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L
andskapet omkring oss är någonting 
mycket påtagligt. Samtidigt är det 
oerhört svårt att i detalj beskriva hur 
ett landskap ser ut, eller att rekon-

struera hur ett landskap såg ut under äldre 
tider. Hur mycket skog fanns det? Hur tätt 
stod träden, och hur gamla eller stora var de? 
Vilka trädslag dominerade? 

Man kommer förstås en bit med kart-
studier, men det innebär alltid ett mått av 
tolkning och osäkerhet när naturens varia-
tion har klassats av ett stort antal lantmätare 
och ska återskapas från olika markslag och 
gränser på en karta (Johansson 1997). Andra 
tänkbara källor är skriftliga vittnesmål, som 
dock ofta består av intryck längs vägarna 
och därför redan från början är behäftade 
med fel (Kardell 1984). En tredje källa kan 
vara gamla foton (Oredsson 2008) eller 
äldre målningar (Bruun 2000). Därför är det 
guld värt när gamla data dyker upp som kan 
användas för att tydligare spegla landskaps-
förändringarna.

RIKSSKOGSKARTERINGEN
År 1923 påbörjades något så unikt som en 
rikstäckande taxering av svensk skog (SOU 
1932). Motsvarande inventeringar hade 
påbörjats i Norge och Finland 1919 res-
pektive 1921 (Landsskogstakseringen 1920, 
Tomppo m.fl. 2010), och i Sverige hade man 

genomfört en försökstaxering 1911, då Värm-
land taxerades (Holmlund 2005). 

Syftet med taxeringen var vid starten att 
beskriva virkesförråd och tillväxt i Sveriges 
skogar. Att starten kom att ske 1923 berodde 
delvis på arbetsmarknadssituationen med 
många skogskunniga som då var utan arbete 
(SOU 1932). Idag har riksskogstaxeringen 
fokus på förändringar och tillstånd i sko-
garna och är en del av Sveriges officiella 
statistik. 

I den första riksskogstaxeringen (1923–
1929) skedde inventeringen länsvis (SOU 
1932). Inventeringen genomfördes som en 
linjetaxering, det vill säga man följde en linje 
genom landskapet och beskrev markanvänd-
ning (”ägoslag” i den äldre terminologin) och 
skogstyper (”vegetationstyp” i den äldre ter-
minologin; SOU 1932) samt mätte (klavade) 
träd inom ett tio meter brett bälte längs 
linjen. Data för träden sammanställdes för 
block om två kilometers längd och alltså inte 
uppdelat på markanvändning eller skogstyp. 

Vidare borrades och åldersbestämdes 
en på förhand angiven andel av de inmätta 
träden (så kallade ”provträd”). 

Den andra riksskogstaxeringen (1938–52) 
var en blandning av linjetaxering, där bland 
annat markanvändning registrerades konti-
nuerligt, och provytetaxering, där träd data 
samlades in på provytor längs taxerings linjen 

Fältprotokollen från den första riksskogstaxeringen på 1920-talet har nu digitali-

serats och gjorts tillgängliga för forskningen. Det innebär att man idag kan upp-

repa inventeringen – med dåtidens metodik – och därmed kunna göra en exakt 

jämförelse mellan nu och då och se hur landskapet har förändrats. Här får vi ett 

exempel från det så kallade Eklandskapet söder om Linköping.
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(figur 1). Från och med 1953 övergick man 
till provytor utlagda längs sidorna av en 
kvadrat avsedd att motsvara en dags arbete. 
Dessutom övergick man från att inventera 
länen ett och ett till ett utlägg som täckte 
hela landet varje år. Från 1983 finns dessutom 
permanenta provytor, som återbesöks vart 
femte år. 

Från den första taxeringen sammanställ-
des data länsvis, och dessa sammanställ-
ningar finns sedan länge tillgängliga (SOU 
1932). För några år sedan påbörjades en 
digitalisering av dess rådata – det vill säga 
de handskrivna fältprotokoll som förvaras 
av Riksarkivet – och dessa är nu tillgängliga 
för bland annat forskning. Detta öppnade 
för en möjlighet att både studera gamla data 
i större detalj, och att göra en uppföljande 
inventering med samma metodik. Här 
redovisar vi en sådan uppföljning som hade 
två syften: att beskriva landskapsförändring-
arna och att testa vad man kan få ut av dessa 
gamla data.

EKLANDSKAPET
Som testobjekt valde vi det som numera ofta 
kallas Eklandskapet söder om Linköping, 
ett område känt för sin stora täthet på stora 
ekar och för sina höga natur- och kultur-
värden. 

