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Denna rapport är ett examensarbete på kandidatnivå (16 hp) som har 
genomförts av författaren i samarbete med en studentkollega, Jesper 
Karlsson. 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, Jesper 
Karlsson. 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.  



  

Rapporttyp 
Report category 
 
Examensarbete 
C-uppsats 

Språk/Language 

Svenska/Swedish 

Titel/Title: 
Lövskogens förändring i eklandskapet söder om Linköping: 1927 jämfört med 2013 
Deciduous forest change in oak woodland south of Linköping: 1927 compared with 2013 
 
Författare/Author: 

Lina Törnqvist 
Sammanfattning/Abstract: 
 

The forests of Sweden are constantly changing. Map studies indicate that the amount of deciduous trees 
in Sweden has decreased in recent years in favor of the coniferous trees. The National Forest Inventory 
has since the early 1920s monitored the Swedish forests and in recent years has made the old data 
digitally available. In the present project, we have investigated how the numbers of stems in different 
diameter classes have changed for birch and other deciduous trees. The inventory was conducted in the 
same manner as in the first forest inventory. Ten meters wide transects, each two kilometers long, were 
inventoried from west to east in oak woodland south of Linköping. All trees breast-height diameter were 
measured in the transect and placed in nine diameter classes. The total number of stems per hectare for 
both birch and other deciduous trees had increased in area. The results of the inventory also show that the 
proportion of deciduous trees against conifers had increased by about ten percent for all diameter classes. 
The increased stem number, here documented in a small spatial scale, is in accordance with previous 
studies in Sweden. However, the other result differs from the hypothesis that deciduous trees should have 
decreased and pine trees increased. Based on previous studies in Sweden, conifers and especially spruce 
has increased. The increase of deciduous trees may be due to the investigation area that has historically 
been characterized by large areas of meadows and pastures. In the study area, there are a small number 
of landowners with large estates, who have been able to preserve the deciduous forest. 

 

ISBN 
LITH-IFM-G-EX—13/2797—SE 
__________________________________________________ 
ISRN 
__________________________________________________ 
 
 
Serietitel och serienummer                  ISSN 
Title of series, numbering                     
 

Handledare/Supervisor Per Milberg 
 

Ort/Location: Linköping 

Nyckelord/Keyword: 

Lövträd, eklandskapet, björk, Riksskogstaxeringen, diameterklass, transekt 

Datum/Date 
 
2013-05-21 

URL för elektronisk version 

     

 

Institutionen för fysik, kemi och biologi 

Department of Physics, Chemistry and 
Biology 



 

Innehållsförteckning 

1	   Sammanfattning ....................................................................................2	  

2	   Introduktion ...........................................................................................2	  

3	   Material & metoder ...............................................................................4	  

3.1	   Metod ..............................................................................................4	  

3.2	   Statistisk analys ..............................................................................6	  

4	   Resultat .................................................................................................6	  

5	   Diskussion .............................................................................................8	  

6	   Tack .....................................................................................................10	  

7	   Referenser ...........................................................................................10	  

  



 2 

1 Sammanfattning 

Skogarna i Sverige är under ständig förändring. Kartstudier visar att 
mängden lövträd i Sverige har minskat under de senaste åren till förmån 
för barrträden. Riksskogstaxeringen har sedan tidigt 1920-tal inventerat 
de svenska skogarna och har de senaste åren gjort gamla data digitalt 
tillgängligt. I detta projekt undersöktes hur antalet stammar i olika 
diameterklasser har förändrats för björk och övriga lövträd. Inventeringen 
genomfördes på samma sätt som under den första skogsinventeringen. 
Tio meter breda linjer, vardera två kilometer långa, inventerades från väst 
till öst inom eklandskapet söder om Linköping. Alla träd inom sträckan 
mättes in vid brösthöjd och fördelades över nio diameterklasser. Det 
totala antalet stammar per hektar för både björk och övriga lövträd hade 
ökat i eklandskapet. Dessutom visar resultaten att proportionen lövträd 
gentemot barrträd hade ökat med omkring tio procent för alla 
diameterklasser. Det ökade stamantalet i analysen överensstämmer med 
tidigare studier i Sverige. Däremot skiljer sig resultaten från hypotesen att 
lövträden skulle ha minskat och barrträden ökat. I stora delar av Sverige 
är det nämligen barrträden och framförallt gran som har ökat. Ökningen 
av lövträden i eklandskapet kan bero på att undersökningsområdet under 
lång tid har präglats av stora ytor ängs- och hagmarker. I området finns 
även godsägare med stora arealer mark som har haft möjlighet att bevara 
lövskogen. 

