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Förord 

 

Denna rapport är ett examensarbete på kandidatnivå (16 hp) som har 

genomförts av författaren i samarbete med en studentkollega, Lina 

Törnqvist. Samarbetet har omfattat projektplanering samt insamling och 

till viss del även bearbetning av data, medan studenterna individuellt var 

för sig har författat och strukturerat rapporten i alla dess delar. Hur 

gemensamt insamlade data delats upp framgår i rapportens avsnitt 

Material och metoder. 

This report is a degree thesis at the Bachelors level (16 ECTS credits) 

performed by the author in collaboration with a study colleague, Lina 

Törnqvist. This cooperation included the planning of the study, the 

collection of data and also to some extent the analyses. Thereafter each 

student has written and structured the report in all its parts individually. 

How the collected data were divided is described in the section Materials 

and methods (Material och metoder) of the report.  
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1 Sammanfattning 

Målet med arbetet är att jämföra hur bestånden av tall (Pinus sylvestris) 

och gran (Picia abies) förändrats mellan 1927 och 2013 i eklandskapet 

söder om Linköping.  En inventering av 22 tvåkilometerskorridorer som 

inventerades 1927 genomfördes. Längst korridorerna, som var 10 meter 

breda, och gick i väst- östlig riktning inventerades gran och tall med 

avseende på diameter i olika diameterklasser. Grundytan (m²/ha) hade 

ökat för tall med ungefär 44% och för gran 58%. Antalet träd har ökat i 

alla diameterklasser utom för klenare tall och gran i diameterklassen 5-10 

cm. Den procentuella ökningen i de tre grövsta diameterklasserna (35-40, 

40-45 och >45cm) var för tall var 34%, 96% och 297% och för gran 

221%, 508% och 400%. Att mängden ung tall har minskat sedan 1927 

kan bero på ökade vildskador (främst bete av älg Alces alces), minskad 

självföryngring, eller de storskaliga förändringar  i skogsskötsel som skett 

sedan 1927.  

Abstract 

The aim of the study was to compare how the population of pine (Pinus 

sylvestris) and spruce (Picea abies) have changed between 1927 and 

2013 in Eklandskapet south of Linköping. A field study was carried out 

in 22 two kilometre lines which also had been studied in 1927. In these 

lines, which where ten meters broad and had a direction from west to 

east, the pines and spruces were counted, measured and classified by 

steam diameter. The obtained result was that the basal steam area (m²/ha) 

had increased for pine (44%) and spruce (57%) between 1927 and 2013. 

The amount of trees had increased in all diameter classes except thinner 

pine and spruce with a diameter of 5-10cm. The increase for pine in the 

three largest diameters (35-40cm, 40-45cm and >45cm) was 34%, 96% 

and 297%, respectively, and for spruce 221%, 508% och 400%. The 

reason why young pine had decreased since 1927 can be increased 

browsing by moose (Alces alces), a decline in natural rejuvenation, or the 

large-scale change in forest management since 1927.  
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2 Introduktion 

Landskapet har alltid förändrats med tiden beroende på olika faktorer. 

Naturliga faktorer som stormar, bränder och översvämningar kan påverka 

och förändra stora områden. Även mänskliga verksamheter såsom 

skogsbruket och jordbruk har en stor inverkan på hur landskapet 

förändras över tiden. Ser man till de senaste 2000 åren så har Sveriges 

skogar snabbt förändrats från artrika lövfällande skogar till artfattiga 

barrskogar på många områden (Björse & Bradshaw 1998). Detta kan bero 

på klimatförändringar som fått utbredningen av olika trädslag att 

förändras. Det kan också bero på en förändrat jordbruk och skogsbruk. 

