologi 

Sveriges Lantbruksuniversitet 
901 83 Umeå. 

:-ledning 

: cen starkt föränderliga värld vi lever i framstår det som allt mer angeläget att app
_::era historiska perspektiv på miljöförändringar av olika slag. Den historielöshet 
30ill präglat senare delen av 1900-talet har orsakat många starkt förenklade tolk
=ngar av komplicerade biologiska förändringsprocesser i skogslandskapet. Ett 
=:märkt exempel på detta utgör försurningsfrågan som saknat ett perspektiv som 
r::kluderat markanvändningshistoriken (Renberg, in press). Ett annat exempel är de 
& kussioner om vissa urskogsområdens långsiktiga kontinuitet, som också saknat 
historiska data för att bli meningsfulla (Bradshaw & Hannon in press, Segerström 
cenna volym). 

Inom naturvetenskapliga ämnen saknas oftast en tradition att utnyttja historiska käll
or på ett seriöst källkritiskt sätt. Det finns många exempel på skogsforskare, som 
utnyttjat historiska källor i syfte att stödja hypoteser som ursprungligen blivit gene
rerade genom traditionell naturvetenskaplig arbetsmetodik. Detta är i högsta grad 
lovvärt så länge analysen av det historiska materialet också håller en hög vetenskap
lig nivå. Det finns emellertid också exempel på naturvetenskapliga arbeten där his
toriskt källmaterial på ett amatörmässigt sätt utnyttjats för att stärka en tes som helt 
saknar stöd i naturvetenskapligt material. Man kan ibland se en tendens där en 
forskare vill övertolka det historiska källmaterialet för att försöka verifiera sin hypo
tes. Bristerna ligger oftast på ett källkritiskt plan. Det är väldigt lätt att t ex kasta sig 
över beskrivningar som rör virkesbrist i ett 1700-tals material och tolka dessa noter
ingar utifrån dagens uppfattning om vad som är virkesbrist. Man måste naturligtvis 
utgå ifrån vilka kvaliteer och dimensioner av timmer, som man då uppfattade som 
bristvara. Detta är oftast något helt annat än vad vi idag betraktar som virkesbrist. 
Det förekommer också många okritiska tolkningar av t ex avvittringshandlingar där 
man inte varit medveten om den prognos som ibland innefattades i klassificeringen 
av vissa ägoslag. Det är i detta och liknande sammanhang nödvändigt att sätta sig in 
i de grundförutsättningar som reglerade tillkomsten av de historiska dokumenten. 
Den gällande avvittringsstadgan kan ge besked om det regelverk, som gällde när 
handlingen upprättades (Ekstrand 1905, Anon. 1928). 

Med det vill vi säga att det dels finns en väldig potential att utnyttja historiskt käll
material för naturvetenskaplig forskning men att det är ytterst angeläget att man 
källkritiskt analyserar under vilka förutsättningar materialet är tillkommet och vilka 
olika tolkningar som rimligen bör prövas. Det är lätt att inse att samarbete med 
historiker, ekonomisk-historiker och kulturgeografer oftast är en fördel för att inte 
säga en nödvändighet för att rätt tolka historiska källor. I det följande skall vi 
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emellertid huvudsakligen uppehålla oss vid de möjligheter som utnyttjandet av his
toriska källmaterial ger i skogsekologiska sammanhang. En väsentlig anledning är 
att det inte på länge ställts så många frågor om skogarnas historiska utveckling som 
nu. Bara under det sista året har en rad frågor som rör tidigare skogstillstånd blivit 
högintressanta i naturvårdssammanhang (Liljelund et al. 1992). Därför kan det vara 
av intresse att belysa vilka historiska källor som har en potential att tillfredsställa 
detta kunskapsbehov bland skogsekologer och andra naturvetare. 

Biologiska arkiv - ekologens källmaterial 

Innan vi går in på de historiska källmaterialen och deras potential inom den skogs
historiska forskningen, kan det vara värdefullt att något beröra de traditionella ar
betsmetoder som ekologer använder sig av. Ekologer som arbetar med historiska 
frågeställningar utnyttjar ofta s k biologiska arkiv. Detta är den ekologiska motsva
righeten till de historiska källmaterialen. Med biologiska arkiv avses främst acku
mulerat oorganiskt och organiskt material som sjösediment, torv eller råhumus. 
Med hjälp av pollen-, diatomee- och makrosubfossilanalys kan man i dessa biolog
iska arkiv rekonstruera bl a skogsutveckling och andra utvecklingsförlopp, ända 
sedan inlandsisen försvann. Den nya pollenanalytiska forskningen som rör "closed 
canopy sites", d v s pollenanalys på beståndsnivå med hög upplösning, har visat på 
mycket intressanta ekologiska resultat (Bradshaw 1988, Bradshaw & Hannon in 
press, Bradshaw and Zackrisson 1990, Segerström i denna volym). Utvecklings
potentialen för sådana studier framstår som närmast unik i norra Sverige, där en 
mycket stor del av skogshumusen fungerar som ett tidsstratifierat biologiskt arkiv 
och därmed lämpar sig speciellt bra för denna typ av pollenanalys. 

Träd, både levande och döda utgör också en typ av biologiska arkiv. Här bygger 
analysen huvudsakligen på den information som kan avlockas årsringarna. Förutom 
årsringarnas bredd kan också densitet och årsringarnas individuella kemiska konsti
tution analyseras med pixe-metoden, accelerator-, isotopmetoder (Schweingruber 
1988, Burk & Stuiver 1981, Jonsson et al 1990). Upp till 1500 år långa årsrings
serier har bl a utförts på tall i Abiskoregionen (Schweingruber et al. 1988). Dessa 
serier inkluderar även subfossil ved. Av levande träd finns det väldaterade individ 
med en totalålder som uppgår till över 700 år (Engelmark & Hofgaard 1985). Träd 
av denna ålder är emellertid utomordentligt ovanliga. I urskogsartade bestånd är det 
dock alltjämt möjligt att hitta åtminstone enstaka träd som når åldrar på 4-500 år 
(Ågren & Zackrisson 1990, Engelmark & Hofgaard 1985, Linder 1988). Dessa åld
rar faller väl inom den tidshorisont där de historiska källorna generellt får en bättre 
kvalitet och detaljrikedom. De studier som kan utföras med hjälp av dendroekolog
iska metoder inkluderar långsiktiga klimatrekonstruktioner (Schweingruber 1988, 
Fritts 1976, Hofgaard et al 1991) och beståndsrekonstruktioner (Tiren 1937) såväl 
som dateringar av olika kulturhistoriska fenomen (Ågren 1983, Zackrisson 1979). 



9 

Historiskt källmaterial av intresse för skogsekologisk forskning. 

De äldsta skriftliga källor som berör skogens utnyttjande härrör från mitten av 
medeltiden. Från den perioden härstammar landskapslagarna som genom sina 
bestämmelser indikerar vilka typer av naturresursutnyttjande som förekom på 
skogsmark. Bl a finner man här uppgifter som rör svedjebruk och rätten att koloni
sera skogarna utanför den etablerade bygden (Holmbäck & Wessen 1979). Från 
denna period återfinns också kyrkliga skattelängder, gåvobrev, saköreslängder, 
tänkeböcker och dombrev (Lundholm 1987, Olofsson 1962). Dessa kan ge olika 
uppgifter om skogens utnyttjande. Ofta är det i de första registrerade rättstvistema, 
som man kan spåra var i landskapet byarnas utmarker hade sina fastlagda gränser 
(Fahlgren 1970, Jonnson 1971). Den medeltida handels- och exportstatistiken kan 
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SKAITEBOK 1413 (RÖKLÄNGDEN) 

TIONDELÄNGDER 

GUSTAV V ASAS JORDEBÖCKER 

UPPBÖRDSLÄNGDER FÖR ÄLVSBORGS LÖSEN 

BOSKAPS- OCH UTSÄDESLÄNGDER, SKOGSORDNINGEN 1647, GEOMETRISKA 

JORDEBÖCKER, BYORDNINGAR, GEOMETRISKA AVMÄTNINGAR, 

RESEBESKRNNINGAR 

JORDRANNSAKNINGSPROTOKOLL, SYNEPROTOKOLL, A VVITI'RINGSHANDLINGAR, 

STORSKIFTESKARTOR, BRUKSARKIV, SÅGVERKSPRIVILEGIER 

SJÖSÄNKNINGS- OCH UTDIKNINGSFÖRETAG, SKOGSSTYRELSEN 1859 

HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET 1813, JÄGMÄSTARNAS ÅRSBERÄTTELSER, LAGA 

SKIFTESHANDLINGAR, SKOGST AXERINGAR, SKOGSBOLAGSARKIV 

SKOGSINDELNINGSKARTOR, RIKSSKOGSTAXERINGEN, FLYGBILDER, M.M. 

Figur 1. Kronologisk genomgång av en del av det skriftliga källmaterial som har skogshistoriskt 
intresse. 
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Figur 2. Geometrisk afmätning över Kåddis och Baggböle byar från 1693. De markerade ägo
figurerna till höger på bilden är tillfälliga mobila odlingar. 

Under slutet av medeltiden tillkommer tiondelängder, jordeböcker och uppbörds
längder - alla av stor betydelse för att närmare kvantifiera den agrara verksamhetens 
omfattning. Skatteboken från 1413, den sk röklängden, samt sexårsgärden 1314 har 
kommit att spela stor roll vid bedömningen av åldern och dynamiken hos den kust
nära agrara bosättningen vid Bottenviken (Jonsson 1971, Olofsson 1962, Lundholm 

' < i 
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1987). Genom tillkomsten av Gustav Vasas jordeböcker under 1500-talet erhålls en 
mer eller mindre komplett sammanställning över de befintliga byarna med agrar 
bosättning vid den tiden. Detta ger möjligheter att utifrån byarnas avgränsade ut
marker bedöma betesinflytande, konsumtion av ved för uppvärmning, byggnads
virke, gärdsgårdar etc. Effekterna på utmarkens skogar går alltså grovt att skatta. 
Dock kvarstår ofta många svårlösta, källkritiska tolkningsproblem kring detta äldre 
material. Detta kan gälla både att verifiera uppgifterna i sig och att tolka olika 
markanvändningsformer (set ex Myrdal & Söderberg 1991). 

Under 1600-talet tillkommer en rad nya historiska källor, som har stor betydelse för 
tolkningen av skogslandskapets utveckling i anslutning till de äldre byarna. Till
komsten av Kungliga Lantmäteriet 1628, och de karteringsarbeten som då startade, 
fick avgörande betydelse för den geografiska tolkningen av agrarbygdens loka
lisering och resursutnyttjande. Under 1630-talet och framåt produceras de första 
storskaliga s k geometriska jordeböckerna som i kartform avgränsar och anger hävd 
på byarnas inägomarker (Peterson-Berger 1928). En stor del av Norrlands äldsta 
kustbyar karterades under 1600-talets mitt. Kartorna ritades i relativt stor skala. 
Under senare delen av 1600-talet tillkommer även sk geometriska afmätningar, som 
oftast är i mindre skala än de geometriska jordeböckerna. Utmarkens skogar återges 
här enbart schematiskt och med stiliserade trädsymboler. Intressant i sammanhanget 
är att även semipermanenta odlingar karterades på utmarken. Utifrån denna typ av 
lantmäterihandlingar har ett norrländskt odlingssystem med s k skogsträda kunnat 
identifieras (Zackrisson 1975). Mobila odlingar av denna typ går att fastlägga i ter
rängen med hjälp av äldre kartinformation som kombineras med markprofilstudier 
(Weimarck 1974, Zackrisson 1976, Lindman 1991) eller pollenanalys (Segerström 
1990, Aronsson 1991). 

Under 1600-talet upprättades också sk boskaps- och utsädeslängder, vilka generellt 
anses vara av mycket hög kvalitet. Här skiljer man tom i redovisningen på åldern 
hos de olika kreatursslagen. Utsädeslängder, tiondelängder och byordningarnas 
bestämmelser ger sammantaget en god inblick i agrarnäringarnas olika aktiviteter 
(Isaksson 1967). Här kan också verksamhet som bedrevs på utmarkernas skogar 
spåras. För vissa perioder av 1600-talet finns mycket detaljerade tiondelängder be
vararade där man i redovisningen av sädestiondet skiljer på det som skördats på 
svedjor och det som skördats på åker. Man skiljer således på tionde av svedjeråg 
och åkerråg samt på svedjekorn och åkerkorn. För år 1665 är denna redovisning 
mycket fullständig för stora delar av Norrland (Bodvall 1959, Enequist 1937, Zack
risson 1976). Man kan således för byarnas utmarker göra kvantifieringar av svedje
brukets omfattning samt beskriva vilka "return intervals" som gällde i det dåtida 
svedjepåverkade skogslandskapet. 

Från år 1671 finns bevarat ett vetenskapligt intressant kartmaterial med en åtfölj
ande 70 sidor lång handskriven text, som är upprättad som resultat av en kunglig 
kommissions resa genom lappmarken. Syftet var att bedöma de agrara odlingsmöj
ligheterna. Dokumentet ligger delvis som underlag för tillkomsten av det s k lapp
marksplakatet 1673 (Göthe 1929). Detta dokument är det första som utförligare 
beskriver naturförhållandena inom dåvarande lappmarken. Sett ur nyttjarens syn
punkt är detta dokument intressant, då det är första gången som de s k lappskatte 
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Figur 3. Boskaps- och utsädeslängd från år 1620. 
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landen ka.rteras och deras namn och åbotillhörighet beskrivs. Detta kan förefalla 
ointressant ur skogshistorisk synpunkt men har ett större intresse än man kanske 
anar. Den naturresurshushållning samerna vid denna tidpunkt ägnade sig åt skiljer 
sig väsentligt från sentida rennomadism (Lundmark 1982, Aronsson 1991). Doku
mentet ger en möjlighet att tolka spåren av tidigare renvallar på skogsmark som i 
vissa fall t o m finns markerade på denna karta. Dessutom finns det möjlighet att 
tolka samiska bläckningar och inhuggningar i äldre träd som finns i denna region 
(Zackrisson 1979). Gränserna mellan olika lappskatteland kom bl a ofta att markeras 
med bläckor där även inristningar gjordes för att markera tillhörighet (Hultblad 
1968). Markeringar på berget Gibbmovare i en fortfarande existerande talltorraka 
utgör sannolikt gränsen för lappskattelandet Giertsfiäll inom Sorsele socken och 
finns markerat på 1671 års karta (se tig 4). 

Figur 4. Torraka på berget Gibbmovare med inristad gränsmarkering. 
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I handlingarna till nämnda karta återfanns också beskrivningen av ett mycket stort 
brandfält som tidigare endast kunnat beläggas i form av ett mindre antal brandlyror i 
tall. Beskrivningen underlättade att avgränsa detta brandområde samt möjliggjorde 
att mer dendrokronologiskt utnyttjbart material för datering kunde återfinnas 
(Zackrisson 1977). Intressant är också att orsaken till skogsbranden - "af Tor Åskia 
uptänd" - anges. Detta är på sätt och vis tidstypiskt. Vid den tiden ansågs fortfar
ande åskantändning vara en viktig brandorsak till skillnad från på 1800-talet, då 
människan oftast ensidigt utpekas som orsak till skogsbränder (Underdånigt be
tänkande 1856, Underdånigt betänkande 1871). 

Den agrara kolonisationsvåg som blev effekten av lapp marksplakatets privilegier, 
kom att ske med en omfattande statlig byråkrati som föregick utfärdandet av nybyg
garens sk immisionsbrev (set ex Bylund 1956). Bland annat upprättades synepro
tokoll över det område som nybyggaren avsåg att kolonisera. Detta syneprotokoll 
upptar beskrivningar av de myrar, alluvialängar, åkermarker och skogsområden som 
avsågs innefattas under det aktuella nybygget. Denna typ av synehandlingar kan in
nehålla mängder av viktig information som berör skogstillståndet t ex trädslagsdo
minans, sucessionstillstånd, närhet och omfattning av lämpligt virke för husbygg
nader och dylikt. 

Detaljer i dessa syneprotokoll kan ofta komplettera en naturvetenskaplig analys. En 
pollenanalys utförd på norra sidan sjön Storvindeln i Västerbotten visade på en om
fattande trädslagsväxling från gran till tall någon gång under sen historisk tid (se fig 
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Figur 5. Pollenanalys från ett område vid sjön Storvindeln. Notera nedgången i pollenfrekvens för 
gran och björk i övre delen av torvstratigrafin. Den ökande andelen tall är sannolikt orsakad 
av betesbränning och kreatursbete i samband med det agrara landnamet. 

~=gran, □=al, O=björk, •=tall 
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5). Analysen var gjord utifrån en torvprofil från en mindre myr i skogslandskapet. 
Förändringen i torvens pollensammansättning kunde tolkas på i huvudsak två olika 
sätt. Det första var att myrens egen trädslagssammansättning hade förändrats från 
gran till tall, vilket är fullt tänkbart som en effekt av en naturlig meiotrofieringspro
cess med övergång från minerotrofi till ombrotrofi. Den andra möjliga förklaringen 
var att trädslagsväxlingen var orsakad av den omgivande fastmarksskogens föränd
rade stömingsregim och trädslagssammansättning. Syneprotokollens beskrivning av 
skogen i anslutning till byarna som anlades inom detta område blev i detta fall en av 
de viktiga pusselbitarna för hur man skulle tolka detta fenomen. Sammantaget kunde 
man konstatera att det i första hand var det omgivande skogslandskapet, som hade 
genomgått en trädslagsväxling från gran till tall vilket i sin tur var en effekt av ny
byggarnas betesbränning och omfattande kreatursbete i den trånga U-dal som omger 
sjön Storvindeln. 

Under 1700-talet tillkommer ytterligare källor av typen jordrannsakningsprotokoll 
och syneprotokoll som belyser skogsutnyttjandet. Skogens strukturella förändringar 
på lokal nivå är dock fortfarande svåra att spåra i dessa källor. Skogstillgången och 
den långsiktiga skogsproduktionen börjar för första gången att inventeras under 
1700-talets senare del. Detta skedde då sågverk skulle tilldelas s k stockfångstprivi
legier eller då nya sågar skulle anläggas. Sambandet mellan dessa syneprotokoll och 
skogsordningen 1734 med dess tillägg 1739, angående privilegieskogar och de 
tankar som där förs fram kring en uthållig produktion av virkesresursen, är uppen
bart. Inventeringarna har naturligtvis stora brister mätt med dagens mått och resul
taten kan vid första anblicken ge intryck av att skogstillståndet inte var så speciellt 
bra vid denna tid. Det man måste ha klart för sig är dock att man för det första hade 
helt andra kriterier vad gäller sågtimmerdimensioner vid den tiden jämfört med 
idag. Dessutom var kunskapen om skogens tillväxt inte speciellt utvecklad då och 
beräkningarna av det uthålliga uttaget var därför mycket försiktiga. Intressant är 
också att man i dessa handlingar för första gången bedömer olika virkeskvaliteer, 
dvs anger hur många träd av olika kvalitetsklasser som finns. Många av dessa ut
syningar skedde under den senare delen av 1700-talet i Norrland och dessa grunda
des på en av Kammarkollegiet utgiven instruktion från 1760-talet. Där klargör man 
tydligt hur arbetet ska gå till: provträd ska fållas för att man ska kunna uppskatta 
ålder på träden och på upprättade provytor ska man bedöma antalet träd av olika 
klasser och dimensioner. Dessa handlingar är följaktligen av mycket stort skogshis
toriskt värde. 

Under senare delen av 1600-talet och under 1700-talet skedde en relativt omfattande 
jämbruksetablering längs Norrlandskusten. Syftet med denna var att man ville öka 
produktionen genom en omlokalisering av jämhanteringen. Somt ex Arpi (1951) 
och Wieslander (1936) visat anpassades produktionen vid gruvor och bruk under 17-
och 1800-talen till de befintliga skogstillgångarna och tillväxten. När man ville öka 
produktionen kunde detta ske genom utlokalisering av förädlingen, dvs produk
tionen av tackjäm eller stångjämssmide, till en plats där skogstillgångarna var stora. 
Sådan utlokalisering skedde till bl a Norrland, Värmland och Småland. Järnbrukens 
arkiv utgör av denna anledning en verklig guldgruva för den som vill studera det 
tidiga industriella skogsutnyttjandet i norra Sverige. Bruken fick, i likhet med t ex 
sågverken, privilegieskogar där de kunde hämta kolved, byggnadsvirke och andra 
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nödvändiga skogsprodukter. Utfärdandet av dessa privilegier var en komplicerad 
byråkratisk process som efterlämnat många dokument, både på lokal nivå och på 
riksnivå. I detta material finns möjligheter att analysera såväl konflikter mellan 
bruksägare och bönder om skogens nyttjande som brukens totala virkesförbrukning. 

Under 1700-talet utfördes också de första avvittringskarteringarna liksom de första 
storskiftesarronderingarna i övre Norrland. Endast en mindre andel av skogsmarken 
karterades dock i samband därmed. Huvudsakligen är det i de äldre kustbyarna som 
dessa lantmäteriförrättningar utförs. Speciellt de tidiga avvittringarna kan ha stort 
värde vid studier av skogens successionsförändringar (Zackrisson 1981). Som ett 
exempel på vad denna typ av handlingar kan lämna för information, kan en avvitt
ring från 1776 över södra allmänningen i Nordmalings socken nämnas. Handlingen 
beskriver ett skogsområde inom det avvittrade området på följande sätt: "en genom 
skogseld nyligen avbränder trakt har förr varit med granskog beväxt; hundra tunn
land" . Man får alltså både uppgift om den brända skogsmarkens areal, vilken skog 
som fanns där före branden samt ungefärligt brandår. Detta kan utgöra en typ av 
uppgifter som är ytterst värdefull vid bedömningen av ett skogsområdes bestånd
kontinuitet och naturvårdsvärde. 

Från och med 1800-talet tillkommer en rad kvalitativt viktiga historiska källor med 
vars hjälp man kan kvantifiera olika skogliga företeelser. Hushållningssällskapen 
bildades i början av 1800-talet och blev, tex i Västerbottens län, mycket drivande 
vad gäller för skogstillståndet viktiga binäringar som pottaskebränning och tjär
bränning (Tiren 1937). Även andra, främst agrart viktiga, näringar som salpetertill
verkning och ängsöversilning stimulerades. Hushållningssällskapen hade också 
ansvar för "skogodlingens främjande" ända fram till dess att skogsvårdsstyrelserna 
bildades år 1905. Hushållningssällskapets verksamhet har lämnat efter sig ett omfat
tande historiskt källmaterial som generellt är mycket lite utnyttjat i forskningssam
manhang. 

Från 1830-talet uppträder de första handlingarna som berör utdikningsföretag med 
statsmedel. Den statsunderstödda dikningsverksamheten, som ursprungligen var 
framsprungen ur uppfattningen att dikning skulle minska frostrisken, kom senare att 
motiveras av rädslan för en snabb försumpning av skogsmarken i Norrland och ännu 
senare, på 1900-talet, av rena virkesproduktionsskäl. Dikningsverksamheten har av
kastat mängder av handlingar av stort värde ur forskningssynpunkt. De få samman
ställningar av dikningsföretag som gjorts pekar på att verksamheten haft en häp
nadsväckande omfattning under de senaste århundradena (Wolf 1960, Zackrisson 
1986, Emanuelsson 1988). Konsekvenserna av detta är något vi måste ta i beaktande 
när vi idag diskuterar våtmarkernas betydelse i landskapet. 

Under senare delen av 1800-talet gjordes en unik kartering och beskrivning av övre 
Norrlands skogsområden, nämligen den senare avvittringen som genomfördes enligt 
1873 års avvittringsstadga. Denna kartering som utfördes i skala 1 :20 000 är unik i 
det avseendet att den med en enhetlig stadga och under en begränsad tidsperiod ut
fördes över huvuddelen av lappmarkens skogar. Det utredningsmaterial som före
gick 1873 års avvittringsstadga samt de överklaganden och skrivelser i övrigt som 
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rör själva genomförandet finns bevarat. Detta ökar starkt källvärdet hos avvittrings
handlingarna. Tack vare detta material är det möjligt att bättre värdera eventuella 
brister i avvittringsmaterialet (set ex Stenman 1983). Denna kartering och beskriv
ning av skogsmarken för drygt 100 år sedan utgör ett tidsdokument som tyvärr ännu 
rönt mycket lite intresse i den skogshistoriska forskningen. I detta källmaterial finns 
i beskrivningarna till kartornas ägofigurer uppgifter som berör trädslag, areal och 
duglighet. Till detta kommer arealavgränsningar av skogsbrandfält, betesmarker, 
alluvialängar och slåttermyrar mm. Även förekomst av tjärdalar, kolbottnar 
områden för lövtäkt och renmjölkningsvallar finns markerat på kartorna (Aronsson 
1991). Ända ner till en halv hektar stora objekt kom att karteras och beskrivas om 
de hade en avvikande hävd eller värde som skogsmark. 

Skogsstyrelsen, dvs den myndighet som senare kom att bli Domänverket, bildades 
redan 1859. Bildandet var påskyndat delvis av de stora rättstvister som rörde virkes
tillgångar och skogsstölder på statens mark i Norrland (Bunte et. al. 1982, Gaunitz i 
denna volym). När statens skogar indelades i s J.( revir fick revirförvaltarna i upp
drag att sammanställa årsrapporter för de berörda skogarna. Ur dessa rapporter kan 
mängder med kvantifierbara data inhämtas som rör t ex utstämpling och försäljning 
av virke, skogsstölder och brott mot jaktstadgan. Även biologiskt intressanta feno
men finns kvantifierade, t ex större insektsangrepp på skog och skogsbränder. Jäg
mästarnas årsrapporter bygger på kronjägarnas årsrapporter som är ännu mer detalj
erade. Tyvärr finns detta underlagsmaterial inte alltid bevarat. Jägmästarnas års-
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rapporter sammanställdes och publicerades från och med 1870-talet (BiSOS 1872-
1889). 

Den accelerande skogsindustriella utvecklingen under 1800-talet har också efterläm
nat stora mängder källmaterial. Redan under början av 1800-talet etablerades flera 
av de skogsbolag som skulle komma att bli dominerande under lång tid i Norrland. 
Det bevarade arkivmaterialet från dessa bolag är ofta av stort intresse om man vill 
beskriva utvecklingen ur ett ekonomiskt-historiskt perspektiv (set ex Utterström 
1984, Söderlund 1951, Hjulström 1955, Björklund 1984). Dessutom finns det även 
goda möjligheter att analysera den storskaliga skogsexploateringens effekter ur ett 
ekologiskt perspektiv med hjälp av sådant material. Arkivmaterialet är ofta mycket 
detaljerat, och kan innehålla uppgifter om virkeskvantiteter såväl som exakta di
mensioner på det virke som levererats från olika områden. Genom sådana uppgifter 
går det att ta fram hårddata om hur exploateringen påverkade skogslandskapet. Man 
kan även indirekt få en bild av hur det pre-industriella skogslandskapet såg ut 
(Östlund 1992). 