2 Introduktion 

Skogarna på jorden är hela tiden under ständig omvandling. Klimatet på 
jorden ändras och med det kommer även landskapet genomgå en 
förändring. Dessa långsiktiga förändringar påverkar liksom snabba 
förändringar, naturliga eller människoskapade. Bränder, skoglig 
avverkning och jordbruk kan snabbt ändra markerna och vad som växer 
där. Under de senaste hundra åren har skogsskötseln förändrat landskapet 
och påverkat skogarnas utseende och sammansättning (Länsstyrelsen 
Västernorrland 2010). I slutet på 1800-talet ökade befolkningen drastiskt 
och skogsmark gjordes om till åker då behovet av föda ökade 
(Skogsstyrelsen 2001). 

För att identifiera förändringar i skogens sammansättning kan man 
använda sig av gamla kartor och undersöka hur områden har förändrats 
gentemot idag. Det är en bra metod för att dokumentera om utbredningen 
av skogar har ändrats. Däremot visar de inte förändringar av trädslagen, 
virkesvolymer eller storleksfördelning. 
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I Sverige har mängden lövskog och barrskog förändrats under senare tid. 
Studier visar att andelen lövträd i Sverige har minskat de senaste hundra 
åren (Östlund et al. 1997, Axelsson et al. 2001). Det har inte bara skett 
genom naturliga förändringar som bränder och stormar. Utan det beror till 
största delen på människors påverkan som exempelvis förändrad 
markanvändning (Björse G 1998). Bestånden med lövträd har gallrats och 
besprutats, man har även använt sig av ringbarkning för att minska antalet 
lövträd. Det har lett till att barrträden har fått ett större fäste och mängden 
lövträd minskar när bestånden med barrträd ökar (Axelsson et al. 2001). 

Även områden som inte utsatts för avverkning, bränder eller påverkats av 
stormar har visat liknande utveckling. Studier i Dalarnas urskog visar att 
volymen träd har ökat markant de senaste åren, men att volymen lövträd 
har minskat till förmån för framförallt barrträd, vilket är normalt i boreala 
skogar (Linder 2008).  

Riksskogstaxeringen har sedan tidigt 1920-tal inventerat Sveriges skogar 
för att beskriva skogarnas tillstånd, virkestillgång och dess förändringar. 
Vid starten inventerades tio meter breda linjer (transekter) som nästan 
gick från väst till öst över södra Sverige. I transekterna mättes 
diametrarna på gran, tall, björk och övriga träd som antecknades på 
fältblanketter (Riksskogstaxeringen 2011). Data användes för att generera 
regional och nationell statistik, och rådata har hittills lagrats som 
fältblanketter i arkiv. Nyligen har dessa data digitaliserats och är nu 
tillgänglig för studier. Det ger en möjlighet att verkligen undersöka 
förändringen av lövträd med en avsevärt större geografisk upplösning än 
som hittills varit möjligt. 

