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1 Sammanfattning 

Hasselbusken (Corylus avellana L.) är ett vanligt inslag i ängs- och 

hagmark där den kan växa i stora populationer och bli mycket gammal. 

Är det möjligt att använda storleken på hasselbuskar för åldersbestämning 

och kan storleksfördelningen i en population ge information om hur 

marken tidigare har använts? För att validera en redan framtagen 

tillväxtmodell för hasselkloner studerades storleksfördelningen hos 

hasselbestånd i olika sjösänkningsområden. För att pröva metoden att 

utnyttja hassel som markanvändningsindikator studerades ytterligare 

olika hasselbestånd på lövängar som hävdats med slåtter eller bete eller 

som vuxit igen. Tillväxtmodellen användes för att jämföra 

storleksfördelningar av hasselbestånd med historiska perioder som varit 

betydelsefulla för jordbruksutvecklingen eller befolkningsförändringar. 

Resultaten visar att den aktuella tillväxtmodellen behöver förfinas men att 

själva metoden med en tillväxtmodell som baseras på omkretsen hos 

hasselbuskar är genomförbar. Det behövs ytterligare studier kring t.ex. 

jordmånens betydelse. Resultaten visar också att storleksfördelningen i 

populationer beror på hur mycket marken hävdats och att områden med 

liknande markanvändningshistorik har liknande storleksfördelning. 

Slutligen redovisas exempel på hur en tillväxtmodell kan användas för att 

jämföra historiska perioder av förändringar inom jordbruket, t.ex. 

minskad djurhållning, med storleksfördelningen i ett hasselbestånd.  

2 Introduktion 

Hassel (Corylus avellana L.) är ett vanligt och välkänt trädslag vars 

nötter och virke människan har utnyttjat under årtusenden (Eriksen et al. 

2013). Hasselbuskar var och är därför ett viktigt inslag i det gamla 

sydskandinaviska lövängslandskapet (Lindman 1964). Detta landskap 

som är en del av odlingslandskapet har formats av jordbrukets tre 

markanvändningsformer, åkerbruk, betesbruk och slåtterbruk (Larsson et 

al. 1997). Eftersom en hasselbuske kan bli mycket gammal (Hæggström 

2000) borde det vara möjligt att utnyttja hasseln för att få indikationer på 

hur marken i ett område med en stor hasselpopulation har utnyttjats 

historiskt. 

Skotten hos en hasselbuske växer från en gemensam bas under jord och 

tillhör en och samma klon. När hasselbusken växer till och åldras dör de 

äldsta stammarna medan nya skott skjuter upp i första hand från 

ytterkanten av skottbasen. Beskurna hasselbuskar tillväxer på samma sätt 

och bildar en mer eller mindre ringformad rugge med ett varierande antal 

skott (Hæggström 2012). Ruggarna kan bli mycket stora och gamla men 
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eftersom de enskilda skotten har begränsad livslängd är det svårt att 

beräkna åldern (Nilsson 2013).  

Hassels tillväxtsätt har likheter med några andra arter, där radiell tillväxt 

har potential för åldersbestämning. Ett exempel finns beskrivet på olika 

arter av dvärgeukalypter i Australien för att med hjälp av skottens 

tjocklek uppskatta ålder. Syftet är här att åldersbestämma bränder (Clarke 

et al. 2010). Dessa eukalypter har ett liknande växtsätt som hassel, det vill 

säga skjuter nya skott från roten. I en annan studie, av kreosotbuske 

(Larrea tridentata) i Mojaveöknen i Kalifornien, uppskattas åldern på 

kloner utifrån de levande delarnas avstånd från mitten (Vasek 1980). 

Klonerna växer, liksom hasseln, utåt med tiden. De största klonerna av 

denna art är upp till 7,8 m i radie och skulle kunna vara 11700 år med 

denna tillväxtmodell.  

Hæggström (2000) har uppskattat åldern hos hasselruggar genom att 

jämföra omkretsen med en tillväxtmodell som baseras på stammars 

genomsnittliga årsringar. Han argumenterar för att hasselruggens 

expansionstakt bör vara densamma som de yttre skottens radiella tillväxt. 

Detta antagande utnyttjar Nilsson (2013) som har tagit fram en 

tillväxtfunktion genom att mäta årsringar och notera ålder på avverkade 

hasselstammar i centrala Östergötland. Faktorer som skuggning och oval 

form på stammar begränsar inte tillväxtfunktionen enligt Nilsson (2013).  

Jag har använt den mer detaljerade tillväxtmodellen hos Nilsson och 

jämfört med hasselbuskar som växer på sjösänkningsstränder, och som 

alltså måste vara yngre än tidpunkten för sjösänkningen. I vårt land 

sänktes vattennivån hos många sjöar under 1800-talet (Milberg 1991). 

Tidpunkter för sjösänkningar har använts i jämförelser med mätdata i 

denna studie. Jag har jämfört storleksfördelningen hos hasselbestånd 

ovanför och nedanför den gamla strandlinjen. Detta för att validera 

åldersbestämningsmetoden av hasselbuskar utifrån klonens omkrets.  

Hasselpopulationer skulle eventuellt kunna utnyttjas som 

markanvändningsindikator. Jag har därför jämfört storleksfördelningen av 

hasselbuskar i lokaler med känd markanvändningshistorik. Jag har 

jämfört olika lokaler med hävdade lövängar, dvs. betade eller påverkade 

av slåtter, respektive lokaler där löväng vuxit igen. Jag förväntade mig att 

intensiv hävd ger låg nyrekrytering till skillnad från igenväxning och att 

hasselbestånd från liknande lokaler därför har en liknande 

storleksfördelning. Jag har också använt Nilssons tillväxtmodell för att 

jämföra historiska perioder som varit betydelsefulla för jordbruket eller 

haft stora befolkningsförändringar med förändringar i åldersfördelningen 

av hasselbuskarna inom ett område. 
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3 Material & metoder 

3.1 Försökslokaler 

De hasselbestånd som studerades valdes ut dels på mark som utsatts för 

sjösänkning och dels i områden där markanvändningshistoriken är 

någorlunda väl känd. Jag har valt ut områden med sjösänkning där den 

gamla strandlinjen är tydlig i terrängen i form av exempelvis strandhak 

och områden med känd markanvändningshistorik som, efter 

fältundersökningar och studier i skötselplaner, bedömts vara intressanta. 

Dessutom har jag använt redan existerande data som Per Milberg på 

biologiavdelningen vid Linköpings universitet har samlat in. 

Som sjösänkningsområden studerades tre områden vid Tåkerns norra 

strand, inom Tåkerns naturreservat, i Vadstena kommun. Tåkern sänktes 

1842-44 med 1,7 m (Wadstein 1988). Försökslokalerna ligger vid 

Havsstjärten i Hånger, vid Hofs Sandby och vid Hofs Säby. Dessutom 

analyserades data från Hallstad ängar vid Järnlunden i Kinda kommun, 

Vessers udde vid Stora Rängen i Linköpings kommun och Gärdala vid 

Lillsjön som ligger på gränsen mellan Linköpings och Kindas kommuner.  

Samtliga sjösänkningsområden har också utnyttjats för att jämföra 

storleksfördelningen med markanvändningshistorik tillsammans med 

mina mätdata från naturreservatet Långvrån i Skeppstad, naturreservatet 

Staffanstorp i Motala samt området Stubbetorp i närheten av Fivelstad. 