De första mer heltäckande skogstaxeringama utgör också ett högintressant källma
terial. Sådana finns tidigt utförda för enskilda områden, t ex för flera besparings
skogar i Dalarna under slutet av 1800-talet. Många kronoparker blev också invente
rade under samma tid. I många fall var dessa tidiga taxeringar inriktade mot de 
grövre dimensionerna av de befintliga träden och det är därför svårt att få en hel
täckande bild av skogstillståndet vid taxeringens utförande. Trots detta går det ofta 
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att få fram förvånansvärt detaljerade uppgifter om dimensionsfördelningar, virkes
förråd av död ved och grova träd (Linder & Östlund 1992). Som förövning till den 
landsomfattande första riksskogstaxeringen 1923-29 gjordes en taxering av skogarna 
i Värmland redan år 1911. Dessa tidiga taxeringar får ett allt större värde eftersom 
de kan ge oss ett perspektiv på skogslandskapets förändring under 1900-talet. 

Figur 7 visar den procentuella andelen tallar som är skadade av skogsbrand inom 
delar av Västerbotten vid tiden för den första riksskogstaxeringen. Här framgår bl a 
att en väldigt hög andel (över 20% i klassen +45 cm) av de grövre träden vid den 
tiden hade brandlyror, men också att brandskadade träd förekom i alla dimensions
klasser. Detta visar på brandens stora betydelse i 1800-talets skogslandskap. Dess
utom står det klart att tallar i alla dimensionsklasser överlevde skogsbränder vilket 
bidrog till skogarnas olikåldrighet och flerskiktning. Idag har vi genom olika skogs
bruksåtgärder gjort oss av med huvuddelen av det biologiska arkiv som dessa brand
skadade träd utgjorde. 

På statens mark gjordes också de första skogsindelningskartorna på 1920-talet. 
Dessa bygger oftast på avvittringens grundkarta i skala 1:20 000. Skogsindelningen 
innehåller uppgifter om bl a trädslagsfördelning, åldersklasser och arealer. I den 
allmänna beskrivningen av det indelade området kan ibland återfinnas intressanta 
detaljer som rör vegetationen. Även detaljuppgifter som rör förekomst av sällsynta 
växter som guckusko, norna m fl kan påträffas. Tillkomsten av sådana uppgifter var 
naturligtvis avhängigt av den enskilde jägmästarens intresse för sådana företeelser. 
Bland Norrlands mer kända botanister och zoologer fanns vid seklets början flera då 
yrkesverksamma jägmästare vars intresse präglat informationen i dessa handlingar. 
Det äldsta skogsindelningsmaterialet sammanställdes i en trädslagskarta över Väster
bottens lappmarker (Malmström 1949). Rätt utnyttjat ger detta källmaterial möjlig
heter till tolkning av många förändringsprocesser i skogslandskapet under de senaste 
70 åren. Bland det mest slående i Malmströms sammanställning är hur mycket s k 
lövbrännor som alltjämt existerade i inre lappmarken vid seklets början. Detta trots 
all tidigare verkamhet som påverkat den, tex pottaskebränning, betespåverkan och 
lövtäkt (Tiren 1937, Frödin 1952, Campbell 1948). 

Har historisk kunskap något värde i dagens skogliga naturvårddiskussion? 

Dagens uppfattning om hoten mot skogens olika biologiska värden tar oftast som ut
gångspunkt vår kunskap om hur naturskogssystem och landskap fungerade innan det 
moderna skogsbruket radikalt kom att förändra naturliga processer och funktioner i 
skogsekosystemen. Ett allvarligt problem vid denna bedömning av skogens natur
tillstånd är att mer än 97 % av den produktiva skogsmarken är påverkad av olika 
skogsskötselingrepp. En mycket liten andel är skyddad som reservat och national
parker. Huvuddelen av dessa skyddade arealer ligger dessutom inom klimatiskt ex
trema områden. Mindre än 0,5 % av den skyddade urskogen ligger utanför det 
fjällnära området (Anon. 1992, Kardell & Ekstrand 1990). Detta innebär att vi över 
en mycket stor del av skogslandskapet saknar referensområden, som kan beskriva 
den naturskog som existerade före den industriella epoken. Detta är naturligtvis ett 
stort dilemma när mycket av den skogspolitiska diskussionen handlar om att länka in 
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skogsbruket i mer naturliga ekologiska utvecklingsförlopp (SOU 1992:76). I detta 
läge är vi tvingade att söka kunskap på annan väg. En möjlig sådan väg är skogs
historisk rekonstruktion på bestånds- och landskapsnivå. Enligt vår bedömning kom
mer historiska källor av den typ som här diskuterats att vara mycket viktiga i det 
sammanhanget. Om man dessutom kombinerar det historiska källmaterialet med den 
typ av biologiska arkiv som vi beslcrev inledningsvis så borde utvecklingspotentialen 
för en framgångsrik forskningsinsats vara mycket stor. Idag satsas det mycket 
forskningsmöda på att åka till ödemarkerna i Ryska rådsrepubliken för att skapa sig 
en bild av vad som gått förlorat i vårt eget skogslandskap. Detta är vällovligt men 
kan aldrig ersätta den information vi måste skaffa oss om våra skogsekosystems 
historia och utveckling. Tack vare vår ovanliga byråkratiska tradition ända sedan 
Gustav Vasas tid har vi gott om historiska källor av en unik kvalitet som även kan 
utnyttjas i naturvetenskaplig forskning. Hittills har ekologer i väldigt begränsad om
fattning utnyttjat sig av denna möjlighet. Det stora intresset för detta skogshistoriska 
seminarium där både ekologer och ekonomhistoriker deltar tyder dock på att det 
finns en framtida potential för dessa forskningsmöjligheter. 
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FÖRÄNDRINGARIDETBOREALASKOGSLANDSKAPET
VIRKFSFÖRRÅDETS UTVECKLING 1850-19911 

Lars Östlund 
Avdelningen för skoglig vegetationsekologi 

Sveriges Lantbruksuniversitet 
Umeå 

Det här föredraget hade jag tänkt ägna åt en fråga som jag ser som grundläggande inom 
det skogshistoriska forskningsfältet. Det jag vill diskutera är hur skogen har förändrats i 
stort under de senaste 150 åren. Det finns många aspekter som man borde beröra under 
en sådan föreläsning men jag kommer att begränsa mig till virkesförrådets förändring; 
det som vi i dagligt tal brukar sammanfatta som "hur mycket skog vi har och hur 
mycket vi har haft". Jag tycker inte att det är helt korrekt att likställa skog och virkes
förråd men just i det här föredraget ska jag ändå göra det. Jag tänker också i första 
hand begränsa mig till Sveriges boreala skogar, även om jag avslutningsvis tänker 
komma in på frågan hur virkesförrådet i hela Sverige utvecklats under samma period. 

Varför är denna fråga intressant? För det första anser jag att det är mycket angeläget 
att vi kan beskriva hur skogen sett ut tidigare ur olika aspekter. Vi måste ha bättre kun
skap om det historiska skogstillståndet om vi ska kunna bedriva forskning kring hur 
skogen ska brukas i framtiden. Vi måste helt enkelt kunna göra en långsiktig läges
analys. För det andra tycker jag att det är obehagligt när myter blir till sanningar - som 
fallet är om virkesförrådets utveckling i Sverige i historisk tid. 

De påståenden om forna tiders skogstillstånd som cirkulerat känner många väl till, de 
vanligaste brukar formuleras ungefär på det här sättet; "Vi har aldrig haft så mycket 
skog som idag" eller "Vi har dubbelt så mycket skog som för 100 år sedan" .Dessa 
myter är emellertid felaktiga och bygger på en alltför bristfällig analys av skogstill
ståndets förändring i Sverige under historisk tid. Jag tänkte i det följande diskutera 
några av de orsaker som kan ligga bakom dessa myter och sedan komma in på hur jag 
tror att utvecklingen har varit. 

Skogsbrist i Sverige under tidigare sekel 

Något som man ofta stöter på i skogshistorisk litteratur är uttalanden om allvarlig 
skogsbrist under 1700- och 1800-talen. Jag har här tagit fram några kända exempel på 
dessa typer av uttalanden. Det allra mest sensationella av dessa är väl biskop Agardhs 

1 Denna uppsats baseras i huvudsak på Linder & Östlund (1992) 
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från 1840: Skogen var slut i Sverige redan då!! I de andra uttalandena talar man om att 
skogen håller på att ta slut, och att nöd och elände drabbar inom en snar framtid Sve
riges befolkning. Dessa så kallade "skogsbristcitat" är mycket välkända och ofta 
citerade. Jag måste erkänna att även jag själv tillhör den skara som ibland okritiskt 
använt sådana här citat. 

Den bild som frammanas av den svenska skogen är mörk: Den kanske kan samman
fattas med orden Skogsbrist och elände rådde under tidigare sekel. En slutsats som man 
då gärna drar, om man dessutom känner till hur skogen i Sverige har utvecklats under 
vårt nuvarande sekel, blir gärna: "Vi har aldrig haft så mycket skog som idag" eller 
"Vi har dubbelt så mycket skog som för 100 år sedan" 

Men sanningen är att många av dessa uttalanden kan betraktas som ren propaganda, 
politisk eller något annat syfte. I vissa fall kunde det röra sig om personer som ville 
införa restriktiva lagar som skulle reglera skogsutnyttjandet. I andra är det fråga om 
partsinlagor där man ville skydda ett visst intresse, t ex bruken från andra areella när
ingar, och då kunde en bruksägare vinna poäng på att påstå att skogsresurserna inte 
tålde någon mer exploatering. 

Biskop C A Agardh 1840: 

"Man nödgas redan vänja sig vid att frysa i nästan alla provinser. Vedpriset tredubblas, 
och byggnadstimmer är i flera avseenden att anse som en utländsk vara, som måste 
komma långväga ifrån och på skepp. " 

KB Västerbotten 1849: 

"Tillgången på skog som i forntiden varit ymmig .... är nu på många ställen å den nedre 
eller närmare kustlandet belägna delen af länet så medtagen, att många byar sakna ej 
allenast byggnad stim mer, utan ock nödig vedbrand." 

J W Sprengtporten 1855: 

"Och ifrån dessa båda samstämmande förhållanden, att slättbygden lider brist på skog 
och att skogsbygden slösar med sina tillgångar leder sig omdömet lätt till den slutsats, 
som nu ofta uttalas, att landet går en allmän skogsbrist till mötes." 

Figur 1. Några skogsbristcitat från mitten av 1800-talet 

En annan sak som är viktig att hålla i minnet är att det mycket väl samtidigt kunnat 
råda en lokal "skogsbrist" och ett regionalt "skogsöverflöd" under tidigare sekel. Detta 
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finns det många exempel på. Professor Olle Zackrisson har t ex visat på de problem 
man hade med ved och timmerförsörjning inom Umeå-området så tidigt som på 1700-
talet men framför allt under 1800-talet. Detta innebar dock inte att det rådde skogsbrist 
i hela Västerbotten. 

Det var befolkningstrycket inom Umeå-området, alltså inom de agrart intressanta delar
na längs Umeälvens nedre lopp, som hade blivit så stort att man avverkade mer än vad 
skogen växte. Därför fick man en reell skogsbrist, dvs man måste åka längre och längre 
bort för att få tag på de förnödenheter från skogen som man behövde. Kopplingen till 
befolkningstrycket är intressant eftersom jag tror att man genom att titta på befolknings
tätheten kan få en god uppfattning om skogsutnyttjandet under tidigare sekel. Detta 
gäller naturligtvis för tiden innan ett mer storskaligt industriellt skogsutnyttjande börjar, 
i och med ett sådant skogutnyttjande där man för bort virke i en eller annan form i stor 
skala finns ju inte längre något sådant samband. Befolkningen ökar oavbrutet i Norr
land från mitten av 1700-talet och framåt, och under senare delen av 1800-talet är ök
ningen speciellt kraftig. Man ska emellertid ha klart för sig att befolkningstätheten var 
låg, det handlar ju om att det bodde mindre än en person per km2 i Norrland före år 
1800. Vid sekelskiftet 1900 hade siffran nästan fyrdubblats. 
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Figur 2. Befolkningstäthet i Norrland 1750-1950 

Områden där det också kan ha rått lokal skogsbrist är bruksbygdema främst i berg
slagsregionen i Mellansverige. Där hade man på några enstaka platser under 1700- och 
1800-talen definitivt överexploaterat skogsresursema. Men även här har bristen på 
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virke varit utpräglat lokal, just detta har visats av flera forskare tidigare men 
synpunkten har sällan fått något genomslag i debatten. 

Virkesförrådets utveckling i Norrland och norra Dalarna 

Fortsättningsvis hade jag tänkt presentera några olika källmaterial som vi har arbetat 
med. Med hjälp av dessa ska jag försöka klargöra virkesförrådets utveckling längre 
tillbaka i tiden. 

Ett område där vi kunnat få fram en samlad bild över ett större geografiskt område är 
norra Dalarna och västra Hälsingland. Där har källmaterial från Orsa besparingsskog 
och från Hamra kronopark utnyttjats. Båda dessa områden är stora, ungefär 80 000 ha 
tillsammans. Det källmaterial som studerats är främst de taxeringar som gjorts, i fallet 
Orsa en taxering som faktiskt gjordes innan man började exploatera skogen där. Detalj
erade avverkningslängder som beskriver hur mycket virke man tagit ut under den första 
exploateringsperioden har också använts. 

Virkesförråd 
(m3/ha) 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

1870 1890 1910 1930 1950 1970 

Figur 3. Virkesförrådsutveckling Orsa besparingsskog och Hamra kronopark 
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Figur 3 visar virkesförrådsutvecklingen på dessa två områden. Här framgår för det 
första att virkesförråden under slutet av 1800-talet, alltså för ungefär }00 år sedan, var 
större än idag. För det andra ser man att de två markägarna, en besparingsskog och en 
kronopark, hanterat skogen på mycket olika sätt. Besparingsskogen exploaterades 
tämligen brutalt under slutet av 1800-talet, närmare 50 % av virkesförrådet försvann 
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inom en 20-års period. Efter den avverkningsperioden fick man också det lägsta virkes
förrådet man haft på besparingsskogen, i genomsnitt ungefär 60 m3/ha. Staten har varit 
betydligt försiktigare och avverkat i en långsammare takt, och här är exploateringsfasen 
utdragen under en lång period. Det lägsta virkesförrådet uppnådde man inte förrän in 
på 1960-talet. Det som jag ser som allra mest intressant är ändå att det har funnits ett 
ganska stort virkesförråd som exploaterats, att man därefter påbörjat en upp
byggnadsfas, och att virkesförrådet innan exploateringen var större än det man uppnått 
idag. 
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Figur 4. Virkesförrådet på kronoparkerna Finnäs och Vargisåvattnen 

Ytterligare några exempel har hämtats från Jämtland och Norrbotten. Båda dessa 
områden är kronoparker och det har visat sig tacksamt att arbeta med just kronoparker 
eftersom staten har haft en omfattande byråkrati där alla avverkningar och taxeringar 
redovisats och bevarats. Kronoparken Finnäs i Jämtland är relativt liten och ligger i 
östra Jämtland. Där hade man redan börjat exploatera skogen, när man gjorde de första 
skogsindelningarna vid sekelskiftet. Detta innebär alltså att vi i detta fall inte beskriver 
ett ursprungligt eller orört skogstillstånd vid tiden för den första taxeringen. Även här 
ser man samma tendens: ett stort virkesförråd som minskas och en relativt sentida ök
ning. I fallet Vargisåvattnen, som ligger i Norrbotten, är den initiala exploateringen re
lativt omfattande och sedan ligger virkes.förrådet på en låg nivå under några decennier 
för att sedan öka under de senaste decennierna. 
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För att gå vidare från dessa lokala exempel till hela Norrland så har vi också bearbetat 
ett källmaterial som täcker samtliga norrlandslän. 1868-70 genomfördes en omfattande 
skogsutredning under namnet; "Underdånigt betänkande och förslag angående skogs
.förhållandena i No"land och åtgärder för åstadkommande af en förbättrad skogshus
hå//ning derstädes" Den presenterades 1871 och den innehöll både olika typer av data 
rörande skogstillståndet och dessutom en mängd förslag rörande skogsutnyttjandet i 
Norrland. Om man kopplar samman data från denna undersökning med riksskogstaxer
ingens material från 1920-talet och framåt så får vi en figur som visar virkesförrådsut
vecklingen under 120 år i Norrland. 
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Även detta mer generella material visar på samma utveckling som för den lokala nivån. 
Förklaringen är ganska naturlig eftersom vi har haft ett stort virkesförråd i Norrland 
som minskats genom en omfattande exploatering utan egentlig skogsvård under det sena 
1800-talet och en bit in på 1900-talet. Det är intressant är att notera att den "överexplo
atering" som skett, dvs den exploatering där uttagen har varit större än tillväxten, för
siggick ända fram till 1950-talet. 

En sak som är viktig att notera i detta sammanhang är naturligtvis att noggrannheten på 
de virkesförrådsuppskattningar, som gjordes 1870, är mycket sämre än det material 
som den svenska riksskogstaxeringen presenterat från 1932 och framåt. Materialet är en 
uppskattning för de olika delarna av Norrland baserad på olika grundmaterial, bl a vir
kestillgångar på statens mark. Per Linder och jag som arbetet med detta anser ändå, att 
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materialet ger en bra om än ungefärlig bild av skogstillstå.ndet vid denna tidpunkt. Vi 
tror dessutom att virkesförrådsuppgiftema i utredningen snarast är tilltagna i underkant. 
En sak som man ska ha i minnet är att man då inkluderade endast en del av nuvarande 
skogsmarksareal som skogsmark. Fjällnära områden och andra lågproduktiva områden i 
främst norra Norrland ansåg man inte vara skogsmark. Detta innebar att mer än 30 % 
av skogen i Norr- och Västerbotten inte inkluderades i dessa beräkningar. 

Tack vare den svenska riksskogstaxeringen så har vi en unik kunskap om det svenska 
skogstillstå.ndet från 1930-talet och framåt. Det är emellertid viktigt att poängtera att 
den endast täcker ungefär 60 år. Det är mindre än halva den ålder som dagens slut
avverkningsskogar har uppnått när vi avverkar dem - i ett skogligt perspektiv alltså en 
kort tidsrymd. 

De exempel jag har presenterat här visar med all önskvärd tydlighet också att man inte 
kan extrapolera riksskogstaxeringens material bakåt utan att göra ett allvarligt misstag. 
Vill man få kunskap om 1800-talets skogstillstå.nd så måste man studera historiskt käll
material från det årundradet. De slutsatser jag presenterat är ju också tämligen själv
klara. Om vi inte hade haft ett stort virkesförråd i Norrland under 1800-talet så hade vi 
inte kunnat bygga upp en omfattande sågverksindustri och bli den världsledande 
nationen vad gäller sågat virke under det seklet. 

Virkesförrådet i Sverige 

Jag tänkte avsluta med att spekulera något kring förändringen av virkesförrådet i hela 
landet. Om vi utgår från det material som vi har tillgängligt från riksskogstaxeringen så 
ser det ut på det här viset. Som ni ser så har virkesförrådet ökat tämligen stadigt från 
1930-talet fram till idag. För att få en allmän uppfattning om utvecklingen i hela landet 
har jag kombinerat det material jag nyss visade för Norrland med ett antagande att vir
kesförrådet i resten av Sverige var åtminstone lika stort under 1800-talet som det var 
vid tiden för den första riksskogstaxeringen. Detta antagande kan naturligtvis diskuteras 
men jag tror ändå att det är ett rimligt minimiantagande. Figur 1 visar då att hela land
ets virkesförråd 1870 visserligen var något lägre än idag. Går vi ytterligare tillbaka i 
tiden, 50 år eller så - till början av 1800-talet, så torde man utan att överdriva kunna 
säga att virkesförrådet i Sveriges skogar var större än vad det är idag. 

Avslutningsvis vill jag visa ett fotografi som jag tycker kanske kunde vara en bra 
bakgrundsbild till det jag pratat om. Jag tror att det är en sån här bild vi skulle bära 
med oss som illustration till 1800-talets skogstillstånd i Norrland. 
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Figur 6 . Skattat virkesförråd i Sverige 1870 och taxerat 1932-1988 
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Figur 7 . Olikåldrig urskog med grova tallöverståndare (Skogshögskolans fotoarkiv) 
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Den boreala skogens struktur har förändrats i flera avseenden under de senaste 150 åren. 
Till exempel har förekomsten av grova träd och av döda träd, skogarnas åldersstruktur, 
trädens skiktning i bestånden och trädslagsblandningen förändrats mycket kraftigt. De 
viktigaste anledningarna till detta är det ökade virkesutnyttjandet och skogsodlingens 
framväxt, men också det mer eller mindre totala eliminerandet av branden som ekologisk 
störningsfaktor. Även om människans tidigare utnyttjande av skogen förändrade dess 
struktur på många håll var merparten av de boreala skogarna att betrakta som naturskogar 
i mitten av 1800-talet. 

I detta föredrag ska jag ge några konkreta exempel på vad omvandlingen av naturskogar 
till kulturskogar innebar för skogarnas struktur. Med hjälp av skogliga källdata från slutet 
av 1800-talet och fram till idag vill jag visa hur förekomsten av grova träd, åldersstruk
turen och förekomsten av döda träd har förändrats i några områden i norra Dalarna. 

Jag ska börja med att läsa upp ett citat från Linnes Lapplandsresa 1732 för att försöka 
måla upp en bild av hur det kunde se ut i Norrlands inland vid denna tid. När han 
passerade Granselefors efter Ume älv noterade han följande: 

"Jag såg här hela stora trakter av de skönaste timmerstockar jag sett." ... "På de torrare 
platser, varest stora tallarna växte, lågo skönaste timmerstockar ända längs, tvärs för, på 
sides etc, att man knappt framkomma kunde, vilka blåsten kullkastat." 1 Kanske var det 
synen av tallar liknande de i figur 1 som mötte honom. 

Förekomsten av grova träd 

Tack vare att grova träd, framför allt av tall, sedan lång tid tillbaka varit ett åtråvärd 
råvara så finns det relativt gott om källmaterial om förekomsten av sådana träd i Norr
landsskogarna. Dessvärre är de tidigaste skattningarna oftast mycket schablonartat gjorda 
och därför mindre tillförlitliga. Dessutom var det i de flesta fall endast de träd som dög till 
felfritt sågtimmer som räknades. Källmaterialet från norra Dalarna bygger dock på regel
räta linjetaxeringar eller fullständiga trädräkningar, varför jag bedömer dess tillförlitlighet 
som mycket hög. 

1 Linnaeus (1732), s 54. 
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Figur 1. Skiktad tallurskog i trakten av Dorotea, 1929. Skogshögskolans fotoarkiv. 

De tre områden jag hämtat material ifrån är Orsa besparingsskog (56 000 ha produktiv 
skogsmark), Hamra kronopark (28 000 ha) och Älvdalens besparingsskog ( 42 000 ha). 
De båda förstnämnda områdena beskrevs som orörda vid den första taxeringen, medan 
Älvdalens besparingsskog till viss del hade berörts av tidigare awerkningar. 
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Det äldsta materialet är från Orsa besparingsskog (1886). Man räknade då alla träd grövre 
än 13 engelska tum (33 cm) i brösthöjd (som då var 1,5 m över marken). Det visade sig att 
det totalt fanns 2 807 799 träd eller i genomsnitt 50 träd per hektar. Det kan vara intres
sant att jämföra 1886 års förekomst av träd grövre än 34 cm i brösthöjd, som uppgick till 
44 träd per hektar, med dagens förekomst som är 7 träd/ha. Förekomsten av grova träd 
har således minskat mycket kraftigt, och som framgår av figur 2 har den största 
minskningen skett i de grövsta diameterklasserna. 
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Figur 2. Dimensionsfördelningen av träd grövre än 34 cm år 1886 respektive 1991 på Orsa 
besparingsskog. 
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Även på Älvdalens besparingsskog gjordes år 1888 en trädräkning. Man använde sig av 
samma dimensionskrav och fann att det här fanns 38 träd per hektar, dvs ett betydligt 
färre antal träd än på Orsa besparingsskog. En anledning till detta kan vara områdets 
svagare bonitet - 2,5 m3skfha och år, vilket kan jämföras med Orsas medelbonitet som är 
3,2 m3sk/ha och år.2 En annan anledning kan vara att det avverkats mer i Älvdalen än i 
Orsa innan de första trädräkningama gjordes. Älvdalens sockenmän fick redan år 1850 
tillstånd att för avsalu årligen avverka 6 400 timmer- och storverksträd. Den då gällande 
minimidimensionen var 10 decimaltum på 24 fots höjd. 3 

2 Medelboniteten för Norrland är 3,4 m3sk/ha och år. 
3 Holmgren (1938), s 77. Storverksträd är de träd som användes till master och spiror inom 

fartygsindustrin. Minimidimensionen motsvarar en toppdiarneter på 30 cm på 8 meters höjd. 
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Älvdalens besparingsskog sålde, liksom Orsa besparingsskog, avverkningsrätten till alla 
grova träd mycket snart efter att timmerräkningarna. År 1906 när nästa taxeringen gjordes 
på Älvdalens besparingsskog fanns det över huvud taget inga träd grövre än 14 eng tum 
(35 cm) i brösthöjd.4 

Det tredje exemplet är hämtat från Hamra kronopark. Här gjordes den första taxeringen år 
1890. Tyvärr var den inte lika nogrann som på besparingsskogama, utan här gjordes 
enbart en linjetaxering, varvid man räknade antalet timmerträd över 30 cm i brösthöjd. Då 
uppskattades antalet grova träd till 77 st per hektar. 

Här avverkades det grova timret efter en helt annan modell än på besparingsskogama. 
Man skulle kanske kunna säga att grovskogsförrådet "avvecklades med förnuft". Man lade 
helt enkelt upp en långsiktig strategi för hur timmerträden skulle avverkas. Det fick till 
följd att under den första 20-årsperioden minskade antalet träd grövre än 30 cm från i 
genomsnitt 77 till 57 träd per hektar. Under de följande 50 åren fortsatte antalet grova träd 
att successivt minska (figur 3). År 1966, som är det sista året från vilket det finns 
jämförbart taxeringsmaterial, var antalet träd grövre än 30 cm nere i 13 st per hektar. Idag 
är antalet grövre träd fortfarande av samma storleksordning. s 
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Figur 3. Antalet grövre träd per hektar på Hamra kronopark år 1910-1966. 

4 Holmgren (1938), s 38. 
5 Jacobsson, J. Domän, Falun, muntl. 
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Ålderssammansättning 

En struktunnässig förändring som hänger samman med förändringen av de grova trädens 
förekomst är förändringen av skogens ålderssammansättning. 