Eken har länge ansetts vara ett extra 
värdefullt träd och omnämns redan i de 
medeltida landskapslagarna. I rikstäck-
ande lag 1558 fick träd och buskar som hade 
betydelse som mat för människan eller foder 
till husdjuren skydd (Eliasson 1997). Men 
lagen innebar också skydd av värdefulla träd 
för staten, huvudsakligen ekar för skepps-
byggnad. 

Detta skydd för ekarna kom att under 
lång tid ge upphov till en kamp mellan 
bonde ståndet och staten. Ekplantor dök 
upp på många ställen, inte minst i de inhäg-
nade åkrar och ängar där betande djur inte 
kom åt dem. Detta gav upphov till något 
som liknade ett hat mot eken bland bön-

derna och frågan blev en återkommande 
konflikt mellan centralmakt och bönder 
under lång tid (Eliasson & Nilsson 2002). 

När så skyddet för ekarna släpptes i bör-
jan på 1800-talet rensade många bönder sina 
marker från ek (Eliasson & Nilsson 2002). 
Området söder om Linköping dominerades 
dock av tre stora gods och de påverkades 
inte av hävandet av ekarnas skydd utan där 
behölls det eklandskap som skapats genom 
århundradena. Genom denna sin historia, 
sin geografiska position och ägarnas skötsel 
skapades det vi i dagligt tal kallar Eklandska-
pet. Antalet och koncentrationen av gamla 
ekar med hål är exceptionell, både i ett 
nationellt och i ett europeiskt perspektiv. 

I Eklandskapet har en hel del forskning 
genomförts kring sällsynta arter, bland annat 
finansierade av Eklandskapsfonden (t.ex. 

figur 1. Skogstaxerare syftar gångriktningen. 
Avvikelsen från linjen var i de flesta fall ytterst liten 
och när tillfälle gavs återgick man till den rätta linjen 
via en sidoförflyttning i rät vinkel. Bilden är tagen på 
20-talet.
foto: S. Årfelt.
Field assistant checking the line.
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Ranius & Jansson 2000, Bergman 2001, Jans-
son m.fl. 2009, Johansson m.fl. 2009, Lätt-
man m.fl. 2009, Bergman mfl 2012, Milberg 
m.fl. 2016). Eklandskapet är förstås också 
ett område där markanvändningen föränd-
rats rejält under senare sekel, något som 
är uppenbart vid till exempel kartstudier 
(Johansson 1997, Wång 1997, Ekman 2004).

Östergötland inventerades inom den för-
sta riksskogstaxeringen år 1927, och genom 
att återupprepa de delar av den invente-
ringen som gick genom Eklandskapet ville vi 
svara på följande frågor: 1) Hur har markan-
vändningen förändrats? 2) Vilka förändringar 
har skett i trädslagsblandningen? 3) Vilka 
förändringar har skett i skogstyper? 4) Hur 
har antal och storleksfördelningen föränd-
rats för trädslagen? 5) Hur har löv andelen i 
skogen påverkats?

Därutöver ville vi förstås också se ”vad 
gamla data duger till”. Däremot hade vi inte 
som ambition att återupprepa provträds-
inventeringen; dels var dessa relativt få inom 
Eklandskapet och dels skulle det arbetet 
inte rymts inom den tid och budget som 
stod till förfogande. För att bredda perspek-
tivet ville vi dessutom jämföra markanvänd-
ningen med den på 1870-talet. 

Material och metoder
Den första riksskogstaxeringen utfördes 
som en bältesinventering med tio meter 
breda bälten som skar genom landskapet i 
nästan öst-västlig riktning och data gruppe-
rades för varje sektion om två km. Avståndet 
mellan inventeringslinjerna var i Östergöt-
land 2,5 km. Genom Eklandskapet gick fyra 
linjer (figur 2). 

För markanvändning och skogstyp (något 
oegentligt kallat ”ägoslag” respektive ”vege-
tationstyp”) inventerades alla de 45 tvåkilo-
meterssektionerna inom området, en yta av 
totalt 90 hektar (figur 1a). För att hålla tids-
åtgången nere inventerades träddata (det vill 
säga klavning) enbart för vartannan sektion, 
det vill säga 22 sektioner om sammanlagt 

44 hektar. Fältarbetet pågick mellan den 12 
april och 2 maj 2013 (figur 3, 4). 

För att göra det möjligt att hitta de 
ursprungliga linjerna har koordinater 
skapats utifrån de kartor och instruktioner 
som användes 1927. Inventeringslinjerna 
finns inritade på kartor i skala 1:50 000 
och koordinaterna skapades genom att 
lokalisera start eller slutpunkter för sektio-
nerna närmast länsgränserna. Utifrån dessa 
genererades därefter teoretiska start- och 
slutpositioner för övriga sektioner. 