Dessa tre områden ligger i Motala kommun. Dessutom analyserades data 

från naturreservatet Pålsbo äng i Boxholms kommun. Se översiktskartan 

över försökslokalerna i Figur 1 och mätdata i Tabell 1.  

Sandby försökslokal (bilaga 1) består av ett träd- och buskrikt område vid 

Tåkern med ett stort bestånd av hassel både ovanför och nedanför den 

gamla strandlinjen. En del av detta bestånd ingår i försöksområdet. Den 

gamla strandlinjen utgörs av en relativt bred zon på ca 10-20 m men i 

försöksområdet är den nedre delen av strandlinjen tydligt markerad i 

terrängen. Området ovanför strandlinjen har utnyttjats som betesmark och 

eventuellt ängsmark under åtminstone nästan 400 år enligt historiska 

kartor (Larsson 1633-34
1
, Ägomätning 1695

2
, Storskifte 1774

3
, Laga 

skifte 1849
4
, Hemmansklyvning 1866

5
). Under 1700-1800-talen var det 

brist på ängs- och betesmark i Dals Härad socken som Sandby hör till. 

                                           

1
 Riksarkivet, Historiska kartor, Johan Larsson 

2
 Lantmäteriet, Historiska kartor, Hovs socken Sandby nr 1-3 

3
 Lantmäteriet, Historiska kartor, 05-HOV-15 

4
 Lantmäteriet, Historiska kartor, 05-HOV-39 

5
 Lantmäteriet, Historiska kartor, 05-HOV-51 



 5 

Vanligaste kreaturet i Dals Härad var kor, men det fanns även får och 

hästar (Peterson 1989). Betestrycket har med all sannolikhet minskat 

under 1900-talet. Anders Wall, nuvarande markägare, hade 1993 sextio 

nötdjur på sommarbete på strandängarna. Djurhållningen hade då ökat 

tack vare reservatet och Tåkernfonden (Bergengren 1995). Området 

nedanför gamla strandlinjen utnyttjas idag som betesmark och har 

utnyttjats som betesmark så länge som Anders Wall känner till. 

 

 

Figur 1. Kartan, över delar av Östergötland, visar försökslokalerna som ingår i 
studien.© Lantmäteriet 6 

 

 

 

                                           

6
 © Lantmäteriet [License No. I2014/00578] 
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Tabell 1. Datum för när mätningarna genomfördes, antal hasselruggar som 
mättes upp och antalet som sorterades bort på grund av osäkerhet i 
mätningen.  

Försökslokal Mätdatum Antal hasselruggar Antal bortfall  

(osäker mätning) 

Sandby 2014-11-02, -05, -08 295 15 

Säby 2014-11-12, -22 246 19 

Havsstjärten 2014-11-19 105 8 

Långvrån 2014-11-26 192 10 

Staffanstorp 2014-11-28, -12-03 245 21 

Stubbetorp 2014-12-10 171 9 

Gärdala 2014-04-02, -03 175 5 

Hallstad ängar 2014-04-04, -06 108 6 

Pålsbo äng 2014-04-13, -05-01 119 0 

Vessers udde 2014-05-24 95 2 

 

Säby försökslokal (bilaga 2) har en tydlig gammal strandlinje 2-5 m bred 

som bildar gräns mellan åkermark och sjösänkningsområdet som består 

av gles skogbevuxen mark där en stor andel av buskarna (hassel och al) 

nyligen är röjda men skjuter nya skott. Säby försökslokal har endast 

periodvis utnyttjats till sparsamt bete under den gamla strandlinjen annars 

lämnats orörd enligt nuvarande markägare Jan Granath. Ulrik Granath 

köpte Hov 1941 och första djurbesättningen var då på 20 kor och 20 

hästar. När korna såldes 1978 var de hundra (Bergengren 1995). Till Hov 

hör stora arealer med strandskog så betespåverkan i försökslokalen har 

med stor sannolikhet varit mycket liten under den gamla strandlinjen. 

Marken ovanför den gamla strandlinjen i Säby är markerad som äng på 

historiska kartor (Ägomätning 1695
7
, Storskifte 1781

8
, Laga skifte 

1859
9
). Här har hävden förmodligen varit mycket intensivare fram till 

tiden för Tåkerns sänkning. 

Havsstjärten försökslokal (bilaga 3) har en tydlig gammal strandlinje runt 

den före detta ön Havsstjärten. Lokalen består av en strandskog på ”ön” 

och omgivande mark. Al dominerar som trädslag men det förekommer 

också en del tall och hassel. Enligt historiska kartor användes 

Havsstjärten till betesmark under åtminstone slutet av 1700-talet 

                                           

7
 Lantmäteriet, Historiska kartor, Hovs socken Säby nr 1-2 

8
 Lantmäteriet, Historiska kartor, Hovs socken Säby nr 1-2 

9
 Lantmäteriet, Historiska kartor, 05-HOV-37 
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(Storskifte 1774
10

). Öar togs tidigt i bruk för bete eftersom djuren då inte 

behövde vaktas mot rovdjur (Norrman 1997). På äldre kartor benämns ön 

Hackstjerten, som enligt markägare Ulrik Lohm kan komma av att det här 

också var slåttermark (hackeslåtter) där ”hack” står för öppet vatten som 

”hackade” i stränderna (Bergengren 1995). Inom hela försöksområdet var 

det betesmark och delvis slåttermark under slutet av 1800-talet (Laga 

skifte 1872
11

). Enligt Ulrik Lohm fanns inga träd i området för 150 år 

sedan och det bedrevs bete av kor och en del hästar fram till 1960-talet 

för att återupptas under 1980-talet. Martin Lohm, son till Ulrik, berättar 

om filmer från området som under 1950-talet visar att området var hårt 

betat.  I Röster om Tåkern finns beskrivet: ”På strandmarkerna betar en 

nötbesättning från Husberga, (1993). Mular och röjsåg öppnar sakta 

decennier av igenväxning” (Bergengren 1995). 

Gärdala försökslokal (bilaga 4) ligger delvis på sjösänkningsmark vid 

Lillsjön. Lillsjön sänktes förmodligen under ungefär samma tidsperiod 

som Järnlunden och Stora Rängen. På den historiska kartan (Laga skifte 

1883
12

) är nyvunnen mark efter sänkningen markerad och på 

Häradsekonomiska kartan (1868-77
13

) som är kartlagd 1874-1875 har 

sjön samma form som idag. Det skulle också kunna vara under 1850- 

eller 1860-talen som Lillsjön sänktes om det skedde samtidigt som de 

närliggande sjöarna Stora Rängen och Järnlunden, men sjön är alltså 

sänkt senast 1874. På Häradsekonomiska kartan är försökslokalen 

markerad som äng. Marken hävdades fram till 1890-talet enligt 

markägare Per Milberg för att sedan växa igen. Från ca 2000 har hävden 

återupptagits. 

Hallstad ängar försökslokal (bilaga 5) består av restaurerad slåttermark 

och mark som delvis ligger på sjösänkningsmark vid Järnlunden. Sjön 

Järnlunden sänktes 1871 med 1,5 m (Wadstein 1989). Det finns dock 

källor som anger årtalet 1865 (Hägglund 1966) och det är inte omöjligt 

att det blev en viss strandförskjutning redan när slussen i Brokind anlades 

1806 (Castensson 2007). Hallstad ängar har enligt skötselplanen 

(Wadstein 1989a) en fler-hundraårig historia som slåtteräng och lindvall. 