I detta pilotprojekt inventerades eklandskapet söder om Linköping på 
samma sätt som det gjordes på 1920-talet. Eklandskapet är ett område 
som präglas av stora ängs- och hagmarker där det även förekommer 
mycket ek (Länsstyrelsen Östergötland 2013). Förhoppningarna var att 
samma transekter skulle kunna besökas och på så sätt analysera de 
skillnader som finns för antalet träd i de olika diameterklasserna för 
vardera tvåkilometerssträcka (10 * 2000 m). Tyvärr skilde man enbart 
björk från de övriga träden i de tidiga inventeringarna vilket gör att det 
inte går att urskilja specifika arter av lövträd i data. Det som kan 
undersökas är lövskogens förändring, i form av björk och som kategorin 
”övriga träd”. Målsättningen med arbetet var att ta reda på hur antalet 
lövträd förändrats i de olika diameterklasserna från 1920-talet jämfört 
med idag. En hypotes var att lövträden har minskat i området till förmån 
för främst gran, samt att antalet träd har ökat men att denna ökning främst 
återfinns i de lägre diameterklasserna (Axelsson et al. 2001, Linder 
2008). 
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3 Material & metoder 

3.1 Metod 
Arbetet utfördes enligt metoden vid Riksskogstaxeringen 1923 
(Riksskogstaxeringen 2012b). Inventeringen utfördes i eklandskapet 
söder om Linköping under perioden 12 april till 2 maj 2013. Inom 
eklandskapet ligger transekterna i nästan västlig till östlig riktning, 
uppdelade i tvåkilometerssegment (Figur 1). De fyra längsta transekterna 
valdes ut och inventering genomfördes på varannan tvåkilometerssträcka, 
totalt 22 tvåkilometerssträckor. Dessa sträckor valdes för att få en så bra 
fördelning av återinventeringen i eklandskapet som möjligt.  

Figur 1. Karta över eklandskapet söder om Linköping, och de 22 
tvåkilometerssträckorna som inventerats. 

Startpunkten för varje sträcka letades upp med GPS (Garmin GPSmap 
62s). Vid start drogs en linje mellan punkterna på GPSen, därefter togs en 
östlig riktning ut med en siktkompass och en 50 meters lina lades ut i den 
uttagna riktningen. Efter några hundra meter kontrollerades hur stor 
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avvikelsen från linjen på GPSen blivit. Vid avvikelse >20 meter gjordes 
en justering tillbaks till utgångslinjen. Inventeringen utfördes på ett 
område fem meter både till höger och till vänster om mittlinan, totalt en 
tio meter bred sträcka. Trädens diameter mättes in med en klave vid 
brösthöjd (130 cm av trädets höjd mätt från marken). Trädet klavades och 
diametern antecknades i de olika diameterklasserna 0-5, 5-10, 10-15, 15-
20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45och >45 cm. Om ett träds uppmätta 
diameter var på en av gränserna mellan två diameterklasser mättes 
diametern ytterligare en gång, nu 90 grader horisontellt från 
ursprungsmätningen och medelvärdet noterades. 

På den vänstra sidan om mittlinjen mättes enbart träd som var helt 
innanför den yttersta linjen, medan det på den högra sidan togs med alla 
träd även om enbart en del av roten var innanför den yttersta högra linjen. 
Avståndet från mittlinjen mättes med hjälp av ett huggarmåttband 
(Jonsered, Husqvarna). Efter 50 meter togs kompassriktningen ut på nytt 
och 50 meters linan lades ut på den nya sträckan. Detta upprepades i hela 
tvåkilometerssträckan. Där terrängen var för tät användes istället två extra 
linor på den högra och vänstra sidan från mittlinjen i stället för 
huggarmåttbandet. Även dessa linor lades ut med hjälp av kompass och 
avståndet från mittlinjen mättes också upp. 

Vid inventeringen klavades alla träd in, även vindfällen och torrskog som 
kan användas som brännved. Träden delades in i klasser, gran, tall, björk 
och övriga träd. I undersökningsområdet fanns enbart lövträd i klassen 
övriga träd, så den döptes om till övriga lövträd. I den sista klassen togs 
alla träd med, utom hassel och buskformade arter av släktet Salix. Tall 
och gran i diameterklassen 0-5 cm klavades enbart i de första 40 
metrarna. Träd med diameterklassen 5-10 cm inom de 300 första 
metrarna och träd med diametern 10-15 cm inom de första 1000 
metrarna. På hela sträckan (2 km) klavades alla träd med en diameter på 
15 cm eller större in. 