Om man bara ser till de senaste 100 åren har det också skett förändringar 

i den svenska skogen. Mängden skog som är över 100år gammal har 

minskat de senaste 100 åren (Axelsson & Östlund 2001). Skogen har 

också förändrats från bestånd bestående av träd i olika åldrar till bestånd 

med en mer homogen åldersfördelning. Andelen lövfällande skog har 

minskat de senaste 100 åren framförallt på grund av gallring, 

ringbarkning och besprutning med herbidicider (Axelsson, Östlund & 

Hellberg 2001). Studierna som nämns ovan har genomförts på nationell 

nivå. Dessa visar generella skillnader som skett i hela Sveriges skogar 

över tiden. I detta arbete kommer jag att gå ner på en lägre skala och 

undersöka mer lokala förändringar.  

 

År 1923-1929 genomfördes den första Riksskogstaxeringen i form av en 

linjetaxering vars syfte var att beskriva de svenska skogarnas tillstånd 

(Riksskogstaxeringen 2013). Taxeringen var tänkt som en 

engångsföreteelse men genomförs än idag men på ett annorlunda sätt. 

Taxeringslinjerna som inventerades under 1920-talet har en bredd på tio 

meter och finns placerade i hela Sverige men med olika riktningar och 

täthet (Riksskogstaxeringen 2012a). Linjerna är indelade i flera 

tvåkilometerssegment. Utefter linjerna inventerades olika faktorer såsom 

ägoslag, vegetationstyp, bonitet, slutenhetsgrad och 

åldersklassbestämning (Riksskogstaxeringen 2012b). Man inventerade 

även träden med avseende på bland annat trädslag (tall, gran, björk och 

övrig) och dessas brösthöjdsdiameter i diameterklasserna (0-5, 5-10, 10-

15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45 och >45 cm). 

Riksskogstaxeringen har genererat statistik på både nationell- och 

länsnivå. Data samlades in på fältblanketter för att sedan samlas i arkiv 

och dessa har nyligen blivit digitaliserade.  

 

Syftet med detta arbete var att återinventera vissa segment i fyra stycken 

taxeringslinjer som inventerades 1927 i eklandskapet söder om 
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Linköping. Eklandskapet söder om Linköping är landets största 

ekdominerande odlingslandskap och är av riksintresse för naturvård 

(Sveriges Riksdag 1992, Naturskyddsföreningen 2009). Naturvärdena är 

höga och många utrotningshotade insekter, lavar och fåglar är knutna till 

ekarna. Målet med arbetet är att undersöka hur bestånden av tall och gran 

har förändrats i eklandskapet sedan 1927 med avseende på total grundyta, 

antal träd och storleksfördelningen på dessa. Det förväntade resultatet är 

att grundytan av tall och gran har ökat i området. Detta förväntas då den 

totala virkesvolymen har ökat i de svenska skogarna sedan 1920-talet 

(Ekelund & Hamilton 2001). Att diametern på träden har minskat 

förväntas då det finns nationella studier som visar att mängden gammal 

skog (således generellt stor diameter) har minskat de senaste 100 åren 

(Axelsson & Östlund 2001). Att antalet gran har ökat mer än antalet tall 

förväntas då tallen är en pionjärart som är beroende av störning och 

mycket ljus. Skogen har blivit tätare vilket missgynnar tallen mer än 

granen i konkurrensen dem emellan.   
 

Syftet med arbetet är också att undersöka hur en uppföljning av  

inventeringen från 1920-talet fungerar då detta är första gången det 

genomförs. Man har aldrig tidigare analyserat data på så liten skala. Det 

är alltså en metodstudie vars syftet är att undersöka hur det går att följa 

upp inventeringen praktiskt, vad man kan få ut för resultat av det och 

vilka frågor som går att få svar på.  

3 Material & metoder 

3.1 Inventeringsområde  

Inventeringen genomfördes i fyra taxeringslinjer, i ungefärlig väst- östlig 

riktning, vilka skär eklandskapet söder om Linköping (Figur 1). 

Taxeringelinjerna är indelade i korridorer om två kilometer och jag 

inventerade varannan utav dessa (Figur 1). Detta för att kunna täcka så 

stor del av eklandskapet som möjligt under den tid som fanns tillgänglig 

för fältarbete. Fältarbetet genomfördes på 22 stycken korridorer (Figur 1) 

och pågick från 12 april till 2 maj. För att hitta till startpunkterna för de 

sträckor som skulle inventeras användes GPS (Garmin GPSmap 62s) och 

koordinater för startpunkterna från inventeringen som genomfördes 1927. 