År 1777 är nuvarande område en liten stenig del av en stor äng, med 

slåtter och efterbete, som sparades från uppodling efter sjösänkningen. 

Under 1900-talet upphörde slåttern (före 1941) och området övergick till 

betesmark. Området restaurerades till slåttermark när naturreservatet 

                                           

10
 Lantmäteriet, Historiska kartor, Källstad socken Hånger nr 1 

11
 Lantmäteriet, Historiska kartor, 05-KÄL-23 

12
 Lantmäteriet, Historiska kartor, 05-VÅN-110 

13
 Lantmäteriet, Historiska kartor, Opphem J112-45-19 
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bildades 1979, förutom ett mindre område som restaurerades redan 1958 

(Wadstein 1989a).  

Vessers udde är ett naturreservat som lämnats för fri igenväxning, och där 

alla observationer gjorts inom sjösänkningsområdet. Sjön Stora Rängen 

vid Vessers udde sänktes 1855 med 1,7 m (Bengtsson & Bengtsson 

2005). Den nyvunna marken från sjösänkningen utnyttjades sannolikt inte 

till slåttermark före 1923 då Vessers udde fridlystes, men kan ju ha 

utnyttjats som betesmark. Efter 1923 har marken lämnats till fri 

utveckling (Bengtsson & Bengtsson 2005).  

Långvråns försökslokal, naturreservat sedan 1992, ligger på en del som 

har varit äng och åker men vuxit igen till ädellövskog med dominerande 

trädslag ask, ek, lönn, björk och hassel. Enligt historiska kartor var västra 

delen av försökslokalen slåtteräng och östra åker åtminstone mellan 1635 

(Larsson 1635
14

) och 1868 (Häradsekonomiska kartan 1868
15

). Från slutet 

av 1800-talet verkar en del träd tillåtits växa upp på ängen som sedan 

började växa igen helt från 1940-50-talen och framåt. Under 1980-talet 

planterades gran på åkern men som idag har avverkats för att ge plats åt 

plantering av ask och ek (Jansson 2012).  

Staffanstorp har varit naturreservat sedan 1970 och försökslokalen ligger 

i en kullig hage som idag betas av får. Försökslokalen i Staffanstorp har 

använts till slåtter och bete med en förmodad beteskontinuitet sedan 1746 

då området är markerat som trädbevuxen äng på historiska kartor 

(Arealavmätning 1746
16

, Häradsekonomiska kartan1868-77
17

). Eventuellt 

har området betats sedan 1300-talet (Helander 2004). Historisk karta från 

1905 (Övrig karta 1905
18

) visar på hårdvallsäng och Ekonomiska kartan 

från 1948
19

 visar att området är i stort sett öppet. Hävdintensiteten i 

Staffanstorp har förmodligen varierat en hel del men i stora drag har den 

sannolikt minskat fram till i våra dagar. 

Stubbetorps försökslokal är före detta betesmark som delvis vuxit igen 

där hassel och ek dominerar. Försökslokalen i Stubbetorp är markerad 

som hårdvallsäng på Geometrisk ägoavmätning från 1635
20

 och som 

trädbevuxen äng på Häradsekonomiska kartan från 1868-77
21

. Enligt 

                                           

14
 Lantmäteriet, Historiska kartor, Västra Stenby socken Hålan nr 1 

15
 Lantmäteriet, Historiska kartor, Hagebyhöga J112-54-25 

16
 Lantmäteriet, Historiska kartor, 05-VIN-10A 

17
 Lantmäteriet, Historiska kartor, Motala J112-54-20 

18
 Lantmäteriet, Historiska kartor, 05-VIN-51 

19
 Lantmäteriet, Historiska kartor, Motala J133-8F8b50 

20
 Lantmäteriet, Historiska kartor, Fivelstads socken Stubbetorp nr 1 

21
 Lantmäteriet, Historiska kartor, Orlunda J112-44-5 
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nuvarande markägare Karl-Göran Pettersson har marken utnyttjats som 

betesmark fram till 1920-talet. På Ekonomiska kartan från 1948
22

 syns att 

det är relativt mycket igenvuxet, men några öppna partier återstår. Under 

de senaste åren har en stor del av buskarna röjts men stubbarna står kvar 

och skjuter nya skott. 

Försökslokalen i Pålsbo äng, naturreservat sedan 1975, ligger i en del 

som varit en välskött slåtteräng, åtminstone från 1638, och är troligen den 

artrikaste ängen i Östergötland (Persson 1991). Äng, åker och bete har 

varierat på Pålsbo äng till 1788, därefter har slåtterängen som domineras 

av hassel och ek hävdats kontinuerligt (Wadstein 1989b).  

3.2 Mätning av hasselbuskar 

I fält uppmättes så gott som alla hasselruggar inom en försökslokal med 

30 m:s måttband och koordinatsattes med GPS-mätare, Garmin eTrex 30. 

I fält noterades (i) omkrets, (ii) längd och bredd på de hasselbuskar som 

hade en oval form, (iii) antal skott (uppskattning), samt (iv) läge i 

förhållande till strandlinjen eller markanvändningshistorik.  

Mätningen av en hasselrugge gjordes så nära marken som möjligt efter att 

eventuellt ris eller annat som skulle kunna påverka mätningen plockats 

bort. Om ruggen växte på en sluttning gjordes mätningen så horisontellt 

som möjligt. Måttbandet sträcktes ordentligt och lästes av i cm med en 

noggrannhet på 0,5 cm. Hasselskott med endast ett skott mättes inte och 

ingår inte i undersökningen. Kamera användes för att dokumentera osäkra 

fall och gränsen mellan olika lägen, t.ex. gamla strandlinjen. 

Bortfall på grund av osäker mätning berodde ofta på stenar som påverkat 

möjligheten att mäta korrekt eller som påverkat hasselbuskens möjlighet 

att växa och breda ut sig ringformat. Det kunde också vara ett annat 

trädslag som växte i hasselbusken och som gjorde mätningen osäker, 

liksom om det var svårt att avgöra säkert ifall en rugge bestod av en, två 

eller flera kloner som vuxit samman. Om det varit osäkert ifall 

hasselbuskar stått under eller över gamla strandlinjen har dessa 

mätvärden inte tagits med i den statistik som berör sjösänkningsområden. 

3.3 Statistisk analys 

Kartor över försökslokalerna med observationernas positioner gjordes 

med hjälp av ArcGis, ArcMap 10.2.2 och Geodata från Lantmäteriet. För 

att analysera och presentera materialet användes kalkylprogrammet Excel 

och statistikprogrammet SPSS.  
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För att jämföra storleksfördelningen mellan ruggar över respektive under 

gamla strandlinjen användes Kolmogorov-Smirnov-test (KS-test). För att 

visa skillnader i nyrekrytering av hassel i ett område från olika 

tidsperioder användes uppskattning av regressionslinjer och 

lutningsvärden med konfidensintervall på 95 %.  

3.4 Beräkningar 

Graferna visar omkretsfördelningen hos hasselruggarna inom en 

försökslokal. Genom att använda relativ kumulativ (successivt 

adderande) frekvens är det möjligt att jämföra grafer från olika lokaler 

trots att frekvensen varierar. 