Då man vid det tidiga utnyttjandet av skogarna endast var intresserad av de grövsta 
träden, var en klassificering av bestånden utifrån ålderskriterier ej intressant. Förutom på 
tidigt exploaterade bruksägda skogar dröjde det i regel en bra bit in på 1900-talet innan 
man utnyttjade sådana beskrivningstenner. En bidragande anledning kan också ha varit 
svårigheterna att beskriva detta rättvist, eftersom ett av kännetecknen på oexploaterade 
naturskogar är att de ofta finns en stor åldersvariation inom bestånden. 

Den första åldersklassfördelningen för Älvdalens besparingsskog sammanställdes först år 
1916. Denna redovisas i tabell 1 tillsammmans med motsvarande uppgifter från den 
senaste taxeringen 1987. 

Taxeringsår 0-50 år 51-100 år 101-150 år >150 år 

år 1916 28% 22% 21 % 29% 

år 1987 38% 7% 51 % 4% 

Tabell 1. Åldersklassfördelning på Älvdalens besparingsskog 1916 och 1987. 

Av taxeringsresultaten framgår att under de senaste dryga 70 åren har andelen skog äldre 
än 150 år minskat högst avsevärt. Eftersom 1916 års indelning gjordes efter den mycket 
kraftiga exploateringen strax före sekelskiftet är förändringen i ett längre perspektiv ändå 
kraftigare. 

Vid den första mer moderna skogsindelningen på Hamra kronopark under åren 1905-191 1 
indelades skogen i 50-åriga åldersklasser, varvid 12 % av skogsmarksarealen bedömdes ha 
åldern 1-50 år, 8 % klassades som mellan 51 och 100 år och 80% bedömdes vara äldre än 
100 år. Om vi jämför andelen skog äldre än 100 år med hur det såg ut 1937 och 1991 
erhåller vi följande resultat: 

lndelningsår Åldersklass Andelen äldre skog 

1911 > 100 år 80% 

1937 > 100 år 40% 

1991 > 100 år 17% (varav > 140 år 1 %) 

Tabell 2. Andelen äldre skog på Hamra kronopark under 1900-talet. 
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Vi kan konstatera att andelen gammal skog har minskat kraftigt. Detta blir ännu tydligare 
om vi dyker djupare i källmaterialet. T ex beskrev Gunnar Schotte Hamra kronopark vid 
tidpunkten för den första taxerigen så här: 

"Enligt de under senare utförda taxeringsarbetena af parken visar sig ca 80 % af skogs
marksarealen beväxt med äldre skog, vanligen ända till 2 å 300 år gammal. Resten utgörs 
mest af gles ungskog på brännor samt spridda ungskogsgrupper af mindre god växtkraft i 
de äldre bestånden" 6 

Merparten av den äldre skogen var således flera hundra år vilket då kan jämföras med 
dagens andel som är över 140 år - vilken motsvarar 1 %. Att denna utveckling är generell 
för stora delar av våra nordliga skogar framgår också av siffror som Domänverket redo
visat. För statens markinnehav nedanför odlingsgränsen i Norrland och Dalarna vet vi att 
andelen skog äldre 150 år uppskattades till 43,5 % år 1915.7 Motsvarade siffra idag för all 
skogsindelad mark i Norrland och Dalarna, d v s inklusive skogarna ovanför odligsgrän
sen, är 7 %. 

Förekomsten av död ved 

Slutligen tänkte jag ta upp den kanske viktigaste förändringen av de boreala skogarna, 
nämligen minskningen av tillgången på död ved. Jag tänkte inleda med några citat för att 
belysa hur några norrlandsskildrare upplevt det forna naturskogslandskapet. 

"Skogen mellan berget och Idre var beklagligt att påse, huru vartannat träd var torrt och 
förvissnat av skogseld, ... "8 

" ... och sedan flotta ut Timmer och sågvercke af de vidlyftige och af ålder helt grå 
skogarne. Jag säger grå skogarne, ty somlige tracter äro så fulla med torrhakar, at de 
praevelera och lysa mera än de gröna Träd. "9 

"Och vad som på den tiden utmärkte all gammal tallskog var den oerhört stora tillgången 
på torra och döda träd, som gåvo skogsliderna en grå anstrykning"10 

Ännu långt in på 1900-talet fanns stora områden i norra Sverige som uppvisade en 
beståndsstruktur som präglades av en rik förekomst av död ved, liknande den i figur 4 . 

Hur såg det då ut kring sekelskiftet i våra undersökningsområden i Dalarna? 

6 Schotte (1913), s 242. 
7 sou 1922:22, s 62. 
8 Linnaeus (1734), s 66. 
9 Daniel Tilas 1743 i Ströms vattudal enligt Näsström (1925), s 111. 
10 Anders Holmgren angående sekelskiftets Norrbottensskogar. I Holmgren (1950), s 36 
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Figur 4. Orörd tallskog, Jokkmokk 1925. Skogshögskolans fotoarkiv. 



42 

Torrträd 

På Älvdalens besparingsskog gjordes tyvärr ingen tidig beskrivning av mängden torrträd. 
Tack vare att besparingsskogen inledningsvis sålde nästan allt virke på auktion finns 
emellertid uppgifter på de avverkade virkesvolymema och i de flesta fall även stämplings
längder. 

Med hjälp av dessa har den förre förvaltaren Leo Holmgren sammanställt uppgifter som 
visar virkesuttagets sammansättning.11 För tiden 1889-1914 så avverkades nästan en halv 
miljon m3 torrträd. Torrträden utgjorde då hela 18 % av det totala virkesuttaget. Översatt 
i virkesförråd motsvarar uttaget under den perioden en virkesvolym om 11, 1 m3 /ha. Under 
de följande 23 åren 1915-193 7 var uttaget betydligt mindre, ca 94 000 m3. Då utgjorde 
torrträdsandelen ca 10 % av uttaget. 

Från det närbelägna Hamra kronopark har jag och Lars Östlund med hjälp av äldre in
delningsmaterial och avverkningsstatistik gjort liknande beräkningar. Vi har även samman
ställt liknande uppgifter från Orsa besparingsskog.12 Hur förekomsten av torrträd sett ut 
sedan de första taxeringarna och fram till "modem tid" framgår av figur 5. 

Virkesförrid 
(m3/ha) 

1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 

Figur 5. Virkesförrådet av torrträd på Orsa besparingsskog och Hamra kronopark åren 1890-1966. 

11 Holrngren (1938), s 87. 
12 Linder & Östlund (1992), s 24. 

■ Orsa 

□ Hamra 
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Beräkningarna visar att på Hamra kronopark och Orsa besparingsskog var virkesförrådet 
av döda träd mellan 11 och 13 m3 per hektar i slutet av förra seklet. Det kan dock invän
das att en del av de avverkade torrträden uppstått som en följd av stormfällningar och 
barkborreangrepp som då förekom i dessa delar av landet, och som somliga ansåg vara en 
följd av de första dimensionsavverkningarna. Om så är fallet skulle våra siffror vara en 
överskattning av det ursprungliga förrådet. 

Å andra sidan var det ju endast de grövre dimensionerna man tillvaratog kring sekelskiftet, 
varför åtskilligt med klenare torrträd måste ha funnits kvar. Dessutom var torrträden en av 
de råvaruresurser som människan tidigast exploaterade, i många fall även innan uttag av 
sågtimmer blev aktuellt. Tidiga undersökningar av helt orörda områden på Hamra krono
park visar också på betydligt högre virkesförråd av torrträd. Henrik Hesselman, förestån
dare på Statens skogsförsöksanstalts naturvetenskapliga avdelning, inventerade i början av 
1920-talet tre olika försöksytor i anslutning till Hamra nationalpark och fann att virkes
förrådet av döda träd varierade mellan 34 och 59 m3 per hektar. 13 Med kännedom om 
dessa förhållanden vill jag hävda att det ursprungliga virkesförrådet av torrträd i de boreala 
skogarna sannolikt var större än de mängder som figur 5 indikerar. 

Lågor 

När man resonerar om död ved som ett viktigt substrat för skogens växt- och djurliv är det 
naturligtvis inte enbart de stående torrträden som är värdefulla. Många organismer är 
knutna till död ved i form av liggande träd, d v s vad vi brukar kalla lågor. Denna resurs 
har dock nästan aldrig taxerats i samband med skogsbolagens egna taxeringar. Mig veter
ligt är det bara riksskogstaxeringen som konsekvent har registrerat dessa, men bara i de 
fall de duger till bränsle. I deras material redovisas de tillsammmans med torrträd, och 
medelvärdet för Norrland är idag 2, O m3 /ha.14 

Eftersom vi inte har något historiskt källmaterial om lågor är det förstås vanskligt att be
döma, vad som är normalt i naturtillståndet. Utifrån vad som finns i våra skyddade ur
skogsreservat kan vi dock få en ledtråd. Tyvärr har vi i dagsläget inte någon speciellt bra 
kännedom om dessa mängder. Jag känner endast till två undersökningar. En från det 
fjällnära urskogsområdet Kirjesålandet och en från det Fiby urskog utanför Uppsala 15. 

Egendomligt nog så skattades tillgången till cirka 70 m3sk/ha i båda fallen, trots att 
miljöerna är mycket väsensskillda. 

Även om det är ett ytterst litet material kan siffrorna i alla fall ge en fingervisning om vad 
som kan vara normalt i en opåverkad skog. Det är inte heller någon tvekan om att det 
skett en oerhört drastisk minskning av lågornas antal i den brukade skogen. Jag gissar 
t o m att denna förändring är större än den som gäller stående döda träd. 

13 Ej katalogiserat arkivmaterial från Skogsbiblioteket, SLU, Umeå. 
14 Skogsdata 92 (1992), tabell 1.7, 2.2 och 2.4. 
15 Linder (1986), bil 4 :12, samt Hyttebom, H. Uppsala univ muntl. 
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Figur 6. Välgallrad och likåldrig tallskog, norra Värmland, 1990. Foto forf. 

Figur 7. Olikåldrig tallskog utan spår efter avverkning, norra Hälsingland 1988. Foto forf. 
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Avslutning 

Jag har nu berört några av de mer markanta strukturförändringar som skett under de 
senaste seklerna i Norrlands skogar. Min förhoppning är att medvetandet om dessa för
ändringar ska öka så att nästa gång ni ser en tallskog liknande den i figur 6 , är ni med
vetna om att det är en mycket konstgjord struktur, och att beståndet i sitt ursprungliga 
skick kanske såg ut som i figur 7. 

Jag tror att det är viktigt att bära med sig kunskapen om de nordliga skogarnas struktur, 
när man planerar hur den framtida markanvändningen i skogslandskapet ska se ut. Och jag 
önskar att man i betydligt högre grad försökte återskapa något av den naturliga struktur 
som varit rådande under många tusen år innan skogen blev industriråvara. 

Käll- och litteraturförteckning. 

Holmgren, L. (1938) Älvdalens sockens besparingsskog och skogsmedelsfond 1888-
1938. Stockholm. 

Näsström, G. (1925) Glimtar från 1740-talets Jämtland och Härjedalen. Fornvårdaren 1 s 
88-112. 

Kolmodin, G. (1953) "Besparingsskogen" i Boethius, J. & Veirulf, 0. (red), Orsa en 
sockenbeskrivning, del Il. Stockholm 

Linnaeus, C. (1732) Lapplands resa år 1732. Red von Platen, M. & von Sydow, C-O. 
Stockholm 1975. 

Linnaeus, C. (1734) Carl von Linnes dalaresa. Natur och kultur, Stockholm 1984. 

Linder, P. (1986) Kirjesålandet. En skogsbiologisk inventering av ett fjällnära 
urskogsområde i Västerbottens län. SLU, Umeå. 

Linder, P . & Östlund, L. (1992) Förändringar i Sveriges boreala skogar 1870-1991. Avd f 
skoglig vegetationsekologi, Sveriges lantbruksuniv, rapporter och uppsatser nr 1. 

Schotte, G. (1913) I Dalarna - från Skogsvårdsföreningens exkursion 1912. 
Skogsvårdsföreningens tidskrift, allmänna delen, häfte 6. 

Skogsdata 92. (1992) Institutionen för skogstaxering, Sveriges Lantbruksuniversitet, 
Umeå. 

SOU 1922:22 Förslag till kolonisation å kronoparker i Norrland och Dalarna. Del Il: 
Utsträckt tillämpande av intensivt sogsbruk å de norrländska kronoparkerna. 
Stockholm. 



Introduction 

47 

THE USE OF BIOLOGICAL ARCHIVES IN LONG-TERM 
STUDIES OF FOREST HISTORY 

Docent Richard Bradshaw 
Section of Forest Vegetation Ecology 

Swedish University of Agricultural Sciences 
Umeå 

Direct observation covers too short a period of time to permit the adequate study of forest 
dynamics. Consequently there is confusion in the forest literature about the concept of suc
cession and the existence of stable 'climax' communities. Historical records can extend the 
observation period (Rackham 1980), but biological archives in the form of sedimentary re
cords and tree-rings are able to yield information about forest composition covering thou
sands of years. 

Many plants and animals leave parts of themselves behind after death, and the science of 
palaeoecology is the investigation and interpretation of these remains (Birks & Birks 1980). 
A large array of techniques has been developed within the discipline (Berglund 1986), but 
the most relevant for forest history are the analyses of pollen, macrofossils (seeds, leaves 
and larger plant parts), charcoal, and tree-rings. Samples of these remains can be recov
ered from lake sediments, peatlands, small hollows and mor-burnus profiles, with the 
choice of site dependent upon the problem under investigation (Jacobson & Bradshaw 
1981). In this paper I focus on pollen and charcoal analysis. I firstly discuss the value of 
regional scale pollen analysis in mapping the migration of Picea abies into Sweden, while 
most of the paper illustrates the ability of local scale pollen analysis to describe recent 
forest succession (Bradshaw 1988). My thesis is that knowledge of the recent forest history 
of an area can provide a foundation upon which decisions conceming management for con
servation or exploitation should be based. The example studied is the past 4000 years in 
Fiby forest, near Uppsala. 

Immigration of Picea abies into Sweden 

Huntley & Birks (1983) presented maps summarising the European distribution of various 
pollen types during the past 13 000 years, based on analyses of numerous lake and peatland 
sites. Picea pollen is relatively heavy, and does not travel as far as Pinus or Betula pollen, 
so the 5 % isopoll for Picea can be interpreted as indicating presence of a significant tree 
population around the site. Mapping the dates of first appearance of these significant 
populations yields a striking regional pattem (Fig. 1). The first Picea populations became 
established 3000 years ago along the east coast between Gävle and Skellefteå, and subse
quently spread to the west and south. The southwards migration has been smooth and 
rapid. At Siggaboda in S.E. Småland, the current Picea trees are the first generation to be
come established in a small area of virtuall y untouched forest (Bradshaw, Hannon & 
Björkman 1992). At the north-westem margin, the Picea front has been almost stationary 
for the past 2000 years. Pollen studies from mor burnus profiles show that Picea has made 
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Figure 1. The immigration of Picea abies into Sweden during the Holocene (BP means years before present) 

repeated attempts to extend its range <luring temporarily favourable periods, but these 
founding populations have been subsequently decimated, most recently by winter storms 
and ground remaining frozen late into the growing season (Bradshaw & Zackrisson 1990). 

Such migration dynamics are unlikely to result from human disturbance and occupation, 
which show completely different temporal and spatial patterns. Similarly, geographical 
barriers have not been a primary control of the migration pattern. Light Picea seeds might 
have blown over the frozen Gulf of Bothnia 3000 years ago <luring spring, and more re
cently been carried over the Scandes mountains into central Norway. The pattern of move
ment is more easily interpreted as a response to climatic change, with the species distribu
tion reflecting the gradually shifting regions where the species can successfully complete its 
life-cycle. Huntley (1988) has developed this argument and selected winter temperature and 
amount of snowfall as critical controlling parameters. 

If the pattern of migration is a simple response to changing climate, consideration must be 
given to possible future climatic scenarios in planning further cultivation of Picea abies. 
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History of Fiby forest, Uppsala 

Fiby forest (59°53' N, 17°21' E) lies within the boreal-nemoral zone of southern Sweden 
(Sjörs 1965), and is ca. 64 ha of Picea abies forest surrounded by farmland and managed 
coniferous forest. Detailed descriptions and experimental studies have been carried out by 
Sernander (1918), Hesselman (1935), Berg & Lundqvist (1964), Prentice & Leemans 
(1990), Liu Qinghong & Hytteborn (1991) and many others. Two sites were sampled for 
pollen and charcoal analysis, and both were associated with a large (ca. 4 ha) outcrop of 
bedrock in the north-east section of the forest which is dominated by Pinus sylvestris. The 
two sites lay 40 m apart, and were tiny (1 m2) peat-filled depressions about 30 m distance 
from areas dominated by Picea. Methodological details are described in Bradshaw & Han
non (in press). 

The tree canopy was dominated by Pinus sylvestris within 20 m of the major sample site 
and was 10-12 m high (Table 1). Dense stands of Picea abies were nearby. The ground 
flora was a lichen-rich, ericaceous community containing Vaccinium, Calluna and Ledum. 

Tree Basal area Basal area 
cm2 % 

Pinus sylv~stris 29 300 85.4 
Dead Pinus 1 210 3.5 
Picea abies 2 915 8.5 
Betula Qubescens 46 0.1 

Table 1. Basal area of trees occurring within 20 m of the main sample site. 

The palaeoecological results can be divided into three rough periods of time encompassing 
three different dynamic regimes: 1) a mixed deciduous woodland from approximately 4000 
until 2200 radiocarbon years BP, 2) a period with a small Picea abies population present 
from 2200 until 200 years BP, and 3) the last 200 years of Picea dominance (Fig. 2). 
Three radiocarbon dates have been obtained from the profile, and although more are desir
able, they do provide reasonable control for the boundaries between the time periods under 
discussion. 

The pollen source area for the sample site is local, with the majority of pollen being re
cruited from the surrounding 20-30 m when the site is densely tree-covered. At the present 
time this area is dominated by the open, dry Pinus community, but includes part of the 
large Picea-dominated area. The sparseness of the Pinus stand today, and in the past will 
permit greater pollen representation from the areas currently covered with Picea. The site 
therefore recruits pollen that is fairly representative of the forest as a whole, but with a 
slight bias towards the dry, heathy Pinus community. 
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Figure 2. Summary pollen diagram from Fiby forest with all types included in the calculation sum. The time
scale is in radiocarbon years BP 

Mixed deciduous woodland 4000-2200 years BP 

The pollen record is dominated by Betula and Pinus pollen between 4000 and 2200 years 
ago. Alnus, Corylus. Ouercus, Tilia, and Ulmus pollen are also present in significant 
quantities for at least the earlier part of the record. These pollen assemblages from the tiny 
bog in Fiby are similar to those recorded by Fries (1969) from lake Erken, which isa lake 
with a regional pollen catchment (sensu Jacobson & Bradshaw 1981), situated 80 km east 
of Fiby. The Erken record has higher percentage values for Pinus pollen because well-dis
persed pollen types are better represented in larger sites. The conclusion is that the vegeta
tion of Fiby was representative of the entire landscape, and was mixed deciduous woodland 
with frequent Pinus. Ulmus, Tilia and Corylus were rather abundant in sheltered sites, and 
Alnus with Salix was far more widespread than today. Pinus and Ouercus grew together in 
the nutrient-poor, drier sites not favoured by the other taxa. Pollen from shrubs and herba
ceous taxa is better represented in the small Fiby site than in Lake Erken, and shows that 
the woodland was rather open in structure with Gramineae, Cyperaceae and Calluna pollen 
rather abundant, particularly towards the end of the time period. Grazing animals may 
have contributed to the rather open forest structure, but the charcoal record emphasizes the 
importance of fire. 

The numbers of large charcoal fragments recorded are very high for a site of this type and 
are clear evidence of repeated buming around the site. Pinus pollen percentages steadily 
increase throughout the period, and Calluna becomes common around 3000 years ago: both 
are likely consequences of fires. Natural fires are a feature of boreal forest (Zackrisson 
1977), and sufficient Pinus sylvestris was present to make the forest inflammable. 'Slash 
and bum' cultivation has been palaeoecologically detected from as early as 4000 BP in 
southem Finland based on the identification of pollen and seeds of cereals (Vuorela 1986). 
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No cereal pollen was recovered from the Fiby sediments before about 2000 BP, and there 
is no unequivocal evidence of human activity before this date. Pollen from many anthro
pogenic indicators (sensu Behre 1988, Vorren 1986) was found in the period 4000-2200 BP 
(sum weeds Fig. 2), but these were from ruderal species that may equally well have grown 
in response to natural fire. Tolonen (1985) reached the conclusion that the fires she re
corded from south-west Finland were of natural origin prior to 2000 BP, and my data are 
comparable. Whatever the origin of the fires, the data show that the prevailing climate 
rendered the vegetation inflammable despite a significant presence of deciduous tree spe
cies. 

Tilia, Ulmus and Corylus pollen percentages decrease during the period 4000-2200 BP, and 
mmus becomes locally extinct by 3400 years ago. These trends could be a consequence of 
declining summer temperature, but destruction of individual trees by fire and subsequent 
regeneration failure was the probable mechanism bringing about the change in dominant 
vegetation. Regeneration failure in present-day Tilia cordata populations close to the north
westem limit of the natural range of the species has been attributed to reduced summer 
temperatures (Pigott & Huntley 1981), as has the southward contraction of the Swedish 
range of Corylus avellana during the late Holocene (Godwin 1975). The role of fire in 
catalysing the population declines of Tilia, Ulmus and Corylus is supported by the obser
vation that Alnus and Salix pollen percentages remain unchanged until late in this time-pe
riod; and these are taxa that grow in wet areas, which were unlikely to bum. 

Charcoal values are reduced between 2700 and 2200 years ago and several vegetation 
changes take place during this period. Calluna pollen percentages fall to negligible values, 
as burning ceases, and Gramineae percentages temporarily increase. Pinus, Alnus. Ouer
cus and Corylus all begin to increase in abundance as the forest canopy closes over, but this 
successional trend is interrupted by a catastrophic disturbance. Ouercus, Alnus, Corylus 
and Tilia all show abrupt reductions in pollen percentage values 2500 years ago. Betula, 
Gramineae and Ericaceae and subsequently Pinus increase their pollen representation after 
this event, and Picea becomes established at the site for the first time. These changes could 
have resulted from severe, late spring frosts. Blow-down is another possibility, but appears 
unlikely as only certain tree species were affected. The relatively frost-tolerant Pinus and 
Betula were unaffected. 

The sequence of events described above could also be explained by changing pattems of 
human activity. Abandonment of a buming regime, and the subsequent use of selective 
felling would result in the observed pollen record. Two observations argue against this in
terpretation. Firstly the marked decline in pollen percentages of anthropogenic indicators 
(sum weeds in Fig. 2) during this period suggests that any human impact was reduced. 
Secondly the immigration of Picea, which takes place during this time interval, has been 
attributed to colder winters coupled with increased precipitation and storm events (Huntley 
1988). Wetter conditions would have reduced the likelihood of fire, whether of natural or 
human origin, and Picea is known to benefit from a reduction in fire frequency in boreal 
forest, being far less adapted than Pinus sylvestris to survive buming (Zackrisson 1977). It 
is noteworthy that the immigration of Picea is coincidental with a catastrophic disturbance, 
regardless of whether this disturbance was ultimately of human or climatic origin. 
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The ~ population increased in size further as all other tree species except for Betula suf
fered another setback around 2200 years ago, that could have been a storm or clearance 
episode. Thus the initial establishment phases of Picea at this site are closely linked to at 
least two disturbances that removed some of the canopy trees. 

Mixed boreal forest 2200-200 years BP 

The first 2000 years after the establishment of a small ~ population near to the site is a 
period of relatively stable forest composition. Tilia and Ulmus had become locally extinct, 
but the tree canopy was composed of approximately equal numbers of Ouercus, Alnus, 
Pinus, Betula and Corylus. Picea had a subordinate role. Fires were again rather frequent, 
and the forest had an open structure with Calluna, Gramineae and many herbs characteristic 
of forest clearings. Cereal pollen, which was investigated in detail in the other core from 
Fiby, began to be represented in every sample, and it is possible that slash and burn culti
vation was carried out in the forest (Vuorela 1986). The anthropogenic pollen indicators 
increase sharply and maintain high percentage values. Betula, a taxon favoured by an open 
forest canopy, achieves its highest pollen percentage values of the last 4000 years at the be
ginning of this period. 

Ouercus and Corylus finally disappear from the site in association with a particularly severe 
fire about 400 years ago. Picea, a tree intolerant of forest fire (Zackrisson 1977), does not 
come to dominate the forest, but is held in check for at least 1500 years by the periodic 
burning. Picea becomes more prominent in the pollen diagram about 650 years ago, at a 
time when many of the tree species show a temporary increase in importance, and Calluna 
and other weedy species are set-back. 

Picea dominance: the last 200 years BP 

A dramatic change in forest composition and structure took place about 200 years ago. 
Juniperus. which had been present in the forest in rather small numbers, became very 
abundant and flowered profusely fora few years. The forest canopy then closed over, and 
Picea rose to dominate most of the forest, although Pinus retained its role as the dominant 
tree on the dry ridge area. The Juniperus phase was short-lived as the Picea canopy closed, 
burning ceased completely, as did any grazing, and the open-ground flora and Gramineae 
declined dramatically in importance. A total change of disturbance regime resulted in a 
greatly modified forest that soon took on its present-day character. Picea is the dominant 
tree in the forest, but Pinus is the local dominant around the pollen site (Table 1). The 
pollen percentages from the surface sample exceed the percentage basal area of Picea 
growing within 20 m of the site, but this is reasonable as dense stands of Picea surround 
the site just beyond the area inventoried. 

A hiatus is unlikely to be the explanation for this rather sudden change in forest composi
tion, because the succession, involving the Juniperus phase, makes ecological sense, and 
the sequence of events is in good agreement with that proposed by Hesselman (1935). 
Using field observations and tree-ring analyses, he postulated that the present forest devel
oped during the past 200 years from rather open, disturbed conditions. 
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The pollen diagram from the shallower basin was undated and not as closely sampled as 
that described above. It shows the same general pattem as the detailed diagram, but differs 
in some local features such as the recent dynamics of Betula, and the present balance be
tween Pinus and Picea. The value of the less detailed diagram lies in its confirmation of 
the long-term dynarnics of ~. the cereal pollen record and the indicators of a formerly 
more open forest. Taken together, the two sites reveal the ability of very small basins to 
resolve fine-scale pattems in tree distributions (Bradshaw & Miller 1988). 