Med  programmet ARC GIS och GIS-skikt som hämtades från 

länsstyrelsen och SLU gjordes en karta för att få en överblick över 

området som skulle inventeras (Figur 1).  
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3.2 Fältarbete 

Inventeringen genomfördes efter fältinstruktioner som användes på 20-

talet (Riksskogstaxeringen 2012b). Från startpunkten inventerades träden 

i en tio meter bred korridor till slutpunkten som låg två kilometer bort i 

ungefärlig östlig riktning. För att hålla riktningen användes en 

syftkompass med vilket man lätt kan ta sikte på en punkt långt fram 

såsom ett större träd eller sten. GPSen användes även för att kontrollera 

avvikelser från inventeringslinjen. En 50 meter lång tvättlina lades ut för 

att hålla koll på var inventeringslinjen gick. Träden inventerades inom ett 

avstånd på fem meter på vardera sida från denna lina, alltså inventerades 

träd i ett tio meter brett område. I de fall då avståndet behövde mätas 

gjordes det med hjälp av huggarmåttband (vilket man kan fästa i träden 

och sedan spänna till linjen och sedan rycka i så det fjädras tillbaka). På 

vänster sida om inventeringslinjen togs enbart de träd som vid stubbhöjd 

låg helt inom gränsen med och på höger sida behövde bara gränsen skära 

träden vid stubbhöjd för att det skulle tas med i inventeringen. I 

inventeringen noterades träd som var >15 cm i diameter längs hela två 

kilometerskorridoren, träd mellan 10-15 cm första kilometern (väst-öst), 

5-10 cm första 300 meterna och 0-5 cm de första 40 meterna om det var 

gran eller tall som uppnått brösthöjd (130 cm). Om skogen var tät och det 

var svårt att mäta avståndet av träden till mittlinjen med hjälp av 

måttbandet så lades tre stycken tvättlinor ut. Förutom mittlinjen lades 

även ut gränslinjer genom att mäta fem meter vid båda ändarna av 

mittlinjen. Man kunde då enkelt se vilka träd som hamnade innanför eller 

Figur 1: Karta över eklandskapet med de 22 
tvåkilometerskorridorerna som inventerades  syd-öst om 
Linköping. 
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utanför gränslinjerna. Denna metod användes främst de första 40 

meterna. 

För alla räknade träd noterades trädslag (tall, gran, björk eller övrigt) och 

diametern. Diametern mättes i brösthöjd (130cm från marken) med hjälp 

av en klave och i två olika vinklar då träd inte är helt cirkulära. För 

diametern användes 5-centimeterklasser (0-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 

25-30, 30-35, 35-40, 40-45 och >45 cm). Även vindfällda träd och 

torrskog som vid brösthöjd var över tio centimeter noterades. 

Noteringarna gjordes på liknande fältblanketter som användes vid 

inventeringen 1927.  

Vid de tillfällen då det var omöjligt att genomföra inventeringen efter 

korridoren såsom vid kärr som var omöjliga att passera så uppskattades 

antalet träd för de olika diameterklasserna och trädslagen. Vid vissa fall 

kunde man se alla missade (de man inte kunde mäta diametern på) träd 

och då räknades dessa och utifrån träd klavade i närheten uppskattades 

inom vilka diameterklasser de hamnade. Då inte alla träd var synliga på 

grund av att till exempel kärret var för långt markerades med hjälp av 

GPS båda sidorna av kärret för att se hur lång sträckan var. Sedan 

inventerades träden på den synliga delen av sträckan för att sedan 

multiplicera antalet av de olika trädslagen i diameterklasserna för den 

sträckan för att täcka det man inte kunde inventera. Dessa typer av 

uppskattningar genomföras enbart vid enstaka tillfällen.  