Inventeringen gjordes i enlighet med de 
fältinstruktioner som användes 1927 (Riks-
skogstaxeringen 2012) men med vissa prak-
tiska förändringar. Till exempel mättes 1927 
sträckorna med stålmåttband om 20 meter, 
något som nu ersattes med en tvättlina i 
plast och mätning med GPS.

MARKANVÄNDNING
För markanvändning antecknades antal 
meter av varje 2 km-sektion som bestod av 
ett givet ägoslag. Här uppstod vissa problem 
då alla ägoslag inte hade skarpa definitioner i 

Linköping

Åtvidaberg

figur 2. Eklandskapet söder om Linköping med 
de fyra inventeringslinjerna med sammanlagt 45 
tvåkilometerssektioner där markanvändning och 
skogstyp återinventerades. För varannan sektion 
samlades även träddata in.
Four transects comprising 45 2-km sections were 
re-inventoried in an area southeast of Linköping.
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den gamla instruktionen. Tomter, gatumark, 
åkrar och ängar utan träd eller med enstaka 
träd fördes till ”Inäga”. Till ”Skogsproduk-
tiv mark” fördes all mark som håller, eller 
kan tänkas hålla, bestånd av skog. Dit hör 
skogsmark, igenlagda åkrar och hagmark 
med ett flertal träd (kallades ”Trädbevuxen 
hagmark” och noterades särskilt). Till ”Myr” 
fördes områden bestående av mossar utan 
träd, kärr, ”ohägnade ströängar utan skötsel” 
samt bestånd av skog som inte kan tänkas 
vara ”uthålligt för skogsbruk”. Som ”Berg” 
klassades ”improduktiva, i regel kala marker, 
vilka saknas lösa jordlager av för skogens 
trevnad tillräckligt djup”. ”Diverse impedi-
ment” bestod av vägar, järnvägar, kraftled-
ningar, upplagsplatser, grus, gruvöppningar 
och åkerholmar där det inte kan växa skog. 
Till ”Vatten” fördes fastlandets vattenområ-
den (dvs. vattendrag och sjöar).

För att sätta in den första riksskogstax-
eringen i ett ännu längre tidsperspektiv så 
sammanställde vi markanvändningen på 
1870-talet, så som den speglades i de härads-
ekonomiska kartor (Anonym 1876a, b, 1879). 
Vi valde då de socknar som ingår i det som 
idag motsvarar Eklandskapet (Vårdsberg, 
Örtomta, Åtvid, Grebo, Askeby, Landeryd, 
Vist, Vårdnäs, Tjärstad) och sammanställde 
markanvändningen från den textbaserade 
beskrivningen för dessa socknar. Även om 
den geografiska passningen inte är fullstän-
dig och markanvändningen (”ägoslagen”) 
inte är identiska med dem i den första 
riksskogstaxeringen, så ger det ändå en bild 
av landskapet femtio år innan den första 
riksskogstaxeringen. 

SKOGSTYP
I den första taxeringen på 1920-talet delades 
skogen in i olika huvudtyper: granskog, 
tallskog, lövskog, gran/lövskog, gran/tall-
skog, löv/tallskog och gran/löv/tallskog. 
Vidare klassades markvegetationen i lavrik, 
mossrik, ört- och gräsrik m.m. Skogstyp 
klassades i fält och innehöll ett visst mått av 
subjektivitet, främst eftersom metodiken 
från 1927 inte innehöll några kvantitativa 
definitioner. Vid fältarbetet 2013 år klassa-
des skogstyperna med hjälp av volymandelar 
enligt nuvarande metodik. I ett senare skede 
upptäckte vi dock att klassningen av rena 
bestånd var mycket snävare 1927 (Nilsson & 
Östlin 1961, Kempe, utan datum). Då klass-
ningen både då och nu gjordes direkt i fält, 
så har vi inga data som är direkt jämförbara. 