Vid enstaka tillfällen passerades kärr och våtmarker som ej kunde 
beträdas. I dessa fall uppskattades mängden träd på ytan. Uppskattningen 
gjordes på träd, 10 meter ut på området och den totala sträckan mättes 
upp med GPS. De uppskattade träden multiplicerades med rätt andel av 
den totalt uppmätta sträckan. Exempelvis om sträckan mättes upp till 
hundra meter multiplicerades träden med tio.  

På de två sydligaste transekterna (11 tvåkilometerssträckor) uttogs även 
provträd, ett utvalt träd där arten antecknades även om det hamnade i 
kategorin övriga lövträd, i de olika diameterklasserna. På så sätt kan en 
uppfattning skapas om hur vanligt ett trädslag är. I diameterklass 0, 5, 10 
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och 15 blev vart hundrade träd ett provträd. För diameterklasserna 20 och 
25 vart femtionde, diameterklass 30 vart tjugonde och för de tre högsta 
diameterklasserna blev vart tionde träd ett provträd. Antalet träd i varje 
diameterklass fördes över till en ny fältblankett så att provträden togs 
löpande på alla sträckor. 

3.2 Statistisk analys 
Insamlade data och data från 1927 sammanställdes i Excel och 
differensen stammar per hektar räknades ut för vardera diameterklass. 
Data fördes över till Statistica där medelvärde och ett 95% 
konfidensintervall beräknades. Vid beräkning av förändringen i 
proportionerna mellan lövträd och barrträd togs antalet stammar av björk 
och övriga lövträd, dividerat med antalet totala stammar (löv och barr) 
per diameterklass och år. Differensen togs sedan mellan de två åren och i 
varje diameterklass.  

4 Resultat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Förändring i stamantal hos björk i eklandskapet söder om Linköping, 
1927 jämfört med 2013 (medelvärden±95% KI). 2a) små diameterklasser med 
kort inventeringssträcka (5-25 cm i diameter). 2b) större diameterklasser där 
hela tvåkilometersträckan inventerats (25-45< cm i diameter). 
Antalet björkar per hektar hade generellt ökat i eklandskapet söder om 
Linköping i åtta av de nio diameterklasserna (Figur 2). Resultaten för 
björk i diameterklasserna 30-35 (Figur 2b) och 15-20 (Figur 2a) har med 
hög säkerhet ökat i antal. I de fem högsta diameterklasserna för björk är 
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konfidensintervallen runt medelvärdena små vilket betyder att det är en 
liten variation i förändringen mellan de båda årtalen (Figur 2). 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figur 3. Förändring i stamantal hos övriga lövträd i eklandskapet söder om 
Linköping, 1927 jämfört med 2013 (±95% KI). 3a) små diameterklasser med 
kort inventeringssträcka; 3b) större diameterklasser där hela 
tvåkilometersträckan inventerats. 

Antalet övriga trädslag har ökat i eklandskapet söder om Linköping och 
det gäller alla diameterklasser utom möjligen den minsta (Figur 3).                   

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Figur 4. Förändring av andelen lövträd i eklandskapet söder om Linköping, 
1927 jämfört med 2013. Medelvärde av 22 tvåkilometerssträckor (±95% KI). 
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Andelen lövträd i eklandskapet har ökat i samtliga diameterklasser, även 
om enbart diameterklass 35-40 kan anses statistisk säker (Figur 4). 
Resultatet kommer från uträkningen: antal stammar björk och övriga 
lövträd delat på det totala stamantalet, differensen togs sedan mellan de 
två inventeringstidpunkterna och uttrycktes dem för att se förändringen i 
procentenheter. Denna relativa ökning motsvarar runt tio och tjugo 
procent för lövträden i alla diameterklasser (Figur 4). 