Implications of the Fiby record 

The vegetation dynamics of Fiby during the past 4000 years are dominated by a shift from 
nemoral to boreal forest communities. This shift can be observed in regional pollen dia
grams covering a large area of central Fennoscandia (Fries 1965, Huntley & Birks 1983), 
and fulfills some of the proposed criteria for the identification of a vegetational response to 
climatic change (Behre 1988). However by sampling individual forest stands using the 
techniques of spatially-detailed pollen analysis, a different but interacting scale of vegeta
tional processes can be exarnined. Disturbance of various types is of key importance at 
stand level in Fiby (Liu Qinhong & Hyttebom 1991), but this study highlights the role of 
disturbance in facilitating the climatically-induced shifts in vegetation type (Fig. 3). These 
pollen data show how landscape-scale vegetational changes which can be mapped over long 
time periods and may appear to be rather gradual (Huntley & Birlcs 1983), can occur with 
great rapidity at stand level. The 2500 and 2200 BP disturbance events were decisive in 
tipping the balance from nemoral to boreal communities. The two extended periods of 
continual disturbance in the form of regular buming and possible grazing influence the 
vegetation dynarnics in another manner. They deflect the vegetation from a notional line, 
representing the equilibrium position with prevailing climate, into rather open forest types. 
The abrupt change in disturbance regime 200 years ago results in a rapid succession to
wards the forest type which is in equilibrium with the prevailing climate (Fig. 3). The hy
pothesis that the dynamics of the dominant species reflect an interaction between long-term 
climatic change and local disturbance events cannot be rejected. One can develop the hy
pothesis by adding that local disturbance facilitates major vegetational change, and so dis
turbances at times after critical climatic thresholds have been reached can have drarnatic 
consequences. These findings support the conclusions reached by Overpeck et al. (1990) 
based on computerised simulations of the vegetational consequences of climatic change un
der differing disturbance regimes. 

How do the data assist in the evaluation of Fiby as an ancient woodland? Much has been 
written about the recent history of the wood, and attention has been focussed on the role of 
a storm in 1795 A.D. (194 BP) (Semander 1918, 1936; Hesselman 1935; Berg & Lundqvist 
1964; Hyttebom & Packham 1985,1987; Prentice & Leemans 1990; Liu Qinghong & 
Hyttebom 1991). Semander believed that this storm released certain Picea trees that carne 
to dorninate the wood in the 1930's, while Hesselman pointed to various indicators of hu
man disturbance and a formerly more open, grazed forest. He postulated that the canopy 
bad closed over rather recently. An earlier pollen analytical study lacked the necessary 
detail and dating required to resolve the issue (Larsson & Semander 1935). 
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Figure 3. Model ofthe changing climate-vegetation relationship in Fiby forest. The course followed by the 
vegetation is marked with arrows. 1) and 4) represent the burning/grazing, chronic distwbance 
regime. 2) and 3) represent the catastrophic distwbance episodes at 2500 and 2200 BP which faci
litated the change from nemoral to boreal forest. 

The present data are consistent with Hesselman's observations, as burning and grazing bad 
kept the forest open for a long time before the storm. The radiocarbon dates do not permit a 
very precise time-scale to be applied, but the Juniperus phase, when the shrub grew and 
flowered profusely, relates closely to the cessation of burning and probable grazing. Hes
selman (I 935) recorded the living and dead Juniperus populations as being between 127 and 
240 years old, and this range of dates is in good agreement with the start of the Juniperus 
pollen phase. Undoubtedly the storm bad an effect on forest development, but this effect was 
combined and probably overshadowed by the relaxation of an intensive disturbance regime of 
frequent burning, probably associated with traditional use of the forest for grazing animals 
(Emanuelsson 1987) and earlier slash and bum cultivation (Larsson 1980, Vuorela 1986). 
Historical documents record significant local land-use changes during this period oftime. A 
porcelain industry was established in 1756 AD., and was in operation until about 1795 
(Hesselman 1935). 

Fiby forest is an 'old growth' stand that shows biological continuity with the original virgin 
forest. Its disturbance history involving human and natural factors is probably typical of many 
forest reserves in Europe. The vegetation dynamics of Fiby during the past 4000 years are 
controlled by an intricate mixture of climate-forcing and disturbance regime. Dramatic 
disturbance events are important in catalysing a change in vegetation type. Longer term 
continual disturbance of human origin is probably rather widespread in Scandinavia, and is a 
complicating factor in understanding the impacts of climatic change. Fiby has changed 
character recently as a result of a sudden relaxation of an artificially vigorous disturbance 
reg1me. 
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The role of forest history in management and conservation 

The two examples of palaeoecological data present ed in this paper have implications for the 
conservation and management of Swedish forests. Any conservation policy has to take into 
account the dynamic nature of tree distributions and their associated flora and fauna. Reserve 
areas should be sufficiently large, and include sufficient habitat variety to permit migrations 
(Hunter, Jacobson & Webb 1988). Corridor reserves can be ofparticular value. Forest 
managers should be aware that the area with optimal climatic conditions for successful culti
vation of Picea abies changes rather rapidly through time. 

The Fiby record emphasised the role of direct and indirect human activity in driving recent 
succession. Very few, if any, forest areas in Sweden show complete independence ofhuman 
activity today. Such virgin reference areas deserve full protection. In more disturbed parts of 
the landscape it is instructive to permit free development in some areas, and preserve some 
'cultural' forests because of their historical interest (Emanuelsson 1987). However the Fiby 
history with its shifting balance between human exploitation and natural processes is 
representative ofthe majority ofthe Swedish tandscape. The interests ofbiological 
conservation might best be served by ecologists and foresters collaborating over the 
development of extensive systems of forest management that permit the co-existence of 
biological processes, reasonable biodiversity and economic interest. Swedish forests such as 
Fiby have a long history of such co-existence. 
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Umeå universitet 

Tillsammans med malmen och vattenkraften bar skogen utgjort en av hörnstenarna i den 
svenska industrialiseringen och välfärdsutveck.lingen.Det hela började i mitten av förra 
århundradet och var en följd av en starkt ökad internationell efterfrågan på sågade trä
varor, i första hand från England. Den svenska sågverksindustrin anpassade sig snabbt 
till den nya marknadssituationen. 

Före 1850 var den svenska trävaruproduktionen förlagd till Mellansverige och Småland. 
Exporten gick till stor del över hamnar på Västkusten till vilka färdig-produkterna 
flottades från sågverk bl a i Värmlands län. När sågverksindustrin växte, ökade behovet 
av råvara kraftigt, vilket ledde till att de gamla produktionsområdena inte ensamma kunde 
svara på den ökade efterfrågan. Såverksägarna började därför vända sig mot norra Sve
rige, vars skogar hittills utnyttjas i förhållandevis liten utsträckning. I Norrland fanns 
skogar av urskogskaraktär, som vid 1800-talets mitt ansågs vara en outsinlig resurs. 
Längs Bottniska vikens kust och älvarna anlades exportinriktade ångsågverk. Over norr
ländska hamnar gick nu merparten av den svenska trävaruexporten, vilken under de 50 
åren fram till sekelskiftet mer än tiodubblades.Det viktigaste sågverkslänet blev Väster
norrland, där området kring staden Sundsvall utvecklades till världens sågverks-tätaste 
distrikt. Hämösandsornrådet med Ådalen utgjorde en annan tyngdpunkt i Västernorrlands 
sågverksindustri. 

För att klara den stora produktionsökningen var det inte möjligt för sågverken i Sundsvall 
att klara det ständigt stigande råvarubehovet enbart från länets egna skogar. Därför måste 
sågverksägarna även vända sig till Jämtland och Västerbotten. Men inte heller detta var 
tillräckligt Exploateringen gick vidare till Norrbotten, norra Finland och nådde vid sekel
skiftet trakterna av Vita havet. Naturligtvis var det inte enbart Sundsvallsföretag som var 
verksamma i denna jakt på skogsråvara, utan här bidrog norska och svenska sågverks
entreprenörer till att den skogsutnyttjandefront, timber frontier, som uppstått i södra Nor
ge i början av 1800-talet försköts genom Mellansverige, vek av mot norr för att vid sekel
skiftet ha nått till skogarna norr om polcirkeln i Sverige, Finland och Ryssland. Fronten 
flyttades under för sågverksindustrin goda konjunkturer då råvarutillförseln på "hemma
plan" sviktade.1 I skogsutnyttjandefrontens spår följde en omfattande etablering av 
sågverk. 

Sågverksindustrin 

Skogsutnyttjandefronten nådde Västerbottens län på 1850-1860-talet. Från länets skogar 
i södra Lappland kunde timmer flottas på Ångermanälven ned till de västernorrländska 
sågverken. Längs Ume- och Skellefteälvens dalgångar avverkades skog, som på havet 
transporterades ned till sågverken i Västernorrland. Västerbottens betydelse som råvaru
exportör till sågverken söderut är obestridlig. Men hur påverkades länets sågverksindustri 
av den kraftiga efterfrågeökningen på trävaror?2 V ad karaktäriserade länets sågverks
industri omkring 1850? Hade någon erfarenhet av sågverksdrift utvecklats, som man 
kunde dra nytta av, när industrin skulle anpassas till den nya marknadssituationen? Av 
de åtta största vattensägarna norr om Gästrikland, med ett taxeringsvärde på över 

1 Björklund 1992, 68-78. Se även Sejersted 1980 och Björklund 1984. 
2 Jämfört med andra län i Norrland, är den historiska forskningen om den västerbottniska skogen, 
skogsbruket och skogsindustrin av blygsam omfattning. Denna rapport skall ses som ett första steg i ett 
tilltänkt forskningsprojekt inom nämnda problemområde. Tanken är att projektet skall vara inriktat mot 
såväl ekonomisk-historiska som ekologiska frågeställningar. 



62 

50 000 kr, låg i mitten av 1800-talet inte mindre än sex i Västerbotten. Att Västerbotten 
var de stora sågverkens region bestyrks ytterligare av att av de nio anläggningarna inom 
inter-vallet 25 000- 50 000 kr i taxeringsvärde kom sex härifrån.Sågverkens medel
produktion var också störst här, medan exporten av plankor och bräder från Umeå tull
kammardistrikt var ungefär lika stor som den från Härnösands och Sundsvalls tull
kammardistrikt. 3 Vid den här tiden kunde den västerbottniska sågverksindustrin alltså 
mer än väl mäta sig med den i andra delar av Norrland. 

Sågverkens lokalisering i Västerbottens län 

1850 1871 1900 1937 

Nordmaling 2v 8v lr 
lå lå 2c 

Hömefors lv 2v lv lr 
lå 

Bjurholm 2c 
Degerfors lå 3c 
Vännäs le 3c 
Umeålb 3v 3v le 9c 

lå 3å 2å 
Sävar lv lv 2c 
Bygdeå 2v 3v lv 3c 

Nysätra lv lv lv le 
Lövånger lv lv 6c 
Burträsk 2v 4v 6c 
Bureå lv 2v 2å 2r 

4c 
Skellefteå lb 5v 11v 2v 4r 

3å 4å 5c 
Byske 2v 8v 2v lr 

lå 3å 4c 
Jöm 6c 
Norsjö 2c 
Malå le 
Lycksele le 
Stensele lr 

le 
Sorsele lr 

6c 
Vilhelmina le 
Dorotea lr 
Åsele le le 
Skellefteå stad le 
Umeå stad lå lr 
SUMMA 21v 44v 7v 

6å 16å 15r 
3c 71c 

Anm. v= vattensåg, å=ångsåg, r= ramsåg, dvs vatten- eller ångsåg och c=cirkelsåg 
Källa: Wik 1950, 292-296. 

3 Wik 1950, 88, 90. Av de sex största vattensågama 1850 fanns en i vardera Ytterstfors, Brännfors, Bureå 
och Baggböle samt två i Lejonström. 1882 bröts Skellefteå ut ur Piteå tullkammardistrikt och bildade 
därefter ett eget tullkammardistrikt 
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Under de två årtiondena fram till 1871 fick länet sina sex första ångsågverk.4 I Väster
norrland fanns nu 39 ångsågar.Till skillnad från Västerbotten, där vattensägarna mer än 
fördubblades mellan 1850 och 1871, minskade de i Västernorrland med ungefär en fjär
dedel. I synnerhet inom Sundsvallsområdet anlades stora ångsågar, som hade en klart 
större medelproduktion än sågarna i Västerbotten. Dessutom uppvisade trävaruexporten 
över såväl Härnösands som Sundsvalls tullkammardistrikt i det närmaste tre gånger så 
stora kvantiteter som exporten från Umeå.5 

1871 befann sig sågverksindustrin i inledningsfasen till en tidigare icke skådad hög
konjunktur inom branschen med stigande försäljningspriser och ökande exportkvan
titeter. Följden blev en intensiv företagsgrundning. Vid mitten av 1870-talet var såg
verksindustrins genombrottsskede över, och industrin övergick under årtiondena fram 
till ca 1900 in i en konsolideringsfas. 1874/1875 började också trävarupriset falla. Till en 
början kunde sågverksbolagen hålla uppe sina sina vinster genom att öka de exporterade 
kvantiteterna. Men 1878/1879 minskade utlandets efterfrågan på trävaror, vilket ledde till 
ett mycket kraftigt prisfall. Sågverksindustrin hamnade i en mycket djup lågkonjunktur. I 
början av 1880-talet vände konjunkturen åter uppåt, och både produktion och export tog 
fart.6 Under detta årtionde, liksom det följande, tillkom en rad nya sågverk. Visserligen 
fluktuerade priset på färdigprodukterna och sågtimret, och några år under båda årtiondena 
var ur konjunktursynpunkt besvärliga. Men trendmässigt ökade den norrländska expor
ten fram till sekelskiftet, då den nådde sitt kvantitativa maximum. 7 

Till skillnad från övriga Norrland var etableringen av nya sågverk i Västerbotten under 
1870-talet blygsam, och endast två nya anläggningar tillkom. Nästföljande årtiondet 
ökade länets ångsågar med tre för att vid sekelskiftet uppgå till 16.8 Ett intressant nytt 
inslag vid denna tid var att länet 1900 fått sina första, tre cirkelsågverk. Det var man 
tillsammans med Jämtlands län ensam om i norra Sverige. Inslaget av vattensågar i 
Västerbotten var ännu påtagligt och utgjorde mer än en fjärdedel av länets totala såg
verksbestånd. Ångkraften hade nu fått sitt genombrott inom länets sågverksindustri, men 
flera av de ångsågar, som byggdes under åren strax före sekelskiftet fick en mycket kort 
historia. Inte mindre än sex av dem var tagna ur drift redan före första världskrigets 
utbrott.9 

År 1900 exporterades från Skellefteå och Umeå tullkamrnardistrikt tillsammans 470 000 
m3 sågade trävaror. Samtidigt utskeppades från Härnösands och Sundsvalls tullkammar
distrikt totalt 1475000 m3. Till detta kom 198 000 m3, som gick över ömsköldsvik. 
Därmed var utskeppningen från Västerbottens län endast en dryg fjärdedel av Väster
norrlands, vars ångsågar uppgick till inte mindre än 106 stycken, medan vatten sågarna 
var sex till antalet.Västerbottens exportsågverk hade en medelproduktion på årsbasis som 
översteg de västernorrländska noteringarna. 10 Den betydligt större exporten från Väster
norrland kan följaktligen i första hand förklaras med att länet hade betydligt fler produk
tionsanläggningar än Västerbotten. 

4 Den äldsta ångsågen i Västerbotten låg i Sandvik, Holmsund, vilken uppfördes 1858. De fem övriga 
var Nordmalings ångsåg i Rundvik, Klemensnäs, Sävenäs och Ursvikens ångsåg som låg i Skellefteå 
landsförsamling samt i Byske socken, Båtviks ångsåg vid Furugrund. Västerbotten 1-2 1976, passim. 
5 Wik 1950, 126,309. 
6 Söderlund 1951, passim. 
7 Wik 1950, 191. 
8 Wik 1950, 292- 296. De under 1870-talet nystartade sågverken låg i Bureå och Furugrund. De ångsågar 
som anlades mellan 1881 och 1900 var: Norrbyskär, Rosinedal i Degerfors socken, Holmsund, Obbola, 
Nyhamn samt örviken och Nyhamn i Skellefteå landsbygdsförsamling. I Byske socken byggdes ångsågar 
vid Renholmen och Halsögrund. Slutligen uppfördes ett ångsågverk i Umeå stad. 
9 ibid. Cirkelsågarna var uppförda i Vännäs, Umeå landsförsarnling 
och Åsele. 
10 Wik 1950, 151, 309. 
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Perioden, som sträckte sig från sekelskiftet fram till första världskriget uppvisade den 
svenska sågverksindustrin tydliga tecken på stagnation. Dessutom drogs branschen drogs 
under de år som närmast föregick storstrejken 1909 in i en lågkonjunktur.Konjunkturen 
var på väg upp, när världskriget bröt ut. Efter ett tillfälligt stopp för utskeppningen i sam
band med krigsutbrottet, fortsatte utlandets efterfrågan på svenska trävaror att öka under 
1915 och 1917, i en situation när priset på färdigprodukterna steg snabbare än råvaru
priserna och arbetskostnaderna. Sedan tyskarna proklamerat det s k oinskränkta u-båts
kriget och förklarat trävaror som krigskontraband föll den svenska sågverksexporten 
kraftigt fram till världskrigets slut i november 1918.Under de två första fredsåren steg 
åter den internationella efterfrågan på sågade trävaror, och 1920 låg de svenska 
exportkvantiteterna i nivå med de noteringar som gällt före kriget.11 

I Västerbottens län, där antalet ramsågverk varit oförändrat mellan 1900 och 1913, 
tillkom under perioden 1914-1920 sju anläggningar. D~ed hade antalet ramsågar 
uppnått sitt maximum, vilket innebar 30 anläggningar. An kraftigare var tillväxten inom 
länets cirkelsågverk, som ökade kontinuerligt under hela 20-årsperioden för att 1920 vara 
28, vilka huvudsakligen var lokaliserade till inlandet och hade en produktion som före
trädesvis avsattes på hemmamarknaden. I det södra grannlänet var utvecklingen annor
lunda. I Västernorrland förblev beståndet av ramsågar praktiskt taget oförändrat under 
hela perioden, där ramsågarna 1920 räknades till 103 stycken. Cirkelsågarna hade ännu 
inte fått fäste här. Ännu 1920 fanns i länet endast en sådan såg.12 För Västerbottens del 
hade utvecklingen inneburit att länet året 1920, relativt sett, knappat in något på de 
exporterade kvantiteterna från Västernorrland.13 

Depressionerna i början av 1920-talet och i början av 1930-talet drabbade den västerbott
niska sågverksindustrin hårt. Försäljningspriserna sjönk kraftigt, produktionen skars 
ned och arbetslösheten nådde aldrig tidigare noterade nivåer. För att pressa kostnaderna 
tvingades sågverksägarna till omfattande rationaliseringarar av driften. Men enbart detta 
räckte inte. I flera fall tvingades man lägga ned verksamheten för gott.14 Sågverksdöden 
satte in, och i länet halverades ramsågarna från 30 till 15 mellan 1920 och 1937.15 På 
tröskeln till andra världskriget hade länets sågverk genomgått en omfattande moderni
sering. Den sista vattensägen, i Robertsfors, hade lagts ned 1935, och de allra flesta 
ramsågarna var nu elektriskt drivna.16 Men för mellankrigstiden hade branschen som 
helhet en stagnerande utveckling. I Västernorrlands län tog sig sågverksdöden bl a 
uttryck i att antalet ramsågar reducerades med drygt en tredjedel.17 

Inom sågverksindustrin uppvisade cirkelsågarna under mellankrigstiden expansiva och 
avancerande drag. Då bildades i Norrland ett mycket stort antal sådana sågar, som van
ligen var transportabla, mycket små och som bara drevs under en viss del av året. De som 
låg bakom tillkomsten av cirkelsågarna var bl a hemmansägare, hemmasöner, arbetare 
och lastbilsägare och var under mellankrigstiden en följd av lastbilstrafikens genombrott 
och ett utbyggt vägväsende. En betydande roll för företagsbildningen, särskilt under 
1930-talet, var att en ny sågningsteknik:,som förbättrade kvaliteten, introducerades. Ba
kom tillkomsten av cirkelsågarna under detta årtionde låg också ett s k marknadssug, 
vilket uppkom som följd av en starkt ökad efterfrågan på trävaror från den livliga 
byggnadsverksamheten. De vid kusten belägna exportsågverken kunde inte prismässigt 

11 Söderlund, 1951, 201-256. 
12 Wik 1950, 296, 309. 
13 Wik 1950, 210 f, 217 f, 220 f, 230f. 
14 Söderlund 1951, 257-343. 
15 Wik 1950, 296. 
16 Holmström 1988, 146-153. 
l 7 Wik 1950, 309. 
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konkurrera med cirkelsågarna om trävaruleveranserna till de växande tätorterna i Norr
lands inland.18 

Även i Västerbotten, där cirkelsågar funnits sedan sekelskiftet var företagsgrundningen, 
inte bara under mellankrigstiden utan även under världskrigsåren, intensiv. De sex cirkel
sågarna, som fanns 1913, hade 1920 blivit 28 för att år 1937 uppgå till inte mindre 71. 
Västerbottens cirkelsågar uppvisade en helt annan utveckling än Västernorrlands. I sist
nämnda län debuterade cirkelsågen, som låg i Bollsta församling, först vid tiden för 
världskrigets utbrott. År 1920 hade verksamheten vid denna såg upphört, och nu fanns 
länets enda cirkelsåg i Junsele. Visserligen ökade antalet cirkelsågar i Västernorrland 
under såväl 1920- som 1930-talet. Men de uppgick 1937 till endast 18.19 

Sistnämnda år utgjorde exportvärdet av trävaror över de västerbottniska hamnarna drygt 
27 % av de västernorrländska noteringarna. Därmed bröts en 40 årig trend som innebar 
att att det västerbottniska exportvärdet på trävaror i relativa termer successivt knappade 
in på det västernorrländska exportvärdet. Från att ha uppgått till 14 % år 1890, steg den 
västerbottniska andelen till 28, 32 och 36 % under åren 1900, 1913 respektive 1930.20 

Skogsindustrin och den västerbottniska exporten 

Från början av 1870-talet och in på 1900-talets första årtionde bestod den västerbottniska 
exporten av tre produkter: trävaror, tjära och produkter från länets järnbruk.21 Från 1890 
minskar såväl tjäran somjärnverksprodukternas andel i produktionen och hade vid sekel
skiftet praktiskt taget försvunnit. Vid sistnämnda tidpunkt bestod länets export nästan ute
slutande av sågade trävaror. 

Exportvärde(tkr / fasta priser) för Västerbottens län samt exportens 
procentuella fördelning på olika varuslag i Umeå respektive Skellefteå 
tullkammardistrikt 1871-1937. 1937=100. 

AC- Trävaror Massa Övriga Järnprod/ 
export- skogsprod malm 
värde Um Ske Um Ske Um Ske Um Ske 

1871 4 255 86 5 9 
1880 6 336 85 9 6 
1890 12 680 91 95 7 5 2 
1900 23 420 97 99 3 1 2 
1910 24 331 70 77 28 22 2 1 
1920 21 460 57 52 41 48 2 
1930 35 432 54 55 46 36 9 
1937 23 291 41 35 58 43 1 22 

Anm. 1882 bröts Skellefteå ut ur Piteå tullkammardistrikt och bildade ett eget distrikt 
Källa: Bearbetning av Wik 1941, 131 ff. 

I början av 1900-talet byggdes län~~ första massafabriker. De första anläggningarna var 
sulfitfabriker: Robertsfors 1904, Ohrviken 1906/1907 och Hörnefors 1907. Det första 
träsliperiet startade i Byske 1907, följt av ett i Umeå 1909. 1913 var det dags för Scha
rins träsliperi i Ursviken, och åren 1927 (28 påbörjades produktionen vid Sofiehems trä-

18 Dahmen 1950, 304 ff. 
19 Wik 1950, 259,296,309. 
20 Wik 1941,150,160,173, 180,197. 
21 Tjäran redovisas i kolumnen "Övr skogsprodukt". 
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sliperi och vid Byske träsliperi. Länets enda sulfatfabrik uppfördes i Obbola under åren 
1912/13.22 

Liksom för ramsågverken gick merparten av massafabrikernas produktion på export. 
Massaexporten tog en allt stora andel av länets totala utförsel. På 1930-talet hade massan 
med god marginal passerat trävarorna som den viktigaste exportvaran.Då hade länet 
också fått en tredje viktig exportvara: malm från Bolidengruvorna 

Några avslutande kommentarer 

När sågverksindustrin i mitten av föregående århundradet fick sitt genombrott, fanns 
inom Västerbottens län de största sågverksanläggningarna i norra Sverige, vilka också 
hade den största medelproduktionen.Till skillnad Västernorrland skedde här inte någon 
snabb modernisering av produktionen. Produktionsökningen skedde ända fram till 1880-
talet genom att antalet vattensågar blev fler, och det var först på 1890-talet som ångkraften 
fick sitt genombrott inom den västerbottniska sågverksindustrin. Jämfört med det södra 
grannlänet var ännu sekelskiftet såväl företagsgrundandet som produktionen inom 
sågverksindustrin i Västerbotten av liten omfattning. Under de följande årtiondena fram 
till andra världskriget knappade länet in något på Västernorrland. Det skedde under en tid 
när sågverksindustrin i sin helhet uppvisade stagnerande drag. 

Vid sekelskiftet dök de första cirkelsågarna upp i länet Som en följd av att hemma
marknaden fick ökad betydelse både under första världskriget och under mellankrigstiden 
blev cirkelsågarna kontinuerligt fler. Särskilt snabb blev tillväxten av länets cirkelsågar 
under 1930-talets inhemska byggrusch. 

Den viktigaste förändringen inom länets skogsindustri var emellertid tillkomsten av mas
saindustrin, som successivt byggdes ut under en dryg 20-årsperiod med början 1904. 
Den avancerande massaindustrin blev under 1930-talet Västerbottens viktigaste 
exportvara och därmed en allt viktigare intjänare av nettovaluta. 

Men under perioden 1850-1937 var länet först och främst råvaruleverantör till sågverken 
och massaindustrierna i Västernorrland Detta stod redan i början av 1890-talet klart för 
dåvarande landshövdingen i Härnösand, Gustaf Ryding, som på ett utmärkt sätt beskrev 
Västernorrlands "egen" skogsutnyttjandefront: 
" ... att derest den inom länet försågade timmermängden härrörde från dess egna skogar, 
afverkningen skulle vara i sanning förödande. Men tack vare att Ljungan, ldalselfven och 
Ångermanelfven utgör tre sammanhängande flodområden, som omsluter hela Jemtland, 
södra delen af Vesterbottens lappmark ... hvarjemte Indals- och Ångermanelfvarnas floder 
efter Ströms och Hotagens vattendalar, sträcka sig öfver gränsen till Norge, är det möj
ligt att förse länets sågverk med råvara" .. . "Vid Vesternorr~~ds läns kust försågas dess
utom timmer, som genom flottning på hafvet hitförts från Ofvre Norrland och Finland. 
Det är på grund af dessa förhållanden, som mellersta Norrland inom trävarurörelsen kan 
intaga det främsta rummet." 23 

22 Nordisk trävarukalender 1937/38. Även om forskningen om den västerbottniska sågverksindustrin inte 
är särskilt omfattande, är den än mindre för länets massaindustri. Något relevant översiktsverk om den 
västerbottniska eller norrländska massaindustrin finns inte heller. Det är en av anledningarna till att 
massaindustrin här behandlas så summariskt. 
23 Källa: BiSOS H. Landshövdingens i Västernorrlands län femårsberättelse för åren 1891-1895. 
Anm.Understrykningarna är författarens egna. 
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BAGGBÖLERIET I INTERNATIONELLT PERSPEKTIV 

Ett aktuellt forskningsområde i blixtbelysning 

Mina damer och herrar! 