Vid valideringen av Nilssons tillväxtfunktion (Nilsson 2013) jämfördes 

maxvärden från sjösänkningsområden med årtal för sjösänkningar. Enligt 

modellen ökar omkretsen hos en hasselrugge med 0,71 (±0,07) cm per år. 

Den förenklade modellen är baserad på antagandet att nya hasselskott 

alltid kommer utanför gamla, att klonen växer lika snabbt utåt som de 

yttersta skotten samt att ingen hänsyn behöver tas till skuggning.  

Nyrekryteringen av hasselbuskar beräknades för olika tidsperioder inom 

en försökslokal. Antal hasselruggar inom ett omkretsintervall dividerades 

med antal år som omkretsintervallet motsvarar enligt Nilssons modell och 

med försökslokalens areal i hektar.  

4 Resultat 

4.1 Storleksfördelningar av hasselpopulationer på 

sjösänkningsområden 

Bestånden på de sex olika sjösänkningslokalerna hade olika 

storleksfördelningar, men de största hasselruggarna fanns genomgående 

över den gamla strandlinjen (Figur 2). Tre av fem testade lokaler, 

Sandby, Säby och Hallstad ängar, uppvisade också en klart signifikant 

skillnad, medan ytterligare en, Havsstjärten, visade en tendens till 

skillnad (Tabell 2). Sandby, Säby och Hallstad ängar visade stor skillnad 

mellan median- och maxvärden hos bestånd över respektive under gamla 

strandlinjen och en så stor andel som 70-80 % av bestånden hade en 

storleksfördelning som skiljer sig åt. Havsstjärten hade inte lika stor 

skillnad på medianvärden och maxvärden mellan över och under gamla 

strandlinjen vilket kan förklaras av att Havsstjärten har varit skoglös 

slåtteräng på ”ön” och därför saknar riktigt stora hasselruggar. Gärdala 

som knappast visade på en skillnad mellan storleksfördelningsgraferna 

har få hasselruggar (N=12) under gamla strandlinjen vilket bidrar till 

osäkrare värden.  
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Figur 2. Storleksfördelningen av hasselbestånden över respektive under 
gamla strandlinjen i försökslokalerna på sjösänkningsmark. Vessers udde har 
endast mätvärden under gamla strandlinjen. 
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Tabell 2. Försökslokalerna på sjösänkningsmark med antalet hasselruggar, 
medianvärden och maxvärden på omkretsen samt värden från Kolmogorov-
Smirnov-test.  

Försökslokal 
Gamla 

strand-

linjen 

Frekvens Median 

(cm) 

Maxvärde 

(cm) 

D-värde  p-värde  

Sandby Under 153 53 160  
0,445 0 

Över 97 98 496 

Säby Under 215 63 334  
0,727 0 

Över 12 402 707 

Havsstjärten Under 57 71 127 
0,257 0,089 

Över 40 72 191 

Gärdala Under 12 120 222  
0,154 0,954 

Över 158 105 343 

Hallstad äng Under 36 108 235  
0,404 0,001 

Över 66 180 445 

Vessers udde Under 93 67 195  
- - 

Över 0 - - 

För att kunna validera Nilssons tillväxtmodell behövs jämförelser mellan 

de olika lokalernas maxvärden på ruggarnas omkrets och möjliga 

maxåldrar utifrån tidpunkter för sjösänkningar (Tabell 3). Det finns 

emellertid en risk att de största ruggarna är två eller flera kloner som har 

vuxit ihop. Mätdata från några lokaler visar en kontinuerlig ökning av 

omkretsen hos mätvärdena men därefter några högre mätvärden som 

avviker från mätserien genom större differenser. Detta antyder att dessa 

avvikande kloner skulle kunna vara två eller tre kloner. Därför jämförs 

möjliga maxåldrar även med maxåldrar där de högsta och osäkra värdena 

tagits bort (Tabell 3). 

Tabell 3. Årtal för sjösänkning, möjliga maxåldrar för hasselruggar utifrån årtal 
för sjösänkning, beräknade åldrar utifrån maxomkretsar enligt Nilssons 
tillväxtmodell, samt omkretsar och åldrar beräknade på största säkra 
hasselindividen.  

Lokal Årtal för 

sjösänkning 

Möjlig 

maxålder 

(år) 

Beräknad 

ålder på 

största 

hasselruggen 

(år) 

Omkrets på 

största säkra 

hasselindividen 

(cm) 

Beräknad 

ålder på 

största säkra 

hasselindividen 

(år) 

Sandby 1842-1844 172 224 (±23) 128 179 (±18) 

Säby 1842-1844 172 468 (±47) 138 193 (±19) 

Havs-

stjärten 

1842-1844 172 178 (±18) 127 178 (±18) 

Gärdala Före 1874 140 311 (±31) 154 216 (±22) 

Hallstad 

ängar 

1865/1871 

1806 

149/143 

204 

329 (±33) 129,5 

176 

181 (±18) 

246 (±25) 

Vessers 

udde 

1855 159 273 (±27) 153 214 (±22) 
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Tåkern sänktes 170-172 år före mina mätningar i Sandby, Säby och 

Havsstjärten. Enligt Nilssons tillväxtmodell bör därför inte hasselbuskar 

på sjösänkningsmark vid Tåkern ha en större omkrets än 121-123 cm. 

Som man kan avläsa i diagrammen (Figur 2) är det endast en liten andel 

av hasselklonerna under gamla strandlinjen som överskrider denna 

omkrets. Tar man dessutom hänsyn till Nilssons prediktionsintervall bör 

inte omkretsen överstiga 139 cm. I försöksområdet för Havsstjärten var 

den största klonen i mätdatat 127 cm. I Sandby försöksområde fanns två 

kloner (av 153) med en omkrets över 140 cm, annars utgör mätdatat en 

kontinuerlig serie upp till 128 cm. Det är troligt att dessa två fall 

egentligen utgörs av två eller fler kloner som vuxit ihop. I Säby visar 

mätdatat en kontinuerlig serie på upp till 138 cm omkrets på mark under 

gamla strandlinjen, men dessutom sex kloner med en omkrets över 139 

cm, (av 215). Vid jämförelse mellan möjliga maxåldrar utifrån årtalet för 

Tåkerns sänkning och maxåldrar på största säkra hasselindivider utifrån 

mina mätdata stöder resultatet från Tåkerns tre försökslokaler till stor del 

Nilssons modell. 

Istället för att vara mer än en klon skulle de sex största hasselruggarna i 

Säby kunnat ha etablerat sig före sjösänkningen. De ligger nära varandra 

och eventuellt på ett parti som ligger relativt högt på 

sjösänkningsområdet, i dess nordöstra hörn. Namnet Tåkern kan härledas 

från ett medeltida ord, ”Thugn” som betyder svälla och som kan tolkas 

som en beteckning för en slättsjö som periodvis svällde och 

översvämmade omkringliggande områden (Segrell & Lohm 2006). Innan 

Tåkern började regleras 1966 och vattendomstolen fastställde en 

årsvariation på vattennivån av 30 cm (Bergengren 1981) var Tåkern 

periodvis översvämmad men också periodvis torrlagd. Under flera torra 

år efter varandra är det eventuellt möjligt att hassel kan etablera sig för att 

sedan överleva blötare år. Det finns studier på tall som visar att låga 

vattenstånd under en följd av år kan möjliggöra kolonisation på lägre 

nivåer än normalvattenståndet. När plantan väl etablerats är den 

motståndskraftig mot viss vattendränkning (Nicklasson 1979). De kloner 

som har störst omkrets vid Säby skulle kunna ha etablerat sig under 

torrare perioder redan innan Tåkerns sänkning. I Säby kunde jag studera 

ett exempel på en klon med stor omkrets på sjösänkningsmarken och som 

såg sprucken ut, ungefär som om hela klonen hade sjunkit ett antal 

centimeter. På historiska kartan (Ägomätning 1695
23

) syns ett vattendrag 

som rinner ut intill försökslokalen i Säby och områdets nordvästra hörn 

skulle därför kunna vara del av ett före detta deltaområde, vilket också 
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områdets topografi visar tecken på, och skulle därmed kunna ha haft lite 

grundare partier innan sjösänkningen.  