Tabell 1. Fördelningen av provträd för de olika trädslagen ur ett mindre 
stickprov (de två sydligaste transekterna) från eklandskapet söder om 
Linköping, 1927 jämfört med 2013. 

	  	   Björk	   Ek	   Asp	   Ask	   Lind	   Lönn	   Fågelbär	   Total	  

1927	   9	   4	   2	   1	   0	   0	   0	   16	  
2013	   16	   6	   4	   0	   2	   4	   1	   33	  

Antalet provträd har fördubblats i eklandskapet (Tabell 1). Dagens 
inventering visar även på en fördelning av provträden över sex olika 
arter, medan det vid den första inventeringen låg på fyra arter (Tabell 1). 

5 Diskussion 

Stamantalet per hektar har ökat för både björk och övriga lövträd och 
även i de flesta diameterklasser. Det är enbart i den minsta 
diameterklassen för björk som antalet stammar per hektar möjligen 
minskat. Ökningen i diameterklasserna styrker min första hypotes att det 
totala antalet lövträd har blivit fler i eklandskapet. Resultaten följer även 
de mer storskaliga förändringar som Riksskogstaxeringen påvisat sedan 
starten på 1920-talet (Riksskogstaxeringen 2013b). Även resultatet från 
de insamlade provträden tyder på en ökning av antalet träd. Då 
provträden enbart samlades in på hälften av de 22 tvåkilometersträckorna 
kan det vara för få prov för att det ska gå att uttala sig om enstaka 
trädslag.  

Det är många faktorer som har lett till att volymen skog har ökat de 
senaste hundra åren. Efter att den stora befolkningsökningen sakta avtog i 
början av 1900-talet så lades fler marker inom jordbruket ned och de 
gamla jordbruksmarkerna övergick med tiden till skog (Skogsstyrelsen 
2001, Statistiska centralbyrån 2007). Den största anledningen till den 
minskande arealen jordbruksmark är den stora effektiviseringen av 
jordbruket som kom igång på 1900-talet (Slätmo et al. 2012). År 1903 
kom även en lag om återplantering efter avverkning (Skogsstyrelsen 
2013a). Även den aktiva skötseln av Sveriges skogar, där gödsling och 
plantering av träd, har lett till en ökad virkesvolym (SLU 2009).  
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Björken är ett pionjärträd som lätt etableras efter en brand eller i blottad 
mineraljord. Det är ett uppskattat träd som har använts i hushållningen 
under många hundra år. Träden har hamlats för att kunna utfodra djuren 
på vintern och under sommarhalvåret har det varit ett hårt betat träd på 
skogsbetet. Framförallt har björken använts som brännved och i de norra 
delarna av Sverige har björken använts för framställning av pottaska 
(Östlund et al. 1998, Kardell 2003). Efter att kalhuggningen började 
brukas i stor skala i Sverige på mitten av 1900-talet fick björken nytt fäste 
på de stora hyggesytorna. Mängden lövträd ökade drastiskt och på många 
håll ansågs de konkurrera med de värdefulla barrträden. För att komma 
till rätta med problemet besprutades lövsly och mängden björk minskade 
igen (Wide 1995, Hellberg 2004). Efter att bekämpningsmedlen förbjöds 
på senare delen av 70-talet har mängden björk återigen ökat 
(Nationalencyklopedin 2013). Eftersom resultatet enbart speglar 
skillnaden mellan två årtal och inte alla åren däremellan, går det inte att 
urskilja den relativa betydelsen av björkens förändring. Eller om 
användningen av bekämpningsmedel har påverkat förändringen som finns 
hos antalet björk per hektar. Dessa förändringar kan också bero på 
utgallring och röjning av björk. 