Sven Gaunitz 
Institutionen för ekonomisk historia 

Umeå universitet 

Som var och en vet, är det skillnad på att äga och att ha. Jag har er som auditorium, men 
jag äger er inte. Jag gläder mig åt att få ha er som lyssnare, men jag kan inte göra vad jag 
vill med er. Att äga innebär en lagligt sanktionerad rätt att hantera något efter eget skön, så 
länge som jag (ägaren) håller mig inom lagens råmärken. 

Nu vill jag använda mitt inflytande över er för att väcka ert intresse för ett forskningsom
råde med speciell anknytning till övre Norrland. Det gäller rätten till resurserna, närmare 
bestämt naturresurserna. 

Äganderättsfrågor är ofta på tapeten. Hushållningen med våra naturresurser är ständigt på 
dagordningen. Så var det också för hundra år sedan. Ordet "baggböleri" blev på 1860-talet 
skällsord för ett slags resursutnyttjande, som stred mot vedertagna äganderättsprinciper. 
Vad innebar det? Kan det lära oss något om hur vi genom lagar och äganderättsregler 
påverkar våra naturtillgångar? Jag vill försöka svara genom att först precisera baggböleriets 
innebörd, sedan antyda moderna teorier om ägandet och slutligen söka internationella pa
ralleller till händelserna här i U mans och Vindelns ådalar. 

Saken har en historiefilosofisk sida. Låt mig börja med den! Vi måste nämligen lära oss att 
skilja mellan olika slags händelser. Ett mord, tex på president Kennedy, är ett faktum, så 
snart det har skett. Vi är helt på det klara med hur vi skall bedöma det. Däremot vet vi inte, 
varför det skett och inte heller, hur det kommer att påverka oss. 

Helt annorlunda med ett långsamt och utdrag~t händelseförlopp, som baggböleriet. Hur 
skall vi bedöma det? Skall vi godkänna det? Ar det rätt eller orätt? Det första problem vi 
möter är att det tar tid att varsebli att något händer. Sedan tar det också tid för oss att 
komma överens om hur vi skall tolka det, och det dröjer ännu längre innan vi kan genom
driva vår tolkning och fatta beslut om den. 

En sådan process kan gå obemärkt förbi, eller också observeras den först när den är full
bordad. Den kan också resultera i en händelse, då konflikten drivs till sin spets. Detta var 
vad som inträffade vid tingsrätterna i våra ådalar 1850 och 1878. 

Baggböleriet 

Vi kan följa förändringsprocessen i Övre Norrland från slutet av 1700-talet. Då hade tim
merskogen där börjat värderas högre än tidigare. Internationell efterfrågan lockade till in
vesteringar i flottleder och sågar, och den snabbt ökande befolkningen tillhandahöll arbets
kraft. Trogen traditionerna från 1600- och 1700-talens bruksekonomier behöll kronan kon
trollen över nybyggesanläggningar och sågar. Båda uppmuntrades men hölls inom privile
giesamhällets ramar. För att stödja sågarna tilldelades en del av dem stockfångsträttigheter 
på kronans skogar från 1780-talet. Det rörde sig om hundratals och några gånger tusentals 
träd per år, och priset, stubböret, sattes lågt. 
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Förutsättningarna för kronans agerande var dels dess generella anspråk på överflödig 
skogsmark, grundat på Gustav Vasas brev från 1542, dels avvittringen i Väster- och Norr
bottens län, som började 1786. Denna innebar att skogsmarken delades upp i krono- och 
bondeskog och att tydliga gränser stakades ut. Stockfångsterna beviljades innan avvittringen 
var klar och kan ses som en övergångsform, innan kronan fått klarhet om sina egna domä
ners omfattning och tillstånd. Efter 1820 gavs inte några nya stockfångstprivilegier, och 
från 1827 slog kronan in på en liberal linje, som bl a innebar att den ville privatisera sina 
egendomar. Detta fick dock störst effekt i andra delar av landet, t ex för bruksprivilegie
skogar. 

Tilldelningen av stockfångster utgick från antagandet om att man skulle säkra sig en uthållig 
avkastning från skogarna och beräknades mycket försiktigt. I allt beviljades ca 3 000 träd 
per år på markerna i Urnans och Vindeln ådalar. Efter långa underhandlingar utvidgades 
den till ca 10 000 träd år 1850. Hela denna avverkning kom från år 1842 på Baggböle, dit 
all privilegierad sågning koncentrerats av dess nya ägare, firman James Dickson & Co i 
Göteborg. 

Vid denna tid steg efterfrågan på sågat virke snabbt, och det är troligt att sågarna i Bagg
böle förbrukade upp till tio gånger mer än den privilegierade stockfångsten. En del av råva
ran erhölls i leveranskontrakt från bondbyar, ofta oskiftade. Mellanskillnaden hämtades från 
de skogar, som genom avvittringen skulle tillerkännas kronan. Däremot hade sågverks
ägarna ännu inte hunnit skaffa sig fasta egendomar och inte heller avverkningsrätter på bon
deskogar. 

Det var alltså lätt att sälja virket. Det var också lätt att finna råvaran. Arbetskraft fanns. 
Marknadskrafterna gav sitt bifall.. Bara de institutionella hindren stod emot. Det var hus
hållningsprincipen, dvs principen att man måste hushålla med skogen, och det var ersätt
ningsfrågan. Hur skulle man kunna betala för mer timmer än man hade tillstånd att av
verka? Ett sätt var att försöka få tillståndet utökat, och det beviljades ju omsider, men inte 
så mycket som behövdes. 

Ett annat sätt var att låta saken ha sin gång, uppmana bönderna utmed ådalarna att avverka 
var de ville, och sedan köpa utan att fråga varifrån virket kom. På det sättet fick bönderna 
ordentlig arbetsförtjänst, och dessutom kunde de spara sin egen skog för framtiden. 

Det låg således i alla de tre parternas intresse att timret avverkades: kronans, sågverksägar
nas och böndernas. Men hur? De två sistnämnda agerade gemensamt mot kronans anspråk. 
Bakom böndernas inställning kan man åtminstone ana äldre rättsregler som betraktade sko
garna som fria att nyttja. Den ökande exploateringen förödde dessa sedvaneallmänningar 
och krossade därmed också det äldre regelverket. 

Kronan försökte få kontroll över exploateringen genom att lyssna på rykten och spionera på 
Baggbölesågarnas verksamhet. Det verkade som om produktionen var orimligt stor, och 
många tecken tydde på att man sågade omärkt timmer. Sådana anklagelser var dock svåra 
att leda i bevis, och sakernas tillstånd ändrades föga av att några obekräftade rykten gick. 
Dem kunde företagsledningen nonchalera. Det var inte förrän ersättningsfrågan sköts fram , 
som hanteringen bromsades upp. Ty här var det fråga om att peka ut en stöld från kronan -
i klart vinningssyfte, dessutom, och med stora förtjänster. Tjuveri! 

På detta sätt fann kronan en väg att driva igenom sin syn på äganderätten. Det var visserli
gen en omväg att gå över ersättningsfrågan, men den frågan var lättförståelig och tolkades 
omedelbart som ett klart brott enligt rådande rättsbegrepp. De förment avsiktliga stölderna 
väckte en arg tidningsopinion, och de var ett starkt argument även i 
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förhållande till bondesedvänjan. Ersättningsfrågan blev helt enkelt ett instrument för att 
driva igenom en ny samhällssyn och ett ändrat regelverk. 

På detta sätt framstår baggböleriet som ett led i en lång utvecklingskedja, som mejslade 
fram nya rättsbegrepp och nya förhållningssätt till skogen, och därmed till våra naturresur
ser. Ordet har även tagit sig andra betydelser som har med skogsexploateringen att göra. A 
ena sidan används det om vanskötsel av skogen, t ex genom grovskogsplockhuggning. A 
andra sidan gäller det för lurendrejeri vid skogs- och fastighetsköp. Det är emellertid den 
ursprungliga innebörden, olaga avverkning av kronoskog, som jag använder, när jag nu vill 
söka samtida och moderna paralleller. 

När vi försöker renodla händelseförloppet finner vi en konflikt mellan tre parter om hur en 
fritt tillgänglig resurs (timmerskogen) skulle utnyttjas. Våra vänner ekonomerna skulle tala 
om "fria nyttigheter". Förloppet formades av parternas försök att var för sig hävda sin egen 
handlingslinje. De agerade i vad som närmast kan betraktas som ett laglöst tillstånd. De 
prövade varandra i ett slags fri eller rättare sagt förutsättningslös förhandlingssituation, och 
denna kraftmätning pågick till dess att en ny praxis utvecklats och fästs i lag. 

Konflikten om västerbottensskogarna utlöstes av de nya utvecklingsmöjligheter, som öpp
nade sig genom ökad efterfrågan på trävaror och större tillgänglighet. Den förstnämnda 
kom till synes i högre priser på den brittiskdominerade världsmarknaden, den senare i 
sänkta fraktkostnader. Detta innebar signaler till virkesmarknaden i norr om att läget 
förändrats, så att en exploatering kunde påbörjas. När dessa signaler har varit tillräckligt 
tydliga kan vi historiker i efterhand iaktta dem som en förskjutning av de relativa priserna 
för de aktuella varorna mellan två regioner. Däremot säger relativa priser inte mycket om 
orsakerna till förändringen, och detta gör dem till ganska trubbiga instrument, när man vill 
studera resurstillgång och exploatering. 

De relativa priserna, eller rättare sagt, de relativa kostnaderna blev så fördelaktiga för en 
exploatering av de övrenorrländska skogarna att de institutionella ramarna sprängdes, och 
en nytt regelverk etablerades. 

Vad som främst får mig att lyfta fram baggböleriet är att det är ett ovanligt tydligt exempel 
på förhållandet mellan resurstillgång och institutionella arrangemang. Kan det 
generaliseras? Jag tror att det vore värt att studera paralleller och kontrafaktiska lösningar. 
Fanns det samtida paralleller till detta slags resursutnyttjande på andra håll, och, i så fall, 
på vilka villkor genomfördes de? 

Institutioner, regelverk och kontrakt 

Här är det dags att ta hjälp av modern ekonomisk teori. I den har spelet mellan å ena sidan 
samhälleliga institutioner och å den andra företag och andra aktörer på marknaden fått stort 
utrymme. För att klargöra vad detta innebär måste vi ge ordet institution ett mer abstrakt 
innehåll än i vanligt språkbruk. Det syftar den här gången inte alls på statliga vårdhem eller 
något liknande i massivt rött tegel. Det avser i stället lagar och sedvänjor och för den delen 
andra slags kulturella yttringar som finns kring olika slags samhällsfunktioner, t ex i form 
av äganderätt. Vi brukar också tala om "regelverk". 

I sin berömda översikt över institutionernas betydelse för ekonomin skiljer Douglass C 
North ut tre nivåer, nämligen politiska och rättsliga regelverk, ekonomiska regelverk samt 
kontrakt. De tre nivåerna är alla tvingande för de människor som omfattas av dem i den 
meningen, att om de inte åtlyds leder olydnaden till bestraffning. Politiska regelverk fast
ställer hur beslut skall tas och hur frågor skall handläggas i samhället. Ekonomiska regel
verk bestämmer innehållet i äganderätten, dvs först och främst vilka rättigheter som gäller 
för användningen av egendom och hur inkomsterna därifrån disponeras och sedan vilka 
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möjligheter som lagen ger att avgränsa och överlåta en förmögenhet eller resurs. Kontrakten 
slutligen fastställer villkoren för en speciell transaktion. (North 1990 s 47) 

Bakom det system som jag nu behandlat och som kan sägas vara det formella ligger ett in
formellt, som till stora delar liknar det formella. Det föregår och underbygger de etablerade 
institutionerna. Om de två systemen kommer på kollisionskurs uppstår oro i samhället. 

När är institutioner och regelverk effektiva? Svaret har getts av nobelpristagaren i ekonomi, 
Ronald H Coase, som koncentrerat sig på vilken roll som kontrakt spelar för det ekono
miska livet. Han pekar på två kriterier. Det första är hur kostnadsfördelningen ser ut mellan 
de parter som godkänt kontraktet. Det andra är vilka besparingar som skulle kunna göras 
genom förändringar i regelverken. Coase grundar sig i det fallet på sin syn på företagens 
roll. Han fokuserar deras renodlat ekonomiska funktioner, eller med andra ord deras eko
nomiska tjänsteproduktion. Detta motiverar han med att deras viktigaste funktion är just att 
upprätta kontrakt för alla de verksamheter som bedrivs mellan företag och marknad. Man 
skulle kunna tala om företag som "kontraktsknippen" . Kostnaderna för kontrakt och varu
och tjänsteförmedling samlas under termen "transaktionskostnader". Vidare bedömer han 
företagens resultat med ledning av hur effektiva de är som organisatörer, dvs i att producera 
sina kontrakt och de verksamheter som dessa tilldelar dem. Han fäster därför stor vikt vid 
att man gör en analys inte bara av företagets effektivitet gentemot dess konkurrenter utan 
också av samhällsnyttan av de lagar och regelverk, som företaget agerar inom. (Coase 
1960) 

Coase vidgade alltså analysen från att betrakta företagets funktion inom ett visst regelverk 
till att se på hur regelverket förändras och hur detta påverkar företagens, dvs aktörernas, 
form och verksamhet. Därmed öppnades möjligheten att göra en dynamisk analys, som tar 
själva de grundläggande samhällsförändringarna i beaktande. Till dessa räknar jag utan vi
dare exploateringen av en regions naturresurser. Denna dynamik har bland andra Douglass 
North tagit fasta på och försökt belysa i stora sekellånga historiska svep. Han studerar sam
spelet mellan regelverk, aktörer och resultat under olika epoker, och han betonar särskilt att 
ett visst regelverk ger en bestämd riktning, en utvecklingslinje ("development path"), som 
det är svårt och dyrbart för samhället att avvika ifrån. En sådan omläggning skulle kräva 
mycket stora ansträngningar, i form av politisk engergi, socialt tumult och materiella upp
offringar, och därför dröjer den i det längsta. 

Statsmakten är i detta sammanhang endast en av de många aktörer, som skapar institutio
nerna. Till följd av sitt maktmonopol får den emellertid en speciell vikt, eftersom den till
delas rollen att bevaka efterlevnaden av institutionernas regelverk och även att bestraffa re
gelbrott. 

Utvecklingslinjen värderas av North efter dess inverkan på den samhällsekonomiska effekti
viteten. I vårt exempel är det helt klart, att konflikten gällde vilket regelverk som skulle 
tillämpas vid exploaterandet av skogen, och vem som skulle få de privatekonomiska förde
larna av detta. Jag vill gärna tillägga, att det finns starka skäl att gå vidare och studera vil
ken inverkan som övergången till de nya regelverken fick på naturresursen som sådan, alltså 
skogarna. Jag tänker då både på deras värde i det svårfångade perspektivet "biologisk 
mångfald" och dess omedelbara samhällsekonomiskt konstaterbara nytta i form av export 
och personliga inkomster. 

Kontrakt och regelverk påverkas mycket starkt, om det skulle inträffa en varaktig förskjut
ning i prisnivån mellan två områden. I efterhand kan vi betrakta detta som ett indicium på 
att det har inträffat stora förändringar i förutsättningarna för att driva en viss verksamhet, 
tex skogsexploatering, i en viss region. Om så skett eller sker, får det naturligtvis också 
konsekvenser för hur exploateringen genomförs och vilken påverkan den får på det natur
liga - eller tidigare - tillståndet. 

Ett klassiskt exempel på detta kan vara träkolspriserna i England under 1600-talet. De steg 
mycket snabbare än den allmänna prisnivån under perioden 1630-1670, och detta har tagits 
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som bevis för att det hade uppstått stor brist på kolvirke eller trä i allmänhet i England vid 
denna tid. Carlo M Cipolla menar, att det också förklarar varför England började köpa 
järnkanoner från Sverige just då, trots att dessa skulle ha varit av sämre kvalitet än dess 
egna. (Cipolla 1965 s 52ft) 

En modem ansats, som skulle ha kunnat öppna vägen för en transaktionskostnadsanalys av 
svensk skogsexploatering, finns i Per-Olof Bjuggrens studie av den svenska massa- och 
pappersindustrin. Han nöjer sig dock med att skissera exploateringsförloppet och koncentre
rar sig i stället på förhållandet mellan industri och avsalumarknad. (Bjuggren 1985 s 48ff, 
55ft) 

Några exempel 

I ett svenskt pionjärverk om Lule älvdal har Nils-Gustav Lundgren använt sig just av rela
tivprisförändringar för att söka upp och förklara institutionella förhållanden och resursut
nyttjande i Norrland från medeltiden och framåt. Perspektivet är spännande, men framställ
ningen är alltför kortfattad för att hinna gå djupare in på våra frågor. 

Jag har karakteriserat övrenorrlandsskogarnas timmer som en på det hela taget fri nyttighet 
fram till 1800-talet. Detta har få paralleller i Europa, bortsett från Finland och Ryssland. 
Det kontinentala skogsbruket hade för länge sedan passerat detta stadium. Det inträffade där 
i en tid med helt andra, närmast feodala rättstraditioner. Där kan vi alltså inte vänta oss att 
finna direkta paralleller. Jag vill exemplifiera det från Kurt Mantels tusensidiga studie, som 
koncentreras på tyskt 1500-tal. I Tyskland delades sedan urgammal tid begreppet "skog" i 
två delar, med en nyttjanderätt (Forstrecht) och en egendomsrätt (Waldeigentum). Ju längre 
bakåt mot medeltiden man går, desto mer flyter dessa begrepp samman, och de feodala och 
furstliga nyttjanderätterna tar alltmer överhanden. Begreppet "Forst" syftade emellertid från 
början på en skogstrakt som avgränsats från skogsallmänningen för ett speciellt ändamål, t 
ex furstlig jakt eller bränsle till bergverk och befolkningscentra. Ur sådana anspråk kunde 
krav på avgränsning och inhägnad utvecklas, men det var vanligen inte aktuellt med uteslu
tande nyttjanderätt. Att skilja mellan skogsnyttjande och skogsmarksägande var regeln före 
genombrottet för det "moderna", absoluta äganderättsbegreppet. De olika anspråken på 
skogen var alltför många och korsade varandra, så att ett fritt utnyttjande aldrig kom i 
fråga. 

Hos oss i Norrland lever frågan om mångfaldiga rättsanspråk på ett och samma territorium 
kvar genom samebyarnas renbetesrätt. En aspekt på deras försökt att hävda äganderätt, t ex 
till skattefjällen i Jämtland, är att det skulle trygga deras hävdvunna nyttjanderätt. 

I södra Sverige kan skiljandet av inrösningsjord, alltså åker och äng som avgränsades med 
lagskyddade gränsmärken eller rösen, från avrösningsjorden antyda, att den senare var fri 
att nyttja efter godtycke. Så torde ha varit fallet, men även här får vi nog söka oss tillbaka 
till medeltiden för att finna bra exempel. Det var emellertid till största delen fråga om 
vildvuxen, alltså ej odlad, skog. Detta skiljer ut oss, bortsett från några centrala slättbyg
der, från resten av Europa. Nordisk familjebok markerade i seklets början skillnaden mellan 
begreppen skog, "ett större med trädarter beväxt område, som har till ändamål att producera 
virke" och /skogs/plantering, som man sade även kunde användas som beteckning på upp
vuxen skog i södra Sverige. 

Det är rimligt att söka jämförelser med exploateringen av koloniala skogar. Denna skedde 
ofta tidigare än vårt aktuella fall, och den präglades av respektive kolonialmakts rättsregler 
och skogsbruk. När det gäller tropiska och subtropiska regioner finner vi också, att man 
vanligen var mer intresserad av att förvandla skogarna till åker och att anlägga plantager än 
att som här bruka dem uthålligt i ett slags naturtillstånd. Som exempel kan vi ta Java, där 
framför allt teakskogarna lockade. Man har beräknat att upp till 3/ 4 av skogsarealen om
vandlades för jordbruks- och bostadsändamål i vissa områden från 177 6 till 1925. Där 
planterades teak redan under senare delen av 1700-talet i områden med naturlig övervikt för 
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detta trädslag, och rena plantager anlades före 1800. Under hand ex:?loo.:erades också övriga 
naturskogar, som med sin mångfald trädslag var svårare för exploatörerna att komma till 
rätta med. 

Det avgörande slaget mot naturskogarna på Java kom med "the cultivation system" , som 
egentligen var en ny jordbrukspolitik. Den infördes efter napoleonkrigen och tvingade be
folkningen att odla avsalugrödor som socker, kaffe, indigo och tobak, främst för den euro
peiska marknaden. Effekterna på skogarna blev då 
- Nyodling för jordbruksändamål som krävde stora arealer 

men som också tog redan odlad jordbruksmark i anspråk. 
- Stora avverkningar för byggnadsvirke. 
- Bränsleavverkningar, främst till den mycket bränslekrävande sockertillverkningen. 
- Teakplantager! Eftersom dessa liksom övriga prioriterade grödor var exportorienterade 
och monokulturella ryckte de undan mark från andra, lokalt använda skogs typer. Trots att 
de ökade virkesvolym och i sinom tid också gav exportinkomster reducerade de faktiskt den 
lokala virkestillgången. (Boomgard 1992 s 1 lf) 

Det javanesiska "odlingssystemet" drevs igenom ungefär samtidigt som baggböleriet flore
rade hos oss. Ur skogsvårdssynpunkt betecknar Boomgaard perioden 1826-1865 som "the 
age of destruction" . Skälet till vedernamnet var dock ett annat än vad vi träffar på i Norr
land: den skogsstyrelse som funnits tidigare slopades, och odlingsmålen prioriterades hård
hänt. En likhet var emellertid att regelverket till skydd för skogsbruket upphörde att fungera 
på båda håll och att man gick hårt åt skogarna. Men det finns en avgörande skillnad: att 
skogsmarken därborta hade ett högt alternativt värde, när den var kalhuggen. Det hade den 
inte här. 

Jag kan inte undanhålla er den beskrivning som Nancy Lee Peluso ger av lokalbefolkning
ens reaktioner, när kolonialmakten stärkte sitt grepp om skogsmarken, speciellt den som in
nehöll teak, på Java år 1865. Tidigare hade det rått en betungande arbetsplikt för män och 
bufflar i skogsbruket. Nu ersattes denna med lönearbete, men samtidigt fastställdes pen
ningarrenden för jordegendomen, och alla de produkter som man kunde hämta i skogen 
åsattes ett pris. Detta innebar en systemförändring av stor betydelse för ekonomin men tro
ligen inga lättnader för de berörda. Hon skriver: "Staten betraktade var och en som tog 
virke ur teakskogarna utan tillstånd som tjuv. Men för folk som alltid hade levt på att för
vandla skog till jordbruk och som behövde trä till byggnadsvirke och bränsle var tanken att 
'stjäla' trä obegriplig." 

"Det finns inga vittnesbörd om att skogsbyborna förstod den verkliga omfattningen av de 
skogar som den koloniala förvaltningen gjorde anspråk på, men de måste ha känt av de be
gränsningar som sattes för deras dagliga samspel med sin en gång tillgängliga omgivning. 
Bestraffningar och böter infördes för tidigare okända "skogsförbrytelser" som att samla 
bränsle, tillverka träkol, hugga virke för byggnadsändamål och skicka djuren på skogsbete 
(ofta samma bufflar som användes i timmerkörningen). Under förevändning att befria denna 
lokalbefolkning från arbetsplikten utestängde den koloniala staten dem effektivt från den re
surs som deras traditionella självhushållning baserades på." (Lee Peluso 1991 s 70) 

Det javanesiska odlingssystemet hade paralleller på många håll i den tropiska och subtro
piska delen av världen just vid denna tid. Exportgrödorna började bli intressanta på världs
marknaden, och folkmängden i många kolonier ökade och därmed ökade det inhemska 
trycket på nyodling utöver kolonialmakternas påtryckningar. 

Även kolonisationen av Nordamerika skedde delvis samtidigt med kolonisationen av övre 
Norrland. Förhållandena var dock även här mycket olika. Dels var alternativvärdet på jor
den efter avverkningarna oftast stort, precis som i många kolonier, och den odlades därför 
upp. Dels ville den federala regeringen inte satsa tillräckliga resurser för att driva igenom 
en egen skogspolitik i nyöppnade områden. Det lämnades åt den som ville att delta i exploa
teringen, och detta öppnade stora möjligheter för privata storägare, tex järnvägsbolag och 
spekulerande jord- och skogsbolag. Aven i förhållande till den rena jordbrukskolonisationen 
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var den federala inställningen länge osäker, och det krävdes enligt North ett tjugotal kon
gressbeslut om nya lagar från 1790-talet och framåt, innan nybyggare år 1841 fick sin för
köpsrätt erkänd till jord som de tagit i besittning och börjat odla upp.(North 1990 s 88) 

En avgörande skillnad gentemot de flesta kolonierna var naturligtvis den inhemska be
folkningens svaga förhandlingsposition i Nordamerika. På Java förhandlade sig holländarna 
till leveranser från lokala furstar, och arbetet utfördes delvis av lokalbefolkning som specia
liserat sig på skogsarbete. Som nämnts ovan tillkämpade sig den holländska kolonialmakten 
en effektiv kontroll över äganderätt och arbetsmarknad först under 1800-talet.(Peluso 1991 
s 68f, Boomgaard 1992 s 5ff) 

I praktiskt taget alla de fall som jag tagit upp är frågan om förhållandet mellan formella och 
informella institutioner av grundläggande betydelse. Mot en vag och relativt svag sedvane
rätt står effektiva formella regelsystem med skriven lag och ett etablerat domstolsväsen som 
bekräftar dem. Coase menade i sin berömda uppsats från 1960 att det var till följd av att 
transaktioner medför kostnader, som lagarnas ansvarsregler fick effekt på hur resurserna 
användes. Om de hade varit gratis, skulle ansvarsreglerna ha varit utan samhällsekonomisk 
betydelse. Som exempel tog han en tänkt konflikt mellan ranchägare och jordbrukare i 
Vilda Västern om skadegörelse från kringströvande boskap. I en spännande mikrostudie av 
rättsfall i Shasta county i norra Kalifornien har Robert C Ellickson prövat detta Coases teo
rem på 1970- och 1980-talsförhållanden. Hans slutsats är att de allra flesta konflikter löstes 
informellt och utan hänsyn till, vad lagarna egentligen föreskrev om skadeståndsskyldighet 
och skyldighet att fördela kostnader för stängsel och andra skyddsåtgärder. Ellicksons bok 
heter "Order without law" och är ett bidrag till diskussionen av hur de normsystem ser ut 
som används i den informella samhällskontrollen. 