Resultaten från Gärdala, Hallstad ängar och Vessers udde ger inte samma 

stöd till Nilssons modell. Sjön Järnlunden sänktes 143 år före mina 

mätningar (Wadstein 1989) eller eventuellt 149 år före mätningarna 

(Hägglund 1966). När slussen i Brokind anlades 208 år före mätningarna 

kan det också ha påverkat strandens läge. Värden på omkretsen vid 

Hallstad ängar visar på en kontinuitet upp till 129,5 cm. Därefter större 

intervall mellan ytterligare 10 högre värden, men bland dessa en ny serie 

på värden upp till 176 cm som gett avtryck i grafen (Figur 2) och som 

skulle kunna vara hasselbuskar som etablerade sig redan 1808 i samband 

med att slussen anlades. Sjön Stora Rängen vid Vessers udde sänktes 159 

år före mätningarna (Bengtsson & Bengtsson 2005). Mätdata visar på en 

kontinuerlig ökning av omkretsen upp till 153 cm omkrets, därefter 

ytterligare två större kloner. Lillsjön vid Gärdala sänktes förmodligen 

under ungefär samma tidsperiod som Järnlunden och Stora Rängen. 

Enligt den Häradsekonomiska kartan (1868-77
24

) var Lillsjön sänkt 140 

år före mätningarna men det skulle också kunna vara för upp till ca160 år 

sedan som Lillsjön sänktes. Mätdata visar på en kontinuitet upp till 154 

cm omkrets och därefter två högre värden. De två högsta värdena ligger 

på gränsen till området över gamla strandlinjen. Vid jämförelse av 

möjliga maxåldrar och åldrar för största hasselindivierna för Gärdala, 

Hallstad ängar och Vessers udde verkar Nilssons tillväxtmodell 

överskatta åldern (Tabell 3).  

4.2 Storleksfördelningar av hasselpopulationer med olika 

markanvändningshistorik 

Storleksfördelningen hos hasselbestånd i olika områden varierar beroende 

på markanvändningshistorik (Figur 3). Säby och Långvrån som har 

hävdats under lång tid för att sedan övergå till en lång igenväxningsfas 

skiljer sig markant från Pålsbo äng som hävdats kontinuerligt under lång 

tid fram till idag. Storleksfördelningen hos hasselbestånd i områden med 

liknande historik överensstämmer väl med varandra.  
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Figur 3. I varje diagram jämförs storleksfördelningen mellan hasselbestånd i 
olika områden men med liknande markanvändningshistorik. I Säby och 
Långvrån har marken vuxit igen. I Sandby och Staffanstorp har marken med 
tiden utnyttjats mindre intensivt till framför allt bete. I Hallstad ängar och 
Pålsbo äng har marken hävdats kontinuerligt men i Hallstad ängar med 
perioder av enbart bete under den senaste tiden. 
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Tabell 4. Försökslokaler med antal uppmätta hasselruggar, medianvärde och 
huvudsaklig markanvändningshistorik. 

Lokal N Median Markanvändningshistorik 

Säby 234 67 Ängs- och betesmark som vuxit igen. 

Långvrån 182 77 Åker- och ängsmark som vuxit igen. 

Sandby 280 62 Ängs- och betesmark som övergått till lägre betestryck. 

Staffanstorp 224 97 Ängs- och betesmark med allt lägre betestryck. 

Hallstad ängar 66 180 Slåttermark. Betesperiod i sen tid. 

Pålsbo äng 119 337 Välhävdad slåttermark. 

 

Graferna hos Säby och Långvrån är påfallande lika varandra. De har en 

nästan plan kurva under den delen som motsvarar en lång period av 

intensiv hävd i form av bete, slåtter och delvis åkerbruk. Därefter övergår 

kurvan i en brant lutning i samband med en igenväxningsfas som pågått 

fram till idag. Kurvans utseende hos Pålsbo äng påminner istället om ett 

kursivt S och motsvarar välskött slåtteräng. Hallstad ängar som också har 

en historia av slåtteräng under lång tid har en graf av liknande utseende 

men skillnaden är det senaste seklet. Hallstad ängar har haft perioder utan 

slåtter med nyrekrytering av hasselbuskar samtidigt som inte många 

hasselbuskar haft möjlighet att etablera sig i Pålsbo äng. 

Hasselpopulationen i Hallstad ängar är också yngre med en klart lägre 

median än populationen i Pålsbo äng (Tabell 4). Sandby och Staffanstorp 

har också liknande kurvor och liknande historia. Båda har övergått från 

betesmark där det förmodligen också ingått ängsbruk till ett successivt 

allt svagare betestryck. Kurvorna övergår i dessa fall från att vara plana 

successivt till allt större lutning. Sandby har haft en snabbare övergång 

från intensivare hävd till lågt betestryck enligt mina efterforskningar än 

vad Staffanstorp förmodligen har, vilket ger Sandby en brantare kurva än 

Staffanstorp (Figur 3). 

4.3 Nyrekrytering i hasselpopulationer under olika tidsperioder 

Storleksfördelningen inom Stubbetorps hasselbestånd visade en tydlig 

brytpunkt (Figur 4). Området har utnyttjats till betesmark under lång tid 

men betet har upphört för ungefär 100 år sedan. Kurvans utseende 

påminde om Staffanstorps, som har en liknande 

markanvändningshistorik, men med den skillnaden att Stubbetorps kurva 

ändrar markant lutning vid drygt 100 cm omkretsstorlek. I Staffanstorp 

har inte betet upphört, bara minskat i intensitet, till skillnad från 

Stubbetorp. 
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Figur 4. Storleksfördelningen av hasselbuskar i Stubbetorp, (N=162). 
Regressionslinjer med 95 % konfidensintervall och lutningsmått, B1 för 
omkretsintervallet 10-81 cm och B2 för 118-189 cm. B1=0,72±0,05 och 
B2=0,11±0,02. 

För att jämföra nyrekryteringen av hasselbuskar före och efter 

brytpunkten jämfördes omkretsintervall som enligt Nilssons modell 

motsvarar tidsperioderna 1900-2000 respektive 1750-1850. Resultatet 

visade att nyrekryteringen är ca 1,4 hasselbuskar/år∙ha respektive ca 0,3 

hasselbuskar/år∙ha (Tabell 5). Hassel hade föryngrat sig ungefär fem 

gånger så snabbt efter att djuren försvann från lokalen. 

I ett annat exempel jämförde jag tidsperioden 1930-2000 med perioden 

1850-1920 i Sandby, området över gamla strandlinjen. Enligt mina 

studier av historiska kartor, litteratur och information från markägare var 

det troligt att området utnyttjades väl till hävd under perioden 1850-1920 

medan betestrycket minskade mycket under perioden 1930-2000. 