De övriga lövträden har även de ökat i antal i alla diameterklasser, 
framför allt i de högre och mellersta diameterklasserna där resultaten är 
signifikanta. Mängden övriga lövträd har även ökat mer än vad björken 
har gjort. Det kan bero på att björk är känslig för igenväxning eftersom 
det är ett pionjärträd och vill ha mycket ljus (Setterby 2004). Björken 
återkoloniserar en plats fort men när sedan de andra trädslagen kommer 
kan den konkurreras ut (Hellberg 2004). För att undvika detta är det 
vanligt att björken med tiden gallras ut i områdena (Skogsstyrelsen 2009).  

Min andra hypotes var att andelen lövträd skulle minska över tid. 
Resultatet visade dock på en klar ökning av andelen lövträd. Det verkar 
alltså som om eklandskapet i detta avseende avviker från Sverige som 
helhet. Framför allt i de norra delarna av landet har granen ökat i antal 
medan antalet lövträd går tillbaks. Det beror inte bara på att det skett 
störningar i områden som bränder och avverkning, utan dessa 
förändringar i skogssammansättning är en naturlig utveckling i boreala 
skogar som får växa fritt (Linder 1998). Studierna som gjorts i Dalarna 
ligger i den boreala delen av Sverige där barrskogen är det dominerande 
trädslaget. Eklandskapet ligger i den boreonemorala zonen där 
ädellövträd är ett vanligt inslag (Statistiska centralbyrån 2013). Då fler 
marker växer igen är det då här i eklandskapet mer troligt att de nya 
träden är lövträd och detta kan leda till en ökning av lövträd i området. 
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Även i Halland har det gjorts studier på hur trädslagssammansättningen 
har förändrats. Områdena har övergått från lövträd till större 
barrdominerande skogar, där granen har tagit över till stor del 
(Riksskogstaxeringen 2012a). 

Vad kan det då bero på att eklandskapet uppvisar ett motsatt resultat? 
Östergötland hyser stora delar av de ängs- och hagmarker som finns i 
Sverige (Sveriges Riksdag) och dessa områden växer sakta igen. De träd 
som finns på dessa marker är framförallt lövträd. När markerna inte 
längre betas kommer det med tiden att växa till mer unga träd och då är 
det främst lövträd som kommer att dyka upp (CBM 2010). Detta kan vara 
en av anledningarna till den höga andelen lövträd i eklandskapet. 

Det är troligt att området söder om Linköping består av stora ytor ängs- 
och hagmarker på grund av de många gods och herrgårdar som finns i 
området. På 1500-talet blev det förbjudet för privatpersoner att avverka 
ekar och träden som stod på gods och herrgårdar sparades till en framtida 
pengainkomst (Kardell 2003, Naturvårdsverket 2004). När det sedan åter 
var fritt fram att avverka ekarna var det många gods och herrgårdar som 
bevarade sina träd. De stora markägarna har haft möjlighet att gynna de 
grova lövträden (Länsstyrelsen Östergötland 2005) och på så sätt kan 
mängden lövskog ha ökat. En annan aspekt kan vara att de sköter 
skogarna med jakt i åtanken och därför vill ha lite glesare skog och färre 
granplanteringar. I ett framtida projekt kan det undersökas hur 
markägandet i eklandkapet har påverkat utvecklingen hos lövträd. 

6 Tack 
Ett stort tack till Martin Westman vid SLU, som under hela arbetet har 
hjälpt oss med hantering av data och frågor. Tack till Johan Bergstedt som 
kom med idén och som varit ett stort stöd och hjälpt oss i fältarbetet och 
skrivprocessen. Jag vill även tacka mina handledare Per Milberg och 
Karl-Olof Bergman som har varit ett otroligt stöd i hela processen och 
hjälp oss med alla frågor som vi har haft. Tack Lars Westerberg och 
Staffan Carlsson för hjälpen med GIS. Tack Johan Lundin och Johanna 
Lönander för hjälpen vi har fått i fält, den var ovärderlig. Till sist vill jag 
tacka ”my partner in crime”, Jesper Karlsson, för hjälpen och otroligt 
roliga veckor i fält.  
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