TRÄDINVENTERINGEN
Den trädslagsvisa inventeringen gjordes 2013 
på varannan 2 km-sektion i Eklandskapet. 
Arbetet utfördes enligt den instruktion som 
användes 1927. Från startpunkten invente-
rades träden i ett 10 m brett och 2 km långt 
bälte. För att hålla riktningen användes en 
syftkompass och GPS användes för att kon-
trollera att linjen inte avvek från den gamla 

figur 3. Lina Törnqvist och Jesper Karlsson arbetar 
längs taxeringslinjen (markerad med en tvättlina).
foto Johan Lundin.
Forest data were collected in 2013 along the old 
1927 transects.
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inventeringslinjen. Praktiskt gick det till 
så att en 50 meter lång lina lades ut i linje-
riktningen och träden inom 5 m från linan 
inventerades på bägge sidor. På norra sidan 
om linan togs träd med om hela trädets 
omkrets i stubbhöjd låg innanför 5 meter 
medan ett träds omkrets på höger sida om 
linan enbart behövde nå fram till 5 meter. 
Träd grövre än eller lika med 15 cm i diame-
ter i brösthöjd (1,3 meter upp från marken) 
togs med i hela sektionen medan träd mellan 
10 och 15 cm i diameter enbart togs med 
under den första kilometern. Träd mellan 
5 och 10 cm togs med under de första 300 
meterna och barrträd från 0 till 5 cm togs 
enbart med de första 40 meterna av varje 2 
km-sektion. Lövträd klenare än 5 cm i bröst-
höjd ingick inte i 1927 års inventering (SOU 
1932). Träden klassades som tall, gran, björk 
(glas- och vårtbjörk) och övriga lövträd.

Vid tät skog var det ibland till hjälp 
att lägga ut ytterligare två linor som fick 
avgränsa sektionens yttersidor, i synnerhet 
under de första 40 meterna. Träden registre-
rades i diameterklasser om 5 cm: 0–5, 5–10 
etc. upp till 40–45 cm samt mer än 45 cm 
grova träd. Vid några få tillfällen medförde 
översvämningar att delar av provytorna inte 
kunde besökas; då skattades diameter, art 
och antalet träd på avstånd.

Förändringen av andelen lövträd gent-
emot barrträd beräknades genom att antalet 
stammar av björk och övriga lövträd per 
2 km-sektion delades på det totala stam-
antalet. Därefter subtraherades lövandel 
1927 från lövandel 2013 som ett mått på 
förändringen. 

Inäga
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figur 5. Genomsnittlig förändring från 1927 till 
2013 i meter per tvåkilometerssektion, av olika 
ägoslag i landskapet söder om Linköping. Om 
konfidens intervallet (95 %) tydligt överlappar noll-
linjen är inte förändringen statistiskt säkerställd 
och ju längre konfidensintervall, desto mer varierar 
värdena mellan sektionerna.
Changes between 1927 and 2013 in land-use. Means 
(metres per 2-km section) with 95% CI. 

figur 4. Lina Törnqvist klavar en tall. 
foto Johan Lundin.
All trees with diameters over 15 cm were measured 
with calipers.
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Resultat
MARKANVÄNDNINGEN
Den största delen av Eklandskapet bestod 
1927 av ägoslagen skog och inäga, vidare 
fanns en hel del hagmark och vatten (tabell 
1). Berg förekom i liten utsträckning och 
myrmarker samt impediment var i det när-
maste försumbara (tabell 1). 

De största förändringarna fram till 2013 är 
att hagmarken helt har försvunnit, en kraftig 
ökning av skogsarealen och en minskning 
av jordbruksmarken (åkrar och ängar, alltså 
sådant som var inhägnat 1927) (figur 5, tabell 
1). Dessutom har mängden impedi ment 
ökat mest procentuellt sett (tabell 1). Även 
mängden mark som klassats som myrmark 
ökar över tiden (tabell 1).

TRÄDEN
Medelvärdet för grundytan1 på de 22 sektio-
ner som undersöktes hade ökat för både tall 
och gran i Eklandskapet mellan 1927 och 2013 
men ökningen var störst för gran (figur 6). 

När det gäller antalet tallar per hektar har 
det skett en signifikant minskning i diame-
terklassen 10–15 cm och en ökning i klassen 

1 Grundytan är ytan av det cirkelrunda tvärsnittet på 
ett träd mätt i brösthöjd (1,3 m över markytan). I det 
här fallet summan av tvärsnittsytorna per hektar.

över 45 cm, och det fanns en generell ten-
dens till att de lägre diameteterklasserna har 
minskat medan de högre ökat (figur 7a, b).

Antalet granar i de tre lägsta diameter-
klasserna (0–5, 5–10 och 10–15 cm) är 
oförändrat sedan 1927 i Eklandskapet (figur 

tabell 1. Markanvändningens (ägoslagens) totala utsträckning i meter och dess förändring från 1927 till 
2013 för hela området i landskapet söder om Linköping. Notera att den totala längden borde varit 90 000 
m (45 st 2 km-sträckor) medan den uppmätta sträckan var 2,3 respektive 4,2 km kortare 1927 och 2013.
Total distance (m) covered by different land-use types between 1927 and 2013 and percent change.