Det fanns ett hot mot denna samförståndsanda mellan bofasta och boskapsskötare i Shasta 
county. Det kom dels från den allt tätare bebyggelsen, som ökade risken för konflikter, dels 
från nybyggda motorvägar, som skapade risker för olyckor som kunde leda till mycket stora 
skadeståndskrav. I båda fallen känner vi igen oss från de exempel på resursexploatering 
som jag har gett: Folkökning och nya tekniska möjligheter skapar en stress, som hotar att 
bryta sönder det gamla regelsystemet för konfliktlösning och resursutnyttjande. 

Avslutning 

Här har jag nu valt ut några exempel som skulle kunna vara paralleller till baggböleriet. 
Några riktigt likartade fall har jag inte funnit ännu. Min tanke är emellertid att vi skall ut
nyttja den historiska erfarenheten från olika miljöer och samhällstyper för att få bättre för
ståelse för vilka former som exploateringen av skog och andra naturresurser kan ta sig. 
Vilka effekter får exploateringen på samhället som sådant? Hur påverkas resurstillgången i 
framtiden? De teorier som jag har hänvisat till är inriktade på samhällsutvecklingen. De be
handlar samspelet mellan institutioner, organisationer och produktiva verksamheter. Eller 
för att konkretisera: mellan regelverk, företag och fabriker eller bondgårdar. Tyvärr lämnar 
de de flesta frågorna om hur resursutnyttjandet påverkar den naturliga miljön öppna. Den 
kopplingen måste vi finna. 

Som exempel på konkreta frågor att undersöka vill jag nämna två. 

1. Vad kostade det att upprätthålla 1600- och 1700-talens regleringssystem för skogsbruket 
jämfört med 1800-talets liberalisering? Jag tänker både på kronan och enskilda bruk och 
bönder. Dessutom: Fanns det sådana institutionella förhållanden att man blev låst vid en 
"utvecklingsväg" a la North vid respektive tidpunkt? 

2. Hur påverkades europeiska skogsbygder i olika exploateringsstadier av den våldsamma 
expansionen av virkesbehovet för städer och industrier under 1800-talet? Vilken roll spelade 
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tex historiskt bestämda institutioner för att utvecklingen blev olika? Påverkades institutio
nernas livskraft av resurstillgångens storlek? Avståndet till marknaderna? Folkmängden och 
de alternativa försörjningsmöjligheterna? 

Och varför inte till slut en tredje: Var verkligen baggböleriet unikt? 

Post scriptum 

1. Några unga åhörare frågade mig om det var riktigt att hävda, att det fanns en och endast 
en innebörd i begreppet "baggböleri". Det är det naturligtvis inte. Ord lever och dör, precis 
som människor. Historikerns roll kan vara att peka på ett ords tillkomst och därmed väcka 
medvetandet om dess ursprungliga betydelse. Att iaktta ett ords innebörd över en längre 
tidsrymd är ofta ett spännande äventyr. Jag har valt den betydelse som bäst passar mitt 
syfte, att diskutera problem med exploateringen av naturresurserna. 

2. En åhörare berättade, att ordet "Baggbölerei" spritt sig till tyska språket med betydelsen 
skogsskövling. 
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Få frågor har väckt så upprörda känslor som hur den norrländska skogsindustrin kom över sin rå
vara. Baggböleriet ligger som en tung dimma över debatten. Det må gälla hemmansköp eller av
verkning av fjällnära skogar. Profitbegär, lurendrejeri och juridiska finter ansågs allmänt vara lik
tydigt med verksamhet inom skogsbranschen. 

Till och med vårt visuella medium har i en längre serie ondgjort sig över den exploatering som inte 
bara drog över de norrländska markerna utan också drabbade enskilda människor. 

Den moderna ekonomiska historiens väg är kantad av liknande företeelser allt från barn- och kvinn~ 
arbete i de engelska kol- och textilindustrin till one-dollar-a-day arbeten i tredje världen. Senare års 
timmerutvinning i urskogsområdena gör inte listan kortare. 

Låt mig redan nu säga, utan att för den skull lägga en moralisk eller etisk aspekt på näringslivets 
affärsmetoder, att vad gäller affärer kan både säljare och köpare stå som vinnare. Men detta inträffar 
endast om och så länge båda parter har fullständig information om marknaden. 

Vi kan lätt erinra oss affärsuppgörelser i vår närhet, där den ena parten har information som den 
andre saknar. I detta fall gör den ena aktören en kraftig övervinst genom sitt kunskapsövertag. 

På liknande sätt kan man säga att skogsbolagen under 1800-talets senare hade ett informationsövertag 
och av förklarliga skäl var den grupp som drog det längsta strået i kampen om råvaran. Emellertid 
fick många av dessa företag smaka egen medicin, då uteblivna signaler från marknaden var liktydigt 
med kris, konkurs och företagsnedläggning 

Rå varuförvärv 

Betraktar vi skogsindustrins förvärv av fastigheter fram till förbudslagstiftningen 1906 kan man ur
skilja tre faser. Under den inledande fasen fram till 1870-talet fick sågverken sin råvaruförsörjning 
tillgodosedd från de kustnära skogarna. Huvuddelen av råvaran kom från skogar, där bolagen endast 
hade begränsad dispositionsrätt. 1870-talets kraftiga konjunkturuppgång blottlade bristerna i detta sy
stem. För att säkra tillgången på råvara övergick bolagen då till att större utsträckning förvärva 
skogsmark. Detta underlättades av den svenska lagstiftningen rörande äganderätten till jorden. 
Bolagen fick därmed en juridisk motpart, med vilken man kunde ingå avtal. Omfattande köp av jord
bruksfastigheter förändrade sedan ägostrukturen i det norrländska samhället. Under några få årtion
den i slutet av 1800-talet överfördes betydande skogsarealer i bolagens ägo, så att de ägde ca en 
tredjedel av all skogsmark i Norrland. 

En bidragande orsak till att att skogsbolagen på en mycket kort tid kom att lägga under sig stora 
skogsarealer i Norrlands inland, var självfallet ett resultat av deras ökade finansiella resurser, men 
delvis sammanhängde det också med utbyggnaden av flottlederna. Samtidigt sammanföll denna 
process med slutfasen av en annan form av jordförvärv, som hade sina rötter i 1700-talets samhälle, 
nämligen koloniseringen av Norrlands inland. Enligt mitt förmenande underlättades bolagens förvärv 
av fastigheter av detta förhållande. 



Byarna i Anundsjö socken. 

□ byar upptagna i 

Gustaf Vasas jorde

böcker, 1600-talsbyar 

■ byar från 1700-talet 

• byar från 1800-talet 

A kronotorp, 1900•-t:alet 

Fig 1 Byar i Anundsjö år 1600 - 1900. 
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Nybyggena var inte tillräckligt bärkraftiga för att försörja en familj. Att sälja innebar inte ett omedel
bart skiljande från brukande av jorden. En försäljning medförde alltså ett betydande kapitaltillskott 
utan att verksamheten i övrigt inskränktes. Nybyggarten kunde stanna kvar och bruka jorden som 
arrendebonde. Första och andra generationens nybyggare sålde sina "hemman". I de gamla odal
byarna blev följaktligen bolagsköp sällsynta. 

Både i 1855 års skogskommitte och i 1866 års skogsordning visade statsmakten sitt missnöje med 
bolagens agerande. Man fann det särskilt upprörande att man anlagt nybyggen enbart i det syftet att 
komma över skogsmarken. I den senare skogsordningen förbjöds anläggande av nya nybyggen. 

I Ömsköldsviksdistriktet hade skogsbolagen kring mitten av 1880-talet förvärvat ca hälften av 
mantalen i två av de fyra skogssocknarna, Skorped och Trehörningsjö. Vid samma tidpunkt ägde 
man 15 procent av mantalen i Bjöma socken. Femton år senare hade man utvidgat sitt innehav till 57 
procent i Skorped, 94 procent i Trehömingsjö och 72 procent i Bjöma. I Anundsjö, till ytan lika stor 
som Blekinge och större än de övriga tillsammans, hade 29 procent av mantalen övergått i bolagens 
ägo kring mitten av 1880-talet, och vid sekelskiftet uppgick bolagens innehav till 43 procent. 
Generellt sett för Norrland överfördes äganderätten till ca 40 procent av den norrländska skogs
marken i bolagens ägo. Förbudslagstifmingen 1906 skulle i mer än drygt ett halvsekel förhindra 
ytterligare förvärv av bondejord. 
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Sågverksnäringens expansion och gynnsamma vinstutveckling resulterade i ett högre löneläge i den
na bransch än i övrig industriell och agrar verksamhet. Arbetskraften sökte sig därför dit. Pull
effekten är tydlig. Ett kvalitativt viktigt inslag i denna process var den långväga inflyttningen av arbe
tare från tex Vännland. Men kvantitativt svarade den omkringligg~~e landsbygden för övervägande 
delen av arbetsstyrkan både vid sågverken och timmerdrivningen i Onsköldsviksområdet. I områden 
där expansionen var särskilt kraftig, tex Sundsvallsområdet, kunde den lokala arbetsmarknaden inte 
tillgodose de ökade behoven och detta område blev följaktligen föremål för en omfattande inflyttning. 

Kring sekelskiftet hade lönerna mellan sågverksindustrin och annan verksamhet utjämnats. Såg
verksnäringen hade nått sin mognadsgrad och efterfrågan på arbetskraft l>Qrjade avta Detta tog sig 
det konkreta uttrycket i Västernorrlands län genom en ökad utflyttning. I Omsköldsviksområdet 
skulle det dröja ännu en tid, innan samma tendenser började märkas. 

Timmerdrivningarna inom råvaruområdet behövde transportkapacitet och arbetskraft. Bolagen gjorde 
stora ansträngningar för att öka antalet "hästkrafter" i området Billiga lån och garanterade transporter 
lockade många bönder till hästköp. Arbetskraften i övrigt kom från den omkringliggande bygden. 
Mina beräkningar visar att ca 20 procent av den manliga vuxna befolkningen (15-50) i Anundsjö 
arbetade i marknadsinriktat skogsarbete. Femton år senare hade andelen ökat till ca 30 procent och 
vid sekelskiftet behövdes nästan varannan man i timmerskogen på vintern. Dessa beräkningar ligger 
snarare i underkant än överkant. 

Allt detta bidrog till att knuffa området in i penningekonomin. Inkomsterna från lönearbete i skogs
bruket i Anundsjö uppgick till ca 190.000 kronor per år under 1880-talet och ökade till ca 310 000 
kronor per år under 1890-talet. Hur mycket motsvarar detta i dagens penningvärde? En grov 
skattning visar att det motsvarar ca 700 miljoner kronor per år. Tänk vad som skulle inträffa idag om 
man startar en industri som genererar denna lönesumma. 

Sociala förändringar 

Hur påverkades befolkningen i området? Den demografiska bilden under 1800-talet uppvisar två till
växtcykler. Den ena kulminerade under 1840-talet och nådde sin lägsta nivå på 1860-talet Den andra 
nådde sin maximala nivå på 1880-talet. Folkökningen var en konsekvens av en mycket hög nativitet 
kombinerad med framför allt under den andra cykeln med sjunkande mortalitet, dvs hög naturlig 
folkökning. 

Nyodling, hemmansklyvning och ökad avkastning vidgade försörjningsutrymmet och gav plats för 
fler människor. I kustområdet blev jordbrukets expansionsmöjligheter allt mer uttömda. Årtiondena 
före 1860 kännetecknades av en kraftig ökning av antalet jordlösa i detta samhälle. Under senare de
len av 1800-talet komplicerades bilden av det industriella genombrottet och betydande folkomflytt
ningar i området. Särskilt märkbar var nettoinflyttningen till kustområdets industriorter och till tät
orter i allmänhet. Inlandssocknama var under samma tid nettoutflyttningsområden. Jordbrukets 
expansionsmöjligheter blev även där uttömda, och allt fler måste försörja sig genom lönearbete. I 
råvarusocknen kunde man ha förväntat sig en betydande inflyttning av arbetskraft till följd av expan
sionen i skogsbruket, men den uteblev, då det lokala utbudet av arbetskraft fortlöpande kunde till
godose bolagens efterfrågan. 

Trävarurörelsens expansion ökade antalet arbetstillfällen dels direkt genom sysselsättning i sågen, 
skeppningen och i skogsbruket, dels indirekt genom den infrastrukturella utbyggnaden. I råvaru
området samverkade den säsongmässiga inriktningen i skogsbruket och jordbruket till att öka helårs
sysselsättningen. Det fanns arbete och inkomster, på vilka man kunde försörja en familj. Detta åter
speglades inte bara i befolkningstillväxten utan också i en kraftig ökning av antalet hushåll. Säker
ligen bidrog också en högre levnadsstandard till en sänkning av mortaliteten. Resultatet blev en 
kraftig befolkningstillväxt. Samtidigt skedde också en påtaglig förändring i samhällets reproduk
tionsmönster. Större delen av arbetskraften i den tidiga trävarurörelsen hade genererats och överförts 
från den primära sektorn. Kring sekelskiftet avtog betydelsen av dessa överföringar. I stället hade de 
icke-jordbrukande grupperna i samhället ökat sin reprcx:iuktion, dvs allt fler arbetare tillfördes arbets
marknaden från den egna sociala gruppen. 
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I min undersökning av Örnsköldsviksområdet framträder betydande och viktiga skillnader i den soci
ala omvandlingen mellan kust och inland. I kustområdet hade proletariseringen nått längre vid trä
varurörelsens genombrott. Kolonisationen var vid denna tidpunkt ett avslutat kapitel i detta område. I 
råvaruområdet fortsatte kolonisationen med oförminskad styrka, även om den delvis hade en annan 
inriktning än tidigare på grund av den industriella expansionen. på kort sikt förstärkte och påskynda
de den industriella verksamheten den sociala differentieringen i Ornsköldsviksområdet. I inlandet 
utvecklades ett symbiotiskt förhållande mellan jordbruk och skogsbruk. Detta förhållande skulle 
medverka till minst lika dramatiska förändringar, när det norrländska samhället ett halvt sekel längre 
fram i tiden på nytt skulle underordna sig skogsindustrins ändrade villkor. 

Politiskt inflytande 

Vid sidan av de materiella och personella betingelserna fick även den institutionella utvecklingen 
betydelse för trävarurörelsens expansion. Skiftesreformema gjorde råvaran tillgänglig. Närings
frihetslagstiftningen stimulerade bolagsbildandet. På samma gång gav också den politiska lag
stiftningen bolagen ytterligare ett instrument att spela på, det kommunala beslutsfattandet. Rösträtten 
knöts till fastighetsägande och inkomst. Den så kallade fyrkskalan, antalet röster, var på landsbygden 
proportionell till fastighetstaxeringsvärdet. Några få stora jordägare kunde därför dominera den 
kommunala sfären. Man får inte överbetona deras roll, men bolagens aktivitet på det lokala planet 
vittnar om dess betydelse. 

I Örnsköldsviksområdet kan man urskilja tre faser i denna utveckling. Under den första fasen från 
den kommunala självstyrelsen 1862 och fram till 1870-talets senare hälft, och tack vare att rösträtten 
var obegränsad och knuten till jordinnehav kunde bolagen i takt med ökade markförvärv motarbeta 
den lokala makteliten. Detta ledde till en brytning mellan jordägare, bönder och bolagen. 

Bolagens krav på inflytande och böndernas motstånd inledde i slutet av 1870-talet den andra fasen i 
utvecklingen, konfrontation. Under denna fas försökte bönderna på olika sätt öka bolagens 
taxeringsvärden. Man kan anta att bolagens agerande i varje fall kan ha haft en återhållande inverkan 
på taxeringshöjningars storlek, men det saknas direkta belägg för att så var fallet. Kommunal
stämmoprotokollen vittnar om återkommande voteringar. 

Den tredje fasen, kompromissfasen är inte lika lätt att belägga och tolka. Bolagens verksamhet hade 
vuxit till en sådan omfattning, att t ex de kommunala skatteutgifterna kunde betraktas som marginella. 
Av olika skäl försämras käl läget på 1890talet, vilket manar till försiktighet. Fortfarande förekom 
konflikter, där de gamla grupperingarna stod mot varandra och kämpade om makten. 

Bolagen hade ambitioner att integrera den kommunala beslutsprocessen i sin verksamhet. I vissa fall 
kan man avläsa ett direkt resultat av bolagens agerande, men det ligger i sakens natur, att man inte 
kan ge något sammanfattande omdöme om eller enkelt mått på resultatet av deras verksamhet. Kring 
sekelskiftet drog sig bolagen ur den kommunala politiken. Hela den politiska bilden förändrades 
också. En framväxande arbetarklass krävde delaktighet i den politiska processen. Partiväsendet på 
riksnivå kanaliserade de nya motsättningarna. 

Avslutande kommentar 

Det industriella genombrottet vid 1800-talets mitt omformade i grunden det norrländska samhället. 
Den fortsatta utvecklingen skulle visa hur förvånansvärt länge denna inriktning levde kvar, och hur 
många trådar som trots alla samhällsförändringar binder samman skogsbolagen och bygden. Hade 
utvecklingen gått i en annan riktning om staten tidigare lagstiftat mot köp av bondejord? Denna 
kontrafaktiska fråga är intressant att ställa, men svaret är inte givet 

~undberg, 0 (1984) Skogsbolagen och bygden. Ekonomisk, social och politisk omvandling i 
Ornsköldsviksområdet. Umeå . 
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Naturlig skogsutveckling i de boreala skogarna 
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SKOGSBRANDEN I ETT IDSTORISKT PERSPEKTIV 

Johnny Schimmel 
Avd för skoglig vegetationsekologi 

SLUUmeå 

Förutom istiderna är med stor säkerhet återkommande skogsbränder den stömingsfaktor 
som har betytt mest för skogsutvecklingen i de boreala skogarna. Under naturliga förhål
landen är det nämligen olika brandsuccessioner som bygger upp huvuddelen av det boreala 
skogslandskapet. Att diskutera skogshistoria och naturlig skogsutveckling i de boreala 
skogarna utan att komma in på skogsbrandens roll vore därför helt orimligt. Följande lilla 
uppsats gör dock inga som helst anspråk på fullständighet när det gäller att klargöra 
skogsbrändernas betydelse i skogsutvecklingen. Detta är heller ingen djupare presentation 
av min egen forskningsinsats utan snarare ett försök att syntetisera och exemplifiera en del 
av den kunskap som finns på det här området. Förutom egen forskning, egna funderingar 
och en hel del egna spekulationer bygger framställningen till stor del på tidigare forskning 
som är utförd vid avdelningen för skoglig vegetationsekologi, främst av professor Olle 
Zackrisson och Fd Anders Granström. 

Ett långsiktigt historiskt perspektiv 

Skogsbränder har förmodligen funnits lika länge på jorden som det har funnits skogar. En 
indikation på detta är till exempel förekomsten av fusain i lager av fossila bränslen, som 
bildats för hundratals miljoner år sedan. Fusain är en grupp av fossila träkolsliknande ämnen 
som antas ha bildats vid förbränning av växtmaterial. 

Det är dock främst från Holocen tid, tiden efter att den senaste isen drog sig tillbaka, som vi 
har mer påtagliga spår av återkommande skogsbränder. Träkol i sjösediment är ett bevis på 
brändernas närvaro. I årsvarviga sediment har man i en del fall till och med kunnat datera 
perioder med extra hög frekvens av skogsbränder. Träkolsskikt eller träkolsfragment i torv 
eller mårlager är ett annat exempel på biologiska arkiv, som ger oss kunskap om gångna 
tiders bränder. Det är dock mycket få undersökningar som har varit direkt inriktade på att 
kvantifiera skogsbrändernas långsiktiga inflytande. Observationer av träkol i olika sediment 
har oftast endast varit en biprodukt i paleoekologiska studier av vegetationsutvecklingen 
och man har därför sällan arbetat på ett sådant sätt och med en sådan precision, att enskilda 
bränder kan dateras. Så även om vi kan vara tämligen säkra på att skogsbranden har varit 
vanligt förekommande i skogarna inte bara under denna mellanistid, utan även under 
tidigare, så är tyvärr den kunskap vi har om brändernas tidigare inflytande högst bristfällig. 
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Skogsbränder i Sverige 

Den viktigaste källan till kunskap om tidigare brandfrekvenser är träd vars kambium har 
skadats av lågorna från en skogsbrand och fått så kallade brandljud. Speciellt tallar kan 
överleva ett mycket stort antal bränder och bli stående kvar, med ett flertal skador åstad
komna av olika bränder. Genom att såga ut en trissa på ett sådant träd kan man sedan datera 
de enskilda bränderna genom årsringsräkning in till det dödade kambiet. Med hjälp av så 
kallad crossdating, där man kopplar ihop brandljud i levande träd, med brandljud i gamla 
stubbar (fig. 1), har man ibland kunnat nå mycket långt tillbaka i tiden. 

Levande träd Kolad stubbe 

1975 
1300 AJ:I. 

Torraka 

Fig. 1. Metodiken vid datering av prover från döda träd med hjälp av så kallad crossdating. Brandskadorna 
i levande träd, torrakor och stubbar kopplas samman på det sätt som schematiskt visas i figuren. Linjer med 
svarta pwtlcter på tidsaxeln markerar brandår. Källa Zackrisson 1977. 

Genom ett flertal omfattande undersökningar i norra Sverige, där man har arbetat med 
ovanstående teknik, är förmodligen de boreala skogarna i Skandinavien det område i 
Europa, där vi har den största kunskapen om brandfrekvenser under det senaste årtusendet. 
Figur 2 visar den längsta skogsbrandskronologi som har upprättats i Norden. Den är gjord 
av Olle Zackrisson för ett område på Haradsheden i Luleälvens dalgång och sträcker sig 
ända tillbaka till tusentalet. Skadorna på träden visar att beståndet har påverkats av skogseld 
18 gånger under de senaste 900 åren. 

Kronologier av det här slaget kan lära oss mycket om hur gångna tiders bränder har på
verkat skogslandskapet. Jämför man olika kronologier, finner man att vissa brandår ofta går 
igen på vitt skilda platser. Ett känt år när det brann på en mängd olika platser i Norrland är 
1888. Ett annat år är 1703 då det enligt en dåtida beskrivning "inte hade regnat på hela 
sommaren och skogseld hade gått öfver hela landet". Dessa kända brandår är alltså i 
allmänhet associerade med sällsynt låg nederbörd och sommartorka. Kopplingen mellan 
skogsbrand och klimat är alltså uppenbar, vilket kommer att diskuteras ytterligare längre 
fram. 
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Fig. 2. Beståndsutvecklingskronologi från Haradsheden vid Luleälven. Brandåren har markerats med pilar 
längst upp i figuren. I den mellersta delen av figuren har åldern och omfattningen av det studerade 
vedmaterialet markerats. Stapeldiagrammet i den undre delen av figuren visar när de undersökta träden 
grott. Källa Zackrisson 1981. 

Brandfrekvenser och skogsbrandbränslen 

Den genomsnittliga tiden mellan bränderna var på Haradsheden 47 år och om man bortser 
från en avvikande period under 1700-talet är det förvånansvärt jämna intervall mellan 
bränderna. Brandåren förefaller i alla fall inte vara helt slumpvis fördelade längs tidsaxeln. 
Det tycks finnas något slags "normal tid" mellan bränderna, och det tycks också finnas en 
nedre gräns i tid från en brand till nästa. 

Tiden mellan bränderna har visat sig variera kraftigt mellan olika vegetationstyper. Harads
heden är en relativt torr lavhed och i denna vegetationstyp har det visat sig brinna mycket 
ofta, i genomsnitt ungefär vart 50 år . I en vanlig barrblandskog av blåbärstyp har det 
brunnit mera sällan, ungefär en gång per sekel, och det finns också fuktiga örttyper och 
sumpskogar, som har brunnit ännu mera sällan eller kanske aldrig. 

De här skillnaderna mellan vegetationstyperna är inte konstiga, om man betänker att en 
grundförutsättning för att elden överhuvudtaget skall kunna sprida sig, är att det finns ett 
torrt och finfördelat bränsle på marken i tillräckligt stor mängd. Brandfrekvensen avspeglar 
alltså till stor del hur snabbt ett lämpligt bränsle torkar ut i de olika miljöerna. På en väl
drenerad tallhed, med glest trädskikt, torkar bränslet ut betydligt snabbare än i en örttyp på 
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finjordsrik mark under tät granskog. Följaktligen är tallheden brännbar under betydligt fler 
dagar per år än vad örttypen är. De vegetationstyper, där vi finner de lägsta brandfrek
venserna, är kanske endast brännbara under sällsynta, extrema torrår. 

Såväl eldens förmåga att sprida sig som energiutvecklingen från den framryckande brand
fronten, styrs nästan uteslutande av de allra finaste bränslefraktionerna, d v s de som torkar 
ut fort och antänds lätt. Dessa finbränslen kan vara nedfallen finkvist och barr, men det kan 
också vara toppen på själva mossmattan i markens bottenskikt. Grövre död ved och 
ikullfallna träd påverkar alltså inte brandrisken. I olika experimentbränningar har jag funnit 
att det ojämförligt viktigaste bränslet i våra skogar är renlavar och skogsmossor i markens 
bottenskikt. Utan en kontinuerlig täckning av mossor eller lavar är det oftast omöjligt för 
elden att sprida sig. Lavarna brinner också vid en högre fukthalt än mossorna vilket ytter
ligare kan ha bidragit till lavhedamas högre brandfrekvenser. 

Bränslet måste alltså vara torrt innan det kan antändas, men det måste som ovan nämnts, 
också finnas i tillräckligt stor mängd för att elden skall kunna sprida sig. På grund av lavars 
och mossors stora betydelse som bränsle för skogsbränder kan det vara av intresse att se hur 
mängd och täckning av dessa arter förändras över tiden efter en brand. 
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Fig. 3. Marktäckningen av husmossa, väggmossa och kammossa vid olika tidpunkter efter brand. 23 
undersökta skogsbestånd av blåbärstyp i Norrlands inland. I 14 av bestånden hade huvuddelen av trädskiktet 
överlevt branden (heldragen linje), i 3 hade huvuddelen av träden dödats av branden (ofyllda fyrkanter) och 
5 av bestånden är områden som hyggesbränts under fröträd (streckad linje). 