3.3 Analys och statistik  

Grundytans medelvärde för de 22 sträckor som undersöktes beräknades 

för tall respektive gran per hektar från både 1927 och 2013. Detta gjordes 

genom att ta medelvärdet för antalet stammar per hektar och sedan räkna 

ut arean som de olika diameterklasserna täcker genom att utgå ifrån att 

träden är helt cirkulära (r² * π * antal träd i diameterklassen). Radien för 

varje diameterklass antogs vara diameterklassens mitt (till exempel 27,5 

cm för diameterklassen 25-30 cm) dividerat med två. För klassen >45 cm 

användes medelvärdet för provträdsdata från Riksskogstaxeringens 

inventeringar i östergötland åren 1927, 2009, 2010, 2011 och 2012 (data 

framtagna specifikt för detta syfte av SLU). Till sist summerades 

uträkningarna för samtliga diameterklasser och trädslag för att få den 

totala grundytan.  

För att undersöka hur bestånden av tall och gran har förändrats 

beräknades även differensen mellan nuvarande mätvärden och 

mätvärdena för samma sträcka från 1927. Antalet stammar per hektar för 

de olika diameterklasserna beräknades för att alla skulle ha samma enhet. 

Nuvarande värden subtraherades från 1927 års värden vilket innebär att 
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ett negativt värde representerar en minskning i antalet träd per hektar och 

ett positivt värde en ökning. I Statistica 10 beräknades konfidensintervall 

för medelvärdet vid antagen t-fördelning i antalet tall och gran per hektar 

för de olika diameterklasserna.  

4 Resultat 

Medelvärdet för grundytan på de 22 sträckorna som undersöktes hade 

ökat totalt för både gran och tall i eklandskapet mellan 1927 och 2013 

och ökningen var störst för gran (Figur 2).  

 

Figur 2: Medelvärdet i grundytan för tall och gran på de 
22 tvåkilometerssträckorna som undersökts i 
eklandskapet söder om Linköping 1927 och 2013. 

Det har skett en minskning av tall i diameterklassen 10-15 cm i 

eklandskapet sedan 1927 (Figur 3a). Enligt konfidensintervallet är 

medelvärdet för tallar i diameterklassen 10-15 cm signifikant skillt från 

noll. Konfidensintervallet för tall i diameterklasserna 0-5 och 5-10 cm är 

inte signifikant skillt från noll (Figur 3a). Det innebär att antalet tallar i 

de diameterklasserna inte har en signifikant förändring sedan 1927. Det 

finns dock en tendens till minskning i antalet tall i diameterklassen 0-5 

cm (Figur 3a). Mängden tall med en diameter under 15 cm har generellt 

minskat i eklandskapet sedan 1927.  
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Figur 3: Förändring i antalet tallar per hektar mellan 1927 och 2013. 
Medelvärdet av 22 tvåkilometerssträckor och 95% konfidensintervall. 3a) De 
tre minsta diameterklasserna, där värdena baseras på en kortare 
inventeringssträcka; 3b) Övriga diameterklasser där hela 
tvåkilometerssträckan inventerats. Observera att skalorna på figurernas y-
axlar är olika.  

Man kan se en ökning i antalet tallar per hektar i de högre 

diamterklasserna sedan 1927 i eklandskapet (Figur 3b) samt en tendens 

till minskning i de mindre (Figur 3a). Eftersom medelvärdet för 

förändringen i antalet tallar per hektar är lågt (1-2 fler per hektar) så är 

förändringen i antalet tallar sedan 1927 i hela eklandskapet relativt liten. 

De flesta konfidensintervall för tallar överlappar noll-linjen, men  

diameterklassen >45cm är signifikant större än noll (Figur 4). Tallar i 

diameterklasserna 30-35, 35-40 och 40-45 cm uppvisar tendenser till att 

ha ökat i eklandskapet sedan 1927 (Figur 3b).  