Total längd i meter (%)

1927 2013 Förändring [%]

Inäga [arable land] 32150 (36.7) 23616 (27.5) –25

Skog [forest] 34755 (39.6) 47251 (55.1) +39

Hagmark [pastures] 8580 (9.8) 0 (0) –100

Myr [mires] 1275 (1.5) 3954 (4.6) +217

Berg [thin soils] 2335 (2.7) 713 (0.8) –69

Impediment [roads etc.] 250 (0.3) 2584 (3.0) +957

Vatten [water] 8345 (9.5) 7658 (8.9) –6

Summa [total] 87690 85776 

1927 2013
0

1

2

3

4

Grundyta (m2/ha)  Tall
 Gran

figur 6. Genomsnittlig grundyta (kvadratmeter per 
hektar) för tall och gran på de 22 tvåkilometers-
sektioner som undersökts i Eklandskapet söder om 
Linköping 1927 och 2013.
Mean basal area for Pinus sylvestris (light green) and 
Picea abies (dark green). in 1927 and 2013.
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figur 7. Förändring i antalet stammar per hektar och diameterklass mellan 1927 och 2013 i Eklandskapet 
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for, from the top, Pinus sylvestris, Picea abies, Betula spp. and other deciduous trees.
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7c; inget av konfidensintervallen för dessa 
diameterklasser är signifikant skilda från 
noll). I de större diameterklasserna har anta-
let granar per hektar ökat (figur 7d). 

Antalet björkar per hektar har i Ekland-
skapet ökat i åtta av de nio diameterklas-
serna (figur 7e, f). Resultaten visar även att 
björk i diameterklasserna 30–35 och 15–20 
med hög säkerhet har ökat i antal (figur 7f). 
Det finns även en ökning av antalet övriga 
lövträd per hektar i alla diameterklasser 
förutom i den lägsta (figur 7g, h).

Andelen lövträd i Eklandskapet har 
ökat i samtliga diameterklasser, även om 
det enbart är ökningen i diameterklassen 
35–40 som kan anses statistisk säkerställd 
(figur 8). Denna relativa ökning av lövträd 
i Eklandskapet motsvarar mellan fem och 
tjugo procentenheter i alla diameterklasser 
(figur 8).

Diskussion
MARKANVÄNDNINGENS FÖRÄNDRING
Inte helt oväntat visar resultaten att stora 
förändringar skett mellan de två invente-
ringarna och jämfört med kartinforma-
tionen från 1870-talet. Bland de utbredda 
markslagen noteras att skog först minskat 
från 1870-talet till 1927 för att därefter öka 
dramatiskt (tabell 2). Hagmark, å andra 
sidan, har helt försvunnit mellan 1927 och 
2013 (hagmark är inte markerad på den 
häradsekonomiska kartan). Värt att notera 
är att hagmarken 1927 räknades som en 
del av den ”skogs produktiva” marken. Det 
finns skäl att anta att det som hänt är att 
hag marken till stor del har omförts till 
ren skogsmark. Det allt intensivare mark-
utnyttjandet har medfört att extensivt bete 
ofta ersatts av skog, inte minst beroende på 
utformningen av skogsvårdslagen. 

Andelen ”inäga” – alltså främst åker 
– ökade från 1870-talet till 1927 för att 
därefter minska. Det är troligt att vad vi ser 
är en nyodling i området i samband med 
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figur 8. Förändring i andelen lövträd (inkl. björk) 
gentemot barrträd mellan 1927 och 2013 i Ekland-
skapet söder om Linköping. Medelvärde av 22 
tvåkilo meterssektioner (± 95% KI).
Mean changes between 1927 and 2013 in the pro-
portion (%, with 95% confidence limits) of deciduous 
trees.

tabell 2. Markanvändningens (ägoslagens) 
procentuella fördelning i Eklandskapet under 140 
år. De äldsta siffrorna från sockenvisa sammanfatt-
ningar av de häradsekonomiska kartorna (9 sock-
nar); dåvarande markanvändningsklasser beskrivs i 
fotnoterna. 
Proportions (%) of different land-use types in 1876–
79, 1927 and 2013. The oldest values are based on 
data compiled from contemporary economic maps.