Figur 3 visar ett resultat från en studie, där jag har tittat på vegetationstäckning och bränsle
mängder på sammanlagt 23 olika brandfält av varierande ålder. I figuren visas marktäck
ningen av våra vanligaste skogsmossor, hus-, vägg- och kam-mossa olika lång tid efter 
skogsbrand. Man ser en fördröjningsfas i dessa mossors kolonisation i början av succes
sionen. Bottenskiktet domineras under denna inledande tidsperiod av andra, närmast 
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obrännbara arter. Därefter ökar mossornas marktäckning kraftigt under 50 - 60 år, varpå 
kurvan börjar plana ut. Detta innebär alltså en period om kanske 10-20 år efter en brand, 
när en ny brand knappast är möjlig, p.g.a. att bränsle inte finns i tillräckligt stor omfattning. 
Kolonisationsförloppet är också beroende av tätheten i trädskiktet. Överlever inga be
skuggande träd, tycks den brandfria tidsperioden i början av successionen kunna bli 
väsentligt längre. Jag anser att vi här har en hel del av förklaringen till att vi sällan finner 
riktigt täta bränder i de kronologier som har upprättats. 

Bränslemängderna ökar således med stigande ålder hos beståndet, tills en gräns nås när 
tillväxten av mossa balanseras av nedbrytning underifrån. Vikten av mossan kan då vara mer 
än 10 ton per hektar. Även brandrisken ökar med de ökande bränslemängderna, till dess att 
beståndslutenheten gör att uttorkningen försvåras. Med detta vill jag visa att det finns ett 
ömsesidigt förhållande mellan vegetation och brand, där vegetationens sammansättning 
påverkar brändernas frekvens, intensitet och utbredning, och där bränderna i sin tur 
påverkar sammansättning och mängd av vegetation och döda bränslen. 

Klimatet avgörande 

Nu är det dock inte så att bränsleuppbyggnaden varit den enda eller ens den främsta styr
faktorn för brandfrekvenserna. Utöver torrt bränsle krävs det också en antändning. Under 
tusentals år var blixtnedslag den helt dominerande tändningsorsaken. Innan människans på
verkan av skogsekosystemen tog fart, är det troligt att frekvensen av blixtantändningar, i 
denna del av världen var främsta styrfaktor för brandfrekvenserna. Sedan har människan 
givetvis höjt antändnings frekvensen, genom vådaeldar och genom medveten avbränning av 
skog. 

Olle Zackrisson har gjort en specialstudie av brandfrekvenser i Ruskseletrakten längs 
Vindelälven, där han har försökt belysa just människans inverkan. Han undersökte hur 
brandfrekvenserna förändrades före och efter kolonisationen av området, och fann att på de 
torrare markerna, d v s lavhedama närmast älven, var brandfrekvenserna i det närmaste 
oförändrade. Däremot sänkte människan tiden mellan bränderna rejält på de finjordsrika 
moränsluttningarna runt bosättningarna uppe i granliderna. Här hade det tidigare bara 
brunnit ungefär vart 180:e år jämfört med vart 80:e år efter kolonisationen. Förklaringen är 
att det var på dessa bördigare och mera frostskyddade marker, som man fick störst utbyte 
av sina svedjor och betesbrännor. 

Lokalt, och på vissa marker kunde alltså människan kraftigt öka brandfrekvenserna. Jag 
anser dock, att denna aspekt tidigare kraftigt överdrivits. Man måste hålla i minnet att be
folkningstätheten ända fram till vår tid har varit mycket låg i stort sett hela landet. Män
niskors påverkan har därför ofta varit av mer lokal natur. Eftersom de flesta växter och djur 
sedan mycket lång tid är anpassade till återkommande bränder, har en eventuell ökning av 
brandfrekvensen knappast heller varit någon katastrof Sett ur ett långsiktigt ekologiskt 
perspektiv är jag övertygad om, att det senaste seklets effektiva brandbegränsning f'ar 
betydligt mer långtgående konsekvenser än den tidigare ökningen av bränderna genom 
människans försorg. 

Brandljudsundersökningar i norra Sverige har också pekat på betydande lokala skillnader i 
brandfrekvens, betingade av topografi och maritimt inflytande. Generellt sett kan man säga 
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att brändernas betydelse minskar med närheten till kust och fjäll och med ökande höjd över 
havet. Utpräglade höjdryggar i landskapet har liksom den fjällnära skogen varit stora brand
refugier. 

I ett långt historiskt perspektiv är det därför främst klimatet, och inte människan som har 
satt gränserna för brändernas påverkan. Anders Granström har i en uppsats sammanställt 
uppgifter från statens brandinspektion, om antalet blixtantända bränder per kvadratmil och 
år mellan åren 1953 och 1975. Resultatet blev en kartbild som tydligt visar att vi under 
denna tid, hade det största antalet naturliga skogsbränder i sydöstra Sverige, alltså de om
råden där vi har en utpräglad försommartorka. Detta är en utmärkt illustration av kopp
lingen mellan brand och klimat. I det här sammanhanget vill jag också understryka att 
naturligt förekommande skogsbränder inte alls är något utpräglat norrländskt fenomen. 
Tvärtom har skogsbranden förmodligen varit ännu vanligare i södra än i norra Sverige. 

Det brandpräglade skogslandskapet och det brukade 

Så långt har jag velat visa att skogsbranden har varit en naturlig och återkommande del av 
livet i de boreala skogarna; att det är störning snarare än stabilitet som har präglat utveck
lingen. Resten av uppsatsen kommer att ägnas en diskussion om hur gårdagens brand
präglade skogslandskap kan ha sett ut i jämförelse med dagens brukade skogslandskap. 

Ur denna aspekt är det inte bara fråga om hur ofta det har brunnit, utan även brändernas 
utbredning och intensitet är av stor betydelse. Här har det med säkerhet varit en mycket stor 
variation med utrymme för många olika kombinationer. För att ändå generalisera lite, vill jag 
påstå att de allra flesta bränderna har varit små, relativt lågintensiva markbränder. Vårt 
uppsplittrade landskap med stora fuktgradienter inbjuder helt enkelt inte till stora, land
skapstäckande bränder. Undantag har givetvis förekommit, speciellt under utpräglade 
torrår. Storlek eller yttre avgränsning är också något diffusa begrepp när det gäller skogs
bränder. Inom varje brandfält finns nämligen alltid större och mindre områden som helt und
går branden. Den totala arealen av smårefugier iriom brandfältens yttre avgränsningsområde 
kan i vissa fall uppgå till 25 % eller mer av brandfältets totala areal. Ofta utgörs dessa 
refugier av svackor i terrängen och av kantzoner mot sjö och myr. De arter som lever här är 
således inte alls anpassade till lika frekventa bränder som den omgivande skogen är och är 
därför mycket känsligare även för andra störningar, som en kalavverkning av hela trakten. 

I områden där det fortfarande råder en naturlig brandregim, till exempel delar av det forna 
Sovjetunionen, kan man se exempel på den stora variation bränderna skapar i landskapet. 
Den här mosaikartade strukturen med mark i olika utvecklingsstadier, omväxlande med 
olika brandrefugier, har förmodligen varit än mer typisk för det svenska naturlandskapet. 
Det finns givetvis ingen chans att studera ett sådant här brandpåverkat landskap i Sverige 
idag, men gammalt kartmaterial, till exempel från avvittringen i slutet av 1800- talet, kan ge 
en föreställning om hur det kan ha sett ut. 

Figur 4 visar en karta som är gjord med sådant material som grund. I kartan har lagts in de 
brandfält lantmätaren hade noterat - alla de svarta fläckarna. Det har visat sig att de om
råden som klassades som brandimpediment bestod av upp till 10-15 år gamla brandfält. Man 
skilde också ut brandsuccessioner som dominerades av löv, s.k. lövbrännor. Det mosaik
artade mönstret framstår tydligt, och man skall då också betänka att skogen 
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mellan alla dessa fläckar av brandrefugier, lövbränner och färska brandfält också bestod av 
äldre brandsuccessioner. Man hade alltså ett ständigt flöde av olika successionsstadier, som 
flyttades runt i landskapet. I viss mån var det här mosaikmönstret också självgenererande, 
genom att tidigare brandfält kom att begränsa utbredningen av nya bränder. Det skulle man 
kunna tänka sig har förekommit på några ställen i överkanten av figuren, där en brand 
uppenbarligen har brett ut sig i vindriktningen, och sedan tvärt har stannat. 
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Fig. 4. Karta som visar utbredningen av unga brandsuccessioner, lövbrännor och öppna våtmarker i slutet 
av 1800 talet inom ett 20 kvadratkilometer stort område sydväst om Sorsele i Västerbottens inland. Kartan 
år gjord med avvittringskartor från denna tid som grund. Källa Zackrisson 1976. 

Beståndsstrukturen 

Den stora förekomsten av lövträd är nog en av de punkter där den brandpräglade natur
skogen ur ekologisk synvinkel skiljer sig mest från dagens skogar. Lövbränner har förmod
ligen varit vanliga efter brand på bördigare marker, även om vägen över en lövgeneration 
långt ifrån är den enda som utvecklingen kan ta. Uppkomsten har säkert gynnats av hårda 
bränder eftersom lövträdsfrön är små och etableras bäst om mycket av markens mårlager 
bränts bort. Täta bränder eller högintensiva beståndsdödande bränder, som fördröjer etab
leringen av barrträd, gynnar också uppkomsten av lövdominerade bestånd. Även barrskogs
successioner som fritt tär utvecklas efter brand innehåller för det mesta mycket löv. Totala 
lövandelen i den brandpräglade skogen var därför tidigare förmodligen mycket större än 
idag. Men ändå viktigare från ekologisk synpunkt, var att lövträden tilläts åldras och bli 
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stora, för att sedan utkonkurreras och ruttna ned i beståndet - eller kanske dödas av nästa 
brand. 

När markbranden just har dragit fram genom skogsbeståndet, ser det ofta tämligen intakt ut. 
V arken levande träd eller grövre död ved konsumeras av elden i någon större omfattning. 
Många träd har också överlevt brandens passage. Det är mycket ovanligt att alla träden 
dödas av branden. Speciellt grövre tallar är med sin grova, isolerande bark mycket väl an
passade till att överleva skogsbränder. Genom att träd och grupper av träd på detta sätt 
överlevde och blev stående kvar i den uppväxande ungskogen uppstod bestånd, som till 
skillnad från dagens jämnåriga skogar var starkt skiktade. Träd som överlevde många på 
varandra följande bränder blev med tiden följaktligen mycket gamla och grova. 

Även de träd som dödades av branden blev stående kvar i det nya beståndet för att så 
småningom hamna på marken i form av lågor.Skogsbränderna genererade således ett aldrig 
sinande förråd av döda träd och död ved. Död ved i olika nedbrytningsstadier är en för 
många olika organismer viktig resurs, som det råder stor brist på i dagens skogar. 

Sammanfattande kommentarer 

För att sammanfatta det budskap jag har försökt förmedla, ökade bränderna mångfalden på 
en mängd olika nivåer. Dels vad gäller markvegetationens och trädskiktets struktur och 
sammansättning, dels i det stora, landskapsekologiska perspektivet. Genomgående gener
erade bränderna stor variation i landskapet. Till stor del berodde variationen på att olika 
bestånd i skogslandskapet befann sig i olika utvecklingsstadier, beroende på när det senast 
brann. Utvecklingen i sig kunde också ta mycket skilda vägar på olika brandfält. Till detta 
kommer också en mer småskalig variation inom varje bränt bestånd. Inom ett och samma 
brandfält kan man nämligen ha alla varianter av hårt bränd, lätt bränd och helt obränd mark, 
vilket leder till olika artsammansättning av markvegetationen. Närmast oberoende av denna 
brandhårdhet på marken kan man också finna alla grader av överlevnad i trädskiktet inom 
ett och samma brandfält. 

Det brandpräglade skogslandskapet var alltså en ytterst varierad och mångformig miljö 
jämfört med dagens brukade skogslandskap. Stort inslag av gamla lövträd, skiktad be
ståndsstruktur med gamla grova överståndare och en stor mängd döda träd och död ved är 
exempel på naturskogskvaliteter vilka skapades direkt eller indirekt av elden. Detta är för 
artrikedomen och den biologiska mångfalden mycket viktiga kvaliteter som det råder stor 
brist på i dagens skogar. Därför skulle jag slutligen vilja hävda att skogsbranden har varit en 
inte bara naturlig utan också en ytterst viktig faktor för den naturliga skogsutvecklingen i de 
boreala skogarna. 
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BOREALA NATURGRANSKOGARS UTVECKLINGSHISTORIA FRÅN 

ISTIDEN TILL IDAG. 

Inledning 

Annika Hofgaard 
Institutionen för skoglig ståndortslära 
Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå 

Under den senaste istiden var granen tillbakaträngd långt nere i sydöstra Europa, 
samtidigt som de nordvästra delarna av Europa täcktes helt av snö och is. När det 
successivt blev varmare och inlandsisen började dra sig tillbaka för ca 15 000 år sedan 
från det som skulle bli Sverige började återinvandringen av växter. Den skedde till en 
början främst från söder då de norra delarna fortfarande täcktes av is. Så småningom 
hade delvis sluten skog bildats, dominerad av tall, al och björk. Klimatförbättringen 
efter istiden nådde sin kulmen för ca 6000 år sedan. Då täckte "lummiga" skogar med 
inslag av ädellövträd, som lind, alm och hassel, stora delar av Norrland. Men granen 
hade ännu inte nått landet. Den invandrade först flera tusen år senare, via östra 
Norrland, och spred sig på bred front över landet (fig 1). Det var först då, för ca 3000 år 
sedan, som förutsättningarna för bildandet av naturliga granskogar skapades. 

Det är dessa skogars utvecklingshistoria, deras struktur och dynamik fram till dagens 
förhållanden som jag nu ska behandla. 

Fig. 1. 
Granens invandring till 
Sverige under holocen 
tid. (Bradshaw 1991). 
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Granens invandring och nutida granurskogars geografiska läge. 

Klimatet har försämrats kontinuerligt sedan granens ankomst, vilket gynnat arten 
gentemot andra mer värmeälskande trädarter. Granen är fortfarande på vandring inom 
vissa delar av Skandinavien och har inte nått sin klimatiska utbredningsgräns (även om 
detta är omtvistat). Det gäller områden både i söder, norr och väster. 

Vid granens ankomst till landet hade människan redan börjat att påverka och omdana 
landskapet och dess vegetation. Det medförde att utvecklingen fram mot dagens 
naturliga granskogar (urskogar i dess rätta bemärkelse) endast har kunnat ske i 
områden med mycket låg mänsklig aktivitet. Med tiden har detta område kommit att 
krympa allt mer för att idag endast återfinnas längst norrut i Sverige och där endast nära 
fjällen. Detta område nådde granen för ca 2000 år sedan, samtidigt som klimatet hade 
försämrats så mycket att tallen inte utgjorde något konkurrenskraftigt hinder för 
bildandet av grandominerade skogar. Endast här kan man vänta sig att hitta granskogar 
med en ostörd kontinuitet sedan granens invandring. 

Ett område som då särskilt fångat mitt intresse är ett under 1930- och 1940-talen 
välundersökt område med namnet Granberget, beläget på Blaikfjället i Västerbotten 
(fig 2). Professor Tore Arnborg utförde där stora delar av de studier som presenterades i 
hans doktorsavhandling 1943. Hans avhandling utgör i mycket utgångsmaterial för mina 
egna studier i samma område. Speciellt intresse har riktats mot urskogsbestånden 
Granudden och Blekaskogen. 

0 20 km 

Mt. Blaikfjället 

Fig. 2. 
U ndersökningsområdets 
läge, 64°40'N, 15°50'. 

Den totala avsaknaden av tallvedsrester i skogen och avsaknaden av träkol i marken 
gör att man med ganska stor säkerhet kan säga att granen dominerat här kontinuerligt 
under de senaste ca 500-1000 åren. Därtill kommer att preliminära studier av 
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torvstratigrafier inte visar några som helst tecken på brandstörning. Hypotetiskt kan 
man då tänka sig att dessa granskogar har en obruten kontinuitet sedan granen kom till 
området, d .v.s. för ca 2000 år sedan. 

Utvecklingshistoriken för Granbergets granurskogar under de ca 400 senaste åren, 
med tyngdpunkt på de sista 50 åren, belyses i det följande ur olika aspekter. 

Struktur, dynamik och stabilitet i granurskog 

Åldersstrukturen 
En åldersstruktur visar det sammanvävda resultatet av trädartens maximala livslängd, 

beståndens föryngringsförmåga över tiden och eventuella variationer i mortalitet mellan 
olika tidsperioder och/eller olika åldersklasser i bestånden. 

Om föryngring och avdöende vore i konstant balans över tiden, utan yttre påverkan av 
t.ex omgivande klimat, skulle kurvan få en omvänd I-form från 1 till ca 400 år (äldsta 
granen grodde ca 1567 A.D.). Avvikelserna från I-kurvan är resultatet av "störningar" 
från omgivningen. I det här fallet utgör olika klimatvariabler de främsta 
störningsfaktorerna, eftersom andra större störningar saknas. 

Granbergets granurskogar uppvisar föryngringstoppar på 1870- och 1940-50-talen 
vilket är samstämmigt med resultat från andra delar av Fennoskandien. 
Samstämmigheten tyder på att föryngringstoppama har en klimatisk bakgrund. Båda 
perioderna var relativt varma och innehöll sekvenser där flera varma somrar kom i följd. 
I temperaturmarginella och nordliga områden är det en förutsättning för både 
fröproduktion och etablering. Svackorna i åldersstrukturen runt sekelskiftet och under 
de senaste deceninerna, kan analogt förklaras med att sommartemperaturen varit lägre 
under de perioderna. 

Frö.produktion 
Bristen på bra frö utgör ~ del av de klimatrelaterade föryngringssvackorna, även om 

mycket annat som predation av frö och groddplantor och dåligt etableringsklimat har 
stor betydelse. 

Sedan 1984 har jag årligen mätt fröfallets kvantitet och kvalitet. Andelen grobara frön 
har hela tiden varit mycket lågt, men fröfallet var relativt rikligt under våren 1984. 
Fröåret 1984, som var ett stort granfröår över stora delar av norra Sverige, resulterade 
på Granberget i tusentals grobara granfrön/ha. Men antalet etablerade plantor från 
detta fröår blev mycket magert och är inte mätbart i antal/ha och återspeglas 
följaktligen inte heller i ålderstrukturen. 

Föryn~rin~ 
Förutom de rent klimatiska begränsningarna för föryngring och etablering, är också 

tillgången på lämpligt groningssubstrat och konkurrens med redan etablerade 
växtsamhällen, viktiga begränsande faktorer. 

Ca 60% av granföryngringen är beroende av fallna multnande granar och de 
mikromiljöer som de skapar (lågor, stubbar, rotvältor, rotvältegropar, rotben o.dyl.) . 
övriga 40 % växer i det "ostörda" raltskiktet (denna grupp inkluderar även granar som 
etablerats till följd av kortvariga markstörningar, t.ex sparkskador från ren och älg). Den 
multnande vedens betydelse för granens föryngring förstärks ytterligare av att veden 
endast täcker ca 5 % av marken. 
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Den enskilda substratgrupp som har störst betydelse för granföryngringen i naturliga 
nordliga granskogar är lågorna. Lågaföryngringen är en mycket viktig och karakteristisk 
föryngringsforrn i många olika skogsekosystem, där konkurrensen från det etablerade 
fältskiktet hindrar föryngringen. I vissa områden med dominerande skuggtoleranta 
trädarter är upp till 90 % föryngrade på grov ved. 

På Gra.nberget har lågorna betydelse för föryngringen fortfarande ca 200 år efter att 
de fallit. Under de första ca 50 åren är de inte tillräckligt förmultnade för att utgöra 
föryngringssubstrat. Det medför följaktligen att enskilda fallna stammar, efter de första 
50 åren, kan utgöra etableringssubstrat under ca 150 år. 

Tillväxtvariationer 
Inga mätbara tillväxtskillnader relaterade till etableringssubstrat föreligger. Däremot, 

vid studier av tillväxten över tiden är variationerna stora, vilket illustreras tydligt av de i 
figur 3 sammanslagna 63 träden. 
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Den årliga medelårsringsbreddens variation för perioden 1770-1988, samt löpande 10-
års medelvärde. (Hofgaard et al. 1991). 

Gemensamt för den här och många andra publicerade årsringsserier från jämförbara 
områden, är den markanta tillväxttoppen på 1820-talet och den något lägre men bredare 
toppen under 1930-40-talen. Båda topparna är orsakade av ett mer gynnsamt klimat för 
tillväxt. 

Korrelationen med data för sommartemperatur som finns från och med 1860, är god 
för de årsvisa variationerna (r=0.64). De långsiktiga trenderna är svagare korrelerade 
men även de är positiva, vilket tyder på att materialet har en stark dendroklimatisk 
potential. 

Pilarna i figur 3 markerar två fotograferingstillfällen (1938 och 1988). Fotografier från 
1930-talet uppvisar en sargad skog med många gamla toppbrott och torra toppar (fig 4), 
medan fotografier från 1980-talet uppvisar en frisk växtlig skog (fig 5) trots att det är 
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Fig. 4. 
Urskogsparti på Granudden, 620 m.ö.h. Skogen visar tydliga tecken på att den varit 
klimatiskt stressad. Foto Tore Arnborg 22 juni 1941. 

Fig. 5. 
Samma urskogsparti som i figur 4. Beståndet och de enskilda trädindividerna har 
vitaliserats betydligt under det halva sekel som skiljer bilderna åt. Foto Annika 
Hofgaard 2 aug 1988. 
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samma trädindivider. Med hjälp av årsringsinformationen har toppbrottsskadorna 
härletts till det kända snöskadeåret 1911 (markerat med en prick i figur 3). 1938 års 
utseende på granskogen med mycket torrtoppar var allmänt över stora delar av norra 
Sverige och Finland från 1800-talets slut och under början av 1900-talet. Utseendet var 
orsakat av de kärva klimatiska förhållanden som rådde under större delen av 1800-talet. 
Skogarnas utseende vid sekelskiftet, och under första hälften av nuvarande sekel, bidrog 
troligen till den tidigare spridda uppfattningen, att granskog inte klarar att uppnå höga 
beståndsåldrar utan en beståndskrasch som följd. Senare års forskning visar dock inte på 
sådana samband. 1988 års bild är ett exempel på att landets äldsta granskogar mycket 
väl klarar att leva vidare och vitaliseras efter avsevärd klimatisk stress, utan att genomgå 
en beståndskrasch. 

Höjdstruktur 1938 och 1988 
Av fotografierna (tig 4 och 5) får man intrycket att skogen genomgått stora 

strukturella förändringar under de senaste 50 åren. Det är i och för sig sant för det 
översta kronskiktet. När det gäller antalet träd/ha och fördelningen mellan höjdklasser 
är dock skillnaderna mycket små. En viss ökning av antalet granplantor/ha har 
emellertid skett. Ökningen har både en klimatisk och en edafisk bakgrund. De 
sammantagna små skillnaderna i höjdfördelning mellan 1930-talet och 1980-talet tyder 
på långsiktiga relativt stabila förhållanden, och förändringar på individnivå orsakas 
främst av klimatets naturliga variabilitet. 

Avslutande kommentar 

Resultatet av granskogskontinuiteten, från granens invandring efter istiden till idag, 
har blivit en skog som uppnått en dynamisk balans med nu rådande klimat. Det kan 
visserligen vara förvillande för det mänskliga ögat med de långsamma 
händelseförloppen och att spåren av tidigare händelser syns mycket länge. 
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Appendix 

Exempel på foto- och kartmaterial som har använts i de ovan översiktligt behandlade 
studierna. Yta 12. Granudden, ca 610 m.ö.h. 

Foto Tore Amborg 13 juli 1939. 

Foto Annika Hofgaard 22 juli 1989. 

N 

' 
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Provytekartor till yta 12. 
Fotoriktning är angiven med en pil vid den övre kartskissens högra kant. 
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UTVECKLINGEN AV REFUGIESKOGAR -
LÅNGSIKTIGA STUDIER MED POLLENANALYS 

Ulf Segerström 
Institutionen för ekologisk botanik 

Umeå Universitet 

Med skogsrefugier menar vi vanligen skogsbestånd som av olika orsaker är, och länge har 
varit,skyddade från successionsbrytande störningar, t ex skogsbränder. Andra sådana 
störningar kan vara stormfällningar, bete och olika mänskliga aktiviteter såsom skogs- och 
jordbruk eller dikningar. Refugierna har vanligen uppstått i skydd av våtmarker och berg eller i 
sänkor i topografin och på öar. Rent ekonomiska orsaker, t ex svårtillgänglighet, kan 
naturligtvis också bidra till uppkomsten av refugieskogar. Sumpskogar är ofta exempel på 
sådana mer eller mindre ostörda skogsrefugier. 

Vi betraktar gärna sumpskogsrefugierna såsom öar i de annars så störda fastmarksskogarna 
och de är troligen de mest ostörda biotoperna som finns kvar i Skandinavien. I dessa ostörda 
eller måttligt störda biotoper finns ett olikåldrigt trädskikt och tillika mycket gamla träd. Döda 
träd på rot, och lågor finns i varierande stadier av nedbrytning. Många sumpskogar uppvisar en 
hög nischdifferentiering och artrikedom, och har ofta en fågel- och insektsfauna, samt en 
svamp- och lavflora, som inte finns i de omgivande biotoperna som är mera störda. Gemensamt 
för sumpskogarna är också att de är dåligt dränerade och under större delen av året har ett 
överskott på markvatten. Nedbrytningen av organiskt material är därför hämmad och torv 
ackumuleras kontinuerligt. Vid gynnsamma topografiska förhållanden kan man anta an sådana 
refugier dessutom kan utgöra näringsfällor som fångar upp den från omgivningarna fri~orda 
näringen, tex vid en skogsbrand. 

Sådana sumpskogsrefugier kan ha utgjort viktiga spridningscentra, ett slags kärnorr:..-åc-- ::5:
ett snabbt återskapande av ett områdes artsammansättning efter en större natur~e: Se:: : 
ett långt tidsperspektiv kan man också anta att de haft betydelse för att bevara de:i bio:o_· -:~ 
mångfalden. 

Trots den synbarligen stora betydelsen har vi idag endast bristfälliga kunskaper om våra 
sumpskogar och deras historia. Denna kunskapslucka kan bero på flera orsaker, t ex deras i 
vissa avseenden marginella ekonomiska värde, men framför allt på det obefintliga intresset ur 
arkeologisk eller kulturhistorisk synvinkel. Till övervägande del har palaeoekologiska studier 
fokuserats på människans historia och på introduktionen av jordbruket i skilda delar av 
Sverige. De skogshistoriska undersökningarna har mestadels varit inriktade på att beskriva 
storskaliga regionala vegetationsförändringar, snarare än på att studera detaljerna i ett enskilt 
skogsbestånds utveckling. 