Resultatet visade att nyrekryteringen var ca 0,7 hasselbuskar/år∙ha 

respektive 0,3 hasselbuskar/år∙ha (Tabell 5). Under de senaste 70 åren av 

1900-talet har alltså mer än dubbelt så många hasselbuskar slagit rot per 

tidsenhet i försökslokalen än under 1850-1920, t.ex. sju buskar per 

decennium och hektar jämfört med tre. 

I ett tredje exempel jämförde jag tre perioder under 1900-talet vid 

Havsstjärten där betestrycket enligt litteratur och information från 

markägare varierat (Tabell 5). Resultatet visade att med intensivt bete 
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under 1940-1960 lyckades två-tre buskar per hektar föryngra sig, när 

betet upphörde ungefär nio buskar per hektar under lika lång tid och när 

bete återupptogs 1980 ungefär två buskar per hektar på 10 år. 

Tabell 5. Antal hasselruggar per år och hektar för olika tidsperioder omräknat 
enligt Nilssons tillväxtmodell från motsvarande omkretsintervall. 
Lutningsmåtten är beräknade från regressionslinjer i storleksfördelningsgrafer 
för Stubbetorp (N=162), Sandby (N=97) och Havsstjärten (N=97) och med 95 
% konfidensintervall.  

Lokal Areal 

(ha) 

Omkrets-

intervall  

(cm) 

N  Lutnings-

mått, (B) 

Tidsperiod Nyrekrytering 

(antal/år∙ha) 

Stubbetorp 0,5 10-81 69  0,72±0,05 1900-2000 1,38 

  117-188 13  0,11±0,02 1750-1850 0,26 

Sandby 0,75 10-60 38  0,83±0,03 1930-2000 0,72 

  68-118 17  0,36±0,02 1850-1920 0,32 

Havsstjärten 2,0 18-25 4  0,29±0,36 1980-1990 0,20 

  25-39 18  0,92±0,08 1960-1980 0,45 

  39-54 5  0,24±0,19 1940-1960 0,13 
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5 Diskussion 

5.1 Åldersbestämning av hasselbuskar utifrån omkrets 

Mätdata från Hallstad ängar, Vessers udde och Gärdala visar att Nilssons 

tillväxtmodell gav en överskattning av åldern hos hasselruggar. Mätdata 

från Sandby, Säby och Havsstjärten stämde bättre med tillväxtmodellen 

men även dessa värden antydde överskattade åldrar. Om vi antar att 

mätvärdena var korrekta upp till och med den kontinuerliga serien, för att 

därefter utgöra buskar med mer än en klon, det vill säga utgår från 

värdena på största säkra hasselindividerna, då får vi en uppskattning av 

en tillväxtmodell på ca 0,9 cm/år istället för ca 0,7 cm/år. För Hallstad 

ängar, Vessers udde och Gärdala blev medeluppskattningen 0,98 cm/år, 

för Sandby, Säby och Havsstjärten 0,76 cm/år. En buske som var 129 cm 

på Hallstad ängar år 2014 skulle enligt Nilssons modell grott 1832 

(Nilsson 2013) och enligt mina mätvärden 1871. Det finns anledning att 

misstänka överskattning av ålder. Enligt Hæggströms modell skulle 

busken grott 1865 (Hæggström 2000). 

Att vi får skillnad på resultatet mellan de tre försökslokalerna vid Tåkern 

och de tre vid Rimforsa-Bestorpstrakten beror kanske på en skillnad i 

jordmån och bördighet. Hasseln trivs bäst i mull- och näringsrik mark 

(Mossberg & Stenberg 2003). Nilssons modell är framtagen i Mantorp 

och i Tinnerö utanför Linköping. Den jordmån och bördighet som finns 

där överensstämmer troligen bättre med den i Rimforsa-Berstorpstrakten 

än med Tåkerns stränder. Marken som frigjordes vid sänkningen av 

Tåkern var fosfatfattig och steril och lämpade sig inte till odling. 

Stränderna låg mer än 90 år efter sjöns sänkning fortfarande ofruktbara 

(Franck 1931, Larsson 1982). Så småningom förbättrades jordens 

näringsinnehåll av ackumulerad förna (Milberg 1991). Nordöstra delen av 

Tåkern där mina försökslokaler låg har en kambrosilurisk berggrund med 

lerskiffer som trots allt ger en bättre jordmån än övriga delar av Tåkern 

där det är ovanligt med hassel. Vid Hallstad ängar, Vessers udde och 

Gärdala är den nyvunna marken förmodligen mer näringsrik med finare 

moränjordar (Sporrong 1994) än den vid norra Tåkern. Det är ganska 

troligt att vi därför har en skillnad på tillväxten hos hasselbuskar och en 

skillnad på deras omkrets efter ca 150 år beroende på i vilket område de 

vuxit. Det kan också vara så att det helt enkelt tog längre tid innan 

hasselfrön hade en chans att kunna gro på Tåkerns sterila stränder men 

när förhållandena till slut blev bättre kanske tillväxthastigheten var lika 

stor som vid Rimforsa-Bestorpstrakten.  

Nilssons tillväxtmodell för att uppskatta ålder hos en hasselbuske utifrån 

dess omkrets behöver alltså utvecklas och förfinas mer. Hæggström och 
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Nilsson argumenterar för att hasselklonens expansionstakt bör vara 

densamma som de yttre skottens radiella tillväxt. Detta kan vara en 

överskattning, det behövs en mer realistisk relation mellan den radiella 

skott-tillväxten och tillväxten av busken.  

Det vore också värdefullt med en metod för att, i tveksamma fall, kunna 

avgöra om en hasselbuske består av en eller flera kloner. Det skulle 

förmodligen bli för omständligt och kostsamt med DNA-analys. I en 

studie av tillväxten hos Quercus palmeri (Palmer’s oak) i Kalifornien 

föreslås proteinanalyser och morfologiska studier för att avgöra vad som 

tillhör samma klon (May 2009). En fundering jag har är också ifall 

närliggande buskar i en population skulle kunna tillhöra samma klon. I 

Staffanstorp försökslokal kunde jag studera några fall där gamla, stora 

kloner som till stor del var döda kunde ha skjutit något eller några nya 

skott i några hörn av den gamla, till stor del förmultnade klonen.  

En tillförlitlig modell för åldersbestämning av hasselbuskar kan vara 

värdefull i flera sammanhang. Om det är möjligt att åldersbestämma stora 

hasselbuskar på en tomt, får vi tidsinformation om tomten som kan vara 

värdefull av olika anledningar.  

Det finns andra trädslag med liknande växtsätt som hassel där det också 

skulle kunna vara möjligt att ta fram tillväxtmodeller, t.ex. al, rönn, sälg, 

syren. En uppsättning av ett antal tillväxtmodeller för olika arter och för 

olika regioner och eventuellt jordmåner skulle kunna bli ett viktigt 

redskap för både biologer och historiker. 

5.2 Hasseln som markanvändningsindikator 

Vid mina jämförelser av storleksfördelningen i hasselbestånd är det 

påfallande hur samstämmiga storleksfördelningar olika områden med 

liknande markanvändning har (Figur 3). Det som i första hand påverkar 

utseendet på storleksfördelningskurvorna är hur intensivt marken har 

hävdats. Det som påverkar hävden är i sin tur framför allt slåtterskötsel 

och betesbruk, men också tillfällig uppodling inom området.  