1876–79 1927 2013

Inäga 21,41 36,7 27,5

Skog 49,52 39,6 55,1

Slåttermark/hagmark 16,33 9,8 0,0

Myrmark – 1,5 4,6

Berg 0,144 2,7 0,8

Impediment 0,635 0,3 3.0

Vatten 12,16 9,5 8,9

1 Byggnadstomter, trädgårdar, jord under plog. 2 Annan dug-
lig skogbeväxt mark. 3 Skoglös äng, skogsbeväxt äng, annan 
duglig skoglös mark. 4 Kala berg och andra dylika jordfasta 
impedimenter. 5 Vägar. 6 Sjöar och vattendrag.
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stigande befolkning, då förmodligen främst 
ängsmark odlades upp (myrmarker har alltid 
haft begränsad utbredning i området). För 
Sverige som helhet fanns det som mest 
åker vid första världskrigets slut (SCB) och 
därefter har arealen minskat med ungefär 20 
procent. I Eklandskapet har minskningen 
sedan 1927 varit hela 26 procent. I en del 
av Eklandskapet som studerats ingående 
skedde den stora minskningen av åkermark 
efter 1956 (Johansson 1989). 

Skogsmarken har ökat på inägornas, och 
inte minst på slåttermarkens och hagmar-
kens bekostnad. I takt med införandet av 
vallodling minskade behovet av ängar och 
höproduktionen flyttade ut till åkermarken. 
De bästa ängarna förvandlades troligen till 
åkrar under tiden då nyodlingen växte, medan 
de sämre ängarna växte igen med skog, inte 
minst de gamla ängarna med ett fåtal träd 
på. Här kan man också tänka sig att det finns 
många fall av spontan igenväxning med i 
huvudsak lövträd. Även tidigare åkrar bär idag 
bestånd av planterade skogsträd, i huvud-
sak gran (Persson m.fl. 1989). På 1870-talet, 
alltså femtio år innan riksskogstaxeringen, 
dominerade skogen i de socknar där Ekland-
skapet är beläget (Anonym 1876a, b, 1879).

Bland de markslag som var sparsamma 
1927 har ”berg” minskat, men det är också en 
svårdefinierad typ så minskningen kan också 
spegla att bedömningarna varierat över 
tid. Å andra sidan, i avsaknad av störning 
i form av betesdjur, och med ett tätnande 
trädskikt, blir bergen med tiden allt mer 
bevuxna med lavar och mossor och upp-
byggnad av förna. Förnan har möjliggjort 
för träd att växa där tidigare bete och slitage 
gjorde att jordlagret framstod som för grunt 
för att kunna bära träd 1927. 

Mark klassad som ”Diverse impedi-
ment” har ökat dramatiskt vilket inte är 
förvånande med tanke på den infrastruktur-
utbyggnad som skett under perioden: väg-
nätet har blivit större ytmässigt och kraft-
ledningsgator har kommit till. 

Att ”Vatten” är relativt konstant från 
1927 till idag förvånar inte heller, medan 
nedgången från 1876 är anmärkningsvärd. 
De stora sjösänkningsföretagen i Ekland-
skapet – vid Stora och Lilla Rängen – skedde 
nämligen tidigare (1850- och 60-talen, 
Anonym 1888), så det bör ha varit ett antal 
mindre sjöar som försvann eller blev mindre 
i området. 

De stora förändringar vi ser i myrmark 
beror troligtvis på att mycket myrmark 
användes som slåttermark på 1870-talet och 
till viss del även 1927. ”Ofruktbara mossar” 
urskiljs på några av de häradsekonomiska 
kartbladen, men det markslaget saknades i 
Eklandskapets socknar.

FÖRÄNDRINGAR I TRÄDSLAGSBLANDNING
Allmänt har virkesförrådet ökat i området 
under den här tiden (figur 6), och det speglar 
också tillståndet för hela Östergötlands län 
(figur 9). Omkring förra sekelskiftet var sko-
gen i Östergötland mycket virkesfattig efter 
hård exploatering och avskogning, särskilt 
under 1800-talet (Kardell 1984). 

Att granen varit på kraftig frammarsch 
är inte oväntat (Lindbladh m.fl. 2014); mer 
förvånande är att lövandelen ökat, över 
alla diameterklasser, i Eklandskapet. För 
Östergötland som helhet visar statistik från 
riksskogstaxeringen en svag ökning av löv-
andelen från 1927 till 2009–13 (ca 2 %; www.
slu.se/centrumbildningar-och-projekt/riks-
skogstaxeringen/statistik-om-skog/langa-
tidsserier/1923/), så betydligt mindre än vad 
vi ser i Eklandskapet. 

Att lövandelen ökat är förvånande av flera 
skäl. För det första bör klenare dimensioner 
av löv ha avverkats hårt under andra världs-
kriget då ungefär hälften av den svenska 
avverkningen gick till husbehovsved (Kar-
dell 1984). För det andra har viltbetet ökat 
kraftigt i Östergötland, särskilt sedan andra 
halvan av 1970-talet (figur 9), vilket generellt 
borde missgynnat löv och indirekt gynnat 
gran. För det tredje har skogsskötseln under 
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perioden bedrivits med inriktning mot en 
ökad produktion av barrvirke med hjälp av 
barrplantering, lövröjning, lagstiftning och, 
under en tid, kemisk bekämpning av lövträd 
(Simonsson m.fl. 2015). 