Antalet granar i de tre lägsta diameterklasserna (0-5, 5-10 och 10-15 cm) 

är oförändrat sedan 1927 i eklandskapet (Figur 4a). Inget av 

konfidensintervallen för dessa diameterklasser är signifikant skillt från 

noll. Man kan dock se en tendens till att granar i diameterklassen 0-5 cm 

har ökat och 5-10 cm minskat (Figur 4a). Man kan se en generell ökning i 

antal granar per hektar sedan 1927 i diameterklassen 0-5 cm, en 

minskning i diameterklassen 5-10 cm och för diameterklassen 10-15 cm 

så är antalet relativt oförändrat (Figur 4a). 
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Figur 4: Förändring i antalet granar per hektar mellan 1927 och 2013. 
Medelvärdet av 22 tvåkilometerssträckor och 95% konfidensintervall. 4a) De 
tre minsta diameterklasserna, där värdena baseras på en kortare 
inventeringssträcka; 4b) Övriga diameterklasser där hela 
tvåkilometerssträckan inventerats. Observera att skalorna på figurernas y-
axlar är olika.  

Man kan se en generell ökning i antalet granar per hektar för 

diameterklasserna över 15 cm sedan 1927 (Figur 4b). För 

diameterklasserna 30-35, 35-40 och 40-45 cm är konfidensintervallen 

signifikant större än noll (Figur 4b). För diameterklasserna 15-20 och 20-

25 cm sträcker sig dock en stor del av konfidensintervallet under 

nollstrecket och skattningen blir då osäker (figur 4b).  

5 Diskussion 

Grundytan för tall och gran hade ökat mellan 1927 och 2013. Det 

generella mönstret för tall i eklandskapet var att antalet träd minskat i de 

mindre diameterklasserna (framförallt 0-15 cm) men ökat i de större 

diameterklasserna (>30 cm). För gran har det skett en generell ökning i 

samtliga diameterklasser bortsett från de i klassen 5-10 cm. Att grundytan 

i eklandskapet ökat och att antalet träd i många diameterklasser har ökat 

för tall och gran kan bero på flera faktorer. Efter andra världskriget så 

genomgick Sveriges skogsbruk en förändring och man började 

slutavverkade för att sedan plantera eller använda naturlig regeneration på 

hygget som bildats (Skogsstyrelsen 2009). Även skogsbetet minskade i 

Sverige och betesmark och sämre åkermark planterades eller lämnades 

för naturlig regeneration av träd (Skogsstyrelsen 2009). Detta ledde till en 

ökad tillväxt av träd i våra skogar. Det har skett en ökning av 

virkesvolym i Sveriges skogar från mitten av 1920-talet till 2000-talet 

(Ekelund & Hamilton 2001). Ovan nämns det nya kalhyggesbruket med 
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slutavverkning och plantering, minskat skogsbete och igenplantering av 

betes- och åkermark som anledningar till den ökade volymen träd i 

Sveriges skogar under 1900-talet. Att det skett en ökning i grundyta för 

gran och tall samt antalet i majoriteten av diameterklasserna kan bero på 

att volymen skog generellt har ökat i Sverige sedan 1927. 

Det finns studier som visar att mängden skog även ökar i urskogar. Per 

Linder undersökte historiska data från 1922 och 1994 i urskogsmiljö. 

Hans studier visar att den totala mängden träd har ökat med 46% i 

bestånd som domineras av tall och 71% i bestånd som domineras av tall 

och gran (Linder 1998). Detta antyder att den ökning i virkesvolym vi ser 

i Sverige inte enbart sker i och på grund av den såkallade 

produktionsskogen. En anledning till det resultat som ges av den studien 

kan bero på utebliven störning i form av bränder. Per Linders studie 

genomfördes i centrala Sverige i den boreala vegitationszonen och den 

innehavande studie genomfödes i den boreo-nemorala zonen. Dessa zoner 

har olika struktur när det gäller vegetation vilket gör att det inte är 

självklart att de följer samma mönster när det gäller bland annat 

förändringar i trädsammansättning över tiden.  

Under 1800-talet högg man mycket stora mängder virke på grund av hög 

efterfrågan från sågverk och pappersindustrin (Skogsstyrelsen 2009). 