De områden jag genomfört mina mätningar i kan benämnas lövängar. 

Med löväng menas för det mesta områden där slåtter och hamlade träd 

dominerar, men termen har också använts för betesmarker som har varit 

slåtterängar och dessutom har ofta åkerodling förekommit inom det vi 

idag kallar lövängar (Emanuelsson 2009). Den typiska lövängen har 

omväxlande öppna ytor och enstaka eller grupper av lövträd och buskar. 

Ofta har hasselbuskar en framträdande roll (Persson 1991). Hasseln 

skyddades för sina nötter i medeltida landskapslagar och det är 

fortfarande förbjudet i svensk lag att plocka nötter från någon annans 
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mark (Eriksen et al. 2013). Att hasseln är vanlig på lövängar tillsammans 

med att den kan bli mycket gammal gör att den lämpar sig bra att utnyttja 

som markanvändningsindikator.  

Analys av storleksfördelningskurvor kan användas som ett redskap även 

utan en tillväxtmodell. Det borde kunna bli ett viktigt komplement för att 

upptäcka skyddsvärda lövängar. Väl utvecklat kanske grafens utseende 

kan ge information om skyddsvärdet. Får vi ett utseende som grafen för 

Pålsbo äng kan vi dra slutsatsen att den undersökta lövängen har en lång 

kontinuitet av slåtter eller annan intensiv hävd. Information om 

storleksfördelningen av hasselbuskarna i ett område ger ytterligare en 

dimension till det som kan inventeras och undersökas på plats. 

Med en utvecklad tillväxtmodell, gärna en för olika jordmån och 

klimatzoner, kan studier av storleksfördelningskurvor också öka vår 

kunskap om befolkningsförändringar, när marken i ett område inte riktigt 

räckte till för alla och överexploaterades eller när områden övergavs. Här 

finns många samarbetsmöjligheter mellan biologer och historiker.  

De största hasselbuskarna jag uppmätt har haft en omkrets på upp till ca 

700 cm, vilket med Nilssons modell motsvarar knappt 1000 år, (den allra 

största var 995 cm). Vilka är de stora förändringarna inom 

odlingslandskapet och befolkningsutvecklingen under de senaste tusen 

åren som skulle kunna ge avtryck i storleksfördelningskurvorna? 

Redan vikingabönderna på 800-talet ordnade marken i ”inägor” av åker, 

äng och hage och ”utmark” bestående av gemensamt ägda skogen med 

små svedjebruks-åkrar och betesmark. Denna mark- och byorganisation 

bestod fram till 1800-talet (Edman 1988). 

Digerdöden nådde Östergötland under 1350-talet och medförde att 

befolkningen minskade kraftigt och lövängar lämnades för att växa igen. 

Befolkningsminskningen nådde botten i början av 1400-talet (Myrdal 

1997). Under 1500- och 1600-talen blev det ett befolkningsuppsving då 

ännu mer mark användes till ängs- och åkerbruket (Edman 1988). 

Därefter följde en tillbakagång under 1600-talet som delvis berodde på 

stormaktstidens krigsår (Myrdal 1997) men en klimatförsämring spelade 

förmodligen också stor roll (Nationalencyklopedin 2015). Efter en lång 

fredsperiod under 1700-talet då odlingsarealen ökade lika snabbt som 

befolkningen (Myrdal 1997) var jordbruksmarken överexploaterad under 

1700-talets slut (Fogelfors 1997). 

Hagen blev vanlig under 1700-talet och kunde lätt omvandlas till äng och 

tvärtom. Under 1700- och 1800-talen togs utmarken i anspråk för 
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nyodling. Svedjandet förekom i Östergötland långt in på 1800-talet 

(Länsstyrelsen i Östergötland 1983). Kring 1850 nådde laga skiftet sin 

kulmen i Östergötland. Dels omvandlades ängar och betesmarker i stor 

utsträckning till åker och ny åkermark skapades genom torrläggning av 

sjöar (Segrell 2000). När ängsmarker odlades upp ökade trycket på de 

ängar som var kvar (Sporrong 1995). 

Antalet nötkreatur och mjölkkor steg fram till slutet av 1930-talet (Morell 

2011a). Priserna på lantbruksprodukter sjönk sedan kraftigt under 1930-

talet vilket drabbade den svenska boskapsskötsel hårt (Norrman 1997). 

Konstgödningen och traktorerna kom, djuren försvann. Från att det fanns 

mycket få traktorer i början av 1900-talet ökade antalet kraftigt under 

slutet av 30-talet och i Östergötland brukades 50-60 % av åkermarken 

med traktor 1944 för att sedan snabbt öka efter andra världskriget (Morell 

2011b).  

Östergötlands befolkning ökade med drygt 60 % från 1810 till 1890 

(Peterson 1989). Jordbruksbefolkningen var som störst i Östergötland 

1880 och minskade sedan med 80-90 % till 1990 (Flygare 2011). Den 

mest drastiska förändringen av landskapet kom på 50- och 60-talen 

(Jordbruksverket 2011). I Östergötland minskade betes- och ängsmarken 

med 80 % från 1891-1969 (Jordbruksverket, tabellbilaga 2011). 

I Stubbetorp jämförde jag perioden 1750-1850 präglad av 

befolkningsökning och jordbruksexpansion då ängs- och betesmark 

utnyttjades intensivt och jordbruket hyste allt fler djur med perioden 

1900-2000 då mekanisering och konstgödsel medförde att 

djurbesättningar lades ner. Mitt resultat visade en drygt fem gånger större 

nyrekrytering av hasselbuskar under förra seklet vilket tyder på ett 

kraftigt minskat eller helt upphört betestryck (Figur 4, Tabell 5). Detta 

stämmer överens med markägarens information.  

Olika djur betar olika vilket påverkar nyrekryteringen av hasselbuskar 

mer eller mindre. Getter äter gärna av buskar och nötkreatur kan hålla 

ganska rent medan både får, hästar och mjölkkor helst äter gräs och örter 

(Croneborg 2001). Från 1805 var det förbjudet att hålla getter på 

skogsbete på grund av den skada de orsakade (Norrman 1997). Vid 1800-

talets mitt fanns det trots förbudet gott om getter men därefter minskade 

det stadigt (Björnhag 1997). Betesdjuren kompletterar varandra och 

därför var flera djurslag det normala i äldre tider eftersom det tar vara på 

en större del av den totala tillgången på foder i betesmark (Ekstam 2000). 

Mätdata från de olika lokalerna visar en relativt liten andel riktigt stora 

hasselbuskar i t.ex. Staffanstorp vilket ger kurvorna en svag lutning vid 

stora omkretsar (Figur 3). Det kan förstås bero på att många hasselbuskar 
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dött undan eller aktivt grävts bort under perioder av tillfälligt åkerbruk. 

En annan förklaring är att det under dessa tidsperioder var mycket mer 

slåtterbruk och/eller mycket större betestryck där också getter spelade 

stor roll till att förhindra att nya hasselbuskar kunde etablera sig. 

