
Ftirflndringar i Sveriges boreala skogar 1870-1991

Tesen om att vi i Sverige aldrig har haft sd mycket skog som idag, eller
rtittare sagt aldrig haft sd mycket uirke, stiimmer inte. Det hiivdar skogs-
forskarna Per Linder och Lars Ostlund vid Sveriges Lantbruksuniver-
silet i Umed. Diiremot pdpekar de att vi aldrig har haft sd lile gammal
skog, sd lite grova triid och sd lite doda triid i skogen som nu under
1900-talet.

Forskarna har i rapporten "Fcirdndringar i Sveri-
ges boreala skogar 1870-1991" beskrivit hur vir-
kesforridet och skogarnas struktur f<iriindrats
sedan slutet av 1800-talet. Arbetet baseras i
huvudsak pir bearbetningar av dldre arkivmate-
rial och skogsutredningar. Bland annat beskrivs
hur virksefcirridet i Norrland utvecklats sedan
1870-talet. Det visar sig att 1870 irs virkesforrid
faktiskt var st<irre iin dagens! Frin 1870 skedde

dock en kraftig minskning iinda fram till 1940-
talet, varefter forridet har cikat fram till idag. I
dagens debatt anvdnds ofta det mycket liga vir-
kesforridet som ridde under perioden 1923-29
som ett utgAngsldge for hur skogama sett ut
ldngre tillbaka i tiden. Detta dr formodligen en
av anledningarna till dagens myter om de rekord-
hoga virkesforriden. I rapporten redovisas iiven
taxeringar frAn nAgra olika omriden i Norrland,

Vid Mosiitra i Lima socken i Dalarna har etl av de gamla grova trdden rdkat bli kvar som ett levande kuhurminne.
I eildre tid var sddana triid mer regel tin undantag. Foto: Rolf Lundqvist.
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vilka ocksi visar att 18O0-talets opiverkade
naturskogslandskap var betydligt virkesrikare iin
dagens kulturskogslandskap.

Den viktigaste ekologiska foriindringen som
skett i den boreala barrskogen dr den storskaliga
omvandlingen av gamla flerskiktade naturskogar
till enskiktade relativt unga kulturskogar, anser
fdrfattarna till rapporten. Skogarnas struktur har
helt fririindrats; fcirekomsten av gamla och grova
triid samt forekomsten av doda trid har minskat
pA ett mycket dramatiskt sAtt. Om man enbart
ser pi statens skogar i Dalarna och Norrland har
andelen skog dldre iin 150 Ar minskat frin 4"/"
till T o/o bara under 1900-talet. Ndr det gdller fore-
komsten av grova triid (diameter > 30 cm) visar
arkivmaterial frAn ett par omrAden i sodra Norr-
land att fcirekomsten minskat med over 80 %
sedan slutet av 1800-talet. Fcir dcida triid uppvisar
samma material en minskning pA <iver 90 %.

Forskarna menar att det dr dessa f<irdndringar
som dr huvudorsakerna till att vi idag har sA pass
minga hotade vdxt- och djurarter i skogslandska-
pet. Aven om virkesfcjrrrf,det fortsdtter att dka
kommer detta naturvirdsproblem att kvarsti
eller fcirvdrras si l6nge all skog huggs ned vid
"awerkningsmogen" ilder. Om vi vill losa detta
problem anser fdrfattarna att forekomsten av
gammal skog samt fcirekomsten av grova trdd
och ddda trdd drastiskt miste rika i skogslandska-
pet. (Pressmeddelande skogsvetenskapliga fakul-
teten.)
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Jdttetriid i ett internt Korsnris-reserval i Sdrna. Foto:
Bengt Oldhammer.

Rapporten som kostar 30 kr kan bestdllas frAn:
Avd f skoglig vegetationsekologi
Sveriges Lantbruksun iversitet
90183 Umei
Tel 090- 166038 Fax 090- 166612

Dtida triid var mycket vanligt i iildre tider och har minskat med minst 90 procent sedan 1800-talet. Bilden frdn Orsa
besparingsskog l9l2 visar vindfdlld skog. Foto: Orsa bygdearkiv.
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