Den gällande skogsvårdslagen (1993) 
öppnade för mer valfrihet inom skogsbru-
ket, men att detta skulle förklara varför just 
lövet ökat i Eklandskapet verkar mindre 
troligt. Kanske fanns mer ängs- och hag-
mark som fått växa igen fritt i området, och 
som därmed givit skogar med ett relativt 
stort lövinslag. Skogsbete var allmänt 
förekommande för hundra år sedan och bör 
ha missgynnat lövträden, men ungefär vid 
tiden för den första inventeringen upphörde 
dock skogsbetet (Kardell 2004), vilket alltså 
kan ha gynnat lövträden mer än barrträden. 
Värt att notera är också att Eklandskapet 
har några stora markägare (gods) vilket 
innebär att individuella preferenser när det 
gäller skogsbruk kan ha haft ett relativt stort 
genomslag. 

HUR HAR ANTAL OCH STORLEKSFÖRDEL-
NINGEN FÖRÄNDRATS FÖR TRÄDSLAGEN?
Förändring i antal stammar per hektar måste 
bedömas mot en bakgrund av att virkes-

förrådet ökat kraftigt i hela landet, så också i 
Östergötland (figur 6). Tall i diameterklassen 
10–15 cm är också den enda med en signifi-
kant minskning. Att tall har en tendens till 
minskat stamantal i de lägre diametrarna 
kan vara en följd av bete av älg och annat 
klövvilt (figur 6) som framför allt drabbat 
planteringar av tall. Under hela 1900-talet 
har populationerna av klövvilt ökat (figur 
6), och för skogsbruket har framför allt den 
ökande älgstammen haft stor betydelse. 
Det har medfört att allt fler skogsägare idag 
planterar gran på mark som tidigare har 
betraktats som tallmark. 

Det finns en mängd diameterklasser med 
signifikanta ökningar av stamantalet. Intres-
sant är att flest signifikanta ökningar finns i 
gruppen övriga lövträd. Denna artgrupp är 
den som man kan anta haft störst förutsätt-
ningar att utnyttja de lediga ytorna då skogs-
bete upphört och hagmarker låtits växa igen. 
I gruppen finns också de ekar, askar och 
andra ädla lövträd som stod i hagmarkerna 
och ängarna då hävden upphörde. 

Man skulle kunna sammanfatta det 
stora mönstret som att skogsbetet och 
husbehovs veden var viktigare för att hålla 
tillbaks lövträden än viltbetet och röjsågen. 
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figur 9. Virkesförrådet i Öster-
götlands län 1927–2013, samt 
avskjutningsstatistik för hjortdjur 
1970–2013. Notera att virkesförrå-
det 1927 och 1952 justerats uppåt 
5,5 %, för att korrigera för att Öster-
götlands läns yta utökades 1971. 
Jaktstatistik från Svenska jägareför-
bundet (rapport.viltdata.se), med vikten 
beräknad utifrån genomsnittlig kropps-
vikt för arten i fråga.
Standing timber volume (million cubic 
metres) 1927–2013 in the county of 
Östergötland (black line) and hunting 
bag statistics (in tons) 1960–2013 
for elk/moose Alces alces (red), roe 
deer Capreolus capreolus (orange), 
fallow deer Dama dama (blue) and 
red deer Cervus elaphus (green).
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EKLANDSKAPETS FÖRÄNDRING
Eklandskapet har förstås förändrats sedan 
1927: det finns idag fler träd, de är större, 
och de finns på större andel av marken. 
Helt enkelt ett mörkare landskap. Denna 
fördunkling uppvägs dock i viss mån av 
att lövträden har ökat relativt barrträden. 
Den enda egentliga minskningen vi ser är 
hos yngre tallar, som blir färre. Det senare 
en utbredd företeelse i södra Sverige, där 
avsaknad av bränder, hårt viltbete och 
omfattande plantering gynnat granen fram-
för tallen.

Ett markslag som minskat tydligt är 
”inäga”, en bred grupp bestående av ”tom-
ter, gatumark, åkrar och ängar utan träd 
eller med enstaka träd”. Troligen är det 
en minskning i ängs- och åkerarealen som 
är avgörande. I Eklandskapet har betes-
markerna gått starkt tillbaka, och märkligt 
nog var ingen mark i vårt moderna stickprov 
betesmark. Dock finns betesmarker kvar i 
området, både i och utanför reservat. 