Vid mina studier av mätdata från Stubbetorp är det frestande att spekulera 

lite kring hur det kommer sig att det finns relativt många hasselbuskar i 

området med omkretsen drygt 500 cm. Om vi antar att Nilssons 

tillväxtmodell stämmer, då hamnar vi drygt 700 år tillbaka i tiden, dvs. 

under 1300-talet då digerdöden drog fram i Östergötland. Det lilla hacket 

på kurvan i figur 4 skulle i så fall vara ett litet spår efter den katastrofen. 

Det är givetvis tveksamt att dra dessa slutsatser, med tanke på att 

Nilssons modell troligen överskattar åldern och dessutom blir allt 

osäkrare ju längre bak i tiden vi vill komma.  

I Sandby jämförde jag perioden 1850-1920 med 1930-2000. Under den 

första perioden råder det odlingsexpansion och befolkningsökning, antal 

kor ökar men ängs- och betesmarken minskar. Sänkningen av Tåkern gör 

dock att det tillkommer betesmark men det är trots det sannolikt ett högt 

tryck på hävden av försökslokalen under den här perioden. Under den 

andra perioden råder istället befolkningsminskning och nedgång inom 

jordbruket med sjunkande priser som drabbar boskapsskötseln. Traktorn 

kommer och antal djur sjunker mycket i Östergötland. Mitt resultat visade 

att nyrekryteringen av hasselbuskar var mer än två gånger större under 

perioden 1930-2000 än under perioden 1850-1920 (Tabell 5). Detta tyder 

på ett minskat hävd/betestryck, vilket stämmer väl med nedgången av 

djurhållningen men förmodligen också med ett minskat behov av slåtter. 

I Havsstjärten jämförde jag hasselbuskar i hela försökslokalen under tre 

perioder. Under 1940-1960 förekom ett relativt intensivt bete av framför 

allt kor, medan perioden 1960-1980 innebar en igenväxnings-fas innan 

bete återupptogs 1980-1990. Resultatet visar också här en bra 

överensstämmelse med den information jag har hittat om djurhållningens 

förändringar under tidsperioderna (Tabell 5). 

Det går att ge många fler exempel på hur storleksfördelningar speglar 

historiska förändringar med mitt material. Men de exempel jag redovisat 

borde räcka för att visa på möjligheterna att utnyttja en ännu oanvänd 

informationskälla som ligger ”gömd” bland hasselbuskarna. Det går att 

öka metodens tillförlitlighet med en förfinad och utvecklad tillväxtmodell 

och genom ett tillräckligt stort antal hasselbuskar i materialet. Med mer 

kunskap om hasseln kan också bortfallet på grund av osäker mätning 

minskas. 
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Jag tog en vårpromenad i ett för mig nytt skogsområde under slutet av 

mitt arbete med denna studie. Jag kom fram till en något igenvuxen 

löväng med hasselbuskar av varierad storlek bland gamla ekar och några 

stensträngar. Sällan har en löväng varit så vacker, för nu såg jag också 

hundratals år av slåtter och bete. Det slog mig vad mycket information en 

biolog med ett måttband och en tillväxtmodell skulle kunna få fram. 

Tillsammans med en historiker, som skulle kunna tyda stensträngar och 

historiska kartor, skulle de kunna skriva en 1000-årig historia om platsen. 

5.3 Samhälleliga & etiska aspekter 

Gamla hasselbuskar i en löväng är inte bara viktiga för den biologiska 

mångfalden, de är också en del av ett levande kulturarv. Den här studien 

har dessutom visat på att detta kulturarv rymmer information om 

historiska skeenden som påverkat odlingslandskapet. Det finns därför 

flera skäl att bevara våra lövängar som ofta innehåller ett stort antal stora 

och gamla hasselbuskar. Genom att tydliggöra hasselns kulturhistoriska 

värde ökar möjligheterna att skydda lövängar.  

Kunskaper om hasselns kulturhistoriska värde är också viktigt att känna 

till vid restaureringar av igenvuxna lövängar. Närmare hälften av dagens 

betesmark har förflutet som ängsmark. Ängs- eller betesmarker som är 

bevuxna med träd eller buskar är ofta särskilt artrika (Bernes 2011). Det 

finns därför skäl att bevara många träd och buskar vid restaurering av 

gamla lövängar, både vad gäller biologisk mångfald och för att bevara 

den potentiella informationskällan om kulturarvet som hasselbestånd 

utgör. 

Det är viktigt att öka medvetenheten hos skolungdomar om lövängarnas 

betydelse för att öka förståelsen av vår natur och kultur. Med en 

tillväxtmodell och ett måttband kan en skolklass vara med och studera 

åldersfördelningen i ett hasselbestånd för att sedan integrera ämnen som 

bl.a. matematik, biologi och historia. Då kan den gamla lövängen bli ett 

ännu mer levande kulturarv! Skolor skulle kunna samarbeta med 

universitet och länsstyrelser för att samla in data från intressanta lövängar 

inom skolans närområde. Med noggranna instruktioner och genom att 

upprepa mätningar bör elever kunna samla tillförlitliga värden. 

Det krävs att visa hänsyn vid en studie som denna, både till markägare 

och naturvärden. Undersökningsmetodiken är dock skonsam. Viktigare är 

när och hur ett skyddsvärt och sårbart område besöks. De flesta av de 

områden jag undersökt ligger i naturreservat vilket kräver särskild hänsyn 

och de tre områden jag studerat vid Tåkern ligger inom 

fågelskyddsområde som inte får beträdas under en stor del av våren och 

försommaren.  
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5.4 Konklusion 

I denna studie har jag testat en föreslagen tillväxtmodell för 

åldersbestämning av hasselkloner. Omkretsen på hasselbuskar på tre 

sjösänkningsområden vid Tåkern stöder till stor del modellen, medan data 

från tre sjösänkningsområden i Rimforsa-Bestorpsområdet tyder på att 

tillväxtmodellen överskattar åldern. Modellen behöver därför förfinas, 

och kanske anpassas efter jordmån.  

Storleksfördelningar i hasselpopulationer med känd 

markanvändningshistorik varierar beroende på om marken varit mer eller 

mindre intensivt hävdad eller lämnats för att växa igen. Områden med 

liknande historik har storleksfördelningar som stämmer överens. Jag har 

också visat att det går att använda storleksfördelningskurvor tillsammans 

med en tillväxtmodell för att jämföra åldersfördelningen i en 

hasselpopulation med tidsperioder av intensiv hävd respektive minskad 

eller upphörd hävd. 

6 Tack 

Jag vill tacka markägarna till försökslokalerna som gett mig möjlighet att 

genomföra mina mätningar och som besvarat mina frågor; Anders Wall i 

Sandby, Ulrik Lohm i Hånger, Jan Granath i Hov och Karl-Göran 

Pettersson i Stubbetorp. Jag vill framför allt tacka min handledare Per 

Milberg som kommit med idén till denna studie och som varit till stor 

hjälp under arbetets gång.  
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8 Appendix 

Kartor över försökslokalerna vid sjösänkningsområden. 

Bilaga 1: Sandby försökslokal 

Bilaga 2: Säby försökslokal 

Bilaga 3: Havsstjärten försökslokal 

Bilaga 4: Gärdala försökslokal 

Bilaga 5: Hallstad ängar försökslokal 
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Bilaga 2: Säby försökslokal 
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Bilaga 3: Havsstjärten försökslokal 

 

 

 



 33 

Bilaga 4: Gärdala försökslokal 
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Bilaga 5: Hallstad ängar försökslokal 

 