De senaste årens utveckling av såväl pollenanalys som provtagningsmetoder har inneburit att 
man alltmera inriktat sig på studier, där målet är att beskriva lokala förändringar snarare än 
sådana som har en mera regional anknytning. Man strävar idag allt oftare efter att utnyttja torv
eller sedimentlagerföljder från små bassänger med ett litet upptagningsområde. Man utnyttjar 
markprofiler och såväl tjocka som tunna råhumustäcken för pollenanalyser. Stor vikt läggs vid 
förekomsten av såväl risväxters som örters pollen när man tolkar lokala förändringar. Mycket 
viktig är naturligtvis den utveckling som skett beträffande möjligheter till att göra korrekta 
dateringar av de organiska lagrens ålder. Åldersbestämningar med hjälp av C-14 analys kan 
idag göras på så små mängder material som enskilda barr, bladrester och frön. 

Ett sätt att studera den långsiktiga beståndsutvecklingen i en sumpskog är att göra 
pollenanalyser av serier av lokala torv- eller råhumuslagerföljder. Genom att analysera prover 
som skurits ut så att man når en hög tidsupplösning kan man i detalj studera dynamiken hos ett 
enskilt skogsbestånd. Genom att dessutom analysera flera lagerföljder från olika platser inom 
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samma bestånd kan man studera mosaikstrukturens förändring i beståndet och t o m följa den 
rumsliga utbredningen för enskilda arter. 

Långrumpskogens historia 

Bakgrund 

Långrumpskogens naturreservat (63°42'N, 19°33'E) ligger i Öreälvens dalgång ca 8 km norr 
om Nordmaling i Västerbottens kustland (Figur 1). Inom det 42,5 ha stora reservatet finns 
såväl fattiga vitmossekärr som torrare områden dominerade av tallskog. I närheten av 
~ångrumpbäcken, som genomkorsar området, finns ett större inslag av björk, gråal och asp. 
Oster om bäcken, mellan moränryggarna finns en mjälatäckt svacka med urskogsartad 
sumpgranskog. De äldsta granarna i området är mellan 250 och 300 år gamla. I området med 
sumpgranskog är grundvattennivån hög, och det är framför allt vitmossor och björnmossa som 
breder ut sig på marken. Blåbär, skvattram, odon, klotstarr, skogsfräken och nordbräken är 
spridda inom området. Bland lavar och vedsvampar finns arter som kräver sena 
successionsstadier, t ex lunglav, hänglavar, gränsticka och ullticka. Bland insekterna hittar vi 
både den större och den mindre barkplattbaggen. 

N 

f 

300 Figur 1. Det geografiska läget för undersökningsområdet 
är markerat med en stjärna. 

Reservatet inger en känsla av gammal ostörd skog där människans aktiviteter haft liten 
betydelse. Emellertid ligger reservatet omgivet av flera gamla byar, och tanken att detta 
område skulle ha tätt stå opåverkat av såväl tidiga som senare tiders kolonisatörer ter sig 
tämligen främmande. 

Syfte 

Mot denna bakgrund var det av intresse att försöka belysa hur gransumpskogen i reservatet 
hade uppkommit; bestämma hur gammal den är; och att tå en inblick i sumpskogens 
utveckling, dess dynamik och stabilitet under hundratals eller tusentals år; samt att undersöka 
om området verkligen var så opåverkat av människan som det tedde sig. 

Metoder 

Frågan om sumpskogens uppkomst kunde bäst belysas genom att undersöka vilka växter som 
funnits på platsen när torv/råhumusackumulationen startade. Pollenanalys av gränsskiktet 
mellan mineraljorden och torvens/råhumusens nedersta lager kunde ge svar på det. 
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Från inalles 59 provpunkter längs 7 transekter, som genomkorsade sumpskogen i östvästlig 
riktning, togs 0.5 cm3 storajordprover från just övergången mellan mineraljord och burnus. 
Avståndet mellan transekterna var 50 m, och avståndet mellan provpunkterna på varje transekt 
30 m (Figur 3). Samtidigt noterades vid varje provpunkt ifall makroskopiskt kol fanns i något 
markskikt samt mättes det totala torv/råhumustäckets tjocklek. 

För att i detalj kunna följa växtsuccessionerna, från tiden för sumpskogens bildning fram till 
idag, togs en hel torvlagerföljd i den del av sumpskogen där torvdjupet var störst. Den 
borrkärnan togs i en grop, där lagerföljden var totalt 39 cm tjock och bestod av mjäla i botten, 
sedan gyttja, torvgyttja och överst ca 25 cm torv. Borrkärnan delades upp i en serie på 
varandra följande 0.5 cm tjocka skivor ur vilka prover för såväl pollenanalys som för 
bestämning av materialets organiska halt togs ut (glödförlustanalys). 

Tre prover skars ut för C-14 åldersbestämning. C-14 analyserna har utförts vid The Svedberg 
laboratoriet, i Uppsala. Valet av dateringsnivåer skedde efter det att pollenanalyserna var 
gjorda och med utgångspunkt från de resultat de gav. 

Resultat och diskussion av analyserna 

Torvdjupet inom gransumpskogen varierar mestadels mellan ca 10-20 cm. På några enstaka 
ställen mättes torvtäcket till 25 cm. Det största torvtäcket finns allmänt i de centrala delarna av 
sumpskogssvackan. På de omgivande talldominerade moränryggarna består markskiktet av 2-5 
cm råhumus. 

Pollendiagrammet (Figur 2) återspeglar den lokala utvecklingen av skogen under de senaste 
dryga 1000 åren. För 1000 år sedan växte på platsen en blandskog där granen dominerade, 
men där också både björk och al var vanliga. Det var en fuktig och näringsrik biotop med stort 
inslag av örter och inte minst ormbunkar. Tre distinkta kollager, och mjölkört i samband med 
dessa lager, tyder på att skogsbrand härjade i området flera gånger under de tidigaste 
århundradena. Mjölkört är en pionjärart som ofta blommar upp efter en störning, och som 
snabbt kan tillgodogöra sig den näring som frigörs i samband med en brand. Temporärt 
påverkade bränderna framför allt granen negativt. Eventuellt kan åtminstone en av bränderna 
ha startats av människan, eftersom ett kornpollen fanns i lagerföljden. Det är inte troligt att det 
rörde sig om en lokal odling på platsen eftersom varken gräspollen eller pollen från åkerogräs 
indikerar detta. Branden kan ha spridits från en bränning för en odling på någon annan plats i 
regionen. Mest troligt är att kornpollenet har blåst in med vinden någonstans från 
omgivningarna. 

Under 1400-1500 AD (kalibrerad ålder) inträffade emellertid något som kom att starkt påverka 
utvecklingen av den här skogen. Ett kraftigt lager av sot och kolfragment vid nivån ca 29-30 
cm indikerar en lokal brand. Detta avspeglar sig också i en markant minskning av andelen 
organiskt material i lagerföljden. Granen och ormbunkarna decimerades starkt, medan 
mjölkörten blommade upp. Troligen påverkades också markens hydrologi, så att det lokalt blev 
fuktigare vilket antyds av en temporär ökning av andelen al och fräkenväxter. Ormbunkarna 
ökade också under en kort period, mest troligt tack vare att branden frigjorde näringsämnen. 
Därefter finns rågpollen frekvent under en kort period i lagerföljden (29-28 cm). Man hade 
anlagt en rågsvedja i området. 

De tre C-14 dateringarna kräver ett mindre klarläggande. Det nedersta provet (29,5-30 cm) 
daterar obränt material som är från tiden före branden. Det mittersta provet (28,5-29 cm) är 
torvmaterial ovanför det lager som innehöll kolpartiklar. Den stora åldersskillnaden mellan 
proverna ovan förklaras av att material saknas, dvs bränts bort, i lagerföljden. Det översta 
provet (25,5-26 cm) daterar torvmaterial från en nivå senare än tiden för rågodlingen, men den 
indikerar ändå en ålder lika med den mittersta nivåns. Denna överlappning förklaras av att en 
viss omrörning av markens ytskikt skett i samband med utnyttjandet av området. Den slutsats 
man kan dra av C-14 dateringarna är att rågsvedjan tidigast brändes under 1400-talet, men 
möjligen något senare. En senare datering än 1400-1500 talet är dock mindre trolig på basis av 
torvstratigrafins tillväxt. 
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Figur 2. Pollendiagram från gransurnpskogen i Långrurnpskogens naturreservat. Stjärnorna markerar kollager. 
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Var låg rågsvedjan? Resultaten av pollenanalyserna från de 59 provpunkterna visar att den 
näringsrika sumpskogssvackan hade tagits i bruk för en rågsvedja. Rågpollen fanns i 6 av 
proverna längs en sträcka om ca 200 m i gransumpskogens mest centrala del (Figur 3). 
Proverna från denna del av undersökningsområdet innehöll också makroskopiskt kol. Vidare 
var andelen gräspollen klart högre i proverna från samma område. Det är dock osannolikt att 
hela området längs denna 200 m sträckning skulle ha upptagits såsom en enda svedja vid ett 
och samma tillfälle. Mera troligt är att man under en följd av år, med några års mellanrum tog 
upp en ny svedja av en storlek om kanske högst 30x50 m. På så sätt har man här kunnat idka 
ett svedjebruk, i bästa fall, under en följd av kanske 20 år. Man odlade marken så länge som 
den gav tillräcklig avkastning, varefter odlingen upphörde. 

N 
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• Rågpollen 
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Figur 3. Långrumpskogens naturreservat. De 7 transekterna genom gransumpskogen och 
provtagningspunkterna för markpollenanalyserna är markerade med horisontella linjer och korta tvärsträck i 
reservatets centrala del. Fyllda cirklar markerar förekomst av rågpollen i markprovet. Pilen markerar platsen 
för pollenstratigrafin som redovisas i Figur 2. 

Efter den korta perioden med svedjebruk följde en tid då man använde den öppna ytan för 
slåtter. Detta stadium avspeglas klart av de höga gräspollenhalterna som följer omedelbart 
ovanför nivåerna med rågpollen. Därefter kom en lång period, kanske uppemot 300 år då man 
utnyttjade skogen som betesmark. Trädpollenkurvorna (Figur 2) uppvisar ett markerat 
sicksackmönster, vilket tyder på att skogen, förutom den direkta påverkan från betande djur, 
ständigt hölls tillbaka också av människan för att gynna foderväxter. Andra indikatorer på bete 
är en, gräs, syror, smörblommor samt gråbo och en rad andra ogräs, vilka alla blev vanliga 
under en lång period efter själva odlingen. Värt att notera är också att ormbunkarna försvann 
nästan helt under den tid som området hävdades av människan. 

Sammansättningen av pollen tyder inte på att en permanent åkerodling anlagts inom det 
undersökta området. Enstaka pollen av kom, som förekommer både under svedjeskedet och 
efteråt, är snarast att betrakta som ditblåsta eller ditförda av djur eller människor från någon 
närbelägen gård, t ex från den som hävdade svedjan och betet. Kornet kan också ha 
förekommit som förorening i rågutsädet. 
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När bildades sumpskogen? Vid nivån ca 16-17 cm i pollendiagrammet indikeras en förändring i 
skogens utveckling. Det mest troliga är att betet upphörde och att skogen började sluta sig. 
Gran och tall ökade på bekostnad av lövträd. Ogräsen började försvinna och enen trängdes 
tillbaka. Troligen ökade markfuktigheten eftersom vitmossorna började breda ut sig. Det var i 
detta skede som utvecklingen av dagens sumpskog började, troligtvis någon gång under början 
av 1700-talet. De äldsta idag levande träden (250-300 år) i sumpskogen har en ålder som 
överensstämmer med en sådan tolkning. 

Pollenkom av humle/hampatyp dyker upp i det skedet då betet upphörde. Det är inte helt 
otänkbart att förvildad humle, nu när frekventa störningar av människa och djur upphörde, 
koloniserade de fuktiga albestånden som säkerligen växte längs Långrumpbäcken. På lång sikt 
blev de utkonkurrerade, kanske på grund av ljusbrist eller näringsbrist. Ormbunkarna och 
örterna, vilka på ett tidigt stadium var utmärkande för den här skogen, lyckades inte återta sin 
forna roll, även om en viss återhämtning skedde då betesgången slutade. Skogsbeståndet är 
idag att betrakta snarast som en närings- och artfattig typ, och det är resultatet av en långsiktig 
utarmning. Det mänskliga utnyttjandet av marken, först i form av svedjebruk och slåtter samt 
senare under lång tid för intensivt bete, har säkerligen bidragit till att starkt påskynda förloppet. 

Slutsatser 

De viktigaste konklusionerna kan uttryckas i 4 huvudpunkter: 

1. Undersökningen visar klart att pollenanalys väl lämpar sig för detaljerade studier av ett 
skogsbestånds långsiktiga utveckling. Skogsmarkens råhumustäcken och de lokala små 
sumphålens torvlagerföljder innehåller detaljerad information om det enskilda beståndets 
utveckling under i bästa fall tusentals år. 

2. Pollenanalys av markprover från "close canopy sites" utgör vid rätt användning en 
funktionell metod, med vilket man kan nå en hög upplösning i såväl tid som rum då man vill 
studera enskilda arters forntida förekomst inom ett begränsat område. Genom att utnyttja ett 
nätverk av prover från begränsade områden kan t o m den tidigare mosaiken i ett bestånd 
studeras i detalj. 

3. Det är av största vikt att man känner ett områdes eller ett skogsbestånds förhistoria för att 
man på rätt sätt ska kunna tolka de förhållanden som råder där idag. En bedömning som enbart 
baseras på vanligt historiskt material och den information som undersökningar av det nu 
levande beståndet ger får ohjälpligt ett alltför snävt tidsperspektiv. 

4. Exemplet Långrumpskogen visar att en skog (ytligt betraktat) kan få urskogskaraktär inom 
en relativt sett kort tidsrymd, om de yttre förutsättningarna är de rätta. Trots att området 
utnyttjades intensivt av människan, kanske så sent som under början av 1700-talet, har här 
vuxit upp en skog som idag visar upp flera störningskänsliga arter såväl bland floran som 
faunan. Det är inte minst viktigt att tänka på då vi avsätter nya områden som reservat. Den 
idag minst störda biotopen är kanske inte alltid den mest intressanta för framtiden. Det kanske 
är minst lika viktigt att se till områdets historia och andra förutsättningar såsom klimat, 
markförhållanden, hydrologi och näringsstatus. Det borde vara en självklarhet att man gör 
detaljerade undersökningar av varje naturreservats långsiktiga utvecklingshistoria för att på så 
sätt kunna sätta in dess nuvarande utveckling också i ett längre tidperspektiv. På så sätt kan vi 
få verklig nytta av våra reservat, spelplatsema för våra nordliga ekosystem. 
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ROTVÄLTEBILDNING I GAMLA NORDSVENSKA GRANSKOGAR -
BETYDELSE FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD 

Inledning 

Bengt Gunnar Jonsson & Mats Dynesius 
Institutionen för Ekologisk Botanik 

Umeå Universitet 

Som 'nyckelart' ( det vill säga en art vars populationsdynamik har stor betydelse för 
ekosystemets funktion) intar träden en huvudposition i skogen. Både de levande och de 
döda träden är viktiga strukturella komponenter som i hög grad reglerar ett stort antal 
skogsorganismers förekomst. Tidigare har det största intresset inom skogsforskning riktats 
mot trädskiktet och omsättningen i detta. Av lika stort intresse är dock kopplingar mellan 
trädskiktet och övriga skogsorganismer. I denna artikel belyser vi dels betydelsen av fall
na träd, främst i form av rotvältor, dels vikten av att anlägga ett skogshistoriskt perspektiv 
på dessa processer. 

Döda träd skapar strukturell heterogenitet 

Den generalla effekten av ett träds död i den opåverkade skogen är en kraftig ökning av 
den strukturella heterogeniteten (Figur 1 ). Ett flertal, för många organismer, viktiga pro
cesser äger rum, genom att skogen: 

• Tillförs döda stammar 

• Tillförs blottad jord 

• Erhåller fläckar med ökad näringstillgång 

• Erhåller fläckar med ökad ljustillgång 

• Får ökad variation i mikroklimat 

• Får ökad variation i mikrotopografi 

\, 

Figur I. Fallna träd skapar miljöer viktiga för flora och fauna i skogen. 
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Exempel på effekter 

Det till synes döda trädet skulle kunna tros vara slutpunkten för ett träds betydelse, så är 
inte fallet. Tvärtom är det så att trädstammen ur vissa aspekter är mer levande efter trädets 
död, och utgör för många organismgrupper ett nyckelhabitat med många och hotade arter. 
På en levande gran förekommer endast enstaka mossor vid trädbasen, på den fallna döda 
stammen däremot kan över ett femtiotal arter förekomma av vilka många är specialister 
som endast förekommer på lågor. Totalt är 16 av de 29 hotade mossartema i norra 
Sverige beroende av död ved. Ett flertal vedlevande tickor är starkt knutna till orörda 
skogar och har framgångsrikt använts som indikatorer på genuina granskogsmiljöer 
(framförallt ullticka, ostticka, rosenticka, lappticka och rynkskinn). Vidare är ett stort an
tal skalbaggsarter beroende av lågor, där de framförallt lever på kambierester och på 
svamhyfer från nedbrytande svampar. I ett och samma urskogsartade bestånd kan mer än 
150 sådana vedlevande skalbaggsarter förekomma. 

En stor del av trädetableringen i gamla granskogar är knuten till fallna träd, på så kallade 
edafier. I en studie från Granberget i Dorotea socken visade Tore Arnborg redan på 1940-
talet den stora betydelsen av lågaföryngring (Figur 2). Även föryngring på den blottade 
jorden i rotvältor är viktig. 

7,6m 8,6m 

0,7m 2,5m 7,8m 

9~m I I ;m I 
__J~--.,--o ...........-0 --..----..--. ---0 --✓ --e -

0 

7 ~!,Om ~!7;\m IOZ 
2,3m 

0.4m 

Fig. 2. Lågaföryngring på en cirka 200 år gammal låga i Blekaskogen. Siffrorna anger de föryngrade 
trädens höjd i meter. (Efter Arnborg 1942). 

Betydelsen av den blottade jorden i rotvältor i sluten skog är dock mycket mindre 
studerad än den döda veden. Det är dock klarlagt att rotvältor har flera viktiga funktioner, 
bland annat genom att dominansen av konkurrenskraftiga markväxter bryts ( arter som 
husmossa och väggmossa). 

• De utgör en viktig regenerationsnisch för både fanerogamer och kryptogamer. 

• De utgör ett naturligt habitat för pionjärarter i sena successionsstadier 

• De skapar småskaliga successioner inom en storskaligt stabil miljö ('klimaxsamhälle'). 

• De bildar fläckar med hög artrikedom, i ett annars relativt artfattigt samhälle 

I en studie av en gammal granskog opåverkad av brand (Kirjesålandet i Stensele socken), 
visades på en mycket kraftig effekt av rotvältor på artrikedomen av marklevande mossor. 
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Mer en dubbelt så många arter förekom i genomsnitt i rotvältorna som i lika stora ytor av 
den ostörda vegetation, och effekten kvarstod även i mycket gamla (> 100 år) vältor (Figur 
3). 
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Fig. 3. Antalet mossarter i olikåldriga störda ytor bildade av rotvältor. Streckade linjen anger medelantalet 
arter för lika stora ytor av ostörd mark. 

Tidsmässig bildning av rotvältor. 

För att studera bildningen av vältor under en längre tidsperiod har vi utvecklat en metodik 
( se tabell ) för datering av tidpunkten när enskilda rotvältor bildas. 

Metod Informations givare Typ av resultat 

Korsdateringar Årsringsmönster hos lågan jämfört med Exakt år, max 
regional kronologi ålder 

Tillväxtreaktioner Årsringsmönster hos närstående träd Exakt år 
etablerade innan rotvältan bildades 

Initiell tillväxt Tillväxt efter groning hos närstående Min och max 
träd ålder 

Föryngring i grop och på låga Antal årsringar hos det etablerade trädet Min ålder 

Fallskada Kambieskada hos närstående träd Min ålder 
orsakat av det fallna trädet 

Reaktionsved Årsringsmönster hos närstående träd Min ålder 
som böjts av det fallna trädet 

N edbrytningsstadie Grad av nedbrytning av den fallna lågan Ungefärlig ålder 

I granskogar (med ringa brandpåverkan och ingen eller måttlig plockhuggning) i de inre 
delarna av Västerbotten fann vi att även om rotvältor bildas i stort sett inom alla 10-
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årsperioder under de senaste 120 åren så är bildningen kraftigt aggregerad i tiden. (Figur 
4). Noteras kan att aggregeringen inte beror av enskilda stormtillfällen, utan en följd av år 
med stort antal rotvältor ligger bakom 10-årsklasserna med många bildade välter. Sålunda 
var både 1892-1895 samt 1971-1972 perioder med hög bildningsfrekvens. 

Fig. 4. Rotvältebildningen under 120 år i 4 urskogsartade granskogar i Västerbottens län. Medelantal 
vältor± SE. 

Denna·aggregering innebär att långsiktiga data är nödvändiga för att rätt kunna beskriva 
denna process. Som exempel kan nämnas att den areal som behövs för att i genomsnitt en 
rotvälta ska bildas per år är cirka 9 ha men om man tar hänsyn till den stora tidsmässiga 
variationen krävs mer än 20 ha. 

Arter som är beroende av rotvältor måste ha ett nytillskott av dessa i samma utsträckning 
som de dör ut i gamla vältor. Därför ställer den tidsmässiga variationen stora krav på de 
rotvälteberoende arternas spridningsförmåga. Här har vi uppmärksammat den utbredda 
förekomsten av vilande spridningskroppar av mossor i marken, vilka kan vara av stor 
betydelse för dessa arter. Totalt har mer än ett 40-tal arter kunnat odlas upp ifrån jord
prover tagna i de studerade skogarna. Av dessa var många arter typiska kolonisationsarter 
och kraftigt överrepresenterade i rotvältor. 

Troliga effekter av skogsbruk 

Rotvältebildningens dynamik skiljer sig på viktiga punkter mellan den naturliga skogen 
och kulturpåverkade skogar och effekter av äldre plockhuggningar kan skönjas under lång 
tid. I den hårt brukade skogen bildas mycket blottad jord i samband med avverkningar, 
men antalet rotvältor är lågt (Figur 5). 



11 5 

i-

< 25 

~ 
llJ 

~ 20 

0 

• 

• 

• Urskog 

■ Något plockhuggen skog 

• Kraftigt plockhuggen skog 

f""' 15 ...J 
:<: 
> 
f""' 10 0 
~ 

• 

• 
...J 
< 5 
f""' z ? 

< 0 

PÅVERKANSGRAD 

Fig. 5. Tätheten av rotvältor i några skogar med varierande påverkan av skogsbruk. 

I äldre naturskogar varierar trädstorleken betydligt och även mycket stora träd förekom
mer. Det är i första hand dessa stora träd som bildar rotvältor, då vinden tar tag i de stora 
trädkronorna mycket mer än i de små. Detta innebär att det hela tiden finns en viss ny
bildning av vältor i naturskogar. Kulturskogen karaktäriseras av jämnåldrighet och slutet 
kronskikt och därmed liten angreppsyta (fetch) för vinden. Det behövs mycket kraftigare 
stormar för att mindre träd skall ryckas upp, varför rotvältor i slutna kulturskogar endast 
bildas vid extrema stormar. I hyggeskanter, nyligen gallrade skogar, fröträdställningar och 
i frilagda restbestånd är däremot risken för stormfällning hög, men här bildas den blottade 
jorden i miljöer vilket mikroklimatiskt kan liknas med hyggen och vägkanter. Samman
fattningsvis bör dessa förhållanden innebära att naturskogens blottade jord till största 
delen skapas av rotvältor, och att många små fläckar i olika igenväxningsstadier före
kommer samtidigt. I kulturskogen däremot har perioden efter en awerkning mer blottad 
jord än naturskogar men nybildningen är mycket lägre under tiden fram till nästa awerk
ning (Figur 6). 
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Fig. 6. Tänkt bild över hur krontäckning och mängden blottad jord skulle kunna fördelas i en naturskog 
som avverkats och därefter skötts enligt idag allmänt använda metoder. 
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11.15 
Kaffepaus 

11.30 
* Per Linder, avd för vegetationsekologi SLU Umeå 
"Förändringar i det boreala skogslandskapet - skogens struktur 1850-1991" 

* Richard Bradshaw, avd för vegetationsekologi SLU Umeå 
"Utnyttjande av biologiska arkiv i långsiktiga skogshistoriska studier" 

13.00 
Lunch 

14.00 
SKOGSINDUSTRINS UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING 

Ordförande P-O Bäckström 

* Jörgen Björklund, ekonomisk-historiska institutionen, Umeå Universitet 
"Skogsindustrins utveckling i ett norrlandslän - exempel från Västerbotten" 

* Sven Gaunitz, ekonomisk-historiska institutionen, Umeå Universitet 
"Baggböleriet i ett internationellt perspektiv" 

15.15 
Kaffepaus 

15.30 
* Ove Lundberg, ekonomisk-historiska institutionen, Umeå Universitet 
"Skogsbolagen och bygden - ekonomisk, social och politisk omvandling 1850-1900" 
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18.00 
Visning av Västerbottens museum 

19.00 
Middag på Sävargården (i anslutning till Västerbottens museum) 

Torsdag 9/4 

8.30 
NATURLIGSKOGSUTVECKLINGIDEBOREALASKOGARNA 

Ordförande Olle Zackrisson 

* Johnny Schimmel, avd för vegetationsekologi SLU Umeå 
"Skogsbranden i ett historiskt perspektiv" 

* Annika Hofgaard, avd för vegetationsekologi SLU Umeå 
"Boreala naturgranskogars utvecklingshistoria från istiden till idag" 

9.45 
Kaffepaus 

10.00 
* Ulf Segerström, Institutionen för ekologisk botanik, Umeå Universitet 
"Utvecklingen av refugieskogar - långsiktiga analyser med pollenanalytiska metoder" 

* Bengt Gunnar Jonsson, Institutionen för ekologisk botanik, Umeå Universitet 
"Rotvältebildning i gamla nordsvenska granskogar - betydelse för biologisk mångfald" 

11.30 
Avslutning 



Denna rapport är en dokumentation av de skogshistoriska seminariedagar som genomför
des i Umeå den 8-9 april 1992. 11 forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Univer
sitetet i Umeå presenterade aktuella forskningsresultat och frågeställningar inom det 
skogshistoriska forskningsfältet. Arrangemanget var anordnat i samarbete mellan avdel
ningen för vegetationsekologi, SLU Umeå, institutionen för ekonomisk historia vid Umeå 
Universitet och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm. 
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