Detta i kombination med avsaknad av återplanteringsåtgärder och 

skogsbete innebar låga virkesvolymer under 1800-talets slut 

(Skogsstyrelsen 2009). Vidare rådde det en intensiv befolkningsökning 

från 1750-talet och framåt vilket innebar ett stort tryck på Sveriges skogar 

varav endel omvandlas till jordbruksmark (Ekelund & Hamilton 2001). 

Under slutet av 1800-talet var denna påverkan troligen som störst och 

avtog sedan i början av 1900-talet då jordbruket blev effektivare och flera 

människor flyttade in till städer (Ekelund & Hamilton 2001). På grund av 

de faktorer som nämns ovan så fanns det i Sveriges skogar kring 1900 

mindre träd än vad det funnits tidigare. Mot denna bakgrund ska den 

första skogsvårdslagen 1903 ses; den innebar skylldighet att vidta 

åtgärder för att återväxt efter avverkning (Ekelund & Hamilton 2001). 

Trots detta var virkesvolymen enligt Riksskogstaxeringen på 20-talet 

mindre än vad det var tidigare under 1800-talet (Skogshistoriska 

sällskapet 2013). Att återväxten inte tog fart efter skogsvårdslagen kan 

bero på bete av olika kreatur (Ekelund & Hamilton 2001). Dock tog 

återväxten fart under 20-talet och virkesvolymen i svenska skogar har 

ökat sedan dess. Eftersom Sveriges virkesförråd av flera anledningar som 

nämns ovan var litet under 20-talet så är resultatet av innevarande studie 

inte så förvånande. Att antalet granar och tallar har en total ökning 

(grundyta) och i majoriteten av diameterklasserna i eklandskapet sedan 
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20-talet beror troligen på att det totala antalet träd var relativt få under 

den tiden samt den snabba ökningen av träd som skett i Sveriges skogar 

sedan dess. 

Att den totala mängden träd i svenska skogar har ökat sedan 1920-talet 

råder det inga tvivel om men det man bör fundera på är vilka trädslag det 

är som står för denna ökning. Det finns studier som visar att lövfällande 

skog har minskat både ur ett längre perspektiv och ett kortare perspektiv. 

Det senaste 2000 åren har Sveriges skogar snabbt förändrats från 

lövfällande artrika skogar till artfattiga barrskogar (Björse & Bradshaw 

1998) och även under de senaste 100 åren har andelen lövfällande skog 

minskat i förhållande till barrskog (Axelsson et al. 2001). Minskningen av 

lövskog kan vara en följd av gallring, ringbarkning och besprutning med 

herbidicider (Axelsson et al. 2001). Studierna genomförda av Axelsson är 

som Per Linders som nämns ovan genomförda i det boreala zonen av 

Sverige. Att andelen lövträd har minskat i Sverige innebär självklar att 

barrträden får en större möjlighet att breda ut sig i skogarna med mindre 

konkurrens. Det kan också vara så att andelen lövträd från början har 

minskat på grund av att de konkurrerats ut av barrträden.  

Det har skett en generell minskning i antalet unga tallar i eklandskapet 

mellan 1927 och 2013. Man kan tänka sig tre orsaker som inte behöver 

utesluta varandra, försämrad föryngring, selektiv röjning och ökad 

moratalitet hos unga tallar. Av dessa tre känns selektiv röjning minst 

trolig då tallen är ett värdefullt träd för bland annat virkesproduktion.  

Minskningen i ung tall kan bero på att den svenska älgstammen har ökat 

under senare delen av 1900-talet (Jägarförbundet 2008, Edenius L et al. 

2002). Tall är nämligen en av många växter som älgen äter och det är då 

främst tallskotten som lockar (Jägarförbundet 2012, Naturförvaltning 

2008, Naturförvaltning 2009). Studier genomförda i Sverige visar att det 

inte finns någon signifikant koppling mellan antalet älgar och skada på 

ung tall (Hörnberg 2001). Det fanns dock en signifikant koppling mellan 

andelen unga tallar (procent av total area ungskog) och skadade hektar 

ung tall-skog per älg.  