FUNDERINGAR KRING METODIKEN
Det unika med källmaterialet är dess rums-
liga upplösning, detaljrikedom och väldoku-
menterade mätningar. Materialet är därför 
utmärkt för ett antal olika jämförelser. 

Samtidigt så innebär klassningar svårig-
heter när klassgränser saknar tydliga 
definitioner och kvantitativa mått. Till 
exempel saknade fältinstruktionen detalje-
rad information om klassgränser för olika 
vegetationstyper. I vårt projekt följde vi 
den nutida klassningen av vegetationstyp i 
fält. Först efter fältarbetet uppdagades att 
klassgränserna ändrats sedan den första riks-
skogstaxeringen, och insamlade data blev 
därmed oanvändbara. Här lärde vi oss vikten 
av att läsa källmaterialet och fältinstruktio-
nen noga. 

Ett annat exempel gäller övergång mellan 
olika typer av markanvändning. Var går till 
exempel gränsen mellan hagmark och skogs-
bete? I instruktionen står ”Markens hän-
förande till hagmark bör göras oberoende 
av det sätt, på vilket hägnad skett. Inom en 
hagmarkshägnad belägna trakter, vilka på 
grund av markens olämplighet för gräspro-
duktion ej pläga röjas, redovisas sålunda 
ej som hagmark”. Dåtidens och nutidens 
lantbrukare har nog inte samma uppfattning 
om vad som är mark lämplig för gräspro-
duktion. Ytterligare exempel på gränsdrag-
ningssvårigheter illustreras i dessa två citat, 
”Bland backar och hagmarker redovisas 
även parker, såvida de ej äro föremål för 

figur 10. Taxeringslinjen passerar 
rakt genom landskapet och man 
registrerar alla ägoslag längs linjen. 
Här går linjen över åkermark och 
dike innan man åter kommer in på 
skogsmarken.
foto Jesper Karlsson.
The transects cuts through the land-
scape, over arable fields, a ditch and 
into the forest in the background.
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sådan omvårdnad att de kunna hänföras till 
trädgård (inäga)” samt ”Väg upptages endast 
då den går över utmark och är körbar för 
hjuldon”. 

Från den första taxeringen fanns ingen 
definition på skogstyp (”vegetationstyp”) 
vilket gör det svårt att undersöka föränd-
ringar i skogstyp. Det är dock klart att de 
rena typerna, det vill säga ren tall-, gran- 
eller lövskog, hade betydligt snävare gränser 
under första inventeringen (Nilsson & Öst-
lin 1961). Här kanske ytterligare grävande 
i gammalt källmaterial kan kasta ljus över 
vilka gränser för dessa typer som användes 
under den här tiden. Skulle så vara fallet kan 
stora förändringar troligen detekteras. I vårt 
arbete missade vi möjligheten att jämföra 
eftersom klassningen gjordes i fält och base-
rades på nutida metodik. 

Ur dagens perspektiv kan man beklaga 
att man inte hade större ambition vid första 
riksskogstaxeringen vad gäller trädslag. Alla 
lövträd förutom ”björk” redovisades då som 
”övrigt löv”. En annan brist är att träddata 
enbart är kopplat till vilken sektion om 2 km 
de insamlats från och kan därför inte hänfö-
ras till markanvändning eller skogstyp. 

En annan insikt i vårt projekt gäller den 
rumsliga upplösningen. Vi hade hoppats 
kunna använda de mätta provträden (för 
provträd finns både art- och åldersbestäm-
ning), men provträden var för få för att 
möjliggöra mer detaljerade studier i den 
skala som valdes för denna studie. Prov-
trädsmaterialet är dock en utmärkt datakälla 
för analyser på länsnivå eller regional nivå 
då provträdsinventeringen genomfördes 
på samma sätt under 1920-talet som idag. 
Genom att provträden utgör ett delstick-
prov av de klavade träden går det också att 
nyttja provträdsmaterialet för att skatta hur 
stor andel av de klavade träden som redo-
visades som övrigt löv som utgjordes av till 
exempel ek, men då kan skattningen endast 
göras för en större region eller för ett län.  

•  Ett bidrag från Eklandskapsfonden till 
Johan Bergstedt möjliggjorde denna studie. 
SLU:s miljöanalys, Kempestiftelserna och 
Vetenskapsrådet har generöst bidragit till 
digitalisering av äldre data från riksskogs-
taxeringen. Jan Landin och Håkan Rydin har 
lämnat värdefulla synpunkter.
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