En annan anledning kan vara att det skedde en god föryngring av tall i 

eklandskapet från att skogsvårdslagen trädde i kraft 1903. Enligt den var 

man tvungen att vidta åtgärder för att försäkra en god föryngring på 

marken man avverkat. Att det fanns en större mängd ung tall 1927 

jämfört med 2013 antyder att föryngringen var godare då vilket skulle 

kunna vara en följd av skogsvårdslagen. Minskningen av mängden unga 

tallar mellan 1927 och 2013 behöver inte betyda att återväxten är för liten 

idag utan kan snarare bero på en mycket god återväxt 1927. Per Linders 



 13 

studier visar att det skett en minskning i antalet tallar mellan 1922 och 

1994 i diameterklassen 0-5 cm (Linder 1998). Denna studie genomfördes 

i urskog i norra Sverige. Där ökade den totala volymen skog precis som 

den har gjort generellt i Sverige. Att mängden tall minskat där precis som 

i min studie kan bero på att skogen blivit tätare vilket innebär mindre ljus  

och tallen är en relativt ljuskänslig art.   

En annan anledning till att antalet unga tallar har blivit färre kan vara att 

tallens självföryngring har minskat som en följd av minskad störning i 

form av skogsbränder och skogsbete. Tall är en pionjärart och är ett av de 

träd som först kommer till nystörda och obevuxna områden (Skogforsk 

2011). Den behöver mycket ljus och utrymme för att kunna etablera sig 

på ett område. Tallen gynnas av störningar såsom stormar och bränder. 

Studier genomförda i Norra Kvills nationalpark norr om Vimmerby 

antyder att tall var mycket dominant i området under de år då bränder var 

frekventa (Nicklasson & Drakenberg 2001). Det finns också studier som 

visar att antalet granplantor var större än tallplantor 1994 (Linder 1998) 

och man tror att detta beror på en avsaknad av störning i form av bränder 

i skogen. Vid avsaknad av brand i skogen kommer troligen andelen gran 

öka mer än tall. Studierna som nämns ovan är genomförda i två helt 

skilda delar av Sverige men i båda har man kommit fram till att bränder 

gynnar tallen. Att mängden ung tall har minskat kan alltså bero på 

försämrad självföryngring som en följd av utebliven störning i form av 

bränder.  

Jag kan dra slutsatsen att den totala grundytan för tall och gran har ökat i 

eklandskapet mellan 1927 och 2013 vilket var förväntat. Ökningen i 

grundyta för gran är större än för tall. De mönster vi kan se för tallen i 

eklandskapet är att antalet klenare träd minskat och antalet grövre träd 

ökat. För granen kan man se en generell ökning för alla storlekar förutom 

de i diameterklassen 0-5 cm i eklandskapet.   

 

 

  



 14 

6 Tack 

Jag skulle vilja tacka mina handledare Johan Bergstedt och Per Milberg 

från Linköpings universitet. Dem har kommit med många goda råd, tips 

och har handlett mig under hela arbetets gång på ett mycket bra sätt. Per 

Milberg gav framförallt bra handledning när det gällde bearbetning och 

analys av datat samt rapportens innehåll. Johan Bergstedt var med ute i 

fält och hjälpte till med inventeringen och gav många tips och råd i 

sammband med det vilket var till stor hjälp. Johan har också hjälp till att 

när det gäller bearbetning av rapporten. Karl-Olof Bergman vid 

Linköpings universitet har varit hjälpsam under arbetets gång och kommit 

med förslag och ideer på hur arbetet kan förbättras. Jag vill också tacka 

Martin Westberg från SLU som har hjälpt till genom att skicka historiska 

data från riksskogstaxeringens tidigare inventeringar. Jag vill också tacka 

Lina Törnqvist som precis som jag studerar ekologi vid Linköpings 

universitet. Hon och jag sammarbetade under arbetets gång framförallt 

med förberedelserna och genomförandet av fältarbetet vilket var mycket 

givande. Man hade någon att bolla idéer med och som gjorde att 

fältarbetet gick snabbare, lättare och framförallt blev roligare än vad det 

annars skulle bli.  
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